
. 
الشعبــية     الجمهوريــة الجزائريـة الديمقراطـية

الجزائـــــر    جامعــــــــة
الحقــــــوقكلية      

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 

المنقشة             المشرفـــة           تقديـــــم    لجنة
دد  

د
  د

  /................              سعاد الغوتي/ة      ــبن محاد وردي
                                                        ................/  

                                                       ................/
  
  
  
  

  2001سنـــــة 
  
  

 
الماجيستيــر لنيـل   رسالـــــة

  

 
التوثيـــــــــق    مهنــــــــة

  
     

 فـي ظـل قــانون
لـ88/27  1988جويليــــة 12 المـوافق

  



  إهــــــــــــــــــــداء
  

  إلى    زوجي    وفاء    وتقديرا
  إلى     أبنائي    حبا    ومودة

   عيني    والدي إلى    قرة   
  إلى    آل    إخوتي    وأخواتي

إلى    ذاآر ة    األستاذ    محمد    إبراهيمي    رحمه    
  اهللا

إلى    آل    ثكالى    وأيامى    ويتامى    أيام    المحن



  آلمة شكر
  

  أتقدم   بشكري   الخالص   والجزيل 
  للدآتوره    السيدة     الغوثي    سعاد 

      تبخل    علي    بالنصح    واإلرشاد التي    لم
  .والتجويه    القيم    طيلة    البحث

  



  
    المقـدمة



المقــدمـــة   
  

     
  
  

                   لقد أكد ديننا احلنيف على أن للكتابة أمهية يف حياة األفراد واألمم وخاصة يف ميدان 
غري ذلك اليت متتد بني األفراد واجلماعات املعامالت اليومية مبختلف أشكاهلا وأنواعها مدنية كانت أو 

والدول؛ واحلكمة من احلث على الكتابة هو مبفهوم لغة القانون عدم اإلطمئنان ملزاعم األطراف 
وشهادة الشهود العرفية، ذلك لكون اخلليقة اإلنسانية معرضة للخطأ والنسيان وعدم الدقة يف سرد 

) 1*(كون أن الناس عادة ما يكونون عرضة للمحاباة واإلنتقامالوقائع واملعامالت املربمة باإلضافة إىل 
  .      املبالغة نتيجة إفتقارالذمم وطغيان املادة 

  
          لقد خلق اهللا اإلنسان وحبب إليه غريزة املال وحب التملك إىل درجة التقديس،    

ان إن مل نقل كلها إىل وعليه نشأت بني أفراد اتمع بل الدول خالفات قد تؤدي يف أغلب األحي
نزاعات كثرية، فكان لزاما إجياد قالب أو وسيلة تفرغ فيها إرادة األطراف املتعاملة تكون وسيلة لفض 

  ).2*(الرتاع أو للحيلولة دون قيامه
  

         ومبرور األزمنة تطورت املعامالت إىل أن وجدت الوثيقة الرمسية أخذت الدول على          
  ).3*( حسب ما يتماشى وعاداا وتقاليدها وقوانينها يف إطار سيادا الوطنيةكاهلها تنظيمها

   
ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين "وقد نص القرآن الكرمي على الكتابة يف قوله تعاىل      
أجل مسمى فاكتبوه، و ليكتب بينكم كاتب بالعدل، واليأب كاتب أن يكتب، كما علمه اهللا  إىل

  )4..............." .*(...فليكتب 
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ذا إن دل عــلى ــليه فــإن املسلمني هم السباقون يف هذا امليدان على  األوروبيـني وهوع

ون أمـــة ــهم مـا يزالـضر  والتمدن  لديهم غري أنـشـيء إمنا يدل علىدرجة التح
  )1.* (نة العامــةــ حـد ما تتعامل بواسطة اعراف شفهـية يف األمكــــىة إلــعرفي

  
                  وتـــــدخل هذه الدراسة  يف اطــــــار البحوث القانونية والذي 

ا ملا له من تاثري يف يشكل قـانــــون الـــــــــتوثيق جــــــــزء منه
االحداث والشخصيات وفـي الرؤيــــــة الـــــــــشاملة  للعـــمل 
القانونـــــي، النه موضوع خصب يتصل اىل حد ما  باحلــــــــــضارة 
االنـــــسانية بشكل عــــــــام  وباحلضــــــارة العربية واجلزائرية على 

  . وجـــــه خاص
  

ضوع التوثيق يف اجلزائر نراه جديدا ومفيدا هاما ، النه كما راينا اثـناء دراستنا مل                 ومو
ينل حظه من اهتمام كتابنا حديثا ، وهلذا فان  الباحث  الـــــــــجزائري زروق عبد 

، اما على مستوى الدراسات )2* (القادر رمحه اهللا ميثل استثناء يف هذا اال
يلية  فاننا مل نعثر على كتب متخصصة يف املوضوع، ماعدا  النــــــــــقدية التحل
  .رسالة املاجستري للسيد زروق رمحه اهللا

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   .1988 دار االفاق اجلديدة ، بريوت 15:ص" نظام الشهر العقاري يف الشريعة االسالمية "  مجعة حممود الزريقي االستاذ ) 1* (
  « La Fonction notariale selon ordonnance du 15 décembre 1970 "                :  أنظر ) 2* (

mémoire de magister par zerrouk kadour Juin 1977.  
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الــذي افـــــادنا يف البــــحث وانــــار أمــامــــنا طـــريق 
حلضاري  للتوثيق منذ القديـــم، هذا إكتــــشاف وتتبع التطور التارخيـــــي  وا

إىل جـــانب ما وجدناه  مكتوبا يف بعض املقاالت املتفرقـــــة يف 
الصادرة عن "  املوثق  "  الــــــذوريات واالت  ، أذكر منها عـــــلى اخلصوص 

ــــوثقني باإلضـــــــافة إىل الكـــتب الفرنسية  واليت ـالغرفة الوطنية  للمــ
  .ن املشرع اجلزائري قد إستنبط منــها الكثرييكو
  
  

       واهلدف من تناولنا ملهنة التوثيق  هو إظهار  وإبراز مهنة التوثيق كأداة ضرورية، وفعالة يف 
جــــــل املعامالت اإلقتصادية ، والتجارية واملالية ، وكذا اإلدارية والقضائية منذ حترير 

اجة ماسة اىل إثراء متجدد للمعلومات وتوسيع متزايد لرقعة    واليت هي يف ح1990املهنة أي 
  .التجربـــــــة واخلربة املهنية  واآلليات القانونية واإلجرائية اليت تعتمد عليها

  
           ولدراسة هذا املوضوع  الذي يعد من املواضيع اهلامة يف علم القانون  حناول إختاذ قانونه 

  .   من القوانني واألوامر األخرىكنقطة إنطالق دون اإلنتقاص
  

 إىل يومنا هذا 1962            فالنظام اجلزائري سواء من الناحية التطبيقية أو القانونية  منذ سنة  
يتميز بإرادة عنيدة ومستمرة يف جتديد القوانني املنبثقة من بقايا اإلحتالل الفرنسي وحماولة إصباغها 

  .بالصبغة الوطنية 
             

           ولـــيس هناك أجل وأخطر يف األنظمة القانونية احلديثة اليت تلجأ إىل إستعمال 
العبارات اللفظية  واليت تــخفي وراءها أغراضا  بعيدة املدى،  ومن هذا القبيل أن املوثق  يستمد 

افق واهليئات إرادته من إرادة السلطة العـــامة   يف البالد  إذ  عند توزيعها لسلطاا على املر
أحالت جزء من عقود السلطة العامـــة إىل الــــموثق والســــؤال الذي يطرح 

  نفسه ملاذا حتميل املوثق كل هذه املسؤولية ؟ 
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

-3-  



          
 الذي عمل 1988يلية  جو27                 واجلواب جيد نفسه يف قانونه األساسي املؤرخ يف 
  .على حترير املهنة  من قيود الوظيف العمومي لتصبح مهنة مستقلة بذاا

     
                 وإذا كان من الضروري أن ينص على حترير املهنة يف ذات القانون  والذي يعترب أصال 

ألمر لتأكيد هذا من األصول اليت تقوم عليها الدولة إال أن هذا النص اليكفي وحده  يف حقيقة ا
التحرير بل البد من توافر ضمانات جدية قوية تكفل للقائمني مبهنة التوثيق التحرر من بعض 

  املماراسات التقليدية والضاغطة    اليت تعمل على عرقلة سري املهنة يف اجتاهها الصحيح ، 
    

قانون (يف النظام القانوين                 ولكي يتم حترير املهنة بصفة صحيحة وعامة جيب أن تتوفر 
. نفسه الضمانات اليت تطمئن املوثق على ممارسة جزء من  هذه   السلطة لتاكيد حريته ) التوثيق احلايل

زيادة على ذلك فان توفر هذه الضمانات يف خمتلف األنظمة القانونية التعين يف بعض األحوال أن 
حلماية بإعطائها دفع قوي حنو اإلمام ملواكبة األمم املهنة  حرة أمنا البد من وجود نوع من الكفالة وا

  .املتحضرة
                وعلى هذا النحو تربز أمهية  التوثيق وضخامة  املسؤولية يف أن يكون لدولة القانون 

  .وجود، ذلك أن النظام القانوين جهاز معقد السبيل إىل تسيريه إال مبرافق ومؤسسات مؤهلة لذلك 
   

    وإذا أرادت أي دولة اللحاق  بالركب احلضاري ومواكبة التطور السريع  ولن يتاتى              
هلا ذلك إال بكفالة وتوفري املناعة الرمسية، ملا يلعبه العقد الرمسي من أدوار اليستهان ا يف أنظمة الدول 

عكس مدى مصداقية املتقدمة ذلك أنه وسيلة رقي املعامالت القانونية واإلجتماعية وأن مصداقيته ت
  .الدولة وأنه أداة فعالة يف املراقبة والتسيري

  
  
  
  
  
  

___________________________________________________  
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               ومن املالحظ أن حترير مهنة التوثيق وسن بعض القوانني اليت فتحت باب املعامالت 

م التنفيذية املعلقة بالتنظيم العمراين، ورفض بعض القيـود الرمسية كقانون التوجيه العقاري واملراسي
اليت كانت على التعامل العقاري كل هذه العوامل من شأا التشجيع أو اإلجبار على التعـامــل 

  .بالعقد الرمسي
  

               أن الضابط العمومي املكلف بتحرير هذه العقود وخاصة املوثق من شأنه أن يلعب الدور 
ئيسي يف حتقيق املعامالت الرمسية وأنه سيعطي الدفع القوي لإلقتصاد احلر كما أنه يشجع على الر

اإلستثمار وجلب املستثمرين األجانب الذين يقصدون مكتبه مباشرة  بعد الفندق،   كل ذلك يفضل 
ادق الضوابط القانونية اليت سنها  قانونه من إختصاصات وواجبات مهنية تضمن حترير جيد ونصح ص

  .وسر أمني 
    

وقد لوحظ خالل الفقرة القصرية املاضية من بداية تاريخ حترير املهنة أن هذا األخري قد              
  :وجد وضعية حساسة وحرجه جدا وهذا يف رأينا يعود ألسباب منها 

   
  .حداثة حترير مهنته، اذا اصبح يظهر غريب يف نظر كثري من الناس املتعاملني: األول 

  .طغيان العقد العريف على ساحة املعامالت  : اين الث
القانون االساسي كاحدى الضمانات االساسية واهلامة يف حترير املهنة والذي يتضمن  : الثالث 

  :بدوره وبصفة عامة نقطتني اساسيتني  ومها 
  .التعريف باملهنة وحقوق وواجبات  املوثق * 
لة يف الس االعلى للتوثيق والغرفة الوطنية وكذا الغرف قواعد تنظيم سري املهنة وهياكلها املتمث* 

اجلهوية من شاا محاية العقد الرمسي عن طريق املرا قبة والتفتيش، واحالة املوثقني املنحرفني على 
غري ان التجربة اثبتت انه ليس لقراراا  . جملس التاديب  وعند احلاجة احالة ملفه على القضاء 

  )1*(.ا عدا يف مسائل التاديب  القوة االلزامية م
  
  
  

____________________________________________________  
   1998 سبتمرب  4 ، عدد، عدد 23:  االستاذ عبيد اهللا مسعود  ، جملة املوثق ، ص -)1*(
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واملايل غري  أن  قانونه  اآلساسي قد أغفل جوانب هامة  كعالقته باحمليط االقتصادي واالجتماعي 
  . بالرغم من احملاوالت هنا وهناك

             وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه  علينا باحلاح هل ديباجة ومضمون  قانون التوثيق 
  ؟) 1*(احلايل تضمن فعال حترير املهنة  ام ان مواده  كلها مستوحاة من التشريع القدمي 

  : يتني لإلجابة عن كل ماسبق ذكره  فالبد أن منر عرب زاو
 حماولة معرفة التطور التارخيي  للمهنة وصالحيات املوثق فيها، ويفية تنظيم هياكلها وعالقتها :األوىل 

  تاكد هل كل ذلك اصابة يف صاحل التغيري  أم ال ؟ الباحمليط اخلارجي  بعد 
  

هو ضمان           ومهما يكن  فان اهلدف من مسامهة التوثيق اىل جانب اجهزة ومرافق الدولة ، 
  .السري احلسن هلا يف اطاراحترام قوانني الدولة واالستخدام االمثل للوسائل املادية واألموال العمومية

           ولعل الشيئ الذي نود التاكيد عليه يف حبثنا هذا ، هو قلة املراجع وانعدام البحوث او 
ننا اعتمدنا على البعض منها بالرغم من الدراسات النقدية ملهنة التوثيق كفضاء واسع قائم بذاته، غري ا

   . أا الترقى اىل مراجع نقد  وتوجيه
  

  .وعليه ميكن تقسيم املوضوع اىل بابني اساسني  وخامتة 
حتدثنا يف الباب االول  عن املراحل اليت نشا فيها التوثيق منذ العهد القدمي بظهور املوثيقن االوائل - 1

يف اطار ) يف مبحث ثان( وعن تصور االسالم للتوثيق  )  األول فصله( املعروفني باسم الطابليون 
مث .  النص القراين والنبوي الشريف وكذا عند بعض العلماء واملفكرين والطرق املتبعة كاصل عام

اختذنا الفصل الثاين كمطية للولوج يف تاريخ نشاته يف اجلزائر  مع تبيان املراحل أو احلقب الزمنية 
النتقل بعدها اىل الوضعية القانونية  من تعريف ) يف مبحث اول( يف هذا الشأن األساسية البارزة

  ).مبحث ثان ( وخصائص وشروط متعلقة ذه املهنة 
  
  
  

___________________________________________________  
 :  أنظر يف ذلك -) 1* (

« La fonction notariale selon l’ordonnance du 15 décembre 1970 » mémoire de magister par zerrouk 
 kadour juin 1977. 
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  : أما الباب  الثاين
                 فطرحنا يف فصله األول اإلختصاصات اليت يضطلع ا املوثق من شخصية وموضوعية 

 يلتزم ا املوثق اثناء وإقليمية مبينني يف كل نقطة منها احلدود اليت رمسها املشرع اجلزائري واملواانع اليت
كما أكد قانون . ممارسته ملهنته، ومهما يكن  فإن اإلعالن عن كل ذلك لدليل على اهتمام املشرع به 

التوثيـــــق احلايل على التزام املوثق ببعض الواجبات املهنية واليت اعتربها الفقيه 
التوثيق واليت عليها تقوم أا العمود الفقري يف مهنة  " jean-luc Aubert" الفرنســــي 

) 1*(املسؤولية الكربى للموثق  و أن أي اخالل ذه الواجبات  تفرض على املوثق مسؤولية خاصة
  .   ومن هنا  يظهر لنا مدى حرص املشرع اجلزائري عليه كوسيلة بشرية ملمارسة املهنة يف مبحث ثان 

  
لعل غرض املشرع  يف استحداث هثل ألنتقل بعد ذلك إىل إلقاء نظرة حول هيكله التنظيمي  و

هـــذه اهليئات  أوجدت هلا مكانة  يف هيكل  النظام القانوين، يتمثل بالدرجة االوىل يف تكريس 
، )يف مبحث اول(مـبدا احترام القانون، وإعطاء نوع من احلرية واإلستقاللية ألجهزة التوثيق  عندنا 

مح بتنظيم املهنة وترقيتها بالرغم من دورها الطالئعي قصد توفري الشروط املوضوعية املواتية اليت تس
  . واهودات اجلربة املبذولة يف شىت امليادين اال إن  قراراا تبقى يف حدود تأديب املوثق 

  
                   ويف األخري طرحنا جانبا مهما لعل املشرع قد أغفله أال وهو ذلك الترابط بني 

امليدان املايل واإلداري والقضائي ومدى تأثر ذلك باحمليط العاملي مع إبراز خمتلف األنشطة اهلامة يف 
دور املوثق يف ذلك   فقد ننتقد يف دراستنا هلذا القانون، حبكم أن هذا األخري طبق يف مرحلة ميكن 
دة اعتبارها إنتقالية من أجل إجياد منظومة توثيقية جديدة ظهر لنا يف الواقع امليداين أننا أمام إعا

تطبيق القانون القدمي بالرغم من حترير املهنة والتحوالت اإلقتصادية ودخول إقتصاد السوق مث 
  .أتبعنا ذلك خبامتة أهم النتائج أو القناعات الشخصية وذلك إنطالقا من واقع املنظومة التوثيقية 

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   : انظر يف ذلك-)1*(

- Jean  Luc  Aubert ,  « la responsabilite civile  des notaires » imprime par jouve  paris Décembre 1998  -
p : 31. 
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  :الباب األول
األسس التارخيية 
والقانونية للمهنة 

  التوثيقية



  - البــــــاب األول-                 
التوثيق والقانونية لمهنة التاريخية        األسس

  
  
  
   
  

خيي للتوثيق يف أي جمتمع خالل مسريته   ليس من السهل الوقوف بدقة على مراحل التطور التار
الطويلة من مرحلة البدائية إىل مرحلة التحضر والتمدن، ومع ذلك فقد تيسرت معرفة كثري من جوانب 
هذا التاريخ  بربط  كل احلقائق املعروفة عن الشعوب عرب العصور، وجبمع الظواهر املتشاة اليت 

  . قت احلاضر من قوانينهاإستقرت يف خمتلف الشعوب و مبا وصل إىل الو
  

                وملا كان تطور التوثيق يعد إنعكاسا صادقا و حقيقيا لتطور احلضارة اإلنسانية، ألنه 
يــوضح  الـبـنـاء اإلجتماعي و اإلقتصادي و القانوين للمجتمعات البشرية يف خمتـلف 

القانون اجلزائري من القوانني الالتيـنية األقطار واألمصار ويف خمتلف العصور، ونظرا للتالحم وإقتناء 
  . وخاصة القانون الفرنســـــي

   
                  يبدو منطقيا أن يكون نقطة اإلنطالق يف دراسة واقع التوثيق يف بالدنا وخاصة خالل 

  .مرحلة االحتالل
  :وعليه حناول يف هذا الباب طرح مايلي 

  
املوثقني   العهد القدمي  بظهور الطابليون الذين اعتربوا مبثابةالتطور التارخيي ملهنة التوثيق يف - 1 

  . األوائل والتصور اإلسالمي هلا 
  
  .مراحل نشاته االساسية يف اجلزائر مع حتديد الوضعية القانونية للموثق  -  2
  
  
  

____________________________________________________  
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  :الفصل األول
اريخية للمهنة األسس الت

  التوثيقية



  
   - لفصـــــــــل  األولا -

    األســــــس التاريخيـــــة  للمهنـــــة التوثيقيـــــــة  
  

                    لقد عرف التوثيق منذ القدم عرب خمتلف احلضارات السابقة وذلك من خالل 
 وادي الرافدين يف األلف الرابعة قبل كتاباا ونقوشها، فقد عرفت احلضارة السومرية اليت قامت يف

  ).1*(امليالد الكتابة والعقود التجارية وهي أول حضارة عربية
                    إن الدارس واملتتبع لتاريخ التوثيق، جيد أن التوثيق مل يكن وليد قانون معني امنا 

 الناس بضرورة تنظيم نتيجة اعراف سادت  زمنا طويال غري ان امهيته برزت عندما أحس مجهور
  .ملكيتهم من خطر الذوبان والضياع

                   ولتاكيد ذلك حناول إلقاء الضوء حول نشاته ألول مرة وذلك بدراسة فئة املوثقني 
  . األوائل أالوهم الطابليون

  
  التوثيق يف العهد القدمي  : املبحث االول

ر بظهور الكتابة وذلك منذ أربعة أو مخسة قرون مضت                    إن التوثيق تنظيم قدمي ظه
أي من اللحظة اليت ظهرت احلاجة اىل حترير اإلتفاقيات كتابيا، تلك العملية اليت تتطلب وجود كتابا 
لذلك حتت أية تسمية كانوا، يف البداية كان اللجوء إليهم ضئيال ذلك أن الشهادة كانت هي الغالبة 

وقد انتظر طويال حىت متكن .  الوسيلة الوحيدة املستعملة كأداة يف االثباتيف املعامالت اليومية وهي
  . الدليل الكتايب واستقر ميدانيا

     
               غري أنه عيب على الدليل السمعي أنه اليصمد أمام تطورات الزمن واألحداث وكلما 

ضمحالل والنسيان بسبب ضعف تقدم به الزمن كلما  إنتاب تلك اإلتفاقيات القدم واتنتهت إىل اال
ليربز دور الدليل الكتايب الذي أصبح علما من العلوم، غري أنه مل . اخلليقة اإلنسانية وضعف الذاكرة

  يكــن يف متناول الكل وال ميكن إكتسابه إال مبرور الزمن إذ كانت الطبقة الوحيدة املعروفة باسـم
  
  
  
  

_____________________________________________________________________  
   . 16:  دار األندلس، ص1983 د حممد اسعد اطلس، احلضارة اإلسالمية الد األول، الطبعة الثالثة، -)        1* (
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اليت اضطلعت ذه املهمة حمتلة الصدارة قبل غريها وظلوا  ) scribes))*(1النساخ وهؤالء  الكتاب  
، ويعود agoranomosلدى امليزابتوم أو البابليني أو لدى قدماء املصريني باسم احملتكرين لذلك سواء 

الفضل هلؤالء الذين اعتربوا  مبثابة احملريرين احلقيقيني للعقود بكل ماحتمله الكلمة من معىن، وبالرغم 
 كتابة من الدور الطالئعي هذا  إال أا إحتفظت باملركز األول لوجود بعض املعامالت اليومية تربم

كالبيع وسلفة الدراهم وإجيار األراضي وعقود الزواج، وكان عقد الزواج على سبيل املثال حيتل  
مكانة مميزة، فإذا انعقد بدون كتابة  فإن حالة من الالشرعية والتحرمي تنتاب تلك العالقة الزوجية، 

ل على الطابع املقدس فيصبح بالتايل غري شرعي وهذه عقوبة صارمة و إن دل ذلك على شيء إمنا يد
هلذه العالقة، غري أن ذلك ال مينع من ضرورة حضور الشهود جملس العقد ومن هنا بقيت للشهادة 

  .أمهية ال يستهان ا وميكن التعليل على ذلك أن الكتابة تستمد قوا منها حينئذ
  

لقـــد انتشر التوثيق يف بداية نشأته لدى اليونانيني وكان يعرف باسم         
Hieromemnes أو Epistates خبالف ما هو عليه احلال لدى الرومان حيث مرت أزمنة متعددة لكي 

يستقرعندهم، ويعزى ذلك حسب بعض املؤرخني إىل كون أم كانو أهل حرب وقد أفنوا أعمارهم 
  .فيها

كان حمرر والعقود آنذاك ينتقون وخيتارون من قبل العبيد والرقيق ويطلق عليهم      
ومل يكونو موثيقون باملعىن أو املفهوم احلاضر واملعاصر، ) Noytarii)* "2"مث " Tabularii"تسمية 

ولكن جمرد كتاب عموميون يدونون تصرحيات األطراف فقط، غري أنه يرجع الفضل هلم، إذ اعتربوا 
  .العهداملؤسسني احلقيقني للمهنة التوثيقية واليت بلغت أوجها من حيث النوعية يف اخلدمات يف ذلك 

  
  
  
  
  

____________________________________________________  

  :  أنظر يف ذلك -)        1* (
- Alain  Moreau  « Les  métamorphoses du scribe »: socopress 1989 p:14  . 

   :أنظر يف ذلك  -            )2* (

- LE Notarii, le Notarius est celui qui note rapidement: il était à l'origine les secretaires des  princes, 
hauts fonctionnaires et riches citoyens romains .Ils accompagnaient leur Maître dans ses déplacements, 
prennaient des notes et rédigeaient les écrits nécessaire à l’administration de ses affaires -Jean Rioufol 
et Françoise Rico -Le Notariat -Presse Universitaire 2 ème édition Août 1991 Page : 8.   
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                   لقد إضطلع هؤالء الكتاب مبهام متعددة، فهم ال يتلقون فقط إتفاقيات األطراف  
ولكن كل الضمانات املمنوحة من قبل الويل الشرعي أو املقدم لقاصر دون اخلامسة والعشرين 
 مـــن العمر ووصايا الكفيف وجرد املمتلكات وكذا تصرحيات الوالدات وبذلك  فإن احلياة

القانونية حتسنت وبدت مالمح ذلك، يف كوم  إستفادوا من نظام وسطي إرتقوا فيه من حياة  
العبودية إىل درجة اإلنسان العادي احلر، وذلك بفضل أمهية املهنة اليت يزاولوا وأثرها يف احلياة 

  .اليومية
  

فبالرغم من تسميتهم ) NOTARII(                   أما الفئة الثانية من املوثقني واامعروفة باسم 
كذلك إال أم ليسوا مبوثقني وعرفوا ذه التسمية لطريقتهم اخلاصة يف الكتابة فهم ال يكتبون الكلمة 
بأكملها إمنا بصفة خمتصرة وبسرعة فائقة، حيث يرجع إليهم يف تلقي تصرحيات واتفاقيات األطراف،  

عمليات تسجيل األحكام الصادرة عن القضاة لدى وتلقي حماضر اجتماعات اجلمعيات، وكذا القيام ب
 ويعود السبب يف Notarii و  Singulariوتنقسم هذه الفئة بدورها إىل فئتني وهي . املصاحل املختصة

هذا ومل تكن الفئة الثانية متارس . تفريعه إىل تسمينت لإلختالف الظاهر يف طريقة الكتابة بني الفئتني
املقربة من الكنيسة ولدى  اإلمرباطور الروماين بصفتهم الكتاب وظيفة عمومية، وكانت الفئة 

  ).1*(وكانوا متجمعني يف تنظيم يراسهم موظف سامي مكلف بضبط سجل الدولة . اخلواص
   

وبتوسع رقعة اإلمرباطورية الرومانية وعلى إثرها تطورت األعمال فلم تعد العقود          
ت املمنوحة يف السابق، لذا ومن أجل ضمان حسن سري  احملررة من قبل هذه الفئة متنح الضمانا

املعامالت وإال من العمومي أصبح من الالزم حترير العقود بصفة كاملة مكتملة لذا عهد بذلك إىل 
والذين بلغت الوظيفة التوثيقية أوجها بفضلهم، فعرف " الطابليون " موظفني عموميني عرفوا باسم 
  .ن واإلستشارة وخولت هلم صالحيات انتقاء املترشحني اجلددهؤالء برباعة اخلط وطالقة اللسا

  
إذ  استخدموهم كأعوان هلم يف تلقي  " Notarii"                    واستبقت اإلمرباطورية على فئة 

بتنظيم هذه الوظيفة باتباع إجراءات هامة تلح علىضرورة  " جستنيان"العقود واملذكرات، إىل أن قام 
     ". Notarii" شكل مشروع بصورة خمتصرة من طرف فئة أن يكتب العقد يف

___________________________________________________  
 

 : أنظر يف ذلك -)       1* (
- Alain Moreau « La fonction Notarial Nature / Evolution 1788-1990 »  P: 19-20-21 
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 من طرف الطابليون، ويصبح ملزما بعد إمضاءه ليكتب فيما بعد و بصورة مكتملة     

من قبل الشهود، وبعدئذ ال ميكن لألطراف التراجع عنه إال يف املرحلة اليت يكون فيها يف شكل 
مشروع، غري أن  العقد يصبح ملزما دون أن تكون له قوة وقيمة العقد الرمسي، تلك الرمسية  الـيت 

املعمول ا يف سجالت القضاة املمسوكة من  "  insinuatio"يكتسبها بعد إمتام إجراءات التسجيل 
املرتبطة بعقود السلطة probante  force كتاب القضاة وفكانت هلا القوة الثبوتية  tabulariiقبل فئة

إىل أن ظهر القانون األساسي للتوثيق املعروف باسم  ". scriptura publicae"العمومية املسماة 
  . الذي استمدت أغلب التشريعات قوانينها منه1803س  مار16فانتوس املؤرخ يف 

  
       التوثيق عند املسلمني:  املبحث الثاين 

                   درج العديد من الكتاب ممن تصدوا لدراسة أنظمة التوثيق والشهر العقاري يف البالد 
حلايل وقد عزا هؤالء الفقهاء عدم العربية إىل القول بأن املسلمني مل يتوصلوا اىل نظام التوثيق باملعىن ا

وجود ذلك إىل أن املسلمني يتمتعون بوازع ديين وتعلق شديد مببادئ اإلسالم، لذلك فإن معامالم  
فيما بينهم تتم يف ظل الشعور الديين وخمافة اهللا سبحانه وتعاىل، فهي تتسم بالبساطة والبعد عن التعقيد 

 يعرفوا الشكلية اليت إشتهر ا القانون الروماين غري أن الواقع ومل. خاصة يف بداية الدولة االسالمية
يثبت خالف ذلك ما فتئ القران والسنة املطهرة التركيز على ذلك فالتوثيق من العلوم اليت عرفها 
العرب منذ القدم، وبرعوا فيها بعد ظهور اإلسالم حيث انتشرت الكتابة وزادت نسبة التعليم خاصة 

ضارة اإلسالمية حيث تطور النظام القضائي بتطور الدولة وانتشار اإلسالم يف يف عصر إزدهار احل
، وهو نظام )1*(العديد من األمصار، وتطورت معه وظيفة التوثيق اليت تعترب من الوظائف القضائية 

شامل جلميع املعامالت اليت تتم بني األفراد سواء اتعلقت بأموال عقارية أو منقولة أو بأحواهلم 
صية، هذا النظام يعمل على تسجيل مجيع التصرفات من مبايعات وهبات واسقاطات وصدقات الشخ

وغريها،كما يعمل على تدوين وحفظ واقعات احلالة املدنية لإلنسان، وهو يعتمد على عدة وسائل 
مثل الكتابة واإلشهاد والرهن، وحكمه الشرعي مستمد من كتاب اهللا وسنة الرسول الكرمي عليه 

     .السالم
  
  
  

____________________________________________________  
: ، ص1988نظام الشهر العقاري يف الشريعة اإلسالمية، منشورات دار  اآلفاق اجلديدة بـريوت ط : راجع د مجعة حممود الزريقي-)     1*(

33.  
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      :التوثيق يف القرآن الكرمي املطلب األول

  يعد املسلمون السباقون يف ميدان احلث على الكتابة على لسان القرآن الكرمي وقد                  
أكدت  سورة البقرة ذلك يف اآليات الكرمية املسماة بآية العقود واليت قال فيها اهللا سبحانه 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب : " وتعالــى
عدل، وال ياب كاتب أن يكتب، كما علمه اهللا فليكتب، وليملل الذي عليه احلق وليتق اهللا ربه بال

وال يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا أو اليستطيع أن ميل هو فليملل 
وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن مل يكونا رجلني فرحل وإمرأتان ممن ترضون 
من الشهداء أن تضل أحدامها فتذكر إحدامها األخرى وال يأب الشهداء إذا ما دعوا، وال تسأموا 
أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله ذلكم أقسط عند اهللا وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابو إال أن 

م، وال تكون جتارة حاضرة تديروا بينكم فليس عليكم جناح أآل تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعت
يضار كاتب وال شهيد وأن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا واهللا بكل شيئ عليم 
وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فأن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤمتن 

   ".    لمون عليمأمانته وليتق اهللا ربه وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه واهللا مبا تع
                   هاتان اآلياتان من كتاب اهللا مها دستور التوثيق يف املعامالت بصورة عامة، ومها 

  : يتضمنان القواعد اليت بين عليها  علم التوثيق، فقد مجعا األساليب الثالثة يف هذا اال، وهي 
، واليوجد طريق رابع للتوثيق الرضائي غري هذه التوثيق بالكتابة والتوثيق باإلشهاد، والتوثيق بالرهن

الطرق فإذا متت املعاملة بني األفراد بالبيع والشراء أو اهلبة أو الوقف أو الوصية أو غريها من املعامالت 
بدو ن إتباع إحدى الطرق املذكورة فإا غري موثوقة، وإذا حصل جحود أو نكران يف التصرف غري 

للقضاء للحصول على حكم قضائي بإثبات احلق على وثيقة إلثبات احلق املوثق فإنه ميكن اللجوء 
وعن سبب نزول آية العقود قال اإلمام إمساعيل بن كثري ) 1*(وهذا احلكم  يكون مبثابة عملية توثيق

وقال اإلمام القرطيب عن إبن ) 2" *(إن آية الدين أنزلت يف السلم إىل أجل معلوم:" عن إبن عباس
تلك العقود اليت ). 3" *(ة  نزلت يف السلم خاصة وهي تتناول مجيع املداينات امجاعاهذه اآلي:"عباس

تفرض إلتزاما على أطرافها فال يستغرب أن نقول أن آية الدين تشمل مجيع العقود اليت أمرنا اهللا 
  .سبحانه بتوثيقها وحفظها باتباع الطرق اليت أشار إليها يف اآلية الكرمية

  
  
  

_____________________________________________________________________  
 1967علي حممد البجاوي :  أحكام القرآن، أبو بكر حممد بن عبد اهللا املعروف بابن العريب، القسم األول، الطبعة الثانية، حتقيق -)       1*(

  .258: مصـر، ص

   .1969، اجلزء األول، دار إحياء التراث العريب، بريوت  تفسري القران الكرمي لالمام امساعيل بن كثري-)       2*(
  . 377:ص 1975 اجلامع الحكام القرآن ، االمام القرطيب، اجلزء الثالث الطبعة الثانية، دار الكتاب العريب -)       3*(
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  توثيق املعامالت  يف عهد الرسول عليه السالم :  املطلب الثـانـــي

إن اإلسالم يدعو للعلم منذ أن أذن اهللا بإظهاره وذلك يف أول آية نزلت على رسول                    
إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق إقرا وربك األكرم الذي :"بقوله تعاىل " ص"اهللا

وعندما نزلت هذه اآلية كانت األمية غالبة على اتمع ) 1*(" علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم
اهلي غري أن القراءة والكتابة كانتا معروفتني يف ذلك الوقت، وما يتم توثيق املعامالت، وإذا كان اجل
" ص" أميا فإن ذلك معجزة له وفضيلة أما يف غريه فتعد نقيصة، ومبجرد أن استقر الرسول" ص " النيب

تابة أن يعلم الناس، كما أن باملدينة كما ورد عن السرية النبوية املطهرة أمر عليه السالم من يعرف الك
أسرى بدر الذين عجزوا عن إفتداء أنفسهم باملال كلفوا بتعليم الصبيان يف املدينة املنورة القراءة 

أن النيب عليه السالم أمره بتعلم " وحىت بغري اللغة العربية كما حدث لزيد بن ثابت ..." والكتابة 
بة لدليل على التوثيق يف جمال حقوق اهللا وحقوق وكذا حرصه أن  تكون الوصية مكتو"كتاب اليهود 

  ".     العباد من غري الوارثني  وقد حذا الصحابة رضوان اهللا عليهم حذوه  فقاموا بكتابة اأقافهم وصدقام
والرسول عليه الصالة والسالم هو أول قاض يف اإلسالم وكان لديه كتاب                    

 وسائر العقود بني الناس وال شك أنه كان يشرف عليهم وعلى متخصصون يف كتابة املعامالت
وهذا يدل على أن مهمة كتابة الوثائق تكون للقاضي . أعماهلم ويستشريونه يف كل صغرية وكبرية

غري   بصفة أصلية وهي مناطة به وإن قام ا غريه من الكتاب، حبكم مسؤولية متويل األمر،
مهميت القضاء والتوثيق فكان الساري به العمل عندهم هو أن أن املسلمني مل يكونوا يفرقون بني 

القاضي  هو املختص قضائيا وتوثيقيا أي يفصل يف الرتاع وحيرر الفرائض والوكاالت  وكان 
فكتاب اخلليفة أيب بكر هم " ص" للخلفاء من بعده كتاب، بعضهم كانوا من كتاب الرسول

ألرقم فلما ويل  معاوية جعل لصاحب القضاء مكانا عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن ا
خاصا جيلس فيه للحكم بني الناس، وجعل له كاتبا يكتب الوثائق ويسجل األحكام يف سجل 

وهكذا  تطورت وظيفة التوثيق يف الدولة االسالمية فبدأت  أول األمر مع اإلمام يف عهد . خاص
  .صبح كاتب الوثائق تابعا للقاضي مباشرة واخللفاء الراشدين من بعده إىل أن أ" ص" الرسول

  
  
  
  

___________________________________________________  
   . من سورة العلق 5 إىل 1 اآليات من رقم -)      1*(
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                   إذن فالشريعة اإلسالمية قد وضعت  منذ فجر اإلسالم الركائز والقواعد األساسية 

ملعامالت بني الناس حيث سنت إجراءات التدوين والشهر منذ أربعة عشر  قرنا خلت ذلك إلثبات ا
حكمة من الشارع احلكيم سبحانه وتعاىل وعلما منه بأمهية الكتابة وضرورة التدوين والشهر واإلشهار 
يت على التصرفات الىت تقع بني املسلمني وعليه فإن الشريعة اإلسالمية فرضت كتابة املعامالت ال

تتطلب أجال لذلك كما فرضت إعالن هذه املعامالت واإلشهاد عليها وميكن شرح الطرق املتبعة يف 
  .هذا اال كماسيلي

                                             
  طرق التوثيق االسالمي : املطلب الثالث
    :التوثيق بالكتابة

وأشار بأن يتوىل الكتابة " فاكتبوه "ة يف معامالم بقوله                     أمر اهللا املؤمنني بالكتاب
، وأن يكون الكاتب عادال ملما جبميع ما يتعلق "وليكتب بينكم كاتب بالعدل ": بينهم كاتب فقال 

بكتابة املعامالت ويسوي بني األطراف املتعاقدة فال يكتب حقا ملن ليس له وال ينقص حقا ثابتا آلخر، 
، وكرر األمر "وال يأب كاتب أن يكتب كا علمه اهللا ":  عن الكتابة عند قوله وى الكاتب التايب

ويف تكرار األمر دليل على أمهية املأمور به، ومل يعف من الكتابة حىت السفيه " فليكتب " للكاتب 
 والضعيف أو من ال يستطيع األمالء، فأشار اهللا سبحانه وتعاىل بأن يقوم  باإلمالء على الكاتب وليه

فإن كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا أو اليستطيع أن ميل هو :" موصيا إياه بالعدل بقوله تعاىل 
ومن حسن صنيع اهللا يف آية الدين األمر بالكتابة إمجاال مث األمر للكاتب أن " فليملل وليه بالعدل 

كتب بالطريقة اليت ترضي اهللا يكتب بالعدل واه أن ميتنع عن الكتابة ألا عـلم هداه اهللا اليه وأن ي
تعاىل مث كرر عليه األمر بالكتابة، كل ذلك دليل على حض املؤمنني بأن يكونوا حريصني على كتابة 
معاملتهم وتوثيقها ويرشدهم إىل ضرورة أن يكون بينهم من يقوم بعملية التوثيق، وأن يكونوا عاملني 

  . اعاة شروطها اليت ال ختالف أحكام الدينبأصوهلا وقواعدها وفق ما يريدها اهللا لعباده مبر
بالرغم من هذا التحريض اإلهلي على كتابة املعامالت بني الناس فإن العلماء واملفسرين رمحهم اهللا 
إختلفوا يف بيان األمر بالكتابة هل هو للوجوب أو للندب واإلرشاد، لذا جيب أن نتعرض له بشيء من 

  :   فيما يأيت بيانهالتفصيل بإيراد أدلة كل من الطرفني
  
  
  

____________________________________________________  
  . ، اجلزء الثالث 383: ص، اجلامع الحكام القرآن ، للقرطيب ) 1*(-
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  :أدلة القائلني بأن األمر بالكتابة هو للندب واإلرشاد

ة يف آية الدين هو للندب واإلرشاد وليس                    ذهب اجلمهور إىل أن األمر الوارد بالكتاب
  :للوجوب، ويستدلون على ذلك باألدلة اآلتية 

أي إن اهللا  أمر الذي  )1(" *فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤمتن أمانته":  قوله تعاىل - 1
 أؤمتن أن يؤدي أمانته، وإقرار هذه احلالة من اهللا عز وجل دليل على عدم استلزام الكتابة، وذهب

  ) 2.*(بعض املفسرين إىل القول بأن هذه اآلية ناسخة لألمر بالكتابة، واإلشهاد على البيع
  
باع وكتب وباع ومل يكتب وكذلك املسلمني يف العصر األول كانوا يكتبون " ص"  إن الرسول - 2

  ).3*(تارة ويتركون تارة أخرى 
  
"  وما جعل لكم يف الدين من حرج ": إن يف الكتابة حرجا وأن احلرج مدفوع شرعا لقوله تعاىل- 3
ومع ذلك فإم يوصون باتباع التوثيق خوفا من ضياع املال وإلتزام جانب احليطة واحلزم يف ) 4*(

  . احلفاظ عليه
  

    :أدلة الفقائلني بأن األمر بالكتابة للوجوب
هو للوجوب " تبوه فاك"                   ذهب بعض العلماء إىل أن األمر يف آية الدين بقوله تعاىل 

وليس للندب وهم الضحاك وإبن جريج والربيع والنخعي، وقال رأهل الظاهران كتابة الدين واجبة 
  .كسائر الواجبات

  
  
  
  

____________________________________________________  
  . من سورة البقرة 283 اآلية -)    1* (
  .383:، اجلزء الثالث، ص"رطيب اجلامع الحكام القران للق"  أنظر -)    2* (
: ، وانظر أحكام القرآن إلبن العريب، القسم األول، ص383:اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب،  اجلزء الثالث، ص"  أنظر -)    3* (

كتبة االوقاف للعالمة أمحد بن حيي الونشريسي خمطوط  مب" املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعىن الالئق بأداب املوثق" ، وانظر262
  .6: بطرابلس،ص

  . من سورة احلج 78 اآلية -)   4* (
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  : ، واستدل هؤالء باألدلة التالية والرد على اجلمهور بأدلتهم)1*(املأمور ا فمن مل يكتب آمث

 إن األصل يف األمر أن يكون للوجوب مامل يصرفه عنه صارف، واليوجد يف آية الدين ذلك بل - 1
 بالكتابة بأساليب متنوعة واخلروج عن املألوف يف أساليب القرآن من اإلجياز واإلطناب تكرار لألمر

وعدم إعفاء السفيه، والضعيف، ومن ال يستطيع اإلمالء يقوم وليه بذلك والتحذير من السأم وامللل 
يؤيد هذا من الكتابة حىت ولو كان الدين قليال، كل ذلك يعترب قرينة على أن األمر بالكتابة للوجوب و

  ).2" *(ذلكم أقسط عند اهللا:"التعليل قوله تعاىل بعد األمر بالكتابة 
خاص حبالة معينة وهي عدم " فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤمتن أمانته : " إن قوله تعاىل- 2

وجود الكاتب فهي حالة ضرورة هلا حكم خاص اليوجد اذا انتفت تلك الضرورة كالتيمم فإنه 
م وجود املاء أو عدم القدرة على استعماله وهو اليلزم وجوبه عند عدم ذلك السبب مشروع عند عد

وهي حالة وجود املاء فكذلك وجوب اإلئتمان وعدم الكتابة فإنه اليستلزم عدم وجوا إذا انتفت 
  .تلك الضرورة

ليه  مفاسد  ليس احلرج يف الكتابة وإمنا يف تركها، فإن التعامل الذي اليكتب أي يوثق، يترتب ع- 3
ومنازعات ومشاكل ال حصر هلا وهذا هو احلرج، وإذا كان يف الكتابة حرج فهو من احلرج املدفوع 
بالفائدة اليت جننيها بالتوثيق يف معامالتنا حىت نطمئن عليها وعلى سالمتها وعدم نكراا وأن احلرج 

ابة مشقة فقد يقدم الناس عليها املقصود هو الذي يؤدي للمشقة واإليقاع يف العسر، وإذا كان يف الكت
  . للحصول على فوائدها

 إن ما قال به اجلمهور من أن املسلمني مل يلتزموا الكتابة يف العصر األول والفيما بعده ولو كانت - 4
واجبة ملا تركوها فإا دعوى على إطالقها غري مسلمة إذ لو يؤثر على الصحابة الذين حيتج مبعامالم 

لك شيئ صحيح يؤيد هذا ومل يقولوا أم رؤوا فيه شيئا عن أحدهم كما ثبت عن وال التابعني كذ
  ).3*(أنه كتب العقود واملعاهدات واملراسالت وعني كتابا للمعامالت بني الصحابة" ص"الرسول 

  
  
  
  
  

____________________________________________________  
   .160: بريوت ص1970رحوم الشيخ حممد اخلضري، الطبعة التاسعة  تاريخ التشريع االسالمي ،للم-)        1*(
   .272:  التراتيب االدارية للكتاين، اجلزء االول، وما بعدها ص-)        2*(
  .  وما بعدها 274:  نفس املرجع السابق اجلزء االول ص-)        3*(

  
-17-  



  
   :التوثيــــــــق باإلشهـــــــاد

  بعد أن أمر اهللا سبحانه وتعاىل بالتوثيق بالكتابة يف آية الدين واضح صفة الكاتب                     
واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن مل يكونا رجلني فرجل وامراتان ممن : " قال العلي القدير 

ترضون من الشهداء أن تضل أحدامها فتذكر إحدامها األخرى وال يأب الشهداء إذا ما دعوا وال 
ا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله ذلكم أقسط عند اهللا وأقوم للشهادة وأدىن أآل ترتابوا تسامو

" إال أن تكون جتارة حاضرة تديروا بينكم فليس عليكم جناح أآل تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم
:" الح ، والشهادة كما عرفها أحد الفقهاء لغة هيي اإلعالم، أي شهد مبعىن علم، ويف اإلصط)1*(

هذا وقد اختلف العلماء حول ). 2" *(اخبار عدل حاكما مبا علم ولو بأمر عام ليحكم مبقتضاه
اإلشهاد مثلما إختلفوا يف الكتابة، وأيا كان الراي ولذلك فإن الذي يهمنا يف هذا اال هو أن القضاء 

قرائن ومن ضمنها الكتابة حيتاج إىل أدلة يف اخلصام لكي يثبت احلقوق وهذه األدلة إما أن تكون بال
عند من يفسر البينة بتفسري واسع وإما أن تكون بالشهود لدى من يقصرها على الشهادة، وما دام 
ذلك واجبا إلثبات احلق أمام القضاء، وبالتايل يـأخذ حكم التوثيق بالكتابة فيكون أقرب للوجوب 

  .منه للندب واإلرشاد
  
  
  
  
  
  
  

____________________________________________________  
  . من سورة البقرة282 آية -)         1*(
 أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمه مالك، جلامعه أيب بكر الكسناوي، اجلزء الثالث، الطبعة األوىل، - )         2*(

  .213:مصر ص
  :    أنظر يف ذلك 
  .49: ل ص،ين، اجلزء األ التراتيب اإلدارية للكتا-               
أقدم كتاب عقد للرسول . " 6 ج 199: ، اجلزء االول وانظر صبح االعشى، ص143:  التراتيب اإلدارية للكتاين ص-               

بسم اهللا الرمحان الرحيم كتاب من حممد " ج األول  هذا نصه 274: أورده  عبد احلي الكتاين يف كتابه التراتيب اإلدارية ص" ص"
  ".رسول اهللا لفتاه اسلم، إين اعتقك هللا عتقا مبتوال، اهللا اعتقك وله املن علي وعليك فانت حر السبيل الحد عليك اال سبيل اإلسالم

  .401: التراتيب اإلدارية اجلزء األول ص -               
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   :التوثيـــــــــــق بالرهــــــــــن

اهللا سبحانه وتعاىل طريقة التوثيق بالكتابة واإلشهاد يف آية الدين، نص                    بعد أن بني 
وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا : "على الطريقة الثالثة يف التوثيق يف آية الرهن، فقال عزوجل 

اللزوم واحلبس أو الدوام، وقال عنه اإلمام الشافعي : والرهن لغة ) 1"*(فرهان مقبوضة 
 أم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا ملالك احلق بالوثيقة واململوك عليه بأن : "رمحـــه اهللا
معىن الرهن احتباس العني وثيقة باحلق ليستويف احلق من مثنها : "وعرفه القرطيب ) 2" *(الينسى ويذكر

والدليل على أن الرهن طريقة من طرق التوثيق يف ". أو مث منافعها عند تعذر اخذه من الغرمي 
فلكي يتم الرهن بصورة شرعية البد " فرهان مقبوضة :" عامالت ماجاء يف صريح اآلية الكرمية امل

من متام قبض الشيئ  املرهون من قبل الدائن املرن سواء أمت القبض منه أو من وكيله أو من عدل 
يريد " كاتبافإن مل جتدوا " يتفق عليه فيما بينهما،كما أنه جاء بعد الكتابة واإلشهاد بصيغة الشرط

 والذي .اهللا حبانه وتعاىل أن يكمل لنا الطرق اخلاصة بالتوثيق فأورد الكتابة مث اإلشهاد مث الرهن
يعزم القول بأن الرهن طريقة توثيق، أنه الينقل امللك، وقد كان يف اجلاهلية غري ذلك، حيث تنقل 

دين الراهن بالسداد والوفاء مبا عليه، ملكية الشئ املرهون إىل الدائن املرن إذا حل األجل ومل يقم امل
وبذلك قضى اإلسالم " ال يغلق الرهن " :" ص" وجاء اإلسالم فحرم غلق الرهن حبديث رسول اهللا

وميكن أن يكون شيئا مرهونا كل . على الغرر والبيع باإلكراه الذي يصاحب عقذ الرهن قبل اإلسالم
الرهن هو  العملية التوثيقية بعد الكتابة واإلشهاد ما يباح بيعه ويستطاع قبضه، واشتراط القبض يف 

ألنه ملا ذكر اهللا تعاىل الكتابة واإلشهاد ملصلحة األموال عقب يف األحوال املانعة من الكتابة بالرهن 
ومل جير بني العلماء خالف حول الرهن مثلما حدث يف الكتابة واإلشهاد هل أمر للوجوب أو للندب 

ما ال جيوز إال بالقبض فلو استلف إنسان من آخر ماال مقابل شيئ رهنه ومل واإلرشاد، ألن الرهن حك
يقم بتسليمه له ال يكون ذلك رهنا، ألن الرهن ال حيكم له يف الوثيقة إال بعد القبض، فلو رهنه قوال 

وإذا وجدت كتابة مصاحبة للرهن فإن ذلك يعين إلثبات . ومل يقبضه فعال مل يوجب ذلك له حكما 
ملتفق عليه أثناء الرهن مثل حتديد موعد سداد الدين وكيفية التسليم حىت اليقع خلف على الشرط ا

  .ذلك بني األطراف
  
  
  

____________________________________________________  
  . من سورة  البقرة 283 اآلية -)        1*(
  .، اجلزء الرابع409:  اجلامع ألحكام القرآن، ص-)        2*(
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    :التوثيق عن طريق االحكام القضائية 
                     األحكام القضائية ليست طريقا طبيعيا للتوثيق كما وردت يف كتاب اهللا، ألن 
األحكام التكون البعد خصومة بني طرفني أو أكثر أو منازعة بينهم، وعلى ذلك يكون احلكم كاشفا 

لى عقد بني األطراف، سواء ا كان موثقا بإحدى طرق التوثيق أو للحق الذي غالبا ما يكون مبنيا ع
، وتدخل األحكام ذه الطريقة يف )1*(عقد أمان مل يوثق، ويعتمد على ذمة األطراف ومروءم

عملية التوثيق بالكتابة ألن احلكم هنا كشف عن عقد مل يوثق وحكم بصحته أو لزومه و أعطي 
 العقد كان شفويا مت حتريره عن طريق القاضي بقعد املنازعة يف للطرف احملكوم له وثيقة به فكان

تنفيذه، ولكن إذا حضر رجل إىل القاضي وأقر أمامه بأن عليه حقا آلخر أو يف يده ملكا للغري ويريد 
أن يكتب به إشهادا، فالقاضي يف هذه احلالة وبعد اإلشهاد عليه يقوم بتحرير حمضر يف سجالته ويقدم 

ر وهذه احلالة عملية توثيقية ميكن بواسطة هذه الوثيقة أن يثبت املقر له ملكية العقار أو نسخة منه للمق
احلق الذي أقر له به، وعلى هذا تكون األحكام القضائية واإلشهادات اليت حترر لدى القضاة وثائق 

  .ميكن اإلعتماد عليها ولنا أن نعتربها طريقة من طرق توثيق احلقوق واملعامالت
  

            وأول اختصاص للقضاة يف الدولة  اإلسالمية هو الفصل يف املنازعات وقطع التشاجر       
، )2*(واخلصومات، إما صلحا عن تراض ويراعى فيه اجلواز أو إجبارا حبكم بات يعترب فيه الوجوب
 فيهم فإذا مت الفصل صلحا بني األطراف فيقوم القاضي بكتابة الصلح عن طريق كتابه الذين يشترط
  ن ـالعدالة والعقل والعلم بالشروط واألحكام والفروع والناسخ واملنسوخ واحلالل واحلرام  فضال ع

  
  
  
  
  
  
  

____________________________________________________  
  .260: أحكام القرآن البن العريب، القسم األول، ص-)               1*(
   .1966حليب ، القاهرة بايب الال ، طبع مصطفى 70: ، ص) م450(للماوردي لطانية  األحكام الس-)               2*(

  م 1966، صححه وعلق عليه حممد حامد  الفقي ، الطبعة الثانية مصر،66:ص)  هـ458(واالحكام السلطانية  للماوردي  أليب يعلى احلنبلي، 
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ذا كان األمر متعلقا مبال ميكن إحضاره الرتاهــة والبعــد عن الطمع، فيقومون بكتابة الصلح إ

والشهادة عليه يف مقر القاضي إما إذا ماتعلق بقسمة عقار مثال أرسل إليه املوثقني والشهود إلجراء 
 يف حالة العكس فإن القاضي يتوىل احلكم فيه، واحلكم الذي يصدر عنه يكو بعدة مراتب و املعاينة  

كم مضافا بعبارة ليسجل بثبوته واحلكم بصحته وهذه أعلى  يف القوة  أو الضعف، فأحيانا يكون احل
مراتب احلكم وتعين احلكم بصحة العقد او التصرف، ودار القضاء منظمة تنظيما دقيقا رمبا تكون 

ويتوىل القاضي ضم الشهادات ورفعها اليغيب عنه ذلك ) "1*(أكثر دقة من اإلدارات يف الوقت احلايل
ويضم الشهادات وحجج )  من اخلشب حلفظ االوراق والسجالتمكان معد(ويرفعها يف قمطر 

الرجلني يف مكان واحد مترمجة بامسائها والشهر الذي كانت فيه لتكون كل سنة مفروزة وكل شهر 
مفروزا واليفتح املواضع اليت فيها تلك الشهادات إال بعد نظره إىل خامته أو عالمته وأن يترك بني يدي 

وهذا مما يدل على اإلهتمام بالوثائق ملا هلا من فوائد يف حفظ احلقوق للقضاء " املشهود له نسخة منها
   ).2*(.على املنازعات منذ بداية الدولة اإلسالمية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________________________________________________  
 م ،ملكتبة املثىن  1908املصري ، طبعة معادة  عن طبعة  بريوت  كتاب الوالة وكتاب القضاة ، حممد بن يوسف  الكندي   -)           1*(

   .514:بغداد ،ص
    .8 ،اجلزء 408: خمتصر االمام املزين، مطبوع مع االم ، ص-)             2*(
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  :الفصل الثاني 
األسس التاريخية 

والوضعية القانونية 
للتوثيق في الجزائر 



   :الفصـــــل الثانــــــي 
    األسـس التاريخيـة والوضعيـة القانونيـة للتوثيـق في الجزائـر

  
 بعدة مراحل وعلى 88/27                    لقد مر التشريع التوثيقي يف اجلزائر قبل القانون رقم

 مؤسستني توثيقيتني وهذا التنوع ميكن إيعازه لوجود شعبني 1962إثر ذلك فقد شهدت اجلزائر قبل 
يتمثل يف القانون الفرنسي ) 1*(مما أوجد نظام تشريعي قانوين مزدوج) مني والفرنسينيجزائريني مسل

كقاعدة عامة والشريعة اإلسالمية كاستثناء لذلك وقد دامت هذه الوضعية املتناقضة حىت صدور األمر 
إذ أصبحت تابعة ) وطنية( الذي حتددت به معامل الوضيفة التوثيقية 1970 ديسمرب15املؤرخ يف 

  .لوظيف العموميل
    األسس التارخيية لنشاة التوثيق يف اجلزائر : املبحث األول

                لتبيان ودراسة واقع املنظومة التوثيقية يف بالدنا البد من التعريج حنو أصل وأسس نشأة 
يف بناء الصرح التوثيق وتبيان أهم املراحل واحلقب الزمنية واليت تعد مبثابة الركيزة والدعامة األساسية 

  : احلضاري لكل أمة ونورد أمهها فيما يلي 
  1962 إىل  1830املهنة التوثيقية خالل اإلحتالل الفرنسي من : املطلب األول

                   عند احتالل فرنسا للجزائر عمدت إىل استبقاء القضاة يف الصالحيات املخولة هلم 
لفئة األوروبيني، وعليه مت إجياد فئتني من املوثقني جزائريون كقضاة وموثقني، وجلأت إىل تعيني موثقني 

والذين إنتقص من صالحيتهم لصاحل  املوثقني الفرنسني املعمرين فضيق من نشاطهم إذ ال يتعدى 
  ).    2*(إختصاصهم جمال األحوال الشخصية

ابة  مت تعيني موثقني فرنسيني على مستوى اجلزائر العاصمة وعن1831وخالل سنة       
وإنشاء ستة مكاتب توثيق يف العاصمة وترسيم سبعة موثقني خالل عشرية واحدة وقد مت إلغاء ونقض  
هذه التعيينات اليت مل تكن شرعية إذ مل تصدر من النظام السياسي، إمنا من قبل عسكريني وقد مت 

  1842 ماي 9لصادريفوضع حد للعقود احملررة من قبل تللك املكاتب أمام الغرفة اإلدارية يف قرارها ا
اليت قررت فيه وأعلنت أن تعيني أوالئك  املوثقني مت بطريقة غري شرعية ذلك أن قانون فانتوس مل يكن 

 يكلف 1842 سبتمرب 26مباشرة بعد ذلك  مت إصدار أمر ملكي بتاريخ .  مطبق حينها يف اجلزائر
  .وزير احلرب القيام بتنظيم ممارسة الوظائف التوثيقية 

  
  

____________________________________________________  

   .                                                                        31 و30: ص1998 ديسمرب 5جملة املوثق عدد رقم -)        1*(
 :أنظر يف ذلك -)        2*(

- Convention du 5 juillet 1830. Estou blon et Lefebune,code de l’Algérie annote 1830-1899, p: 1. 
larcher, traite élémentaire de législation Algérienne, tome 2 page 129, note 1. 
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 تطبيق قانون فانتوس يف اجلزائر حتت غطاء تصحيح 1842 ديسمرب 30وعليه تقرر بتاريخ 

وبقي القرار .  تثبيت املوثقني يف مقر إقامتهم53 املادة الوضعيات الآلقانونية السائدة أنذاك وتقرر يف
 ساري املفعول إىل عشية اإلستقالل يف الفاتح من شهر جويلية 1842 ديسمرب 30املؤرخ فــي 

 إذ كان القاعدة األساسية أو العمود الفقري للوظيفة التوثيقية يف اجلزائر، فاملوثق 1962من عام 
تابعني للوظيف العمومي إمنا ظابط عمومي خمتص بتحرير العقود ومل يكن أنذاك مل يكن من املوظفني ال

آنذاك ويتلقى املوثقون املساعدون ) 1*(تعيينهم كالقضاة إمنا كان منظما من طرف احملافظ العام
إختبار مهين أمام جلنة خمتصة يوجد مقرها باجلزائر العاصمة وبعد إستيفائهم لبعض الشروط املستوجبة 

 سنة عند اإلمتحان 25أن يبلغ من العمر -أن يكون مواطن فرنسي، -: ذه الوظيفة ومنها لإللتحاق 
وغري مرتبط بالتزامات اخلدمة العسكرية وأن يتمتع باحلقوق املدنية وأن يتلقى تدريبا ملدة مخسة 

ص طويلة سنوات يف إحدى مكاتب التوثيق مع تقدمي شهادة الكفاءة األدبية واملهنية، ومبا أن مدة الترب
  .جدا فقد أعفي املترشحون من تقدمي تلك الشهادة أو ديبلوم معني 

وبعد مرور الزمن أضيف شرط أخر وهو احلصول على شهادة جامعية من قبل      
مدرسة القانون  باجلزائر أو شهادة التشريع اجلزائري وأستثىن من ذلك احملامون املسجلون باللوح 

  ).  2*(الكبري  ملدة أكثر من عشر سنوات
                   من الناحية النظرية فقد فتح باب ترشيح اجلزائرين بواسطة قانون السيناتوس 

 غري أن ذلك ظل حربا على ورق وبقيت األبواب موصدة 1865 جويلية 14كونسلت املؤرخ يف 
عو عبد الرمحان  املد(ملدة طويلة بدليل وجود موثق واحد بعد احلرب العاملية الثانية أال وهو املرحوم 

  ). فارس
 الذي قضى بإعادة تعديل 1925 ديسمرب 2وبصدور قرار احملافظ العام املؤرخ يف      

شروط توضيف املوثقني، مبدئيا وفيما خيص مدة التربص املقدرة بستة سنوات، مخس منها يشترط 
ملدة بالنسبة غري أنه  ميكن ختفيض هذه ا. فيها أن يكون املترشح قد إشتغل كمعاون درجة أوىل

للمترشحني احلائزين على شهادة اللسانس  يف احلقوق إىل أربع سنوات وأن يرتب فـــــي 
وبتاريــــــــخ . وعن اإلمتحان فلم يعد عادي إمنا مسابقة مهنية. رتبة معاون درجة أوىل

 ينظم عملية قبول الترشيحات ملهنة الضباط العموميون اليت) 3*( صدر مرسوم1947 ديسمرب31
  .يستلزم توجيهها إىل وزارة العدل عن طريق النائب العام لدى جملس قضاء اجلزائر

  
  

____________________________________________________  
 : أنظر يف ذلك ) 3)*(2)*(1*(

- Zerrouk  - Kaddour : « La fonction Notariale selon l’ordonnance N° 70-91 du 15/12/1970.Mémoire 
Magistèr Juin 1977 p : 13-14 . 
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غري أن ما يالحظ يف تلك احلقبة الزمنية أنه مبجرد متركز اإلحتالل الفرنسي وتثبيت        

 غري 1830قدميه، وإن إحتفظ القضاة املوثقون اجلزائريون يف بداية األمر بصالحيتهم املخولة هلم قبل 
لقضايا اجلزائية ماعدا القضايا املدنية والتجارية، ويف أنه سرعان ما حرم هؤالء من إختصاصهم يف ا

جمال التوثيق فقد إحتفظوا ببعض الصالحيات القليلة اليت اليقوى عليها الفرنسيون وبشرط أن تكون 
: 1842 ديسمـرب 26 من املرسوم املؤرخ يف 43املعاملة بني اجلزائرين فقط مثلما تنص عليه املادة 

ع املسلمني فقط يف القضايا املدنية والتجارية، ويستمرون أيضا يف تلقي يستمر القضاة التعامل م"
، مث صدر مرسوم مؤرخ يف الفاتح "وحترير العقود وإضفاء الرمسية على اإلتفاقيات املربمة بني املسلمني

 الذي عمل على تكريس أن القضاة خيتصون بالشريعة االسالمية فيقومون 1854من شهر أكتوبر 
تصفية وإجراء القسمة لكل تركات املسلمني وتلقي اإليداعات وحترير العقود العمومية مبقتضى ذلك ب

كما ترك للمسلمني الباب مفتوحا المكانية اللجوء قصد حترير عقودهم أمام موثقني فرنسيني وتعرض 
 أن األمر املوثقون اجلزائريون للنقد وإامهم بعدم الفهم واملساس برمسية العقود احملررة من طرفهم، غري

ال يعدو أن يكون من أجل فرض تشريع إستعماري ملزم للجزائريني حتت غطاء اإلحتالل الفرنسي 
والتهجم على القضاة املسلمني والشريعة االسالمية اليت يزعمون أا ال تتماشى وأوضاعهم السياسية 

ثالثة مسائل دون وهكذا إقتصر تطبيق الشريعة اإلسالمية على ) 1*(واليت تعرقل تطور اإلحتالل
غريها، األحوال الشخصية واملواريث والتركات والعقارات اليت تكون ملكيتها غري منظمة طبقا 

 توسع نطاق تطبيق القانون 1889 أفريل17للقانون الفرنسي، وهكذا وبصدور املرسوم املؤرخ يف
 األراضي فشمل حىت األحوال الشخصية للمسلمني وهكذا فكلما توسع اإلحتالل الفرنسي  يف

اجلزائرية طغى تطبيق القانون الفرنسي على الشريعة اإلسالمية، وبالتايل حرم القضاة اجلزائريون من 
كافة الصالحيات تدرجييا ومن مصداقية عقودهم وشرعيتها لكوا شكلت عائقا كبريا يف وجه 

حيام  الزحف اإلستعماري إىل مؤسسات إسالمية أخرى وهكذا فإنه مل يضرب القضاة يف صال
بتحديدها أو إنعدامها إن صح التعبري إمنا ضربوا يف مصداقية العقود احملررة من طرفهم باحلط من 

إن  :" 1859 ديسمرب 31 من املرسوم املؤرخ يف 44بالرغم من صراحة نص املادة ) 2*(شرعيتها
وعلى الرغم من أن .." .العقود العامة بني املسلمني يتلقها تبعا إلختيار األطراف القضاة أو املوثقون

وهي ) 3*(القضاة املوثقون كانو ضباطا عموميون وأن العقود احملررة من قبلهم هلا الطابع الرمسي
  .صحيحة حىت يطعن يف تزويرها

____________________________________________________  
  173 : نفس املرجع ، ص-)1*(
  :  أنظر يف ذلك -)       2*(

- Estoublon et Lefebune, années 1830-1899, page22. 
- La fonction Notariale selon l’Ordonnance N° 70-91 du 15 decembre 1970 ,Mémoire de Magéstère par 
Zerrouk kaddour ,juin 1977, page 21-22 . 
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مكلفني علىأن القضاة  " 1878 أفريل 18وما قررته حمكمة النقض يف قرارها املؤرخ يف 
، وكذا قرار جملس قضاء اجلزائر املؤرخ )1*("بصالحيات قضائية وتوثيقية بنفس الدرجة والقيمة 

غري أنه مت ) 2*(الذي قضى بالرمسية لعقد الفريضة احملرر من قبل القاضي 1892 ديسمرب 27يف 
  .  إنتقاده من طرف الفقه الفرنسي آنذاك إىل أن إضمحل دور القاضي املوثق

  
  1971 إىل غاية 1962املرحلة املمتدة من عام  :  الثايناملطلب 

 مدد التشريع 1962 ديسمرب 31 املؤرخ يف 62/157مبقتضىأحكام القانون رقم      
املعمول به قبل هذا التاريخ، بإستثناء القوانني اليت تتعارض والسيادة الوطنية، وذلك إىل غاية سن 

  :اك كان مقسما إىل قسمني وما يالحظ أن التوثيق آنذ. قوانني جزائرية
  

قسم يسمى مبكاتب املوثقني يشرف عليها موثق أو موثق مساعد، ويتلقى العقود املختلفة يف ملفات 
خاصة مرتبة حبسب تارخيها وترقيمها، وحمررة باللغة الفرنسية وتسري عليها اإلجراءات املنصوص 

إلضفاء عليها الصيغة الرمسية اخلاصة عليها مبوجب التشريع من تسجيل وإشهار باحملافظة العقارية 
  ).3*(بعقود السلطة العامة وتكون حجة على الغري

وقسم آخر يدعى احملاكم الشرعية ويشرف عليها قاض أو باش عدل ويتلقى العقود باللغة العربية يف 
 غري أن دفاتر تقيد فيها كافة العقود، تقدم ملصاحل التسجيل والطوابع للتأشري عليها قصد قبض احلقوق،

ما ميكن مالحظته أن  هذه العقود ال ختضع إىل اإلجراءات اخلاصة بالشهر العقاري املستوجبة قانونا مما 
 وجد إىل جانب املوثقني 1962أثار إشكاالت على الصعيد التطبيقي فيما بعد يف بداية جويلية 

ني يف تنظيم مركزي اجلزائرين موثقون فرنسيون ميارسون املهنة وموزعني على ثالثة غرف جمتمع
باجلزائر حتت إسم الس اجلهوي، وبإنتقال السيادة الوطنيــة كان من املفروض أن يطرأ تغيري 

  جـذري
  
  

____________________________________________________  
  : أنظر يف ذلك -)         2)*(1*(

- cass.18 Avril 1878 b.a 1878,227 . « les cadis ont le caractère d’officiers publics». 

- cass.25 Avril 1879 .b.a,1879,354 «les cadis sont investis des fonctions judiciares et notariales qu’ils 
remplissent au même titre » .  
- cour d’Alger 27 Décembre1892,.r.a.1893,33 .  

 :أنظر يف ذلك-)               3*(
- « la fonction notariale » zerrouk kaddour page : 22-23. 
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يف هيكل املؤسسة التوثيقية بالنسبة للموثقني الفرنسيني الذين أصبحوا أجانب حينئذ  أمام هذه 
الوضعية املستجدة اليت واجهها الكل، واليت مل يتبىن فيها املوثقون الفرنسيون نفس الوجهة فمنهم من 

ة دون أن يعبأ بأرشيفه وزبنائه، ومنهم من مل حيل حمله مبوجب أمر على عريضة زميل ترك مكتبه مباشر
موثق بل أحد األعوان العاملني بكيفية تسيري مكتبه، ومنهم من فضل البقاء يف املهنة بسبب عدم متكنه 

ق وبعد رحيل الفرنسيني مل يبق أي موث) 1*(1964من تصفية مصاحله الشخصية إىل غاية اية سنة 
فرنسي يف اجلزائر، عندئذ كان عدد املوثقني اجلزائريني قليل لتحمل األعباء امللقاة على كاهلهم بعد 
رحيل الفرنسسني، ويف هذا اإلطار إختذ النظام اجلزائري عدة إجراءات قصد تضميد الوضعية بصدور 

زارة العدل  الذي رخص  مبوجبه لو1962 ديسمرب 14كمرحلة أولية بإصدار املرسوم املؤرخ يف 
إمكانية إعالن حالة الشغور للمكاتب املهملة وتعيني مباشرة مساعدي املوثقني قصد تسيريها والذي مل 
يكن إختيارهم من بني معاوين القضاء، كاحملامني إمنا إختري معاونو املوثقني الذين ميتلكون جتارب 

  .نني الذين اجتازوا اإلمتحانسنوات عديدة يف التوثيق حددت بعشرة سنوات واربع بالنسبة للمعاو
   

 وضع ثقة كبرية إىل درجة املبالغة ملنحها 1962 ديسمرب14                   إن املرسوم املؤرخ يف
إياهم كافة صالحيات املوثق دون مراعاة مستوى معارفهم إذ مل يكونوا سوى معاوين أو كتاب املوثق 

ومبجرد تعيني املوثق املساعد يقوم هذا األخري . الروتنييعرفون الوظيفة التوثقية أو إكتسبوها عن طريق 
  .بتسيري املكتب ويضطلع بكل العقود اليت كان يقوم ا املوثق حتت محاية القانون

 مت إلغاء الغرف والس اجلهوي 1963 جويلية  10                    وبصدور املرسوم املؤرخ يف
 كلف " الغرفة الوطنية للموثقني" يعرف بإسمللموثقني وأحل حملها هيكل تنظيمي  جديد

بالصالحيات التقليدية، كما إضطلع  باملهمة الصعبة املتمثلة يف مراقبة املؤسسة التوثيقية، ويف كل سنة 
يتم تعيني ممثلني قصد املتابعة امليدانية للمحاسبة التوثيقية، فكان هلا دور الوسيط بني املوثقني 

لطات العـــمومية، كما جيتمع باملقر املركزي باجلزائر العاصمة ومساعديهم من جهة وبني الس
  .مرة يف كل سنة أو بطلب من وزير العدل 

  
  
  
  
  

____________________________________________________  
 :  أنظر يف ذلك-)         1*(

-"LA FONCTION Notariale" Zerrouk Kaddour Page 22, 23. 
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           1988 اىل غاية1971 املرحلة املمتدة من عام :ثالثاملطلب ال
  

 صدر مرسوم مت على إثره إحداث تغيريات يف 1966 أكتوبر 25                      بتاريخ 
تقليص عدد مكاتب التوثيق إللغاء املكاتب الشاغرة وفتح : املؤسسة التوثيقية تتمثل يف نقطتني هامتني

ظيفة التوثيقية على مستوى مقر الس أو احملكمة اليت ال يوجد ا مكاتب اال لكتاب الظبط الو
التوثيق، غري أن هذا اإلجراء مل يكن ذا فاعلية لكثرة األعمال اليت يقومون ا والكفاءات اليت  

 حيث مت تأسيس جلنة 1969وظلت الوضعية على حاهلا بني مد وجزر إىل غاية اية عام . ميتلكوا
وزارة العدل تتشكل من قضاة وموثقني بالتعاون مع الغرفة الوطنية املمثلة من طرف رئيسها من طرف 

وأمينها العام ومت إعداد مشروع لتنظيم الوظيفة التوثيقية مع ربطها بالواقع اإلجتماعي واإلقتصادي 
 1970 ديسمرب 15للبالد ونظرا ألمهيته فقد أعتمد يف جممله مبوجب األمر املؤرخ فــــي 

  .والذي كان يشكل الوثيقة أو امليثاق األساسي لقانون توثيق جديد يف بالدنا
وعلى إثره مل يعد املوثق ميارس مهنته  بإمسه وحلسابه اخلاص إمنا موظفا عام عادي كسائر املوظفني 

 ، وقد  عيب عليه أنه مل يأخذ بعني اإلعتبار اخلصائص املميزة للوظيفة)1*(التابعني للوظيف العمومي
 هو  جمرد موظف 1970 ديسمرب 15التوثيقية، فاملوثق حسب املادة الثانية من األمر املؤرخ يف 

عمومي مكلف بتلقي العقود واإلتفاقيات اليت يود األطراف إضفاء الصيغة الرمسية عليها، ويف هذا 
نون فانتوس الصدد فإن املشرع اجلزائري مل يأت باجلديد املنتظر إمنا إستمد ذلك كلمة بكلمة من قا

  .     الذي إعترب املوثق موظفا عموميا
ومبوجبه مت إلغاء  مكاتب املوثقني واحملاكم الشرعية سابقا وأنشات بدهلا مكاتب للتوثيق تابعة لوزارة 
العدل، أسندت هلا مهام التوثيق وكذا احملافظة على األرشيف القدمي وتسليم النسخ الألطراف 

   .ةـاملعني
  
  
  
  
  

____________________________________________________  
  .LA FONCTION Notariale Zerrouk Kaddour Page 24, 25                                                             يف ذلك أنظر) 1(
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وثقني يشكلون سلكا من                     فتنص املادة الثانية الفقرة الثانية من نفس القانون بأن امل
املوظفني يكلفون بتلقي كل الوثائق والعقود واليت يتعني على األطراف أو يرغبون إعطائها الصبغة 
الرمسية اخلاصة بعقود السلطة العامة وتأكيد تارخيها أو حفظها أو حترير نظري أو نسخة منها وخيضع 

ها بأنه يتعني على املوثقني تقدمي مساعدم عند املوثقون لسلطة النواب العامني، ويف الفقرة الثالثة من
ونصت املادة . الطلب إال إذا كانت اإلتفاقات املقدمة إليهم خمالفة للقوانني واألنظمة السارية املفعول

الرابعة بأن يقدم املوثقون نصائحهم إىل األطراف لتكون إتفاقام منسجمة مع القوانني اليت ختضع 
تنفيذها ويعلمون األطراف مبدى إلتزامتهم وحقوقهم واألثار وكل اإلحتياطات إليها، ويقومون بتأمني 

  .والوسائل اليت يتطلبها أو مينحها هلم القانون لضمان تنفيذ إرادم بصفة سليمة 
                     أما عن جمال ونطاق إختصاص املوثق فبخالف ماهو احلال عليه حاليا فإنه 

  .مية إلختصاص احملكمة اليت عني فيها اليتجاوز احلدود اإلقلي
                   وما ميكن القول يف هذا الصدد بأن أحكامه قد خولت اإلحتكار ملكاتب التوثيق 

 منه بأنه 48فيما يتعلق بتدوين املعامالت بني اخلواص يف شكل رمسي ونتيجة لذلك نصت املادة 
ات يف مادة انتحال املهنة ممن ليس له صفة املوثق يتعرض للعقوبات املنصوص عليها يف قانون العقوب

 منه بأنه 14كما نصت املا دة ). 1*(يكون قد قام بتحرير أو تلقي عقدا خاضعا لشكل رمسي إلزامي
  .يعترب ما ورد يف العقود املوثقة حجة حىت يثبت تزويرها وتعترب نافذة يف كامل التراب الوطين

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________________________________________________  
 :  أنظر يف ذلك -)         1*(

- Decret N° 66-319 du 25 Octobre 1966 (j.o . N° 94 du 04 Novembre 1966). 
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                    ولقد شهدت مهنة التوثيق خالله مرحلة أقل ما يقال عنها أا متيزت بالركود 

 عوامل عديدة يرجع البعض منها إىل الظروف السياسية واإلجتماعية واجلمود واإلنطواء بسبب
واإلقتصادية السائدة آنذاك والذي طبع بتدخل الدولة يف مجيع امليادين هذا أدى بالضرورة إىل ميش 
املهنة وتقليص وظيفتها كمرفق عام خيدم الصاحل العام ويضمن إستقرار التعامل، فإضمحل دور املوثق 

 احلياة العملية وحل بالتايل العقد العريف حمل العقد التوثيقي الرمسي يف أغلب املعامالت وقل شأنه يف
بسبب إنصراف املتعاقدين إىل التعاقدات العرفية بدال من مكاتب التوثيق الضامنة لسالمة وشرعية 

ضى يف املعامالت، وقد إجنر عن هذه الوضعية تراكم املنازعات لدى اجلهات القضائية وسيادة الفو
  ).   1*(املعامالت وحرمان اخلزينة العمومية من موارد مالية هامة ومعتربة

  الوضعية القانونية للمهنة التوثقية: املبحث  الثاين
                  قبل التطرق إىل حتليل الوضعية القانونية ملهنة التوثيق حناول أن نعرج قليال إىل معرفة  

  .مدلول فكرة التوثيق
  

  تعريف التوثيق:  االول املطلب 
ن تشعب احلياة والتطور املذهل ملختلف مظاهرها جيعل من الصعب إعطاء تعريف                   إ

دقيق ملعىن كلمة التوثيق نظرا لتشعب أغراضه هو اآلخر وتداخل املهام املتعددة غري أنه ولتسهيل الفهم  
  .اللغوية واملعنويةميكن إعطاء تعريف ملدلول هذا املصطلح من الناحية 

مبعىن أحكم األمر، وثق الشيئ  توثيقا فهو " رباعي على وزن  فعل " مصدر لفعل وثق  : التوثيق لغة
موثق، الوثيق الشيء احملكم وتوثق يف أمره، أي أخذ بالوثيقة، ويقال وثقت الدابة مبعىن أحكم وثاقها 

كلمة التوثيق يف القرآن الكرمي يف عدة وقد وردت مشتقات ) 2*(بشدة، والتوثيق اإلحكام واإلتقان
، ويفسر اإلمام القرطيب رمحه اهللا كلمة امليثاق بأنه العهد املؤكد )3"*(ميثاقه " مواضع منها 

حفيظ : ، ويقول عن األوىل بأن معناها عهد يوثق به، والثانية "موثقهم" "موثقا "، و)4*(باليمني
  ). 5*(للعهد قائم بالتدبري والعدل

  
  

____________________________________________________  
  .32:  ص1998، ديسمرب 5:عدد " املوثق "   جملة-)       1*(
  .708: ، طبع بريوت ، ص1973 خمتار الصحاح للشيخ اإلمام حممد بن أيب بكر الرازي، دار الفكر -)      2*(
منشورات دار االفاق اجلديدة بريوت  ط .نظام الشهر العقاري يف الشريعة االسالمية : مجعة حممود الزريفي.  من سورة البقرة27 اآلية -)      3*(

   .11: ، ص1988
  .، الطبعة الثانية، بريوت247: كام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد  االنصاري القرطيب، اجلزء االول، صح اجلامع أل-)     4*(
  .سالم من سورة يوسف عليه ال66  اآلية -)     5*(
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  املوثق ضابط عمومي: التوثيق معىن و إصطالحا

                      أما يف اإلصطالح فهو علم يبحث يف كيفية إثبات العقود والتصرفات واإللتزمات 
  ).1*(وحنوها يف احلجج والسجالت واملكاتبات اليت تتم يف املعامالت على وجه اإلحتجاج

عامالت بصورة عامة مالية تتعلق بالتجارة والكسب واملعيشة كالبيع  فهو ينظم كيفية إثبات امل- 1
والشراء واملغارسة أو كانت قربة هللا، وهو عبارة عن جمموع اإلجراءات القانونية  اليت  تضفي على 

وقد ثار خالف شديد يف الفقه الفرنسي حول مدلول التوثيق والسلطة . العقد قوة السلطة العامة
لرئيس الدولة ) Délegataire)* 2يق من الفقهاء إىل القوىل بأن املوثق عبارة عن العمومية، فذهب فر

جبزء من السلطة العمومية وأنه يعد وكيال لنفس اهليئة وسبب اخلالف أن املوظف يتحرك يف جماله 
مبوجب أمر من أجل تقدمي خدمة عمومية، وأن ذات املوثق مفوض من قبل نفس اجلهة مع حرية 

 من صالحيات un demenbrementئل، كما قيل بأن املوثق ميارس نشاطات متثل  إختيار الوسا
املوثق كعون بسيط للجهاز التنفيذي ال السلطة العمومية غري أن كال النظريتان هجرتا لكوا تعترب 

  ....أكثر 
مومي أن املوثق ضابط ع                  مث تبىن الفقه وجهة نظر أعتربت هي األقرب للصواب على 

حيوز مبوجب القانون  إمكانية إستعمال الصيغة التنفيذية غري أنه كالقاضي ليس على وجه التملك، 
فال القاضي وال املوثق وكيلني عن اجلهاز التنفيذي وال يضمنان التنفيذ اجلربي حملتوى حمرراما 

 يأمران فقط وهنا ألا مهمة عهدت هليئات الدولة األخرى، إما..) العقد، احلكم أو القرار (
آالن ويقول . .."اجلمهورية اجلزايرية تأمر وتكلف .." األمر يعطى للهيئة لتفيذية وليس حلساا 

جزء  هلذه السلطة بصفة شرعية معلال ) Détenteur( فإن مل يكونا كذلك فإما  حيوزان  «: مورو 
شـاطات السلطة العمومية  نـ Ensembleذلك بان الدولة هي يف حقيقة األمر عبارة عن جمموعة

وحسب احلاجيات ا ـ حسب الشروط احملددة سلف sous ensembleموزعة على خمتلف السلطات
  ."Détenteurاملختلفة، وال ميكن ألي من السلطات الثالث اإلدعاء أا أحسن 

 
 
 

____________________________________________________  
ت الشرعية، االستاذ عبد الفتاح القاضي مقررة على طلبة السنة األوىل من قسم التخصص يف القضاء الشرعي بكلية  مذكرات التوثيقا-)        1*(

   .1:، ص1935-1934الشريعة اإلسالمية ملعز عام 
  :  أنظر يف ذلك -)        2*(

- lain Morreaux « Droit professionel Notarial »  Page: 27,28,30.  A
- VEYSSET K. » Panonceaux et enseignes du notariat «Iinstitut International d’Histoire du Notariat, 1978  

 p : 13. 
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أن املوثق بصفته مودع وليس كمالك يستفيد بثالث صالحيات السلطة : " الن مورو آكما يرى 
 les panonceauxمنها العمومية ويشترك مع جمموع تشكيالت الدولة يف إثنتني وينفرد بواحدة 

  ".واخلامت والصيغة التنفيذية
1 - les panonceaux   :  إذ أن املهنة التوثيقية هي املهنة الوحيدة املخولة قانونا وبشروط حمددة وضع

  .  على املكاتب وهي تدل داللة قطعية على أا من الوظائف السامية يف الدولة l’emblemeرمز الدولة
 إذا كان القانون خيول ملختلف أعوان التنفيذ احلق يف حيازة : اخلاتـــــــــم - 2

  . وواجب إستعمال خامتا حيمل شكل اجلمهورية وإسم مستعمله
ونعين به إضفاء الصيغة التنفيذية مباشرة على غرار :  إمكانية إستعمال أو إضفاء الصيغة التنفيذية - 3

  .األحكام 
إىل أحكام املادة اخلامسة من نفس القانون واليت يالحظ أنه بالرجوع وموقف املشرع اجلزائري 

ضابط عمومي يتوىل حترير العقود اليت حيدد القانون صيغتها الرمسية وكل العقود : (عرفت املوثق بأنه
اليت يود األطراف إعطائها هذه الصيغة كما يتوىل إستالم أصول مجيع العقود والوثائق لإليداع اليت 

ويف نص املادة السادسة  من نفس القانون . ة أو الىت يود حائزها حفظهاحدد هلا القانون هذه الصيغ
واليت تنص على أن يتوىل املوثق حفظ العقود اليت حيررها أو يتسلمها لإليداع ويسهر على إعالا 
ونشرها يف الآلجال احملددة وتسلم ضمن الشروط اليت أقرها القانون صورا تنفيذية لعقود  أونسخا 

  ".هامطابقة ألصل
وهو مسؤول ) 1*(نالحظ أن املشرع اجلزائري قد حذا حذو املشرع الفرنسي...........

مسؤولية شخصية ويضطلع مبهامه بصفة مستقلة يف إطار مهنة حرة وهذه اإلزدواجية يف الوظيفة 
  ).2*(التوثيقية  هي ميزة أساسية لذلك منحته الدولة جزء من السلطة العمومية

نح لزبنائه الطمأنينة يف العالقات التعاقدية، وحبرية املهنة يضمن التسيري الفعال فبالضبطية مت....... 
  .  ملؤسسته وتنوع يف اخلدمات املمنوحة

 
___________________________________________________  

من جهة املرفق العمومي و ال يف إطار ما يعرف ومل يعد  مصنفا  " 1945 نوفمرب02 من األمر  املؤرخ يف 1 أنظر املادة األوىل -)         1*(
بعون السلطة العمومية اذ يعترب املوثق يف الوقت احلاضر  يؤدي خدمة عمومية  مبفهومها الواسع وان كان خيضع يف نشاطه اىل مبادئ ثالثة رئيسية 

  .وهي االتفرغ الكلي ملهامه و العدالة واحلياد اخلاصة باملرفق العام
  : نظر يف ذلك أ-)        2*(

-Jean Yaigre et Jean françois Pillebout «Droit Professionnel Notarial » Quatrième édition 1996 page 1. 
  - VEYSSET K. » Panonceaux et enseignes du notariat «Iinstitut International d’Histoire du Notariat, 

1978 p : 13. 
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   خصائص التوثيــــــق : املطلب  الثاين
                   تتميز العملية التوثيقية بعدة خصائص ومميزات جتعلها ختتلف عن مثيالا من األعمال 

  :احلرة و ميكن إمجاهلا فيما يلي
 تنشأ وتعد مصاحل الدراسات التوثيقية أو مؤسسة التوثيق مبوجب قرار من  :التوثيق مؤسسة إجرائية

 من القانون 05: الوصية، تسيري عن طريق موثق معني بقرار مثلما تنص عليه املادة السلطة القضائية 
 واليت عرفت املوثق بأنه ظابط عمومي يتوىل حترير 1988 جويلية 12 الصادر بتاريخ 27/88رقم 

  .العقود اليت حيدد القانون صغتها الرمسية
ا منتظمة للخواص املتمثلة يف تنفيذ قوانني                    وتقوم هذه املؤسسة بتقدمي ومنح خدما

، )1*(الدولة اجلزائرية مقابل رسوم مدفوعة مسبقا وحمررة مبوجب مراسيم مثلما هو سائد يف فرنسا
  .وتسري شؤون امع مبجموعة كثرية من نصوص التنظيمية والشرعية عن طريق التوثيق

ثابة جتسيد فعلي للقانون فيما يتعلق باملعامالت                    وعليه ميكن إعتبار التوثيق هو مب
واإلتفاقات اليومية لألفراد داخل الوطن وخارجه وهذا املوثق رئيس هذه املؤسسة يف ميدان تطبيقاا 

  ).2*(وجتسيدهاعلى أرض الواقع
لكي يكتسب العقد حجية يف اتمع وضع املشرع اجلزائري شروط معنية حىت خيرج العقد يف شكله 

لبه القانوين، فبعد تبادل اإلجاب والقبول أمام الظابط العومي بني الطرفني املتوفر فيهما الشروط وقا
الوضوعية والشكلية حيرر العقد ويفهرس مث توضع له حماسبة بعد تسجيله لدى مصاحل اجلباية قصد 

غري كون حتصيل الرسوم و الضرائب املتنوعة ورقابته من طرف ذات املصاحل وهي رقابة ثانوية ال
التسجيل هومن أجل حتصيل الضرائب املقررة قانونا ، مث يعده لشهر العقار فينقله الظابط العمومي 
على نسخة عادية و نسخة أخرى تدعى اإلجراء و تلخيصه مبلخص معد من طرف إدارة الشهر 

وهذه العقاري مث يودع لدى مصاحل احلفظ العقاري فإن أشهر فإنه يصبح حجة يف مواجهة الغري 
اإلجراءات ال ترد  إال على التصرفات الواردة على العقارات، أما العقود األخرى كاإلجيار و 
اإلبراءات والشركات فيكفي حتريرها أمام الظابط العمومي والتسجيل والنشر واإلشهار بالصحف 

  .احمللية
  
 

____________________________________________________ 
   نظر يف ذلك أ-)          1(

-Jean Yaigre et Jean françois Pillebout «Droit Professionnel Notarial » Quatrième édition 1996 page 1. 
- la rémunération d’un acte dont l ‘émolument est fixé par le tarif obligatoire, il doit respecter la 
reglementation...... ». 

  .11:  نفس املرجع السابق ص-)          2*(
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   : التوثيق إجراءات إثباتية
                    إذا كان القانون يعاجل الظواهر اخلارجية للمعامالت والتصرفات اليت تقع فيما بني 
اإلدارات وأفراد اتمع دون الغوص يف أعماقها وبواطنها بعد أن سن هلذه اإلدارات شروط معينة مىت 

فرت أصبحت للعقد قوة ثبوتية وحجية مطلقة ومن أبرزها ميكن إجياب إدارة والقبول، فهو يهدف توا
مبعىن تنظيم نقل الثروة الوطنية بني األشخاص الطبيعية واملعنوية ) 1*(إىل حتقيق غرضني أوهلما تنظيمي

وكذا توفري احلجة . ــةومراقبة حركة األموال اإلجتماعية باحلجة املادية بني األفراد واجلماعات احمللي
ملرافق الدولة كإلدارة وأفراد اتمع ونظرا حلاجة هذه املؤسسة إىل السرعة والفعالية يف التحرير 
والتنفيذ إلرتباطها الوثيق بتصرفات واملعامالت اليومية فقد قرراملشرع جمموعة من النصوص والقواعد 

ة أو تفادي املماطلة والتسويف والبريوقراطية اآلمرة كتحديد مدة التسجيل والشهر العقاري للحيلول
  .اإلدارية

    :التوثيق مؤسسة جلباية الضرائب ومتوين اخلزينة العمومية
 28 ويف املادة 27/88                   ورد يف الفصل اخلـامـس مـن الـقـانـون رقــم 

لة من األطراف امللزمني حيصل املوثق احلقوق والرسوم مبختلف أنواعها حلساب الدو: ((منه مايلي
  )).بتسديدها ويدفع مباشرة بقباضات الضرائب املبالغ الواجبة علىاألطراف بصدد الضريبة

ويف هذا الصدد يتعني على الضابط العمومي فتح حساب لدى اخلزينة ليودع فيه تلك املبالغ اليت 
حيصل : ((ة للموثقني بقوهلا  من النظام الداخلي للغرفة اجلهوي85وأكدت ذلك أحكام املادة . حيوزها

املوثق احلقوق والرسوم القانونية حلساب الدولة من األطراف امللزمني بتسديدها ويقوم مباشرة بدفغع 
 من قانون 28املبالغ الواجبة على األطراف من حيث الضريبة إىل قباضات الضرائب طبقا للمادة

  )).الضرائب
ذكورة سابقا أن املوثق يؤدي تلك املهام املسندة إليه من                     ويستخلص من املواد امل

خالل عملية تسجيله للعقود اليت حيررها لدى مصلحة التسجيل الواقع يف دائرا مكتبه وقد نصت 
الميكن للموثقني ان يسجلوا عقودهم إال يف مكتب :((  من قانون التسجيل بقوهلا 75/1املادة 

  )). اإلقتضاء يف مكتب الوالية الذي يوجد ا مكتبهمالتسجيل التابع للدائرة أو عند
 
  

___________________________________________________  
 : أنظر يف ذلك-)          1*(

- Jean Yaigre et Jean François Pillebout « Droit Professionel Notarial » p :11 et 12. 
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يل العقود يف أجل شهر، ويف حالة التأخري يف التسجيل توقع عقوبات وذات القانون يلزم املوثق بتسج

ويف العقود اليت تتطلب الشهر العقاري يدفع املوثق قيمة رسم الشهر بسحبه شيكا من ) 1*(جبائية
حساب املكتب إىل احملافظة العقارية اليت يقع  العقارحمل العقد يف دائرا وقت قيلمه  بإجراءات شهر 

اية حقوق اخلزينة يقوم املوثق يف حالة البيوع العقارية بإشعار املدير الوالئي للضرائب عن وحلم. العقد
وقد أعطى القانون إلدارة الضرائب مهلة شهر للتقييم . طريق طلب احلالة املالية للمتصرف يف العقار
ري إىل ذلك يف وتبدأ املدة من تاريخ تسلم الطلب، ويش. واملراقبة وللجواب عاى الطلب املوجه إليها

  : وجواب املديرية الوالئية للضرائب حيمل ثالث حاالت . وصل اإلستالم الذي يرجع للموثق
 إذا كان املبلغ املستحق ملصلحة الضرائب أقل من املبلغ املودع حبساب الزبائن يسحب املوثق لفائدة -أ

يك أيضا، وبذلك اإلجراء تتم اإلدارة شيكا مببلغ مستحقاا، ويراجع ما تبقى إىل األطراف بواسطة ش
  .املخالصة

 يف حالة الرد السليب ملصلحة الضرائب أي عدم مطالبتها بأي مستحقات، يراجع املوثق كل املبلغ -ب
  .املودع لديه إىل الزبون بواسطة شيك يسحب من حساب الزبائن باخلزينة

ودع حبساب الزبائن، يدفع ويف حالة ماإذا حددت مصلحة الضرائب مبلغا يفوق مخس مثن البيع امل-ج
. املوثق املبلغ كامال إىل مصلحة الضرائب كامال وماتبقىمن املستحقات يعترب دينا على الزبون

ويف حالة متاطل الرد ومضي املهلة احملددة . ولإلدارة حق املطالبة به بالطرق اليت ينص عليها القانون
 للزبون ومرور شهر ابتداء من تاريخ إستالم قانونا جلواب إدارة الضرائب على طلب احلالة  املالية

طلب احلالة املالية، يرد املوثق املبلغ املودع إىل املتعاقد بواسطة شيك يسحب من حساب الزبائن 
  .باخلزينة

هذا فضال عن إيداع أموال الزبائن املودعة لديه يف حساب املكتب املفتوح باخلزينة، والناجتة عن 
 العقارية واملنقولة وبرؤوس أموال تأسيس الشركات التجارية والتنازل عن املعامالت اخلاصة باألموال

واليت تستفيد منها اخلزينة لضمان السيولة النقدية ومواجهة نفقات . حصص وبيع األسهم يف الشركات
  .األعباء العامة
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  .التسجيل.  من ق15 املادة -)         1*(
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وذه الصفة أصبح املوثق يتميز عن غريه من أصحاب املهن احلرة حيث يعترب حبق الوسيط ..........
ف ـللخزينة العمومية مبا يلعبه من دور حيوي يف جلب املوارد املالية اإلضافية إىل اخلزينة مبختل

 من 125ق الصبغة الرمسية، ويالحظ أن املادة املعامالت اليت جيريها األفراد واليت يضفي عليها املوث
قانون التسجيل أا تفرض غرامة مالية على املوثق الذي يسلم نسخة دون أن يكتب عليها مراجع 

وأا خصت املوثق وحده بتلك الغرامة دون تسجيل األصل باحلروف واألرقام مثلما سبق شرحه، 
  جرمية 1 26جع غري صحيحة فقد أعتربا املادة ، أما يف حالة كتابة مراباقي الضباط العموميني

ومادام املوضوع ينصب على شكل العقد . تزوير يالحق مرتكبها بناء على بالغ من إدارة التسجيل
 واألثار هنا ما ميكن أن يترتب على التأخر يف التسجيل يف ،التوثيقي واألثار  املترتبة عليه 

بائية هي الغرامات املالية  اليت يتحملها املوثق الذي يعمل حلسابه املواعيداحملددة قانونا  فالعقوبات اجل
 من قانون التسجيل 113 من املادة 3اخلاص من أمواله اخلاصة  فهي غرامات ثابتة مثلما جاء يف البند 

وإما غرامات نسبية  تصاعدية يف نص املادة ) دج300( املقدرة بثالمثائة 123والفقرةالثانية من املادة 
 عن كل شهر، %3 إذا كان التأخري يتراوح ما بني يوم واحد وثالثني يوما مضاف إليها 10  ف93

وحتسب هذه النسب على أساس الرسم املستحق وهناك عقوبات تأديبية نصت عليها نفس املادة 
 اليت ختص املوظفني التابعني لإلدارات العمومية وكتاب الظبط لدى احملاكم  رغم أا ذكرت 123/2
لدى ) األرشيف(ة املوثقني واألرجح أن املقصود م هنا هم املوظفون القائمون على الوثائق عبار

املوثق الذي يعمل  " ـاإلدارات والدواوين العمومية ألن قانون التسجيل أصبح خيص املوثـق ب
  ) . 27/88(لتمييزه عن باقي املهن وذلك منذ تطبيق القانون موضوع البحث أي " حلسابه اخلاص

                   هذا وإذا مل يسجل العقد أصال فإن املوثق يعترب حينها قد إستوىل على أموال اخلزينة  
العمومية باستعملها حلسابه اخلاص ألنه املكلف القانوين بتحصيل الرسم ويفترض أنه قام بذلك ويظل 

م علم إدارة الضرائب أطراف العقد مطالبون بتسديد رسم التسجيل ملدة أربع سنوات إبتداء من يو
 من قانون التسجيل ولكن حيق لألطراف 197بواقعة العقد بأي طريقة كانت تطبيقا ألحكام املادة 

  . الرجوع على املوثق جبائيا ومدنيا
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  شروط و طرق اإللتحاق مبهنة التوثيق: املطلب الثالث
طرق املتطلبة يف هذا اال جند أن املشرع                    قبل التطرق إىل حتليل الشروط وال

اجلزائري مل يكن  صرحيا وواضحا يف حتديد شروط اإللتحاق باملهنة مثلما هو سائد يف بعض الدول 
كفرنسا مثال ولعل السبب يعود إىل ضعف اآلليات واألدوات القانونية واملوضوعية كحداثة املهنة 

لإللتحاق مبهنة التوثيق عدة شروط عامة وأخرى خاصة وعلى غرار الثشريعات الغربية جنده قد سن 
  .وطرقا متعلقة بالوظيفة التوثيقية ذاا

كما يبدو أن القانون األساسي للمهنة التوثيقية قد وضع شرطني مهمني لإللتحاق  ذه املهنة  شرطي 
 القرار الوزاري الشهادة اجلامعية كشهادة اليسانس يف احلقوق أو ما يعادهلا، وشرط السن وقد وردا يف

 املتضمن فتح املسابقة األوىل للموثقني، غريأما غري كافيني لتعيني 1973 ماي 29املؤرخ يف 
  .الضابط العمومي يف هذا املنصب اهلام واحلساس

                   إن هذه الصفة مرهونة بتوافر شروط أخرى نص عليها قانون الوظيف العمومي 
  . بعنصر الرجال دون النساء كاإلعفاء من التزامات اخلدمة الوطنيةالعمومي واملتعلقة خاصة

وعليه ميكن القول أنه جيب توافر نوعني من الشروط لذلك، من جهة الشروط العامة املتعلقة بكافة  
  . الوظائف ومن جهة أخرى الشروط اخلاصة بالوظيفة التوثقية بعينها

الضرورة أن اإللتحاق بأي منصب جيب أن تتوافر يف  من املعلو م ب :الشروط العامة: الفرع االول
املترشح عدة شروط منها احلـصول على جنسية جزائرية والتمتع بكافة احلقوق املدنية واألدبية  

وهذه الشروط ال تستدعي اإلسهاب . باإلضافة إىل شرطي السن والقابلية املادية املتطلبة يف سائر املهن
مل 1970 استثناءات يف تطبيقها، ماعدا شرط اجلنسية فقبل سنة يف شرحها ذلك أنه التوجــد أي

يكن املوثق تابع للوظيف العمومي، وكان مثة موثقني فرنسيني ميارسون مهامهم يف إطار التعاون مثلما 
 1962 أوت 28  من إتفاقية التعاون القضائي بني اجلزائر وفرنسا الؤرخ يف15تنص على ذلك املادة 
مل يبق هناك أي موثق فرنسي وذلك بعــد أن أصبحت تابعة للوظيف 1964ام غري أنه يف خالل ع

  ). 1*(العمومي وإستبعاد إمكانية التجنس
 تتمحور الشروط اخلاصة حول نقطتني آساسيتني الغىن عنها ألي  :لفرع الثاين الشروط اخلاصةا

  .مترشح ملهنة التوثيق أال وهي السن والشهادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أنظر يف ذلك-)        1*(
- Article 15 du protocole  judiciaire  Algero -français  du 28 Août 1962 «les Officiers publics et 
ministeriels Algeriens en Algérie, les Officiers publics et ministeriels Algériens  en France exerçant leurs 
fonctions le 01 juillet 1962 continuent  librement cet exercice dans le cadre  de la  legislation et des règles 
de la profession de l’Etat  de leurs résidence. 
- Zerrouk- Kaddour . «La fonction Notariale selon l’ordonnance N° 70/91 P :36 . 
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  : دىن واألقصىسن املترشح األ

 27/88                   لقد إستوجب املشرع اجلزائري يف املادة الرابعة من القانون رقم 
 سنة على األقل دون أن يتطرق 25 بلوغ املترشح ملهنة التوثيق 1988 جويلية 12املـــؤرخ يف 

ملهنة التوثيقية من إىل احلد األقصى، تاركا بذلك فجوة وفراغا تشريعيا، نظرا ملا تـــتميز به ا
فحبذا لو احتذى املشرع اجلزائري حذو األمم خصائص ومميزات تنفرد ا عن باقي املهن احلرة، 

األخرى الرائدة يف هذا امليدان بتبيان وإعطاء األمهية  واملكانة الالئقة لشرط السن ملا له من آثار 
  .ونتائج إجيابية على صعيد التعامل

طرق لشرح وتبيان األمهية والقيمة العملية لكل من احلدين األدىن هلذا رأيت أن أت...... .
  ). 1*(ىـواألقص

 لقد دأبت خمتلف األمصار واألقطار على خمتلف درجة منوها وتدرجها احلضاري على  :احلد األدىن )أ
أنه ال ميكن إمتهان أية مهنة قبل احلد األدىن للسن وخاصة إذا ما كنا بصدد مهنة صعبة وذات 

  .لية تتطلب كثريا من الصرب واليقضة والكياسة كمهنة التوثيقمسؤو
                     لقد حدد املشرع اجلزائري احلد األدىن بـخمسة وعشرين سنة وذلك يف املادة 

 الذي حدده بواحد وعشرين سنة فقط متاشيا 70الرابعة خالفا ملا كان عليه احلال سابقا يف األمر رقم 
  . املدينمع أحكام القانون

وكال السنني غري كافيتني لتحمل  املسؤوليات، إنه ومن أجل ممارسة مهنة شاقة كالتوثيق البد من 
  .       احلصول على درجة كافية من التعود والتجربة يف األعمال 

                   إن املهنة التوثيقية من املهن اهلامة الصعبة اليت تتطلب جهدا وتكوينا طويال يف 
يدان إا وظيفة أقل ما يقال عنها أا مهنة نضج ووعي، وعليه فإن السن احملددة  خبمسة امل

وعشرين سنة تعد غري كافية نظرا لتعدد األعباء وثقلها إذا البد من مراجعتها مراعاة ملتطلباا 
  .جبعلها على األقل بثالثني أو مخسة وثالثني سنة

زائري ذكر احلد األقصى يف قانون التوثيق اجلاري به العمل لقد أغفل املشرع اجل:   احلد األقصى)ب
غري أنه قد يفهم منه أمرين إما  أن يكف املوثق عن ممارسة مهنته عند بلوغه سن اخلمسني، واجلدير 

  ـىـب علـــباملالحظة أنه لو كان كذلك فإنه يصبح غري كاف إن مل نقـل أنـه غـري مناس
  

___________________________________________________  
 :  أنظر يف ذلك -)         1*(

-  Zerrouk kaddour « la fonction  Notariale » p : 47. 

  
  

-37- 
  



اإلطالق إذ ذا التحديد ميكن إبعاد أشخاص مؤهلني للقيام بالوظيفة التوثيقية، ضف إىل ذلك أن 
حكمة وتعقال من الشاب املبتدئ الذي مل املوثق الناضج يقوم مبهنته على أحسن حال وبكيفية أكثر 

  .يتدرب على كثرة وتعقد القضايا
 إن حتديد السن  ذه الكيفية غري السليمة قد يؤثر يف هذه املهنة لذا ميكن                    

مثلما هو  سنة على األكثر أو مدى احلياة70جبعله مراجعته متاشياو تطور األحداث ومستجداا 
الدول األوروبية كفرنسا حيث ال ميكن أن تنتزع منهم الشهادة أو حيالون على سائد يف بعض 

التقاعد دون رغبة منهم إال يف حالة صدور عقوبات ضدهم وقد حدد احلد األقصى بسبعني سنة 
  ).وموزال- األلزاس(بالنسبة ملقاطعة 

ا وهو إمكانية إعطاء                     كما جتدر اإلشارة أن القانون األساسي أغفل جانبا مهم
عضاء عائلة املوثق املتويف كزوجه أو أبنائه واألولوية يف الذين تتوفر فيهم شروط اإللتحاق الالفرصة 
  .ذه املهنة

 مبدئيا البد أن يكون  املترشح ملهنة التوثيق حاصال على شهادة اليسانس يف احلقوق،  :شرط الشهادة
مكانية تقدمي شهادة معادلة لذلك مثلما تنص عليه املادة إىل جانب ذلك أوجد املشرع اجلزائري إ
  . الرابعة الرابعة من القانون األساسي للتوثيق

                     
إن شهادة الليسانس يف احلقوق هي عبارة عن حوصلة لثقافة قانونية عامة وأن حاملها ميتلك حدا 

 ال ميكنه ممارسة بصفة سليمة ومباشرة معقوال من املعلومات القانونية، واليت بدون تكوين خاص
مهنة التوثيق، ويف غياب شهادة اليسانس ميكن للمترشح تقدمي ما يعادهلا كشهادة اليسانس يف 
الشريعة االسالمية مثال، وحبذا لو مت تعديل الدراسات القانونية بإدخال مادة الدراسات التوثيقية 

كانية منح الطالب الدارس شهادة الدراسات خالل السداسي األخري من برنامج اليسانس مع إم
التوثيقية  مثلما هو سائد يف اجلامعات الفرنسية نظرا لتعلق الطلبة الراغبني يف الدخول إىل عامل 

  .التوثيق
  املسابقة الوطنية: طرق اإللتحاق باملهنة التوثيقية : الفرع الثالث

عليها املشرع اجلزائري نشري إىل أن القانون                  قبل التطرق إىل حتليل الطرق اليت نص 
  األساسي للتوثيق جاء ناقصا باملقارنة مع قوانني الدول املتقدمة خاصة تلك اليت استنبط املشرع

  
  

___________________________________________________  
 :  أنظر يف ذلك-)          1*(

- Christian Boutry «Devenir Diplomé Notaire» Edition 1997 la baule p: 37. 
 سنة فمثال يف النمسا وإسبانيا واليونان فإن السن احملدد هو 70يالحظ أنه يف بعض البلدان الغربية فإن التقاعد أو احلد األقصى يتم عند بلوغ سن 

  .  سنة26سنة والبعض  25 سنة ويف بعضها مدى احلياة أما احلد األدىن للمارسة فهو 75 سنة أم يف لوكسومبورغ فهو 72
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فمثال جند هذا األخري قد فتح الباب على اجلزائري أغلبية تشريعاته منها كالقانون الفرنسي، 
مصراعيه للراغبني يف اإللتحاق ذه املهنة فأوجد عدة أمناط كثريةكطريقة التكوين املهنيلدى 

 مث إجتياز إمتحان لإللتحاق  la maitriseمراكزخمصصة واليت يشترط فيها حصول املترشح على 
  diplome  d’aptitude aux  fonctions de notaireباملركزقصد متابعة تكوين ملدة سنة،  أو 

  ليحصل املترشح  على شهادة التربص  travaux de pratique professionnelleمتبوع بتربص 
 Diplome Supérieur du » وهناك طريق آخر تضطلع به اجلامعة. كي يصبح موثقا  مبعىن الكلمة

Notariat »  مبوجب إتفاقية مع املركز الوطين للتكوين املهين  التوثيقي وكذا اجلهوي، وتوجد 
 Diplôme d’Etudesبفرنسا سبعة عشر جامعة متنح مثل هذه الدبلومات، ونوع آخر  يعرف بــ

Supérieures  et Stage   للراغبني من الطلبة احلائزين على maitrise  ملدة تسعة أشهر مث تتبع
بتربص ملدة عامني على األقل بدروس مكثفة وامتحان ائي كتايب وآخر شفاهي ومذكرة ويف حالة 
النجاح يصبح موثقا مساعدا وإىل جانب ذلك توجد طرق أخرى فتح ا املشرع الفرنسي 

عارف يف امليدان، التوظيف الداخلي للمتعاونني الذين ال ميتلكون شهادة جامعية إمنا إكتسبو امل
وأوالئك احلاصلني على شهادة معاون أول ملدة ستة سنوات أو عملوا ملدة تسعة سنوات لدى 
مكتب التوثيق، باإلضافة إىل التوظيف املتوازي كأستاذ يف اجلامعة أو احملاماة أو القضاة أو 

ربة مهنية لدى احملضرين مع إعفاء هؤالء من التكوين املهين التوثيقي شريطة احلصول على جت
  ).1*(1990 ديسمرب 31مكتب توثيق أوإمتحان للمعارف كل هذا مبوجب القانون  املؤرخ يف 

 أما احلال عندنا فاإللتحاق باملهنة التوثيقية كقاعدة عامة إشترط املشرع اجلزائري                   
  .ضرورة إجتياز مسابقة وطنية وهي الطريق الوحيد والعادي

      وحتدد كيفيات إجراء املسابقة الوطنية للتوثيق مبجرد اإلعالن عن املسابقة يف             
  . الصحف الوطنية ترسل ملفات املترشحني إىل الوزارة املعنية

  وعن مضمون وجمال املسابقة وكيفياا فإن القانون األساسي للتوثيق مل يسهب يف                 
  1989 أوت 08 املؤرخ يف 144/88 للمرسوم التنفيذي رقم كيفيات تنظيمها إمنا أحال ذلك

  ).2*(يف مادته الثانية
  
  

____________________________________________________  
 :  أنظر يف ذلك-)       1*(

- Alain Morreaux « Droit professionel Notarial »  Page: 31. 
 عن طريق مسابقة حتدد كيفيات تنظيمها وسريها بقرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من الغرفة   يكون اإللتحاق مبهنة التوثيق-)       2*(

  .الوطنية للموثقني
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أما فيما خيص برنامج املسابقة وكذا نوعية األسئلة موضوع املسابقة فإنه اليعرف حمتواها  إال بعد 

رى شفاهية جتري كلها باللغة العربية، وحتتوي إجتياز اإلمتحان، فتدور غالبا حول أسئلة كتابية وأخ
األسئلة الكتابية على ثالث حماور تتعلق كلها باملهنة التوثيقية لكن ذات طبيعة خمتلفة وتتمثل أساسا يف 
حترير مسألة تطبيقية عملية، مث يتناول مسائل معمقة للتوثيق وأخريا موضوعا يستلزم من املترشح 

نونية مرتبطة أساسا باملهنة التوثقية، أما فيما خيص املسائل الشفهية، ضرورة إستيعابه ملعلومات قا
فيفترض يف املترشح إجتيازه اإلختبارات الكتابية ، وتدور غالبا حول مسائل القانون اخلاص وجزء من 

  .   لتعلن النتائج بقرار من وزير العدل. قانون العقوبات اخلاص فقط بقانون التوثيق
 ومل - إرجتاليا- واملالحظ ان هذا الشرط مل يكن من الناحية النظرية على األقل                   

يوضع بصفة عشوائية بل هو شرط ضروري غري أنه غري كاف الستحقاق منصب املوثق حىت بعد 
النجاح يف املسابقة خاصة إذا ما استمرت طرق طرح األسئلة على النحو التايل ألا أسئلة ذات 

 يف كثري من األحيان على ما خزنه الطالب من معلومات قانونية كهذا السؤال طابع مدرسي يعتمد
بني األعمال  التجارية واألشخاص اخلاضعني للقيد يف السجل التجاري واآلثار املترتبة على " مثال 

هذا القيد؟ أو قارن بني جرمييت النصب وخيانة األمانة ؟ واملالحظ أن اجلواب الصحيح على هذه 
اليكشف عن مدى قدرة املترشح على التعامل مع القضايا اليت ستطرح عليه يوما أثناء األسئلة 

 لذا كان على 27/88ادائه للمهنة وهو  األمر الذي كشفت عنه التجربة منذ صدور قانون رقم 
املختصني البحث عن طابع آخر لألسئلة تكشف عن مدى استيعاب املترشح للقواعد القانونية 

ة وكيفية التعامل مع القضايا املطروحة ملعرفة مدى قدرته على تكييفها مث واألحكام الشرعي
اإلهتداء إىل املادة القانونية الواجبة التطبيق على احلالة املعروضة مثل أن شخصا ما يريد بناء بيت 
على جزء من قطعة أرض تركها له املرحوم والده بعد أن وافقه بقية إخوته، كيف يتسىن له ذلك؟ 

اإلجراءات الواجب اتباعها؟ وماهي العقود الالزم حتريرها؟ لكي يتمكن هذا الشخص على وماهي 
  رخصة البناء إشرح وحرر العقد لقضية احلال؟ 

واملهم يف هذه القضية هو الكشف عن مدى قدرة املترشح على فهم واستيعاب مدلول القضية وإجياد 
من معلومات نظرية الجدوى منه يف التعامل مع احللول املناسبة هلا فاإلعتماد على خمزون الذاكرة 

القضايا املطروحة ذلك أن مواد القانون الواجبة التطبيق على قضية معينة إآل نتيجة وليست وسيلة ذلك 
  .أن الوسيلة هي الثقافة القانونية املكتسبة

  
  

____________________________________________________  
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فضال عن شرط الشهادة الليسانس يف احلقوق وما يعادهلا إشترط املشرع  : مارسةشرط التجربة وامل

لإللتحاق  باملهنة أن يكون املترشح قد مارس خدمة مدة عشرة سنوات كقاض أو حمام  أو موظفا يف 
إىل سبع سنوات بالنسبة للموظفني العاملني لدى احملافظات ) 1*(غري أنه ميكن ختفيض هذه املدة. إدارة
لعقارية ومصاحل التسجيل والدمغة وإىل مخس سنوات بالنسبة لألساتذة حاملي لشهادة الدكتوراه يف ا

  .احلقوق وكذا أعوان املوثق احلاصلني على شهادة الليسانس يف احلقوق
                   وكمرحلة إستثنائية وإذا صح التعبري كمرحلة إنتقالية سن املشرع اجلزائري أنه ميكن 

  . من قانون التوثيق اإللتحاق مبهنة التوثيق39 املهن املماثلة مثلما تنص على ذلك املادة ألصحاب
     :عيني املوثقت : الفرع الرابع اجراءات التنصيب يف املهنة التوثيقية

قبل التطرق إىل طريقة تعيني املوثق يف التشريع اجلزائري نالحظ يف هذا السياق                    
الفرنسي كان أكثر تنظيما ووضوحا وحتديدا  هلذه العملية ذلك أن تعيني املوثق يف أن املشرع 

، وال ميكن بأي حال من األحوال حرمام من هذه الصفة أو نقلهم بغري مدى احلياةفرنسا يكون 
إرادم ماعدا يف حاالت توقيع عقوبات عليهم كالوقف املؤقت أو عدم القيام باملهنة مؤقتا بسبب 

 أو األبعاد بسبب احلرب أو تعبئة فيمكن إحالل حمله غريه، إما الوقف النهائي فيكون عادة املرض
أو اإلستقالة وكذلك ) فتوضع كل األصول والفهارس وتشمع حلني تعيني من حيل حمله(بالوفاة 

            .احلال بالنسبة للموثق الذي مل يؤدي اليمني يف الشهر الذي عني فيه فيعد كمستقيل بقوة القانون
فتعد هذه األخرية من أبرز ضمانات حرية املوثق واستقالله يف أداء مهامه، وقد إتبعته ..........  

  ).2*(خمتلف الدول بالنص عليه يف قوانينها األساسية ون تفاوتت درجة إيضاح معامله وضوابطه
ليه يف القانون التوثيق مل اجد هلذا املبدا أي أثر يف القانون األساسي للتوثيق احلايل وقد نص ع

   .                       الفرنسي
ويعين هذا املبدأ أنه الجيوز إبعاد املوثق عن منصبه سواء بطريقة الفصل أو اإلحالة أو التقاعد أو الوقف 

وال شك أن عن العمل أو النقل إىل وظيفة أخرى إال يف األحوال وبالكيفية اليت نص عليها القانون 
  على حسن سري ل املوثق سالح خطري يهدد حريته واستقالله، وينعكس أثره بالضرورةتنحية أو عز

  
  
  

____________________________________________________  
  . نالحظ أن شرط التجربة واملمارسة قد حذ فيه املشرع اجلزائري نفس منهج املشرع الفرنسي بتفاوت قليل يف املدة-)        1*(
 :  أنظر يف ذلك -    )     2*(

- Jean yaigre et jean francois « droit  professionel  notarial »  p : 34. 
- droit professionel notarial p : 134. 
- christian boutry « Devenir Diplomé Notaire » Ed la Boule 1997 P :31-32-33. 

  
-41-  



  
نة توفر للموثق اإلطمئنان وحتميه من املؤثرات اختارجية  وإذا كانت هذه الضمااملؤسسة التوثيقية،

وضغوطها، فهي من جهة امتيازا وضمانا حلسن سري املهنة التوثيقية، وهذا اليعين أن املوثق مالكا 
  . لوظيفته، بل يعد تأمينا له ضد أي خطر قد يهدده أو أي ضغط قد يعترضه يف مهامه

استيفاء املترشح لكافة شروط االلتحاق مبهنة  املوثقني أما فيما خيص الوضع عندنا فبعد ...... 
 املتعلق بالتوثيق 1970 ديسمرب 15 واملؤرخ يف 91/70وخالف ماهو عليه احلال يف األمر رقم  

فإن تعيني املوثق وتنصيبه يكون مبوجب قرار واحد صادر عن وزير العدل وقبل البدء يف ممارسة املهنة 
 وبأداء اليمني يلتحق مبكتبه يف املقر احملدد يف قرار تعيينه وعندئذ حيق له يضطلع بالقيام بتربص تكويين
  . تلقي العقود وبصفة رمسية

         إن تعيني املوثق يف املهنة التوثيقية ال يتم مبوجب مرسوم رئاسي مثلما هو عليه            
سائدا يف عهد غري بعيد، احلال يف سلك القضاء، إمنا مبوجب قرار من وزارة العدل مثلما كان 

حيث كان لوزير العدل السلطة املطلقة يف تعيني أو رفض املترشح دون أن يكون ملزما بتربير 
، وهو غري ملزم بالنتائج احملصل عليها يف املسابقة أوعلى أساس الشهادة ويف املقابل يكون رفضه ذلك

وله اذا كان قدابدى رغبته يف قبول للمترشح إمكانية رفض تعيينه، غري أنه ال ميكن الرجوع يف قب
املهنة، ورفضه هذا اليعترب من قبيل اإلستقالة، إمنا ينتج عنه إلغاء  قرار التعيني إذ أن تعيينه رغم قبوله 

  .إياه يعترب ذو طابع مؤقت والذي كان يتطلب وقتئذ صدور قرار ترشيحه
يس بقاء املوثقني يف ممارسة مهامهم  على تكر1803                   لقد عمل قانون فانتوز لعام 

إذ من الصعب إجياد موثقني لديهم : "  على حسب قول بعض احملررين لذلك القانون مدى احلياة
 الذي  91/70وهذا وجه اخلالف يف ظل األمر ". الكفاءات الالزمة بدون طول جتربة يف امليدان 

الذي يتوقف فيه املوثق بصفة تلقائية عن وضع حدا ملمارسة الوظيفة التوثيقية ببلوغ سن التقاعد و
  . ممارسة مهامهم

فاملشرع اجلزايري أغفل هذا اجلانب املهم بتحديده احلد األدىن دون التطرق إىل ما إذا ....... 
كان تعيينه ملدى احلياة أم أنه يوقف تلقائيا مبجرد بلوغه سن التقاعد وغالبا ما يعترب السكوت 

  .......عندنا قبوال 
ومما الشك فيه أن هذا املبدا كان مثار إهتمام معظم القوانني الفرنسية النتعاقبة، وهذا ما ... ....

يفسر إجتاه النظام الفرنسي صوب مبادئ احلريات وسيادة القانون وتأكيد حترير املهنة وحسن 
ثابة الضمانة تنظيمها، وما ميكننا قوله أنه رغم اختالف األنظمة يف تطبيقه، فإنه يعد مما الشك فيه مب

   ...... الكالسكية لتحرير املهنة
  

____________________________________________________  
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يلتزم املوثق قبل البدء يف ممارسة مهنة التوثيق بإجراء تربص : ضرورة الــــتربص التكويين
يدان، ويف كل األحوال جيب تكويين إلزامي ويتم حتت سلطة وتوجيه موثق ذو جتربة وحنكة يف هذا امل

  ). 1*(أن التقل مدته عن سنة، كما ميكن متديدها لنفس املدة
                   قدميا كانت مدة التربص تدوم أربع سنوات على األقل بالنسبة حلامل شهادة 
الليسانس يف احلقوق ذلك أن واضعي القانون آنذاك مل يعتربوا الوظيفة التوثيقية كمهنة عادية 

صعوباا واملسؤوليات امللقاة، إذ تستدعي تطبيقا طويل املدى والذي ال ميكن اكتساا إال مبرور ل
إنه يف مكاتب التوثيق الذي تكتسب فيه : (الزمن، ويف مكتب التوثيق ذاته على حسب قول أحدهم

  .    )كفاءة حترير العقود وعادات املصاحلة وكل ما مينح التطبيق الضروري لذلك
              إن التربص ضروري، وعامل أساسي وال ميكن تعويضه بالدراسات القانونية النظرية       

بل بالعكس البد من ضرورة توافر واجلمع بني النظري والتطبيقي نظرا للترابط الشديد بينهما 
  .خصوصا يف مادة التوثيق

وف لدى اجلماهري وعامل الطلبة وبالتايل ميكن إدراجه كعلم خاص غري أنه يبقى حلد الساعة غري معر
خاصة يف اجلزائر وهذا اليعين أن أخالقيات مهنة التوثيق ال م السلطات، لكن بالعكس كانت تدرس 

لقد كانت جتربة رائدة لو كتب هلا الدوام . يف وقت ما على مستوى املدرسة الوطنية لإلدارة
ى إنشاء مراكز لدراسة التوثيق إىل جانب قسم واإلستمرارية وحبذا لوتوافق السلطات اإلدارية العليا عل

  .القانون بصفة عامة
وبناء على ما سبق  فإن التربص ال يصنف من قبيل اإلجراءات اإلدارية البسيطة  إمنا يعد عنصرا  
جد ضروري ملن يريد اإللتحاق باملهنة التوثيقية إذ من خالله يتمكن املترشح من التعرف علىاملهنة 

  .ة وإبداء إمكانياته وقدراته يف تسيري مكتبهبصفة معمقة وجيد
  .ويف األخري يبقى لوزير العدل احلق يف وضع حد ملوثق غري قادرعلى تسيري تلك املؤسسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سنوات ويف أملانيا 7ية املوثق من كل األخطار املهنية، فنجد يف النمسا  وتعتمد معظم الدول فترة التربص كشرط أساسي حلما-)         1*(

 جويلية 2مقتبس من جملة املوثق عدد ( شهرا ويف تركيا سنة واحدة 18تغال رب سنوات ويف إيطاليا سنتني ويف ال3وبلجيكا وفرنسا ولكسمبورغ 
  .بقلم االستاذ الطاهر مالخسو .2001وأوت 
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 بالرجوع اىل أحكام  املادة العاشرة من قانون التوثيق واليت تنص على أن تنصيب   :تنصيب املوثق 

املوثق مبكتبه هو ناتج عن أداء اليمني والذي يلتزم املوثق بأدائه حتت طائلة العقوبات اجلزائية واملدنية، 
ها حىت كعقود وعليه فإن العقود اليت  ميكن أن حيررها قبل هذا اإلجراء تكون باطلة وال ميكن إعتبار

  .عرفية
إن أداء اليمني ال يكتسي طابعا سياسيا، إمنا يلزم ويهيأ املوثق للقيام بطريقة شرعية ملختلف 

  ).1*(الصالحيات والواجبات امللقاة على عاتقه ويلزمه بالتايل بالسر املهين
ه أن يودع توقيعه وبعد أدائه وقبل البدء يف ممارسة املهنة يلتزم املوثق بإجراء آخر، كما يتعني علي

وهذا بغرض متكني قضاة مقر إختصاص . وعالمته لدى كتابة الضبط لدى حمكمة حمل إقامة املكتب
الس معرفة توقيع وعالمة املوثق املوضوعة أسفل العقود، ذلك أن العقود التوثيقية هي واجبة التنفيذ 

لذلك فإنه ال ميكنه أن يغري من على مستوى القطر اجلزائري كله بدون قيد أو شرط ومبجرد إيداعه 
إمضائه وتوقيعه وعالمته ويف حالة تغيريه فالبد من إيداع جديد حتت طائلة  العقوبات غري أن ذلك 
غري معمول به بالرغم من ضرورته للسري احلسن للمكتب، ويقوم املوثق كإجراء أخري بتحرير وإعداد 

ه فيه وقد ال يقوم بعملية جرد أصول العقود جرد للعقود احملررة يف مكتب توثيقي الذي مت تنصيب
احملررة إمنا يقوم  بـإلصاق األصول ومالحظة حالة حفظها واإلبالغ عن أي نقص أو إتالف، ويتم 
ذلك حبضور املوثق وسابقه، وأن حيازته بدون هذه اإلجراءات ينشأ مسؤوليته وتربأ على إثره 

لقى العقود السابقة بصفة صحيحة وسليمة غري أن مسؤولية املوثق السابق وذلك يفهم ضمنيا بأنه ت
ذلك قابل إلثبات العكس ذلك أن املوثق ميكن له  إثبات بأنه نتيجة خطأ املوثق السابق مل يتمكن من 

  .إجراء عملية اإللصاق ووضع جرد عام ملختلف العقود السابقة
  
  
  
  
  
  

____________________________________________________  
يؤدي املوثق قبل الشروع يف ممارسة مهنتة أمام الس القضائي حملل : (( إن املوثق يؤدي اليمني مثلما تنص عليه املادة السالفة الذكر-        ) 1*(

ور سلوك املوثق أقسم باهللا الذي الاله اال هو أن أخلص يف تأدية وظيفيت و أكتم سر املهنة، و أسلك يف كل األم: "اقامته املهنية اليمني التالية 
  ". الشريف
 الذي حيدد شروط االلتحاق مبهنة املوثق و ممارستها و نظامها االنضباطي 1989 أوت 8 املؤرخ يف 89/144  من املرسوم التنفيذي رقم 6واملادة 

يف الشهر الذي يصدر فيه  88/27  من قانون 10يؤدي املوثقون اليمني حسب االشكال و الشروط املنصوص عليها يف املادة ٌ...((واليت تنص 
  .تعيينهم األول بقرار من وزير العدل و قبل تنصيبهم و حيرر حمضر بذلكٌ  

  .حينئذ يوضع حد للوضعية املؤقتة للموثق املتربص
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  :الباب الثاني 
إختصاصات وواجبات 
الموثق في ظل هيكله 
التنظيمي وعالقاته مع 

  المحيط الخارجي



  
  
  

  :الفصل األول
اصات الموثق إختص

وواجباته المهنية 



  

  - البــــــــاب الثاني-
  واجبات الموثق في ظل هيكلهاختصاصات و

  التنظيمي وعالقاته مع المحيط الخارجي

  
  
  
  

                  
   قبل التطرق لذلك  فإننا نالحظ أن القانون األساسي للتوثيق بصفة عامة قد تضمن نقطتني 

  : أساسيتني  ومها 
 قواعد تنظيم سري الس األعلى للتوثيق والغرفة الوطنية وكذا -2. حقوق وواجبات املوثقني- 1

 فسنحاول ختصيص الفصل األول لتحليل القواعد اليت حتكم جمال الصالحيات الغرف اجلهوية،
والواجبات املهنية اللصيقة باملهنة التوثيقية ويف فصل آخر القواعد املنظمة لسري الس األعلى للتوثيق 

الوطنية باعتباره أعلى هيئة تسهر على إحترام القانون ورسم السياسة العامة ملهنة التوثيق، وكذا الغرفة 
  .         والغرف اجلهوية مع تبيان عالقات ودور املوثق مع خمتلف أنشطة الدولة

  

  - الفصـــــــــــل األول -
      إختصاصات الموثـــــق وواجباته المهنية 

  
                  لعل كل النصوص التشريعية اليت تنظم حقوق وواجبات املوثق  تدور 

لى املوثق فعله، وهذا ما ميثل واجبات املوثق وهي حسب هذا حــــول ما مينع وحيظر ع
القانون كثرية ومتنوعة من واجب إضفاء الرمسية يف حترير جيد ومضمون سليم إىل النصح 
واإلرشاد لألطراف وسر مهين ليغرس يف نفوس األطراف الطمأنينة والثقة على ما أقدموا عليه من 

  .صوص التشريعية املعمول ا يف هذا االإتفاقات ال بد أن تأيت منسجمة مع الن
لكن هل اإلعالن عن حقوق وواجبات خاصة باملوثق تعد مبثابة الضمان األساسي                   

  لتحرير املهنة وضمان نوع من اإلستقرار للموثق ؟
ات هل ورد ذكر حلقوق خاصة باملوثق إىل جانب الواجب...                    وإذا كان كذلك

الكثرية ؟ لإلجابة عن هذا كله البد من حتليل لبعض من  هذه الواجبات لنعرج بعد ذلك إىل 
حقوق وضما نات حتمي احلريات الفردية للموثق بإعتباره مفوضا من السلطة العمومية يف حترير 

  . العقود وإضفاء الرمسية عليها
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  ختصاصات  املوثقإ:املبحث األول 

     نالحظ أنه ال يكفي لصحة الورقة الرمسية أن يقوم بتحريرها ضابط عمومي بل جيب              
 من القانون املشار اليه آنفا لفـظ 12أن يكون هذا الظابط خمتصا بكتابتها وقد ورد يف أحكام املادة 

ثالثة أمور هي والية الظابط العمومي من حيث قيامها وأهليته من واليت ميكن إمجاهلا يف " إختصاصاته"
عدم وجود مانع شخصي جيعله غري مؤهل لتحرير الوثائق واإلختصاص بنوعيه املوضوعي واإلقليمي 

  .الوطين
                  جيب أن تكون والية الظابط العمومي أي املوثق املختص قائمة وقت حترير الورقة 

 كان قد عزل من وظيفته أو أوقف عن عمله أو نقل منه أو أحل حمله غريه بأي وجه فإن الرمسية فإذا
هذه الوالية تزول وال جيوز له بالتايل مباشرة عمله وتكون الورقة اليت حيررها عندئذ باطلة لإلخالل 

نتهاء ، على أنه إذا كان الظابط مل يعلم بالعزل أو الوقف أو النقل أو إ)1*(بشرط من شروط صحتها
الوالية وكان ذوو الشان هم أيضا حسن النية ال يعلمون بشيء من ذلك فإن الور قة الرمسية تكون 

  ). 2*(صحيحة رعاية للوضع الظاهر املصحوب حلسن النية
                 وتطبيقا حلماية الوضع الظاهر يكفي أن يكون الظابط العمومي قد ويل وظيفته ولـو 

ن تعيينه يف هذه الوظيفة قد وقع خمالفا للقانون فإنه يف هذه احلالة يعترب موظفا يف الظاهر حىت ولو كا
ففي مجيع األحوال يكون توثيق . ، أي موظفا من حيث الواقع ( Fonctionnaire de fait)فعليا 

 املوظف املعني تعيينا باطال، أو املوىل من قبل سلطة غري شرعية توثيقا صحيحا، تطبيقا لنظرية املوظف
  .الفعلي املعروفة يف القانون اإلداري
  اإلختصاص الشخصي للموثق  :املطلب األول

                    مىت ثبت للظابط العمومي الوالية على النحو السالف الذكر وجب أن يكون 
 بالنسبة إىل كل ورقة رمسية يوثقها أهال لتوثيقها وهو يف األصل أهل لتوثيق مجيع األوراق الرمسية اليت
تدخل يف إختصاصاته غري أن القانون األساسي للتوثيق سلبه اختصاصه يف أية ورقة رمسية بالذات 

) 3*(تكون له فيها مصلحة شخصية أو تربطه بأصحاب الشأن فيها صلة معينة من قرابة أو مصاهرة
شرع وهذا ما يعرف باملوانع واليت تستدعي التوقف عندها قصد استنباط احلكمة اليت توخاها امل

  :اجلزائري يف النص عليها 
  
  

____________________________________________________  
  . اإلثبات     الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد عبد الرزاق السنهوري .   أنظر  د-)        2)*(1*(
  .88/27 من قانون رقم  15 أنظر املادة  -)               3*(
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 ال جيوز أن يكون بني املوثق وأصحاب الشأن صلة :فاء إختصاص املوثق بسبب  صلة القرابةإنت - أ

قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة دفعا ملظنة احملاباة أو التأثري، فال جيوز للموثق أن يوثق بيعا مثال 
غاية، أو أن يكون أخا أو يكون فيه البائع أو املشتري فرعا أو أصال له لغاية الدرجة الرابعة لدخول ال

أختا أو فرعا ال يهم إلىغاية الدرجة الرابعة أو أن يكون عم أوعمة أو خاال أو خالة أو ولد اليهم، 
  ).2)*(1*(ومثل القرابة املصاهرة 

كذلك احلال بالنسبة للمصاهرة فال : انتفاء إختصاص املوثق الشخصي  بسبب صلة املصاهرة - ب
 وأصحاب الشأن أية صلة فال جيوز أن يوثق لزوجته أو ألحد أقارب زوجته جيوز للموثق أن يكون بينه

  .أو زوجه إىل غاية الدرجة الرابعة على النحو املتقدم لقيام صلة املصاهرة بني املوثق وهؤالء
ال يعدو أن " طرف يف العقد" إن مدلول عبارة :انتفاء أهلية املوثق لوجوده كطرف يف العقد - جـ

ن الناحية الشكلية قد يعين أشخاص أطراف يف العقد دون أن تكون هلم أية صلة يكون ذو حدين فم
باإلتفاق ومن الناحية القانونية األشخاص أطرافا فعليني يف اإلتفاق دون أن يكونوا كذلك يف العقد 
التوثيقي ويبدو جليا إذ النص حيدد ويهدف ليس فقط اإلتفاق وإمنا العقد التوثيق أيضا ألن الصفات 

ستوجب توافرها يف املوثق هي ضرورية ملراعاة التصرحيات الصادرة عن األطراف بالقدر الالزم امل
  .إلضفاء الصبغة الشرعية للعقد املتضمن هلا

                    فال جيوز  إذن أن يكون املوثق نفسه طرفا يف ورقة رمسية اليت يوثقها بائعا أو 
 موكال يف عــقد وكالة أو حنو ذلك ال بنفسه وال بشخص مشتريا يف عقد بيع مثال، أو وكيال أو

مسخر عنه، كأن يكون البائع أو املشـتري يبيع أو يشتري حلسابه ولو بغري توكيل ظاهر وال جيوز له 
وجه عام أن تكون له مصلحة شخـصية مباشرة كأن يكون شريكا لذوي الشأن يف الصفقة اليت 

 املشرع يف رفع مظنة احملاباة أو التاثري يف إرادة أحد املتعاقدين، تثبتها الورقة املوثقة وذلك حرصا من
ومظنة احملاباة أو التأثري قائمة إذا وجدت للموثق يف الورقة اليت يوثقها مصلحة شخصية مباشرة وجزاء 

  . ذلك بطالن الورقة الرمسية حىت يف األجزاء اليت المصلحة للموثق فيها
الضابط العمومي خمال بواجباته عند تلقيه عقد بيع عقار من قبل وكيل                    وعليه يعد 

  .قائم مبوجب وكالة حمررة من طرفه
  

___________________________________________________  
 :  أنظر يف ذلك -)          2) *(1*(

- l’Article 2 du decret n .71 -941 du 26 novembre 1971, reprenant l’article 8 de la loi de ventpôse. 
 وكذلك املستخدمني الذين 15على أنه ال جيوز  القارب وأصهار  املوثق املذكورين يف املادة  : (( 27/88من قانون 16 تطبيقا ألحكام  املادة -

اهرة لغاية الدرجة الرابعة ولكن ال هم حتت سلطته أن يكونوا شهودا فإذن جيب أآل يكون بني املوثق وشاهدي الورقة الرمسية صلة قرابة أو مص
يشترط انتفاء صلة القرابة واملصاهرة لغاية الدرجة الرابعة فيما بني الشاهدين نفسيهما غري أنه جرت العادة لدى بعض املوفقني جتنب الظهور 

  .ويفضلون التدخل بصفة غري مباشرة
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لصعب جدا إعطاء املغزى احلقيقي ملدلول  من ا:إنتفاء أهلية املوثق ملصلحته الشخصية يف العقد -د

لفظي مصلحة شخصية إذ يتوقف ذلك أساسا على سلوك الضابط العمومي ذاته وهي مسألة واقع 
خيضع تكييفها للمحاكم إذ أحيانا تكون مرتبطة بوجود املوثق كطرف ظاهر عادي أو حتت أي صفة 

إذا أنتج عنه مثرة أو تغري وضعه أخرى ومن املتعارف عليه أن للموثق مصلحة شخصية يف العقد 
القانوين يف مواجهة الطرف اآلخر ومن مثة ميكن معرفة ما إذا تلقى عقد البيــــع أين يفترض أن 
املشتري دفع الثمن بني يدي البائع أو إىل الدائنني املسجلني لدى احملافظة العقارية ومن بينهم يظهر 

كة مدنية أو جتارية واليت يكون املوثق شريك أو مساهم املوثق حمرر العقد وكذلك احلال بالنسبة لشر
 ).1*(فيها واليت تكون مسؤوليته حمل ظنون
 إن قانون التوثيق قد أعطى للموثق أو :إلختصاص املوضوعيا :املطلب الثاين

الظابط العمومي كامل الصالحيات ألنه اعتربه الوحيد املؤهل لتلقي العقود وإضفاء الصيغة الرمسية 
إن املوثق أو الضابط العمومي . واعترب أداء اخلدمة العمومية واجب والزم وهذا يف منتهى املنطقعليها 

  . عليه تلقي العقود والتصرفات حىت ولو كانت هذه العقود غري خاضعة للصيغة  الرمسية
ذي                     إن مبدأ إحتكار املوثقني لذلك يربر بالكفاءات املهنية والنضج والوعي ال

يفترض حتليهم به وبالتايل لديهم اإلختصاص املطلق إن مل نقل أم األشخاص الوحيدين املؤهلني 
لذلك أي لطبع وإضفاء الصيغة الرمسية على عقود القانون اخلاص باستثناء العقود اإلدارية وهذه امليزة 

املدين  والقانون التجاري  تبدو جلية ليس فقط يف قانون التوثيق  وإمنا يف القوانني األخرى كالقانون 
واألحكام والتنظيمات  اخلاصة بالشهر  العقاري و بالتحرير اجليد ميكن درأ الكثري من الرتاعات  أمام 

  .احملاكم  اليت هي يف غىن عنها  نظرا لكثرة امللفات واملنازاعات
ذوره قبل قانون فانتوس إن هذا اإلحتكار ليس باجلديد واملفتعل يف وقتنا احلاضر  إمنا متتد ج....... 

، بل متتد جذوره 1971الذي إستمدت منه كافة القوانني التوثيقية االراهنة وقبل قانون التوثيق لعام 
 من خالل مذكره للقضاة او الكتاب  لوضع حد 1542يف أقصى األزمنة وبالتحديد خالل عام 

  . وبعدها إىل قانون فانتوس1791املتطاوهلم على صالحيات املوثقني مث انتقل هذا املبدأ إىل قانون ع
واملوثق، . جيب أن يكون املوثق خمتصا من الناحية املوضوعية بنوع الورقة الرمسية اليت يقوم بتوثيقها

طبقا للمادة اخلامسة من قانون التوثيق خمتص بتوثيق مجيع احملررات اليت يقضي القانون أو يطلب 
  ـي،ـط القانون فيه ورقة رمسية ، كاهلبة والرهن الرمسفكل تصرف قانوين يشتر. املتعاقدون توثيقها

  
  

___________________________________________________  
  .وهذا ما ذهب إليه املشرع الفرنسي  يف منع املوثق من حترير عقود  تتضمن مصلحة شخصية -)             1*(

- « le Notaire doit s’abstenir de dresser un acte renfermant des dispositions en sa  faveur  ou presentant  
pour lui un interet personnel . » 
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وكذلك مجيع التصرفات القانونية اليت اليشترط فيها القانون ورقة رمسية، بل تكون تصرفات رضائية  
ية، فيجوز ألصحاب الشأن فيجوز إثباا يف ورقة رمسية كإجيار األراضي الفالحية واحملالت السكن

  . إثباا يف ورقة رمسية، وعند ئذ يكون املوثق خمتصا بتوثيقها
   للموثق واإلقامة" الوطين"اإلختصاص اإلقليمي  :املطلب الثالث

                    وال يكفي أن يكون املوثق خمتصا من حيث املوضوع، بل جيب أيضا أن يكون 
  ميكنه أن ينتقل يف حالة الضرورة مع احلرص على شرف املهنة غري أنه. خمتصا من حيث املكان

حيضر على املوثق أن : ((  من النظام الداخلي للغرفة اجلهوية بنصها 95وكرامتها وأكدت ذلك املادة 
ومما )). يتلقى عقودا أو يقدم إرشادات خارج مكتبه إال يف حالة الضرورة املنصوص عليها قانونا 

 أن حاالت الضرورة مل ترد بشاا ضوابط حمددة مما يسمح للموثق حبرية تفسري يالحظ يف هذا الشأن
النص وفقا لسلطته التقديرية ونبادر إىل القول بأن هذا اإلختصاص املكاين إمنا يقيد مكاتب التوثيق 
وحدها، أي أن املوثقني ال جيوز هلم مباشرة عملهم خارج دائرة إختصاص الس القضائي الذي مت 

ينهم فيه، ولكن أصحاب الشأن ممن يطلبون توثيق أوراقهم غري مقيدين بدائرة إختصاص معينة، تعي
فيجوز لشخص مقيم ببجاية أن يطلب إىل مكتب يف اجلزائر العاصمة أو يف جهة أخرى من الوطن 

فالقيد املكاين يرد إذن على مكاتب التوثيق وال يرد على . توثيق أية ورقة رمسية يريد توثيقها
فال جيوز للموثقني أن يوثقوا ورقة رمسية إال يف الدائرة املكانية للمجلس القضائي . صحاب الشأنأ

الختصاصهم، بل جيب أن يكون التوثيق يف مكتب التوثيق بالذات، ويف مواعيد العمل الرمسية، إآل 
وثق أن إذا كان أحد أصحاب الشأن يف حالة ال تسمح له باحلضور إىل املكتب، فيجوز عندئذ للم

، ومكاتب التوثيق وفقا للنظام اجلديد، منتشرة يف مجيع أحناء ينتقل إىل حمل إقامته إلجراء التوثيق
الوطن، ولكل مكتـب منها  يكون إختصاصه تابع  ملقر الس القضائي، ويعني عدد هذه املكاتب 

اص املكاين لكل ومقر كل منها وإختصاصه بقرار من وزير العدل وبناء على ماتقدم أصبح اإلختص
  ).1*(مكتب للتوثيق، بفضل هذا القانون والتنظيم اجلديد

  
  

____________________________________________________  
 نالحظ أن املشرع اجلزائري حق حذا حذ املشرع الفرنسي إذ أصبح إختصاصه ميتد ليشمل كافة أرجاء الوطن بعدما كانت -)              1*( 

  .ددةمقيدة وحم
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الحظ أن القانون األساسي للتوثيق قد حدد إقامة املوثق مبعىن مقر تواجد املكتب ن ........
وبالتايل يكون أحدث تغيريا عميقا يف املنظومة التوثيقة بتحريرها من ذلك القيد املكاين أي أنه غري 

دلول واسع، فهو يشمل يف م" اإلقامة " ملزم بالسكن يف مكان تواجد املكتب سابقا كان ملفهوم
آن واحد املكان الذي ميارس فيه املوثق صالحياته وكذا مقر مسكنه وهو إجراء قدمي  قدم املهنة 

يشمل كل الوضائف اليت كانت وماتزال متارس حلساب الدولة واملصاحل العمومية، وهو إجراء  
 يعود تارخيه إىل حوايل عام يكتسي طابع إستثنائي فيما خيص املهنة التوثيقية، إذ يوجد أمر قدمي

 حيث على ضرورة إقامة املوثق السكنية والعملية يف مكان واحد حيث ميكن إجياده عند 1304
  واقتبسه فيما 1791 اكتوبر 6احلاجة واإلقتضاء ووجد نص آاخر يف قانون التوثيق املؤرخ يف

صلحة العامة، إن املوثق ملزم أنه مبدأ مؤسس على امل "بعد واضعو قانون فانتوز يف مادته الرابعة 
  ).1"*(مبمارسة مهامه يف مكان حمدد من السلطة العامة ليكون يف خدمة اجلمهور

وعليه فانه خاضع لواجب دائم ناتج عن الطابع اجلربي ملهمته ذلك أنه ملزم بتقدمي خدماته يف كل 
  . وقت ماعدا حالة الضرورة، والعطل الرمسية

فإن واجب اإلقامة هو مبدأ مستلهم من طبيعة املهنة التوثيقية إذ  املوثق                    وهكذا 
مكلف مبهمة اخلدمة العمومية ويلتزم على إثرها بتقدمي يوميا ويف كل حال يف حدود إختصاصاته،   

إذن أن املهنة التوثيقية تستدعي اإلستمرارية وهي احملرك األساسي للخدمة العمومية، ومبوجب ذلك 
وثق احلق يف التغيب عن مقر  إقامة مكتبه بدون سبب إال يف حالة القوة القاهرة أو مرض فليس للم

خطري أو وفاة أحد أقاربه وأن أي إخالل يف هذا الشأن يرتب خطا مهنيا يعاقب عليه حبسب درجة 
خطورته وجسامته إداريا ميكن إعتباره كمستقيل وتأديبيا وكذا من الناحية حمددا ومعروفا حىت ال 
يتكبد مجهور املتعاملني مشقة يف اإلنتقال إىل مكتب بعيد، فمكتب التوثيق من حيث املبدأ هو املكان 
املخصص إلستقبال الزبائن وتقدمي اخلدمات إليهم، وال جيوز للموثق اإلنتقال إىل مكان تواجد 

  ).2*(املتعاقدين إال يف حالة الضرورة
  
  
  
  
  
  

___________________________________________________  
  :   أنظر يف ذلك -)          1*(

- Jean Yaigre et F.P «droit professionnel notarial » p: 24-25. 
  .1999  26: صفحة 7 املوثق عدد االستاذ محان  بكاي، جملة : أنظر -)         2*(
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   الواجبات املهنية للموثق : املبحـــــــث الثاين

       تتمحور مهام الضابط العمومي يف ضمان حسن سري اخلدمة العمومية عن طريق              
إضفاء الرمسية على العقود والتصرفات ومبقتضى ذلك فهو مكلف بتحرير العقود اليت يود األطراف  
إضفاء تلك الصفة لضمان حفظها ومنح ذوي الشأن نسخا وصورا تنفيذية وهذا تطبيقا ألحكام املادة 

فصالحيات املوثق إذن متنوعة تصب كلها يف قالب واحد أال وهو الرمسية . ة من قانون التوثيقالسادس
وعليه ميكن تقسيم هذه النقطة إىل مسالتني هامتني تتمثل إحدامها يف حترير العقود ودراسة طبيعتها 

  .القانونية، ويف نقطة أخرى مهمة حفظ أصول العقود وكيفية تسليمها
  فاءالصيغة الرمسية على العقود التوثيقيةإض : املطلب األول

تعد الصيغة الرمسية للعقود  اإلمتياز الوحيد الذي يغرس يف نفوس األطراف 
الطمأنينة والثقة على ما أقدموا عليه من تصرفات قد تكون نتائجها وخيمة لو مل تكن الرمسية حاضرة 

  .وهي النتيجة الستلهمة واملستنبطة من تدخل املوثق يف ذلك
 يعد التحرير العملية املادية والعلمية اليت يلتزم املوثق بأدائها إلعطاء القوة :رير العقد التوثيقيحت

القانونية إلتفاق األطراف وتصرحيام دف تعزيز وتسهيل الدليل يف وقت احلاجة إن هذا الرداء الذي 
حملدد لالتفاقية فهو بالتايل متنوع ال يستلزم أن يكون بالضرورة موحدا بل البد أن يكون مبثابة املقياس ا

  . ويتارجح بني اإلتساع والضيق
                   البــد مـن التمييز بني كتابة العقد وحتريره فهما مفهومان خمتلفان ووجه 

  .اإلختالف  هــذا بني وواضــح
 يف هذا الصدد إنه حيرر                    إن املوثق اليكتب بإمالء من األطراف إمنا يلعب دورا إجيابيا

وهو السيد يف حترير العقد ويف أغلب األحيان يقوم بترمجة اإلرادة احلقيقية لألطراف من أجل ضمان 
يتسم إىل حد كبري ) 1*(صدق وصحة العقد احملرر من طرفه فهو ملزم باخلضوع إىل تنظيم قانوين

  . بالصرامة
يلقي  على الضابط العمومي اإللتزام بقواعد كثرية                    إن القانون األساسي للتوثيق 

ومتنوعة تتعلق تارة مبضمون العقد وتارة اخرى بشكله وهاتني النقطتني تقتضي الوقوف عندها  قصد 
  .  اـــشرحه

  
  
  

___________________________________________________  
 :  أنظر يف ذلك -)       1*(

- Zerrouk Kaddour « la fonction notariale selon l’ordonnance du 15/12/70 mémoire de magister Juin 
1977, P : 24. 
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                    إن حترير العقد ليس بالعملية السهلة إذ البد من اإلنتباه واليقضة، ذلك أن اغلب 
رير أحسن وأضمن البد األحكام والرتاعات تنشأ عادة من حترير غري مرغوب فيه، وللحصول على حت

من إجتماع ثالثة شروط كالسيطرة الكلية على األسلوب القانوين الذي يسمح له بالتعبري بوضوح 
وبدقة التفاق األطراف والثقافة القانونية الواسعة واملعمقة للتشريع واألحكام القضائية والذي بدوا 

ا املمارسة التوثيقية إن صح التعبري الذي ال ميكن السقوط يف متاهات األخطاء القانونية اخلطرية وأخري
تكمن يف السيطرة يف استعمال الوثائق بل يف التجربة الضرورية لألاعمال وطرق العمل اليت تتطلبها 
مثل هذه التجربة لتفادي العراقيل واملشاكل اليت قد تواجهه بالإلضافة إىل هذا كله البد أن يكون 

يف هذا اإلطار توجد عقود مركبة كالتصفية وقسمة التركات و. حترير العقد صادق وواضح وحمدد
والشركات واليت يتطلب تطبيقها توسعات كثرية والبد أن يكون شرعي يعرب عن كل ما هو ضروري 

  . إلجياد عملية انسجام اتفاق األطراف
صي للموثق                     إن عملية حترير العقد التوثيقي هي يف حقيقة األمر مثرة اجلهد الشخ

بغض النظر عما إذا كان هو كاتبها أو حتت رقابته مع أحد معاونيه املؤهلني لذلك، فهو مرخص 
لتحرير العقد مبوجب مشروع مقترح من األطراف حمضر يف غالب  األحيان من طرفهم، هذه العملية 

ة من املرسوم الصادر غري منصوص عليها يف القانون األساسي للتوثيق إمنا جتد جذورها يف املادة اخلامس
  . املتضمن تلقي الرسوم التوثيقية1971 جانفي 06بتاريخ 

يالحظ يف الشأن ان املشرع ترك للموثق حرية إختيار الوسيلة اليت يراها مناسبة  : شكل العفد التوثيقي
واألجهزة له لتدوين العقود كالكتابة باليد أو باآللة الراقنة أو عن طريق الطباعة واالستنساخ بالوسائل 

وذا ساير املشرع ماتقتضيه األوضاع وانسجم  مع التطور الذي يشهده العصر يف ميدان . املناسبة
الكتابة، وقد اختار احلاسوب كوسيلة عمل لإلجناز خدماته فسرعة التعامل مع خمتلف مناذج العقود 

 ونسخ العقود يف احملفوظة وإمكانية الرجوع إليها وقتما دعت الضرورة وسهولة تصحيح األخطاء
وقت وجيز جتعل املوثق مظطرا ملواكبة التطور من أجل حتسني خدماته فعند حترير العقد تراقب 
وتصحح املعلومات املدرجة فيها قبل سحبها وذلك تفاديا لتكرار العمل وضياع الوقت مما يضطر 

  . املوثق يف حالة توقيعه من األطراف إىل التشطيب واإلحالة
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ويف كل احلاالت حترر العقود باللغة العربية يف نص واحد واضح تسهل قرائته وبدون اختصار أو 
بياض أو نقص أو كتابة بني األسطر، وتكتب املبالغ والسنة والشهر ويوم التوقيع على العقد باحلروف 

م ويصادق على اإلحاالت يف اهلامش أو أسفل الصفحات وعلى عدد وتكتب التواريخ األخرى باألرقا
الكلمات املشطوبة يف العقد بالتوقيع باألحرف من قبل كل األطراف والشهود واملوثق، مامل ينص 

  :التشريع على خالف ذلك ويبينويف العقود مايلي
  .   إسم ولقب املوثق الذي حيررها ومكان ومقر إقامته- 1
  . ومسكن وتاريخ وحمل والدة األطراف إسم ولقب وصفة- 2
  . إسم ولقب وصفة الشهود اخل من املادة- 3

غري أن األمر يتطلب معرفة مجلة من التقنيات واملهارات الفنية املكتسبة من عرف املهنة وهي العناصر 
  .األساسية للعقد

 تتضمنها العقود العناصر األساسية للعقد ختتلف العناصر والفقرات اليت : مضمون العقد التوثيقي
التوثيقية باختالف طبيعة العقد، فعناصر العقد الذي يكون حمله عمل غري عناصر العقد الذي يكون 
حمله حق عيين، مث إن عناصر العقود اليت حملها حق عيين ختتلف باختالف تسمياا، فعناصر عقد 

  .  اخل...  عناصر عقد بيع املنقولالوصية غري عناصر عقد البيع واهلبة، وحىت عناصر عقد بيع العقار غري
إال أن هذه اإلختالفات ال تعين  عدم وجود عناصر مشتركة بني كل العقود، وعناصر غالبة وأساسية 
يف جل العقود، ولتسهيل وتوضيح الرؤيا ميكن تصور  أشكال بعض العقود كالبيع واإلجيار والفريضة  

  :      حمررة لدى أغلب املوثقني كما يلي
ويقصد به إسم دائرة إختصاص احملكمة اليت يوجد ا مقر املكتب مع ضرورة إدراج  : التوثيقمكتب 

بالتدقيق كالشارع أو احلي والرقم لتسهيل اإلهتداء إليه عند احلاجة مع تسهيل حتديد اإلختصاص 
عقود وحتديد اإلختصاص النوعي واإلقليمي وعادة ما تستهل ال) 1*(اإلقليمي ملصاحل التسجيل معرفة

" par  devant nous"وهي مترمجة لعبـــــــارة " لدى"أو " لدينا '' و" أمامنا "بكلمة 
ومهما يكن من ذلك فإا عبارات تدل كلها على أن ما جاء يف العقد مت مبعرفة املوثق وحتت مسعه 

  .  وبصره
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  . من قانون التسجيل75/1ظر املادة  أن-)       1*(

-53-  
  
  



  
فداللتها " حضر"يستهل عادة نص العقد التوثيقي بعبارة : حضور األطراف الفعلي أو من ينوب عنهم

تعين أن كل من يربم عقد توثيقي يستوجب حضوره جملس العقد شخصيا أو من طرف نائبه أمام 
 املكتب وهي القاعدة أو بأي مكان آخر كمقر إقامة املوثق الذي يتعني عليه التأكد من هويته سواء يف

املتعاقد وهو اإلستثناء وجيد هذا التربير يف حاالت اإلعاقة اجلسدية أو مانع قانوين كاحلبس وقد تترتب 
  :على ذلك آثار خطرية توجب مسآلة الضابط العمومي

قط، أو كان غري موجود  إن ثبت عدم حضور املتعاقد أمام املوثق كان يكون حضر أمام الكاتب ف- 1
 من 215يف املكان والزمان الذين تلقى فيهما املوثق العقد فإنه يعرضه لتهمة التزوير  مبوجب املادة 

ذلك أنه قرر وقائع يعلم أا كاذبة وهنا يطرح التساؤل عما إذا كان يستلزم على قانون العقوبات 
مح عند الضرورة حبضور كل منهم املوثق أن يشترط حضور أطراف العقد يف جملس واحد أو يس

  يف جملس منفرد ؟
يف جملس واحد ولكن إذا تعذر ) 1*(واجلواب هو أنه يستحسن أن يكون كل األطراف حاضرين

ذلك، فليس مثة ما مينع قانونا بانفراد كل طرف مبجلسه يف الزمان واملكان شريطة حضور نفس 
بات توافق اإلرادات أما شهود اإلثبات الشهود إذا كنا بصدد شهود عدل إذا كان الغرض هو إث
  .فيمكن أن حيضر مع كل طرف شهوده إلثبات مايريد إثباته

إسم ولقب وصفة ومسكن وتاريخ وحمل : " من قانون التوثيق ضرورة بيان 18قد أوجبت املادة و
ولكن جرت العادة على عدم اإلكتفاء ذه املعلومات حيث أدرج األصل ) 2"*(والدة األطراف

واملهنة وبطاقة اهلوية واجلنسية ملا هلا من أثار هامة، فاألصل جينب اإللتباس بني أفراد العائلة ) باأل(
الواحدة واليت حتمل إمسا واحدا أما اجلنسية فلمعرفة إمكانية التعامل يف املسائل العقارية ألن األجنيب 

ول اليت يوجد بينها وبني اجلزائر الحيق له  متلك العقار أو بيعه إال برخصة خاصة، ما عدا رعايا الد
  .    إتفاقية ثنائية،كما حتدد اجلنسية القانون الواجب التطبيق عند تنازع القوانني 

مل تتعرض إال للشخص الطبيعي يف حني قد يكون أحد األطراف 18واملالحظ على املادة ...... 
اغ حبيث بعض املعلومات شخصا معنويا، غري أن العرف واإلجتهاد التوثيقي عمال على سد الفر

إلثباا يف العقـد إذا كان أحد أو كل األطراف أشخاصا معنوية كالتسمية القانونية للشخص 
  املعنوي

  
  

____________________________________________________
  .26: جملة صادرة عن الغرفة اجلهوية للشرق ص" الطرق واإلجراءات العملية لتحرير العقد التوثيقي : "  أستاذ بورويس زيدان -)            1*(
 من قانون التوثيق علىضرورة إدراج  عدة عبارات واجبة  يف حمتوى العقد وتتعلق خصيصا بشخصية املوثق 18 فتنص املادة -)            2*(

  .انني املالية، وهي كلها ضرورية يف العقداحملرر للعقد وكذا هوية األطراف والشهود واملترجم إن وجد، يف استعمال الوكاالت، وقراءة قو
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) بالنسبة لشركات األموال ( املقر ررامسال ) اخل .. شركة جتارية ،مجعية ، تعاونية(وطبيعته القانونية 
مرسوم، عقد توثيقي رقمه وتارخيه واجلهة احملررة وهوية الشخص الذي ميثله والوثيقة (السند املنشئ له 
، والبد من مطابقة هذه املعلومات للواقع وعلى مسؤولية الضابط العمومي فلو تبني اليت ختول له ذلك

مثال أن أحد األطراف كــــان ناقص األهلية أو فاقدها كانون املشهور جبنونه أو الوكيل 
الذي انتهى توكيله أوممثل الشخص املعنوي الذي انتهى متثيله وكان املوثق يعلم ذاك السبب أو 

معرفة ذلك ومن مث ميتنع عن حترير العقد ومع ذلك مل يفعل ومل يتحرى احلرص واليقظة، فإن بإمكانه 
  ). 1*(مسؤوليته املهنية تثار من قبل ذوي املصلحة

  قد يكون حمل العقد حقا عينيا كالبيع واإلجيار والرهن أو جمرد  :حمل العقـــــــــد
الة القصر مثال ويرد احملل يف العقد التوثيقي عمل كالوكالة واحلراسة، وقد يكون حقا شخصيا ككف

وكالمها نعين به البيان بدقة للحق العيين إذا كان عقارا فيجب " املوضوع'' أو " التعيني"حتت عنوان 
تبيان كل مواصفاته وخاصة طبيعته هل هو أرض عارية أو بناء وإستعماله للزراعة أو البناء ومشتمالته 

ته فحدوده وإذا مل تكن له حدود البد منمن التأكيد بعبارة ال حتتمل كعدد القطع أو الغرف ومساح
التأويل على أنه مشاع، مث موقعه بدقة كرقم القطعة واملفرزة أو املخطط والشارع أو احلي مث البلدية 
فالوالية اليت يقع بدائرة إختصاصها اإلقليمي وعلى العموم جبب ذكركل املواصفات وتستنتج هذه 

عقد أصل امللكية أو من وثائق اخرى كاملخطط املرفق برخص البناء أو شهادات التقسيم األخرية من 
والتجزئة واجلدول الوصفي للتقسيم ودفاتر الشروط واخلربات من قبل خرباء معتمدين وأحيانا يقوم 
املوثق إىل إضافات تكميلية بناء على تصريح األطراف واملالحظ أن العقد أو اليند الذي يثبت حق 

بأصل "املتصرف يف العني حمل العقد هو املرجع األساسي  للتعيني وهو ما اصطلح على تسميته 
  ."ة ـامللكي

                    أما إذا كان حمل  العقد هو القيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل فيطلق عليه أحيانا 
رفات املرخص ا أو امللتزم فعلى املوثق حتري الدقة يف حتديد ماهية التص" الوكالة " إسم  موضوع 

ا، وذلك حسب إرادة الطرفان العقد من جانب واحد كالوكالة اليت يكون فيها الوكيل غائبا عن 
  .جملس العقد ومن اجلانبني كعقد احلراسة مثال والكفالة يف األحوال الشخصية

كن من أركان العقد إذا وعليه فتعيني حمل العقد عنصر هام يف شكل العقد بإعتبار أن احملل ر....... 
  .ختلف أو كان مبهما غامضا يعرض العقد للبطالن املطلق أو النسيب 
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 جرت العادة أو العرف التوثيقي وحىت يف العقود اإلدارية اليت يكون حملها حق عيين  :أصل امللكية
إىل أن أصبح هذا " أصل امللكية " يني فيها متبوعا مباشرة يهذا العنوان أصلي أو تبعي يكون عنوان التع

كالتسجيل والشهر )1*(العنوان عنصرا أساسيا ويتراب عن عدم النص عليه رفض اإلجراءات الالحقة 
العقاري وإذا كان قانون التوثيق مل يتعرض بالنص الصريح إىل ضرورة كتابة أصل مللكية التعيني 

 وهي عناصر جد هامة وال خيلو منها أي عقد توثيقي كالنص علىعناصر أقل أمهية والثمن واألجل
كقراءة املوثق للنصوص املتعلقة بالضرائب يعزى ذلكان احملل وأجل التسليم غريها تعد من أركان 
العقد وال ميكن إمهاهلا إذ هي من البديهيات وألا أصبحت عرفا يف جمال التوثيق ولكن اإلختالف 

بني عقد وآخر يف كيفية تناول أصل امللكية واملعلومات اليت جيب التعرض هلا وإثباا يف العقد يتجلى 
كما أن هناك معلومات جيب التعرض هلا تفيد مصاحل الضرائب وهي معرفة الثمن الذي مت إكتس أو 
إنشاء العني حمل العقد وتارخيه، وذلك بغرض حساب الضريبة على الدخل أو ما يسمى بفائض 
القيمة، وهي معلومة هامة خاصة يف العقارات الىت مت اكتساا عن طريق البناء وليس الشراء حيث 
جيب ذكر تكلفة البناء وتاريخ إجنازه لتمكني املمصاحل اجلبائية من حساب وحتديد الضريبة املذكورة 

لكية وبني السند الذي وذه املناسبة نذكر أنفسنا بوجوب التفريقة بني الواقعة القانونية املنشئة للم
يثبتها، كما هو احلال بالنسبة للقسمة والشهادة التوثيقية، فالقسمة ليست هي الواقعة أو التصرف 
الذي اكتسب املتقامسني حق امللكية، ألا جمرد فرز، للحق وكذلك احلال بالنسبة للشهادة التوثيقية 

لكية، وإمنا هو حادث وفاة مورثهم، وما فليس تاريخ أو واقعة حتريرها هو الذي اكتسب الورثة امل
: ــالـالشهادة التوثيقية إال إثبات حلقهم وإعطائهم صفة املالكني على الشيوع، لذا يتعني القول مث

آل العقار املعني أعاله إىل البائعني احلاليني عن طريق اإلرث كما هو ثابت من الشهادة التوثيثية اليت " 
  ".إخل ... تلقاها األستاذ

أو " الثمن" إن العقود اليت يكون حملها حق عيين ال بد أن تشمل على عنوان أو بند : ثمن أو التقييمال
التقييم حىت لو كان املقابل هو عقار كما هو احلال بالنسبة للمقايضة، وذلك ألسباب جوهرية يف 

  :العقد تذكر أمهها
 
  

____________________________________________________  
   .35:عن الغرفة اجلهوية للشرق ،ص"الطرق واالجراءات العلمية لتحرير العقد :" االستاذ بورويس زيدان -)1*(
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إن الثمن يف البيع واإلجيار ميثل إلتزام املشتري أو املستأجر وإمهال النص قد يعرض العقد للبطالن، ويف 
ب أن يبني كيف مت أو سيتم تسديده ، فإذا كان العقود التوثيقية ال يكتفي املوثق بتحديد الثمن بل جي

التسديد يتم على أٌساط يتعني أن حيدد تلك األقساط وآجال دفعها حىت يتـــسىن له تسليم النسخة 
  .التنفيذية للبائع إذا تأخر املشتري عن دفع القسط يف أجله املتفق عليه

ن املوثق خاصة أن األقساط جيب أن تدفع مث تنبيه املشتري إىل ضرورة احلصول على براءة ذمة رمسية م
 من قانون التسجيل يتعني املوثق أن يثبت يف العقد 256بواسطة املوثق طبقا للفترة الثانية من املادة 

، )1*(الثمن املصرح به قد مت إيداعه حبسابه اخلاص باخلزينة) 1/5(وحتت نفس العنوان أن اخلمس 
  .ع الثمن حتت طائلة بطالن العقد خاصة وأن القانون املدين ينص على إيدا

                   كما أن الثمن املصرح به ميكن مصاحل التسجيل من مراقبة مدى صحة التصريح أو 
مالءمته للجدول الرمسي لتقييم العقارات وهلذا الغرض أيضا جيب على املوثق التعرض إىل قيمة العقار 

  .ما هو احلال بالنسبة للهبةحىت ولو كان التصرف فيه قد مت بدون مقابل ك
                   وجيب كتابة الثمن أو قيمة العني حمل العقد باحلروف واألرقام جتنبا ألي لبس أو 

  .تأويل من أي طرف أو شخص آخر قد تكون له مصلحة من وراء ذلك
لفت إنتباه املشتري                     ومن باب النصيحة اليت جيب على املوثق تقدميها لزبائن مكتبه، 

على اخلصوص إىل حق البائع يف رفع دعى الغنب واملطالبة بثمن إضايف، وذلك عندما يالحظ أن الثمن 
  .املصرح به ال يتناسب حىت مع اجلدول الرمسي لتقييم العقارات

 ختتلف آجال تسليم املبيع أو تسديد الدين أو تنفيذ العمل من عقد آلخر حىت لو:  )2*(أجل الوفاء
كان من نفس الطبيعة وهذا أمر عادي ومن حق املتعاقدين أن حيددوا األجل الذي يتفقون عليه، لكن 
الذي جيب الالختتلف يف العقود هو حتديد هذا األجل يف صلب العقد، ففي بيع العقار مثال جيب النص 

ذلك هو متكني على أجل تسليم املبيع، هل هو بتاريخ إبرام العقد أم هو بتاريخ الحق والغرض من 
املبيع  الغري يف حيازة  نسخة تنفيذية للعقد إذا ما واجه مشاكل أو عراقيل سواء من البائع أوناملشتري م

ومن مث وضع حدا الحتيال الذي وقع فيه اللشتري كأن يكون املبيع مؤجرا للغري ومل يصرح به البائع 
 إىل وجوب ذكر تاريخ 212 إىل 209اده منعند التعاقد وإذا كان القانون املدين مل يشر صراحة يف مو

 حمدد ألجل الوفاء بااللتزام فإن قانون اإلجراءات املدنية ال جييز تنفيذ سند رمسي إال إذا كان ممهورا
  ةــ منه وال ميكن للموثق أن يضفي على عقده الصيغ320بالصيغة التنفيذية املنصوص عليها يف املادة 

  
____________________________________________________  

   من قانون التسجيل256 تطبيقا ألحكام الفقرة األوىل من نفس املادة -             1*(
  .5عدد  36.نفس املرجع السابق ص االستاذ بورويس زيدان  -)            2*(

  
-57-  



  
تفق عليه بني األطراف  من قانون التوثيق احلايل إال إذا كان األجل امل21التنفيدية بناء على املادة 

واضح وصريح وال حيتاج إىل أي تأويل أو تفسري ألنه يف هذه احلالة يصبح من اختصاص القاضي 
صاحب سلطة تفسري نص العقد واإلتفاقات اليت تكون غري حمددة األجل ولو على شرط واقف ، 

 حتديد أجل معني -عاقدأثناء الت-وليس من اختصاص املوثق لذا على املوثق اإلحلاح على املتعاقدين 
للوفاء، ففي عقود  نقل امللكية العقارية والتجارية كالبيع واهلبة واملقايضة يثبت األجل عادة حتت 

بأجل ومدة " ويف اإلجيارات"باألجل واإلستحقاق"ويف الديون والرهون  " امللكية واالنتفاع"عنوان 
 يعرض املوثق آلثار بدعوى املسؤولية التقصريية وأن خلو مثل هذا البند يف العقد قد. اخل".... التنفيذ 

  .يف نصح املتعاقدين يف حترير العقد تطبيقا ألحكام القانون والعرف
 وهو العنوان الذي ال خيلو منه أي عقد فهو يتكرر دوما وعلى املوثق حتري  :الشروط والتكاليف

صطلحات املناسبة وإرادة األطراف هذا الدقة يف حتريرها وبذل العناية يف اختيار األلفاظ واملعاين وامل
فيما خيـص الشروط اخلاصة أما الشروط العامة كضرورة إحترام دفتر الشروط املفرزة اليت تقع قطعة 
األرض حمل العقد أو ضرورة إحترام نظام امللكية املشتركة للشقة حمل العقد أو حقوق اإلرتفاق، 

ثال يف عقد حمله شقة يف عمارة ذات ملكية مشتركة فيالحظ أحيانا وجود شرط يتعلق حبق اإلرتفاق م
لذا يتعني على املوثق اإلنتباه إىل عدم إدراج شروط تتناىف مع طبيعة العقد وعلى كل  فعند إدراج 
الشروط اخلاصة من قبل املتعاقدين على املوثق البحث والتحري عما إذا كانت خمالفة للقانون أو 

طلة كالنص مثال ضمن بنود العقد على شرط يقضي بتعهد املستأجر النظام العام أو حىت إذا كانت با
بعدم املطالبة بالتعويض اإلستحقاقي يف إجيار احملالت التجارية، ذلك أنه شرط باطل مبجرد مطالبة 

  . املستأجر حبقه طبقا ألحكام القانون التجاري
لها نقل ملكية حقوق عقارية أو يعد عنصرا مييز كل العقود اليت يكون حم:  تالوة القوانني اجلبائية

 الفقرة الرابعة من قانون التسجيل حتت طائلة عقوبة مالية تقدر 113جتاري وقد نصت املادة 
خبمسمائة دينار تدفع من أموال املوثق اخلاصة يف حالة عدم نصه يف القد وبصريح العبارة أنه تلى على 

تسجيل مث يضيف عليها بعبارة مفادها أنه اليعلم من قانون ال) 1*(مسامع املتعاقدين أحكام مواد معينة
ما إذا كان الثمن املصرح به يف العقد قد مت تعديله بسند مضاد، مث عليه أن يثبت بأن األطراف 

  . من نفس القانون113يؤكدون صحة الثمن املصرح به طبقا للمادة 
  
  
  
  

____________________________________________________
  . 5عدد  37نفس املرجع السابق ص االستاذ بورويس  -          )    1*(
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                   ويالحظ أن هلذا العنوان آثار جبائية فهو يؤكد يلفت إنتباه األطراف بواسطة املوثق 
إىل اآلثار املترتبة على إخفاء الثمن احلقيقي ربا من دفع حقوق التسجيل وجيرب املوثق على محل 

، غري أنه )1*(تعاقدين على التصريح بالثمن احلقيقي بعد قراءة وشرح اآلثار املترتبة على إخفاء الثمنامل
يالحظ يف هذا اال أن مبدأ العقوبة والتمييز بني الضابط العمومي الذي يعمل حلسابه اخلاص ونعين 

واحد خاصة وأنه اليؤدي به املوثق والضابط العمومي الذي  يعمل لدى أجهزة الدولة رغم أن اخلطأ 
   .!إىل بطالن العقد ضف إىل ذلك أن املوثق نسي أن يثبت ذلك كتابة

جرت العادة لدى أغلب املوثقني أن كل العقود اليت يكون حملها :  إجراءات النشر واالشهار والقيد
ات نقل ملكية أو رهن عقار وكذا احملالت التجارية يف إجياره ورهنها احليازي، وتأسيس الشرك

وتعديلها على كتابة ما يفيد خضوع العقد إلجراءات الشهر العقاري أو النشر واإلعالنات يف اجلرائد 
والنشرة الرمسية لالعالنات القانونية، وكذا القيد يف ملحق املركز الوطين للسجل التجاري احمللي كل 

 هو عليه مثال يف بيع احملل هذه التفاصيل الواردة يف العقد هي من باب تذكري وتنوير املتعاقدين كما
على املوثق بنفسه القيام بإجراءات الشهر العقاري، غري أن إثبات ذلك يف العقد ) 2*(التجاري

ومبان  أن . التوثيقي اليوجد أي نص يوجب ذلك وبالتايل فإن عدم ذكره اليعرض العقد للبطالن
فانه يثبت بأن املوثق قد قام بواجب العرف التوثيقي قد جرى عليه  فإنه يستحسن التقيد به وبالتالي

  .النصح واإلرشاد بضرورة إحترام القانون
عادة ما خيتم نص العقد التوثيقي لدى كل املوثقني ذه  : شهادة املوثق  على صحة ماورد يف العقد

و ونعين  بذلك أن املوثق يؤكد ويصرح بأن ما جاء يف العقد ال ميكن نفيه أ" إثباتا ملا ذكر:"العبارة 
، وعادة ما يتبع ذلك بذكر مكان التحرير وهو املكتب وزمانه أي )3*(تعديله إآل بالطرق القانونية

اليوم والشهر والسنة، وهي قاعدة يف حترير العقود قصد تبيان قواعد اإلختصاص عند الضرورة وقد 
) 4*(يخ متتاليةيكون تاريخ العقد واحدا أو متعددا إذ ميكن أن يربم العقد يف جمالس متعددة وتوار

  .وهذا ال خيالف القانون
  
  
  

____________________________________________________
  .121 إىل 119 والغش اجلبائي 118وحق الدولة يف الشفعة املادة . 117 ، 113 أنظر املواد من -)             1*(
 ق ت، ويف ما خيص الشهر العقاري يف نص املادة  203املادة (بيل التشيري احلر  من قانون التسجيل وتأجريه على س83 املادة -)             2*(

  .،  املتعلقة  بتاسيس السجل العقاري25/03/1976 املؤرخ يف 63/76: من املرسوم رقم 90
  . وما يليها29: الطرق واإلجراءات العملية لتحرير العقد التوثيقي ص "بورويس زيدان .  أ-)            3*(
  . وما يليها 30:  أنظر نفس املرجع ص -)            4*(
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إن إمهال ذكر التاريخ قد يعرض العقد لألبطال، وقد يتعدى ذلك إىل الطعن يف نزاهة الضابط 
العمومي نفسه خاصة إذا ربط التوقيعات بتاريخ ومكان حترير القد مث تبني أن أحد املتعاقدين مل يكن 

 أن عبارة إثباتا ملا ذكر ال تؤثر يف العقد أن مل تذكر غري أن تاريخ ومكان وبناء على ما سبق. هناك
العقد قد يعرضانه للبطالن لتحديد قواعد اإلختصاص يف حالة التنازع، وحتديد آجال اإلستحقاق يف 

  .حالة التنفيذ
:  يأيت ما14/88 من القانون املدين بعد تعديله بالقانون رقم 2 مكرر 324تنص املادة  : الشهود

إذن فإثبات حضور ". يتلقى الضابط العمومي حتت طائلة البطالن العقود الرمسية حبضور شاهدين"
 من 3 الفقرة 18شاهدين ومعلومات عن هويتهما من إسم ولقب وصفة ومسكنهما جاء يف املادة 

 مكرر 324قانون التوثيق على ضرورة توقيع العقد من قبل األطراف والشهود واملوثق خبالف املادة 
  من القانون املدين اليت تركت أمر توقيع الشاهدين على العقد للسلطة التقديرية للموثق ألن عبارة 2
الواردة يف نص املادة تفترض قيام سلطة تقديرية للحالة أو العقد املزمع توقيعه والعقد " عند االقتضاء"

 للمادتني السالفيت الذكر أما النص الذي ال حيتاج إىل توقيع الشهود هذا ما يفهم من النص العريب
ومعىن  "  les temoins s’il ya lieu" جند عبارة 2 مكرر 324الفرنسي فاألمر غري ذلك، ففي املادة 

 اليت تسوق العبارة 3 مكرر 324ذلك إن كان حضور هؤالء الشهود ضروري وهذا ما تؤكده املادة 
هي صفة "  solonnel"ألن عبارة " "actes authentiques وليس  "les actes solonnels ": التالية 

ترد على نوع من العقود الرمسية فقط وهي العقود ذات الطابع العلين أو اإلحتفايل إآل أن هذه الصفة 
اليت وردت يف النص الفرنسي أضفت عليه نوعا من اإلام والغموض ذلك أنه من الصعب متييز 

ومن هنا ثار اخلالف حتفايل من العقود ذات الطابع السري وتصنيف العقود ذات الطابع العلين أو اإل
بني املوثقني فمن يستلزم حضور الشلهدين وتوقيعهما على كل عقوده مهما كانت طبيعتهما معتمدا 

 وهو األسلوب الرائج وذلك ألسباب عديدة منها 3 مكرر 324يف ذلك على النص العريب للمادة 
نني هو األصل، وأن القاعدة هي األخذ باألصل يف حالة اإلختالف الدستور إذ جعل النص العريب للقوا

 3 مكرر 324بني األصل وترمجته أو نسخته، ومن مث إعطاء الشكل القانوين تطبيقا ألحكام املادة 
من احتمال رفع دعوى ببطالن العقد لعدم إثبات الشهود وحتميلــــــه ) النص العريب(

هو املسؤول يف هذه احلالة لصراحة املادة ووضوحها ماعدا مسؤولية ذلك يف حالة قبوهلا ألن 
  بعــــض اإلجــراءات بالنسبة للشهادة التوثيقية
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ولقد ثار تساؤل وخالف بشأن مسالة ).  1*(اليت ميكن للموثق أن حيررها حىت ولومل يطلبها املعنيون
مفهوم شاهدي العدل وشاهدي اإلثبات فشاهدا اإلثبات فهما يف العقود التوثيقية من يقع على 
عاتقهما وعلى مسؤوليتهما عبء إثبات صحة شخص أو أشخاص معينني يكونون أطرافا يف العقد 

 من 3 الفقرة 2 مكرر 324ويستنتج ذلك من نص املادة ) 2*(وال ميلكون بطاقة رمسية تثبت هويتهم
واستشهدوا شاهدين من رجالكم  فإن لن يكن رجلني فرجل وامرأتني ممن ): ... 3*(نون املدينالقا

  ..."ترضون من الشهداء 
إذن فثابت من الشريعة والقانون أن شاهدي اإلثتات مها من يكون اهلدف األساسي من شهادما هو 

 املعروفان باألخالق إثبات صحة شخص أو شيئ أو حادث معني، أما شاهدي العدل فهما الشخصان
فقد اشترط اهللا عز وجل يف الشاهدين على الوصية صفة ) 4*(والسلوك احلسن والصدق واألمانة

العدل وهي اإلستقامة يف الدين واألخالق، أما القانون الوضعي  فقد جاء يف النص الفرنسي للمادة 
 وتعين صفة ملن  » « temoins instrumentaires من القانون املدين اجلزائري عبارة 3 مكرر 324

 للتعبري « temoins testementaires »يوقع عقدا ورمبا تعين شاهدي العدل وعادة ما يستعمل صفة 
  .                  عن شاهدي اإلثبات

وعليه جتدر املالحظة أنه من الصعب البحث عن مدى توفر صفة العدل يف الشاهدين يف عصرنا هذا 
 324ق التاكد من اكتمال األهلية املدنية للشاهدين تطبيقا ألحكام املادة املهم يستوجب على املوث

مبعىن شاهدين بالغني ونعين بالبلوغ هو »   « temoines majeurs اليت تورد عبارة3 الفقرة 2مكرر 
 من القانون املدين  40سنة تطبيقا ألحكام املادة ) 19(سن الرشد القانوين احملدد بـتسعة عشر 

هي شكل أصل العقد التوثيقي بشاهدين  فإن نسخته ختتم  بذكر مراجع التسجيل والشهر وهكذا ينت
  .العقاري ومراجع النشر واإلشهار والقيد

                    تعترب من اإلجراءات الالحقة لتحرير العقد التوثيقي، فاملوثق هو املكلف بإمتام هذه 
شكلية للنسخة اليت يسلمها املوثق إىل املتعاقديـن ذلك اإلجراءات، وجتدر اإلشارة أنه من العناصر ال

  أن
  
  

____________________________________________________  
 من 106، ويف االية الكرمية 188 أنظر كتاب أدلة اإلثبات يف القانون الندين اجلزائري والفقه االسالمي صفحة  -)           4)*(3)*(2)*(1*(

   .282، ويف اآلية ..."يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم املوت حني الوصية اثنان ذوي عدل منكم :" له تعاىلسورة املائدة قو
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ماعدا صيغة الشهر العقاري اليت توضع على النسخة األوىل عند عملية شهر العقد من قبل احملافظة 
النشر وحىت الشهر العقاري عند استخراج نسخة ثانية العقارية، فإن باقي املراجع اخلاصة بالتسجيل و

أو ثالثة من مكتب التوثيق احلافظ لألصل تضاف من قبل املوثق ذلك أن صيغة التسجيل توضع من 
طرف مصاحل التسجيل على اصل العقد وليس على النسخ، لكن راجع النشر واإلعالنات والقيد يف 

من طرف هذه املصاحل لكوا التطلع عليها كمصاحل السجل التجاري حاليا ال توضع على األصول 
التيجيل واملوثق هو الذي حيرص على كتابة تلك املراجع نقال عن النسخ املمهورة بتلك الصيغ، وذلك 
لتمكني تسليم النسخ عند الطلب يف املستقبل وهي مستوفية لإلجراءات الشكلية للعقد، وبالتاىل متكني 

 عند الضرورة، كما يبعد أي شبهة أوشك يف صحة العقد خاصة وأن صاحب العقد من اإلستدالل به
عدم إمتام بعض هذه اإلجراءات قد يعرض العقد للبطالن، األساسية يف كل عقد وتعد هذه البيانات 

  .  األساسية يف العقد وال يعين أنين تعرضت لكل العناصر إمنا املشهور منها لدى بعض املوثقني
 يتعني على الضابط العمومي قبل وضع خامت مكتبه القيام :)1*(قبل املوثقتالوة العقد قراءته من 

بإجرائني هامني، قراءة حمتوى العقد على األطراف وإمضائهم عليه ليصبح العقد كامال عندئذ يضفي 
  .املوثق طابع الرمسية باستكمال إمضائه عليه

ألطراف فرادى أو جمتمعني وأحيانا يكون                    بعد كتابة العقد وحتريره يستدعي املوثق ا
اجتماعهم  يف زمن واحد ضروري، ويف غالب األحيان حيمل العقد تارخيني خمتلفني غري أن آخر تاريخ 
هو الذي يعتد به فيما خيص التسجيل والشهر العقاري وقبل هذا كله يلتزم املوثق بتالوة حمتوى العقد 

وحة من طرف القانون هي مبثابة مراجعة العقد فيما إذا مل على مسامع األطراف وهذه اخلاصية املمن
خيالف إرادة ذوي الشأن وبالتايل فان قراءة العقد هي إجراء جوهري ويعد من قبيل اإللتزامات املهنية 
امللقاة على عاتق املوثق فالجيوز التنازل عنها، وال تكفي قراءة العقد وحدها بل البد من ذكرها الحقا 

 حالة ما إذا أغفلت القراءة من قبل املوثق بالرغم من ورود ذكر القراءة يف العقد فإن يف العقد ويف
ذلك يعد من قبيل التزوير وقد يترتب عنها متابعات قضائية جزائية ضد املوثق املهمل، لذا يتعني عليه 

  .تنفيذ ذلك فعليا إرضاء ملنطق القانون
  

تكون من قبل املوثق شخصيا وال ميكن أن حيل حمله يف شرح                     مبدئيا، إن قراءة العقد 
  غري أن ذلك غري ملزم وميكن أن يتم من طرف معاونيه املؤهلــني. ونصح وإرشاد ذوي الشأن غريه

____________________________________________________  
 :  أنظر يف ذلك-)      1*(
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لذلك بشرط حضوره انتباهه إىل ذلك باستثناء وجود عقد يتطلب الشكلية والرمسية الذي البد فيه من 

  .قراءة املوثق الشخصية حتت طائلة بطالن اإلتفاق والعقد
ه على مسامع األطراف متثل فائدة                    وبناء على كل ما سبق فإن تالوة العقد وقرائت

مزدوجة تضاف إىل قيمة العقد فتنبه املوثق وتذكره بواجبه وأن ما أقدم  على إمضائه األطراف بينهما 
  . اليتعارض ونواياهم

 اليقدم املوثق على إمضاء العقد التوثيقي إآل بعد تالوة العقد :قيمة العقد بعد امضاء االطراف واملوثق
ي الشأن وبعد إمضاء األطراف وكذا الشهود املعرفني أوشهود العدل أن وجدوا وقراءته أمام ذو

وأخريا يضع إمضاءه ويف غالب األحيان اليكون ذلك مباشرة بعد إمظاء هؤالء إمنا قد يكون قبيل 
ومن البديهي جدا  إن إمضاء املوثق واألطراف ال يلعبان ذات الدور . تقدميه أمام مصاحل التسجيل

  ).1*(طراف يكتمل العقد، وتكتمل الرمسية بإمضاء املوثق والذي بدونه ينعدم وجود العفدفبإمضاء األ
                    إن التوثيق احلديث يويل أمهية كبرية إلمضاء االطراف والذي مل يكن كذلك يف 

  .القوانني القدمية الذي كان يتلقى فيه املوثق تصرحيات االطراف دون إمضائهم
يتم العقد مبجرد أن :"  من القانون املدين59يف هذه املرحلة يتجسد ما نصت عليه املادة            

وهي مرحلة  ذات امهية ."يتبادل الطرفان التعبري عن إرادما دون االخالل بالنصوص القانونية 
وحساسة سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للموثق وهلذا جيب أن يكون مضمون ماحرره املوثق هو ذاك 
الذي أنصبت إليه إرادة األطراف املتعاقدة والتعبري الصادق هلا وفيها جيب أن حيرص الظابط العمومي 
على التأكد من هوية األطراف املوقعة وكذا الوثائق املقدمة وعالقتها باالطراف وأن يكونوا بالغني 

تعبري عن االرادة بالسبل  من القانون املدين، ويقع ال78، 44، 40وكاملي االهلية وتتوفر فيهم املواد 
التعبري عن االرادة يكون باللفظ وبالكتابة أو باالشارة "  من القانون املدين60اليت نصت عليها املادة 

). 2"*(املتداولة عرفاكما يكون باختاذ موقف اليدع أي شك يف داللته على مقصود صاحبه
يتجسد التعبري عن االرادة يف العقود  27/88 من قانون التوثيق رقم 18وبالرجوع إىل أحكام املادة 

باحلروف من قبل كل ميكنه وضع بصمة إام يده اليسرى ويشري إىل ذلك املوثق يف  التوثيقية بالتوقيع
 .العقد

 
 
  

____________________________________________________
  .أنظر يف ذلك  -)       1*(

-  Zerrrouk K: «  la Fonction notariale » selon l’ordonnance du 15/12/70 p : 40,41,42. 
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خر العقد تصرحيام يف هذا الشأن ويضعون بصمام مامل يكن االطراف او الشهود من اليعرف او ال يستطيع التوقيع ، يبني الظابط العمومي يف آ
  .هناك مانع قاهر 
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ويثبت ذلك املوثق بتوقيعه وختمه ويف حالة عجز املتعاقد عن التوقيع وباألحرف . األطراف والشهود

 من 80وقد سن املشرع حاالت خاصة البد من أخذها بعني اإلعتبار املنصوص عليها يف املادة 
إذا كان الشخص أصم وأبكم أو أعمى أصم، :" انون املدين اجلزائري حالة الشخص ذي العاهتنيالق

أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبري عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعني له وصيا 
 ويكون قابل لإلبطال كل تصرف عني من أجله. قضائيا يعاونه يف التصرفات اليت تقتضيها مصلحته

  .وصي قضائي إذا صدر من املوصي عليه بدون حضور الوصي بعد تقييد قرار  الوصاية
                     فيكتسب العقد قيمته بوضع األطراف إمضائهم على العقد وعندئذ مينح األطراف 
م إنضمـامهم إىل اإلتفاقية املتضمة يف العقد غري أم غري ملزمني معرفة االمضاء بليكتفي بتصرحيا

  .بعدم معرفة االمضاء للموثق الذي يلتزم بادراج ذلك يف العقد حتت طائلة البطالن
                     وقد جرت العادة أن يضع االطراف بصمام غري أم غري ملزمني بذلك بالرغم 

ضف إىل ذلك فإن البصمة ال تعادل االمضاء، إن . ن القانون املدين مكرر م324من عبارات املادة 
عملية أخذ البصمات قد تبدو للبعض أمرا بسيطا غري أن يف احلقيقة هي عملية بالغة االمهية واخلطورة 
السيما يف ميدان حترير العقود التوثيقية فهي مبثابة احلاجز املتني والدرع الواقي بني املوثق وطريف العقد 

ذ جينب الضابط العمومي من متاعب كبرية خاصة مع وجود مدارس عاملية خمتصة لنقل ووضع إ
غري أن ما يهم الضابط العمومي التأكد من نظافة االصبع موضوع البصمة وخلوها من ) 1*(البصمات

  .أي مادة مشعية  أو دهنية قد ختفي شكل وعناصر البصمة 
ملشرع قد نص على ماجيب ان يتضمنه العقد التوثيقي من ومن خالل ماسبق بيانه يالحظ أن ا.....  

معلومات بشأن األطراف املتعاقدة وعلى الشكلية والشروط الواجبة االتباع يف حترير العقد وألزم املوثق 
 اليت رتبت البطالن لعدم احترام الفقرة األوىل 19وفيما عدا الفقرة الثانية من املادة . بضرورة إحترامها

، ويف هذه احلالة 18دة، غري أن املشرع سكت عن جزاء عدم احترام املوثق ألحكام املادة من نفس املا
  .يثور التساؤل بشأن الوضع القانوين للعقد التوثيقي املخالف للشكل الذي يشترطه غالبا  القانون

  
  
  
  

____________________________________________________  
، يف الدول املتقدمة كربيطانيا وأملانيا وفرنسا يقصدها رجال الشرطة والتحقيق 33:  ص 1999 جويلية 7وثق عدد  انظر جملة امل-)         1*(

والبنوك اليت تعتمد كثريا على حمررات رمسية حيررها الضابط العمومي، وتوجدحوايل ستة طرق الخذ البصمات وحوايل اكثر من اربعني طريقة 
  .حلفظها
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لقد سبق تبيان الشروط الواجب توافرها لصحة الورقة : بشرط من هذه الشروطجزاء اإلخالل 
  .فإذا اختل شرط من هذه الشروط، كانت الورقة الرمسية باطلة كورقة رمسية. الرمسية

                    ويترتب على ذلك أنه إذا كان الذي قام بتوثيق الورقة الرمسية ليس ظابطا عموميا، 
وميا ولكنه عند توثيقه للورقة كان قد عزل أو أوقف عن عمله أو نقل أو حل حمله أو كان ظابطا عم

أحد آخر الي سبب، فإن الورقة اليت وثقها يف مجيع هذه األحوال تكون باطلة وإذا كان الظابط 
العمومي قد عزل أو وقف أو نقل ومل يكن يعلم بانقطاع واليته وقت توثيق الورقة الرمسية، وكان 

  . شأن غري عاملني أيضا بذلك أي كانوا حسين النية، فإن الورقة تكون عندئذ صحيحةأصحاب ال
                    ويترتب على ذلك أيضا أن الظابط العمومي إذا مل تكن له سلطة يف التوثيق، بـأن 
 كانت له مصلحة شخصية مباشرة يف الورقة املوثقة، أو ربطته بأصحاب الشأن أو الشهود قرابة أو
مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، ويترتب على ذلك أيضا أن املوثق إذا قام بتوثيق الورقة يف غري دائرة 
اختصاصه املكاين، أو يف غري مكتب التوثيق أو يف غري مواعيد العمل إال ملانع يربر انتقاله،كانت الورقة 

  ).1*(باطلة
واإلجراءات الواجب مراعاا يف توثيق                     ويترتب على ذلك أخريا أن األوضاع 

ولكن هنا جيب التمييز بني األوضاع واإلجراءات اجلوهرية . الورقة إذا مل تراع كانت الورقة باطلة
وتكون هي اليت جزاؤها البطالن، وبني األوضاع واإلجراءات غري اجلوهرية واليت اليترتب البطالن 

هرية البيانات العامة الواجب ذكرها يف الورقة الرمسية ويعترب من األوضاع واإلجراءات اجلو. عليها
تاريخ التوثيق وإسم املوثق وأمساء أصحاب الشأن والشهود وكذلك حضور الشاهدين وقت توثيق 

لغة العربية وإثبات أن الورقة الرمسية قد تليت وأن األثر القانوين للورقة قد بني لالورقة، وكون التوثيق با
وال يعترب جوهريا، فال يترتب عليه البطالن، عدم دفع . يعات اليت نص عليهاألصحاب الشأن والتوق

  الرسم  الذي يبقى واجب الدفع ويكون دينا للخزانة العامة، وعدم تثبت املوثق من شخصية املتعاقدين 
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وجتاوز الورقة حلدود الوكالة اذا كان  التعاقد بوكيل وترقيم الصفحات صفحة صفحة ،واالضافة 
  .والتحشري والكشط

  إذا اختل شرط من شروط صحة الورقة الرمسية ترتب على ذلك بطالن  :النتائج املترتبة عن البطالن
  فماهو االثر الذي يترتب على هذا البطالن ؟

أجزائها باطلة، فال يبطل جزء ويصح جزء، فإذا كان للموثق مصلحة شخصية مباشرة يف الورقة مثال 
 وال يقتصر البطالن على اجلزء الذي يثبت للموثق فيه هذه كما سبق بيانه، فإن الورقة تكون باطلة

وإذا مل يوقع أحد الشهود على الورقة، ومن باب أوىل إاذا مل يوقع املوثق . املصلحة الشخصية املباشرة
. أو أحد أصحاب الشأن، كانت الورقة كلها باطلة حىت تارخيها، مع أن التاريخ مل يقع فيه البطالن

  . اريخ ثابتا، بل يكون تارخيا عرفيا الحجية للغري فيهومن مث ليعترب الت
                    على أنه جيب التمييز بني الورقة اليت تثبت التصرف القانوين والتصرف القانوين 

فال يستدعي دلك حتما أن يكون التصرف القانوين باطال، بل يبقى . فإذا كانت الورقة باطلة. ذاته
وقد يصح إثباته عن طريق آخر . كان إثباته عن طريق الورقة الرمسية  قد إنعدمهذا التصرف قائما وأن 

غري الكتابة، بل قد يصح إثباته بالورقة الرمسية الباطلة ذاا إذا صحت كورقة عرفية على النحو الذي 
 سيلي، ويستثىن مما تقدم الفرض إذا كان فيه التصرف القانوين شكليا، أي جيب النعقاده أن يكتب يف
ورقة رمسية كاهلبة والرهن الرمسي، فعندئذ تصبح الورقة الرمسية ركنا يف التصرف، فإذا كانت باطلة 

وكذلك األمر فيما إذا اتفق املتعاقدان على أن يكون تعاقدمها بورقة رمسية إذا ) 1*(بطل التصرف ذاته
  . ما قد قصدا أن تكون الرمسية ركنا يف العقد

 يكون ظاهرها الصحة، مث يطعن بالتزوير يف جزء من أجزائها، ويتبني من وقد يقع أن الورقة الرمسية
إجراءات الطعن أن هذا اجلزء مزور، فهل ينبين على ذلك أن تصبح الورقة الرمسية كلها باطلة كورقة 
رمسية ؟ مثل ذلك أن يذكر املوثق يف الورقة الرمسية أن املشتري دفع الثمن أمامه للبائع، ويتبني بعد 

ومثل ذلك أن يطعن بالتزوير يف . ن بالتزوير يف هذه العبارة أن املشتري مل يدفع شيئا أمام املوثقالطع
تاريخ الورقة أو يف توقيعات بعض الشهود أو بعض ذوي الشأن، ويتبني من إجراءات الطعن بالتزوير 

  ن الورقة الذي ثبـتإن هذه األجزاء فعال مزورة ففي هذه احلالة جيب التمييز بني ما اذا كان اجلزء م
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  أجزائها، وبني ما إذا كان هذا اجلزء تزويره جوهريا لصحة الورقة  الرمسية فتكون الورقة باطلة يف مجيع
غري جوهري فتبقى األجزاء األخرى للورقة الرمسية صحيحة، ففي هذين املثالني، إذا ثبت تزوير العبارة 
اليت تثبت أن املشتري دفع الثمن للبائع فإن هذا اجلزء وحده هو الذي يفقد قوته يف اإلثبات وتبقى سائر 

وا يف اإلثبات، أما إذا ثبت أن تاريخ الورقة أو توقيع أحد الشهود أو أجزاء الورقة صحيحة حمتفظة بق
أحد أصحاب الشأن مزور فإن هذا اجلزء الذي ثبت تزويره جوهري لصحة الورقة الرمسية ومن مثة 

  .تكون الورقة باطلة يف مجيع أجزائها
بة جلميع األطراف سواء يف  تبدو هذه املرحلة جد مهمة بالنس:حفظ العقود و تسليمها: املطلب  الثاين

فيحفظ مبكتب التوثيق أصول .  احلاضر أو املستقبل واليت تتمثل أساسا يف حفظ األصول وتسليم الصور
وال جيوز بأي حال من *األوراق الرمسية اليت توثق على حسب أرقامها يف ملفات خاصة بكل سنة

فإذا أصدرت سلطة . أو الوثائق املتعلقة ااألحوال أن تنقل من مكاتب التوثيق هذه األصول وال الدفاتر 
قضائية قرارا بضم أصل ورقة رمسية موثقة إىل دعوى منظورة أمامها، وجب أن ينتقل القاضي املنتدب 
إىل املكتب وحيرر حبضوره صورة مطابقة ألصل الورقة الرمسية، ويعمل بذيلها حمضر يوقعه القاضي 

  .   ملف الرتاع، وتقوم  الصورة مقام األصل حلني ردهواملوثق وكاتب الضبط، مث يضم األصل إىل
وال تسلم صورة الورقة الرمسية اليت مت توقيعها إآل ألصحاب الشأن، وال تنسخ الصورة لتسليمها 

ويوضع على هذه الصورة رقم التوثيق وتارخيه وصيغة التسليم . ألصحاب الشأن إال بعد دفع الرسم
وإذا كانت الورقة الرمسية واجبة التنفيذ، وسلمت .  عليها خامت املكتبوتارخيها، ويوقعها املوثق، ويوضع

منها الصورة التنفيذية، وضع مكتب التوثيق عليها الصيغة التنفيذية مث ال جيوز تسليم صورة تنفيذية ثانية 
احب إآل بقرار من قاضي األمور املستعجلة باحملكمة اليت يقع يف دائرا مكتب التوثيق، ومرد ذلك أن ص

الشأن خيتصم يف طلب الصورة الثانية مكتب التوثيفق، فعليه أن يبني األسباب اليت تربر سحب الصورة 
  . التنفيذية الثانية ويستصدر بذلك حكما

                    إن مهمة حترير العقود اليت حيدد القانون صيغتها الرمسية أو العقود اليت يريد األطراف 
عد من قبيل الصالحيات األثر أمهية وهي اليت متيز مهنة التوثيق عن باقي املهن إعطائها هذه الصيغة ت

  "ورة ـالص" انه تبدو غري كافية ذلك ان العقود التوثيقية الحتتوي اال على اصل واحد يسمى احلرة، غري
  
  
  

_____________________________________________________  
  

-67-  
  



  
  

إثبات حقوقهم وواجبتهم يف كل وقت دون أن يتوقف ذلك على نقل أصل وإذا كان على األطراف 
العقود املتضمن إتفاقهم وعليه فإن املوثق مكلف حبفظ العقود اليت حررها واليت استلمها من قبل 
األطراف من أجل إيداعها أو تسليم نسخ عنها ليس فقط  أثناء حترير العقد إمنا يف أي وقت شاء 

  .األطراف ذلك
 من القانون رقم 6/1.2      وعليه فإن املوثق يف هذا اإلطار مكلف حسب املاد              
  .                               حبفظ العقود التوثيقية وكذا تسليم نسخ وصورتنفيذية عنها عند احلاجة27/88

ي، ويف حقيقة األمر فإن  يعترب املوثق مبثابة املودع احلقيقي لألرشيف التوثيق : حفظ العقود التوثيقية
عملية حفظ العقود اليت تثقل كاهل املوثق ليست فقط صالحيةمهنية بل هي واجب والتزام الناتج  عن 

 وقانون فانتوس عملت هذه 1791احلماية القانون وجتد جذورها منذ القدم وكذا القانون لعام 
  ).1*(القوانني تطبيقه وتكريسه

ملودع الشرعي للعقود التوثيقية وملزم برعاية والسهر على حفظ العقود                    إن املوثق ا
حتت طائلة قيام مسؤوليته مثال يف بيته إذا كان مقر مكتبه هناك واحلذر املمكن لوضع خارج اطار 

وعلى . احلريق والفياضانات وخطر الرطوبة وكل اسباب التدمري وال ميكن التذرع حبوادث جمانية تافهة
زيادة . حيفظ العقود يف خزائن مبفاتيح قصد وضع حد إىل أي متطاول للبحث غري الشرعياملوثق أن 

على ذلك فإن املوثق ملزم حبفظ ليس فقط العقود اليت تلقاها بنفسه وإمنا تلك اليت تلقاها موثقون 
  ).2*(سبقوه مهما كانت درجة القدم وحىت إذا كانت قد زالت واجبتهم

ادة لدى بعض املوثقني بغرض تسهيل مهمة حفظ أصول العقود اليت                   جرت الع
حرروها أن يقوموا بتجليدها كل سنة، غري أنه يؤخذ على هذا اإلجراء  ذو مساوئ خاصة أنه يف 
حالة نزاع ما فإن احملكمة تأمر باستصدار أصل العقد مثلما قرره جملس قضاء اجلزائر مبوجب قرار 

 حيث قرر فيه القضاة بأن يرتع اجللد قصد استخراج النسخة 1886 جوان 05صادر بتاريخ 
  ).3*(األصلية للعقد وما يستتبعه لألطراف من مصاريف هم يف غىن عنها

____________________________________________________  
 من القرار الصادر بتاريــخ 60 و 3مواد  واكدت ذلك احكام امل16 يف مادته  1970باالضافة اىل االمر اخلاص بالتوثيق لسنة ) 2*(،)1*(

املوثق ضابط عمومي مكلف بترسيم العقود   "3 املتضمن النظام الداخلي للغرفة اجلهوية للموثقني، فاملوثق حسب املادة 1992 نوفمرب 14
لى مستندات زبنائه ووثائقهم ويسال عن كل ببقى املوثق ضابط مسؤوال ع :" 60وكذا املادة ....."واالتفاقات املربمة بني املتعاقدين وحفظ اصوهلا

  ".تلف او ضياع هلا
  : أنظر يف ذلك ) 3*(

- Zerrouk  k . « la fonction notariale selon l’ ordonance  du 15/12/1970 ,p 127 . ». 
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لعام وأن                   وهكذا فإن مهمة حفظ العقود تبدو ذات أمهية بالغة وهي مرتبطة بالنظام ا

األرشيف التوثثيقي ذو أمهية وقيمة ال ميكن اإلستهانة ا إذ ال حيتوي العقود اليت تؤسس عليها  
احلقوق الشرعية لألطراف، أو الغري فقط بل تتعداه عناوين قيمة لكتابة التاريخ احمللي جلهة معينة أو 

أو بعد االستقالل، ومن مثة تاريخ عام للبلد أو تاريخ شعب عرب نظام عقاري حتت استعمار معني 
                         .يسهل علينا اثبات مدى حرص الدولة على احلفاظ على مثل هذا التراث اإلنساين احلضاري

 إن املوثق غري ملزم مبنح األطراف أصل العقود اليت يتوىل حتريرها  :تسليم النسخ والصور التنفيذية
ال مبنحهم نسخة أو صورة تنفيذية الستعماهلا كدليل عوض عن ألنه وببساطة مكلف يف هذا ا

الورقة أو الوثيقة األصلية اليت حيتفظ ا يف اصول عقوده وميكن له منح عدد من النسخ غري أنه مينع 
منعا باتا عليه منح أكثر من صورة تنفيذية خالفا لنسخ العقود وهي اليت تعد شكال للتنفيذ والذي ال 

  ).1*(الصورة التنقيذية حلكم أو قرار قضائيفرق بينه وبني 
                    تعد النسخة الصورة األصلية ألصل العقد التوثيقي وهي الناتج احلقيقي والويف 

  .لتطبيق القانون
                   والفرق بني االصل والصورة أن االصل هو الذي حيمل التوقيعات إذ أن مجيع من 

ية إمنا وقعوا على األصل،  هذا إىل أن األصل هو الورقة بعينها اليت صدرت من وقعوا الورقة الرمس
املوثق إما صورة الورقة الرمسية فهي ال حتمل التوقيعات وليست هي اليت صدرت من املوثق بل هي 
منقولة عن االصل بواسطة موظف عام خمتص، فهي من هذه الناحية ورقة رمسية ولكن رمسيتها يف أا 

ال يف أا أصل واملفروض أن تكون مطابقة لألصل مطابقة تامة، ملا ورد يف األصل من بيانات صورة 
وال فرق بني الصورة اخلطية والصورة الفتوغرافية مادامت كلتامها صورة . وما حيمله من توقيعات

  .رمسية، بل تعد الصورة الفتوغرافية هي األدق من الناحية الفعلية
  :مسية عن حجية األصل ولشرح ذلك البد من التمييز بني فرضني إثنني وتقل أمهية الصورة الر

  . إذا كان األصل موجودا- 1
  .   إذا كان األصل غري موجودا- 2

                    لقد سبق بيان فيما سبق أن أصل الورقة الرمسية يبقى موجودا وحمفوظا يف مكاتب 
  . ت هي احلالة الغالبة إذ قل أن ينعدم هذا األصلالتوثيق الذي وثق الورقة الرمسية، ومن مثة كان
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 الورقة الرمسية موجودا حىت ميكن ومن أجل حتقيق ذلك فال بد من توافر شرطني أن يكون أصل
الرجوع إليه عند احلاجة وثانيا أن تكون الورقة الرمسية  اليت حيتج ا ليست هي هذا األصل بل صورة 
من األصل، ويشترط أن تكون رمسية فقد تكون صورة ماخوذة من األصل مباشرة وهنا تكون الصورة 

وقد تكون مأخوذة من صورة ) EXPEDITION(أو تكون صورة أوىل بسيطة ) GROSSE(التنفيدية 
مأخوذة من األصل، أو من صورة مأخوذة من األصل، أيا كان عدد الصور الرمسية اليت توسطت بينها 

 موجودا فإنه يكفي يف الصورة أن تكون صورة رمسية (MINUTE)وبني األصل، فما دام األصل 
صورة الرمسية خطية أو فتوغرافية حجية فحسب إذ ميكن دائما مضاهاا على األصل، وسواء كانت ال

تعترب الصورة مطابقة لالصل مامل ينازع يف ذلك أحد الطرفني ويف (يف اإلثبات بفضل قرينة قانونية إذ 
فهي أوال قرينة قانونية على املطابقة، وصاحب املصلحة يقتصر ) هذه احلالة تراجع الصورة على األصل
ب األحيان، دون األصل املودع لدى مكتب التوثيق عند ذلك على تقدمي الصورة، وتكون معه يف غال

يعتربها القاضي مطابقة لألصل دون أي حتقيق وجيعل هلا حجية يف االثبات وثانيها وهي قرينة قابلة 
لالثبات العكس للخصمان ينازع يف مطابقتها لألصل وجمرد املنازعة يكفي السقاط القرينة وعند ذلك 

ق مطابقة الصورة املقدمة ألصلها وينتقل القاضي املنتدب إىل مكتب التوثيق يتعني على احملكمة حتقي
وحيرر حبضوره صورة مطابقة لألصل وحيرر بذيلها حمضر يوقعه القاضي واملوثق وكاتب الظبط فيتم 
ضم األصل إىل ملف الرتاع وتوضع الصورة مقام األصل حلني رده، ومىت أمكن ضم األصل إىل ملف 

محكمة مضاهاة عليه فإن وجدت مـطابقة لألصل ثبتت هلا حـجيته وإآل الدعوى أمكن لل
استبعدت وبقي األصل هو املستند يف الدعوى حبجيته املعروفة، أما إذا كان األصل غري موجود ففي 

  : هذه احلالة جيب التميز بني حاالت ثالث 
  . حالة الصورة الرمسية األصلية املاخوذة مباشرة من األصل-  1
  .ة الصور الرمسية املاخودة من الصور الرمسية األصلية حال-  2
 حالة الصور الرمسية املأخوذة من الصور الرمسية للصور الرمسية األصلية، هنا فإن أصل الورقة - 3

الرمسية ال يفقد إال نادرا كما سبق بيانه إذ هو دائما حمفوظ يف مكتب التوثيق، ولكن يقع أن يفقد 
، أو بسبب حريق أو سرقة أو أي عارض آخر هنا يقع على اخلصم املتمسك ااالصل اذا قدم العهد به

  .بالصورة عبء إثبات فقد األصل
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                    إذا كانت االحكام والقرارات القضائية غري قابلة للتنفيذ إال بعد فوات آجال الطعن 
اإلستئناف حىت تصبح ائية، ومىت حازت قوة الشيئ املقضي فيه امكن للطرف املعين استخراج و

أما بالنسبة .  من قانون اإلجراءات املدنية320نسخة ممهورة بعبارة التنفيذ بالصيغة اليت حددا املادة 
تعلو عليها إآل إرادة للعقد التوثيقي فكما سبق أن ذكرت فهو يعرب عن اإلرادة الودية لألطراف اليت ال

القانون، فهو حيوز قوة الشيئ املقضي فيه مبجرد استيفاء إجراءاته ومن مث خيول الطرف املعين متكينه من 
 من قانون اإلجراءات 320النسخة التنفيذية اليت تكون ممهورة بصيغة التنفيذ طبقا ألحكام املادة 

ار الصيغة التنفيذية للعقد بل تصبح اجلهات املدنية، وهذا دون حاجة اللجوء إىل التقاضي الستصد
املخولة قانونا مسخرة من أجل تقدمي يد املساعدة حلامل نسخة العقد املمهور بصيغة التنفيذ، وتترتب 

  .على ذلك نفس اآلثار يف األحكام والقرارات القضائية 
نفيذية من العقد، يكون                    وجتدر اإلشارة أن الضابط العمومي الذي يسلم النسخة الت

ملزما باالشارة يف أصل العقد التوثيقي ذا االجراء حىت ال يسلم نسخة تنفيذية ثانية من نفس 
وبناء على ما سبق فالصورة التنفيذية هي تلك النسخة املمهورة بالصيغة التنفيذية ويكون ) 1*(العقد

ا فإن للطرف املعين أن يطلب بأمر اخلط عادة فيها غليظ وهي كاحلكم القضائي، ويف حالة ضياعه
  .على ذيل عريضة استصدار نسخة ثانية مثلما ينص على ذلك القانون 

 يف اتصال الضابط العمومي بالزبائن : واجب النصح واإلرشاد : املطلب الثالث
يكون القصد يف غالب األحيان إبرام عقد وصياغته يف قالب رمسي غري أنه قد يكون احلال خالف 

يقصده الزبائن للحصول على معلومات ال أكثر ويف كلتا احلالتني يلعب املوثق دورا هاما ذلك إذ 
يتمثل يف تزويد األطراف باملعلومات واألحكام القانونية قصد متكينهم من إختاذ القرارات بصفة 

  .سليمة
دين حىت تكتمل                    وطلب املشورة يعد يف معظم األوقات خطوة متهيدية بالنسبة للمتعاق

فقد ال تكون لدى األطراف صورة واضحة عن طبيعة العقد . هلم الرؤية بشان تصرفام املستقبلية
ومن واجب املوثق يف مثل هذه احلاالت تقدمي اإلرشادات . املراد إبرامه وعن األحكام اليت تنظمه

  عمومي ويف إطار اخلدمةوالتــوجيهات اليت يستفسر  بشأا األطراف، فاملوثق ملزم بوصفه ضابط 
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 به القانون واالنظمة اجلاري  ا العمومية بتقدمي خدماته لكل من يطلبها منه ويف حدود ما يسمح

جيب على املوثق ان يقدم : ((  على ما يلي27/88 من القانون رقم 8فقد نصت املادة ) 1*(العمل
ويف هذا اإلطار، يقدم نصائحه إىل األطراف . نصائح وان يتاكد من صحة العقود املوثقة واحملررة

 وتضمن تنفيذها، كما يعلم االطراف مبدى لتكون اتفاقتهم منسجمة مع القوانني اليت تسري عليها
التزامتهم، ومالكل منهم من حقوق ويشرح هلم مجيع اآلثار واإللتزامات اليت سيخضعون هلا، ويبني 
هلم أخريا اإلحتياطات والوسائل اليت يتطلبها أو مينحها القانون لضمان تنفيذ  إرادم فيما خيص 

يتعني على كل من يلتمس : (( من املوثق بنصهااخلدمات والبحوث واإلستشارات اليت تطلب 
حتريرعقد موثق أو يطلب نسخة منه أو بصفة عامة يلجا إىل طلب مساعدة املوثق من أجل القيام بأي 

لكن املالحظ يف )). إجراء كان أو يستفيد من آراءه، دفع أتعاب حيدد مبلغها طبقا للتنظيم املعمول به
ذا النص ميدانيا قد يثري نوعا من األشكال إذ من العسري التفرقة بني احلياة العملية أن تطبيق أحكام ه

زبناء ال يقصدون مكتب الضابط العمومي إال اإلستفسار وطلب املشورة وزبناء يكون األمر بالنسبة 
هذا إىل جانب أن  األمر . إليهم خطوة متهيدية البد منها حنو إبرام اتفاق يعهد به إىل الضابط العمومي

إىل قواعد عملية واضحة املعامل يف ظ حميطنا املعاش الذي ما زال يف حاجة لتقبل منطق حباجة 
  .اإلستشارة مبقابل مايل

         فبهذه الصفة يكون املوثق هو املكلف مبقتضى القانون بتقدمي االستشارات           
وخبريا يف النظريات والنصائح إىل كل من حيل مبكتبه ، فاملوثق جيب أن يكون فقيها يف الدين 

االقتصادية واالجتماعية جمتهدا ومفسرا ومسايرا للقانون والتشريعات املتطورة واملتغرية بني الفنية 
  .واالخرى، وجيب أن يكون واسع اإلطالع

باب املقارنة واالستنتاج ال حيق للموثق رفض تقدمي خدماته ملن طلب منه ذلك إآل إذا كانت ومن 
واذا مل يتقيد املوثق . للقانون والتنظيم اجلاري به العمل وأن ال يقصريف ادائه لعملهتلك الطلبات خمالفة 

  ).2*(بتلك األحكام  فإنه يكون بذلك خمالفا للقانون
 إذا كان واجب النصح من حيث املبدأ مطلقا، فإنه يف حقيقة األمر  :تنوع واجب النصح واالرشاد

تطبيقه يتوقف على الظروف احمليطة بـه، فهي مسألة ذوطابع نسيب يف تطبيقه، وأن جماله ونطاق 
  .وقائع

  
____________________________________________________  

ميكن للموثق اذا طلب منه ويف حدود اختصاصاته، ابداء رايه وتقدمي نصائحه دون ان ((   من نفس القانون 9 كما نصت املادة -)          1*(
  . من قانون التوثيق30وكذا املادة ))  حتريرعقد ما يؤدي ذلك بالضرورة اىل

  )).يتعني على املوثق يف إطار اختصاصاته أن يقدم خدماته: ((  من قانون التوثيق اليت تنص على أنـه 12 أحكام املادة -)          2*(
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راف والدور أين يقدر فيها القاضي درجة وحدود جتربة األط) 1*(ويترك تقديرها لقاضي املوضوع
  .الفعلي الذي يلعبه املوثق

                    إن واجب النصح واالرشاد يعد مبثابة احلمل الثقيل الذي يثقل كاهل الضابط 
العمومي يف مسريته حنو حتقيق املهمة  املسندة اليه  لفائدة ومصلحة زبونه ابتداء من اللحظة اليت تقدم 

ايل ميكن حتديد دور ومكانة واجب النصح واالرشاد يف هذا اال، فيها اىل غاية انتهاء  تدخله وبالت
فالضابط الــعمومي يلزم نفسه بتحديد احلاجيات احلقيقية اليت ينوي االقدام عليها  زبونه  قصد 
اجياد وحتديد العقود اليت تنظم وضعيته وبعد ذلك ومبناسبه حترير العقود يتعني على الضابط العمومي 

زبونه باالثار والنتائج املترتبة اليت قد تترتب عن ذلك وكذا حتديد احلدود و النقائص إخبار وإعالم 
  .عند االقتضاء 

                    وذه الكيفية يبدو واجب النصح كوسيلة عمل ملبدا الفعالية  فهو من جهة حيدد 
 تنوير زبونه حول احلدود للضابط العمومي امليدان واال الذي يضع فيه كل كفاءاته ومن جهة أخرى

  .املتوقعة لآلثار املرجوة 
  بعد تشخيص مادة النصح واالرشاد يتعني  حتديد االشخاص  :قيمة واجب النصح واالرشاد

  .املستفدين من هذه العملية لالنتقل بعد ذلك اىل تتحديد نطاقه وحدوده
   : ائنهواجب الضابط العمومي اجتاه زب: األشخاص املستفدون من واجب النصح

                      يلتزم املوثق بتقدمي نصائحه وإرشاداته إىل زبنائه ويبدو ذلك أمرا بديهيا إذن 
فهوغري ملزم بتقدمي املعلومات اىل الغري، ويقصد بالغري هنا هو كل شخص اجنيب على العقد احملرر من 

س عدم قيامه بواجب النصح مثلما  يتطلبه قبله ، وهذا ال يعين أن الغري ال ميكنه مسائلة املوثق على اسا
 والذي ينص علـى 1978 أفريل 27املبدأ السائد يف قرار احملكمة العليا بفرنسا والصادر بتاريخ 

وقد )) يستطيع كل شخص طلب جرب االضرار الالحقة به بسبب سلوك الظابط العمومي : (( أن 
م ضباط عموميون يكون املوثقون بصفته:(( متت املصادقة على ذلك بصورة اخرى كما يلي 

  . ))مسؤولون حىت يف مواجهة الغري  على االضرار اليت تسببوا فيها اثناء ممارستهم ملهامهم
وقد استوجبتها املبادئ  العامة للمسؤولية املدنية اليت ال تكرس نظام اخلطأ النسيب الذي اليعاقب إال 

  .عن األخطاء املرتكبة يف حق أشخاص معينني
  
  
  

____________________________________________________  
 :  أنظر يف ذلك -)          1*(

- Zerrouk kadour « la fonction notariale  selon l’ordonnance  du 15/12/70 p: 28. 
  .120: أنظر نفس الرجع ص 
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رشاد ال يشكل ظرفا مستدميا غري أنه من الناحية التطبيقية، يبدو أن االخالل بواجب النصح واال
للمسؤولية املدنية للموثق يف مواجهة الغري وعليه ولكي يسال الظابط العمومي البد ملن يطالب 
مبسؤولية املوثق أن يثبت الرابطة السببية بني الضرر وخطأ املوثق غري أن ذلك قلما حيدث، وأن أغلبية 

مبسائلة املوثق يف مواجهة الغري على أساس خطا القرارات واألحكام الصادرة يف هذا الشأن والقاضية 
  . مهين إمنا أنصبت كلها على إخالله لواجبه األساسي والظاهر املتعلق بالرمسية

إن واجب النصح واالرشاد يف هذا اال يبدو مطلقا، مبعىن أنه : واجب املوثق يف مواجهة كل الزبائن
ون اطرافا يف العقد احملرر من طرفه دون متييز بني يستفيد منه كل األطراف زبائن املوثق الذين يكون

زبائن معتادين يف اللجوء إليه، أو زبائن حسب املناسبات، وقد استقر الفقه والقضاء على قاعدة أن 
، والسؤال الذي يطرح نفسه يف )1*(املوثق ملزم بتقدمي نصائحه لكل الزبائن دون أن ينقص من ذلك

 التنازل عنه أمام الكفاءات الشخصية للزبون أو باستفادته مبساعدة هذا اال إذا كان يف اإلمكان
مستشار كمحام مثال، فقد ترددت مواقف القضاء مدة من الزمن بني الطابع املطلـق والنسيب هلذا 
الواجب فذهب فريق من الفقهاء إىل إعفاء املوثق منه إذا كنا بصدد زبون لديه كفـاءات وإمكانات 

 امليدان املعين وكذا  بالنسبة لزبون أمي مستفيد مبساعدة مستشار، إىل أن استقر وثقافة قانونية يف
  ).2*( تقر صراحة على دميومة  الواجب وإطالقه1995الوضع بصدور عدة قرارات خالل عام 

                   وخالصة القول أنه فيما خيص الكفاءات الشخصية للزبون ميكن إضافة مالحظة أنه 
  .يكون الشخص قاض على قضاياهالميكن أن 

  :    واجب مرتبط بصفة املوثق: حدود واجب النصح واإلرشاد
                  مبدئيا البد من التأكيد أن واجب النصح واالرشاد يطبق على مجيع املوثقني دون 

 الرمسية استثناء سواء كان يعمل مبفرده أو يف إطار شركة مدنية مهنية، ومبناسبة حترير مجيع العقود
وهذا ناتج كما سبق بيانه من أن هذا الواجب املهين وليد أو مستمد من وظيفة الرمسية اليت خوهلا 

وهكذاعندما تقرروقضي بان . القانون للموثق، غري أن واجب النصح ليس بالضرورة مرتبط بذلك
  .   املوثق غري مؤهل لتحريرالعقود  بسبب صلة القرابة 

يلتزم املوثق بواجب النصح واالرشاد مبناسبة حترير : مسية والعقود العرفية تطبيقات حول العقود الر
  ، وجتدر االشارة وال جمال للتمييز فيما اذا كنا بصدد عقود يستلزم القانون إضفـاء )3*(كافة العقود

  
____________________________________________________  

  .1994 جويلية 20ر من الغرفة  املدنية بتاريخ  قرار احملكمة العليا الصاد-)      1*(
 : أنظر يف ذلك -) 3)*(2*(

- Poulpiquet : «  la responsabilité civile et disciplinaire des notaires p : 32. 
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  أو بصدد عقود اختار تلقائيا االطراف حتريرها يف قالب رمسيالرمسية الضروريةطابع الرمسية عليها  

ويف كل األحوال يبقى واجب النصح أو النصيحة ملزما للضابط العمومي املاثل أمامه . ية الثانويةالرمس
فالضابط : الزبون لتقدمي خدمة له وقد استقر الفقه والقضاء على عدم التفرقة بصدد عقود عرفية
جب املهين العمومي يكون باملثل ملزما بواجب النصح يف هذا اال الذي تقرر مبوجبه أن هذا الوا
غري أنه ) 1*(ميكن تطبيقه يف اذا حتدد تدخل الضابط العمومي يف معاجلة عقد عريف غري حمرر من طرفه

  .استقر الرأي مبدئيا بأن املوثق معفى من هذا الواجب إذا قدم خدماته جمانا
با                   ما يالحظ أن واجب النصح قد استقل نوعا ما من واجب الرمسية ليصبح واج

لصيقا  لصفة املوثق وميكن تربير ذلك كون أن صالحيات املهنة التوثيقية تشكل نوع من عالمة 
اليت تطغى علىمجموع املصلحة التوثيقية ويبقى احلال انه من الصعب التربير ان املوثق ) 2*(الصفة

  .اليشارك يف احلماية القانونية حبجة انه مل يستدعى للقيام  مبهمة الرمسية
ان امهية وقيمة  الواجب املهين النصح  يف االضطالع بالوضيفة التوثيقية يبني  امهية  :   النصحإستحالة

دأ مسؤوليته ـالميكن للموثق ان ينكر مب: (( تبين الفقه والقضاء وجهة نظر جد ضيقة  يف استبعاده 
)) رافــطعلى أساس أنه مل يقم اال با ضفاء الصيغة الرمسية للتصرفات  املتخذة من قبل اال

ان املوثقني مطالبني مهنيا بتنوير االطراف حول النتائج واثار  عقودهم وال ميكن إنكار :(( وكذا 
، غري أن ) ))3*(مبدا مسؤوليتهم حبجة ام مل يقومو اال اباضفاء الرمسية للتصرحيات اليت تلقوها

مي النصيحة  أي يف حالة ما اذا مل هذا املبدأ غري مطلق ميكن جتاوزه هذا يعين انه  يف حالة استحالة تقد
يقدم  للموثق الوثائق واملعلومات الضرورية للعملية للقيام بواجبه  او يف ما اذا تبني من مالبسات  
االحداث أن االطراف عملوا كل ما يف وسعهم من أجل إبقاء املوثق يف مناى عن العملية مانعني 

  .  وجهبذلك املوثق من القيام مبهمته على أكمل وأحسن
وبناء على ما سبق ميكن القول ان غياب اخلطا من قبل املوثق يستدعي اجتماع عدة ظروف مميزة على 

  .اخلصوص  تثبت مبا اليدع جماال للشك أن االطراف عملوا كل ما يف وسعهم حلصر مهمة
  
  
  
  
  

____________________________________________________  
  .1963GSP  1965 جوان 24نية   الغرفة املد- )       1*(
)*2 (« LE PRINCIPAL ABSORBE  L’ACCESSOIR »-             
و 1983 أكتوبر 18 وق غ م 1978 جويلية 7و قرار الغرفة املدنبة  "1978 فيفري 15، وق غ م 1964 جويلية 7 الغرفة  امل-)       3*(

  ..BULL CIV1 N110 1991 مارس25ق غ م 
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 يضطلع الضابط العمومي بصالحيات ذات :واجب السر املهين: عملطلب الرابا

أمهية قصوى، فهو بالتايل ليس فقط مستشارا القانوين الذي وضعه القانون أو الشارع اجلزائري يف 
  .خدمة املواطن إمنا هو مبثابة الشخص املؤهل االئتمان واحلفاظ على أسرار الزبائن

 اليت يضطلع ا الضابط العمومي هي يف نفس مرتبة رجال الدين                     إن طبيعة املهام
فهم مبقتضى ذلك مكلفون بااللتزام بالسر املهين بكل ماحتمله )  1*(لدى بعض الديانات واملعتقدات

الكلمة من معىن وهذا الواجب يعين الضمري املهين فبموجبه  ميتنع على الضابط العمومي التشهري أو 
شخاص الذين ائتمنوه على اسرارهم الشخصية أو العائلية وال يعد من قبل التالعب مبصاحل اال

الواجبات األدبية إمنا هو واجب شرعي وقانوين وللحصول على نصائح حتمي األطراف وحقوقهم 
البد ألحدهم أن يعطي للموثق الذي اختاره كل األمان، وعليه فمن غري الالئق أن يطلب من املوثق 

  .  زبائنه ، ذلك أن السر املهين هو لصيق مبهنته وغري مرتبط بإرادة االطرافأن حيافظ على أسرار
                   إن السر املهين ال يثقل كاهل املوثق فقط بل  يتعداه اىل املتعاونني معه 

فيشمل كل ما يدخل يف علم املوثق أثناء ممارسته ملهنته، سواء أثناء تلقيه ). احملاسب الكتاب/معاون(
عقد أو بعد ذلك، ويف حالة ما إذا مل يتحقق اهلدف من ذلك الجيوز للموثق نشر املعلومات حول ال

العملية املزمع القيام ا هذا من جهة، ومن جهة اخرى فمن قبيل السر املهين أن املوثق غري ملزم بإبداء 
*  اإلحتفاظ أو التحفظشهادته أمام القضاء مبناسبة وقائع كان على علم ا أثناء تاديته ملهامه، إن

ويبدو أن واجب السر املهين وواجب النصح واالرشاد كوجهني لعملة واحدة وقد يصبح السر املهين 
واجب نصح وارشاد فيفقد قيمته اىل ان يصبح بدون فائدة، غري أن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو 

حنن بصدد سؤال قدمي جدا،  (السر املهين؟ من الصعب اعطاء تعريف دقيق له وعلى حد تعبري احدهم
، وعليه وامام غياب املعىن احلقيقي له جتعل املوثقني يف حالة حرجة  ))2*(ويبقى احلل غري موجود

اعتها ال يعلم ما اذا كان من الواجب االلتزام ــــمبناسبة استدعائهم امام القضاء ، فان املوثق س
ئيا من اجل عدم ابداء شهادته او بسبب بالصمت أو الكالم ويف كل احلاالت ميكن معاقبته جزا

، غري ان )) االفصاح عن اسرار مهنته فهو بني واجبني شرعيني آمرين متساويني حمكمة فرساي
اء بعض التوضيحات حول مفهوم السر املهين تارة مفهوما واسعا ـــاالجتهاد القضائي حاول اعط
  .وتارة أخرى مفهوما ضيقا

  
  
  

____________________________________________________  
 :  أنظر يف ذلك -)      1*(
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 مل حيدد قانون التوثيق وال قانون العقوبات االشخاص احملميني  بالسر :جمال وميدان تطبيق السر املهين
  : التطرق لذلك كمايليغري أنه ميكن. املهين

 يعد الغري الطرف اخلارج عن العقد أي عن إطار :بالسر املهين) يف إطار ( شخاص احملميني  األ- 1
السر املهين النعدام الرابطة يف تلك العالقة العقدية، غري أنه يف حالة املساس بالنظام العام أن وجهة نظر 

يا اجلزائية منذ قضية واتلي الشهرية اذ يعترب السر املهين اإلجتهاد القضائي مل تتغري أبدا فيما خيص القضا
، ومن ...واجب مطلق عام فنكون بصدد خرق للسر املهين مبجرد البوح به دون القصد يف االضرار 

جهة اخرى يرى الفقه ان افشاء االسرار املهنية مبثابة خطر عمومي يف املواد اجلزائية اذ الميلك أي 
اعفاء املوثق من واجبه للسر املهين فان اجلنح موجودة حىت ولو كان شخص حىت الشخص املعين 

املوثق يفشي وقائع معروفة سلفا لدى اجلمهور ، الن الغرض من افشاء السر هو حتويل اىل واقعة 
مكشوفة وأكيدة، إن السر املهين الحيمي نفس االشخاص بالضرورة واوالئك الذين  يستطعون 

م من ان االجتهاد القضائي حياول توسيع جماله فان صاحب السر املهين هو معارضته ان عدد قليل بالرغ
الوحيد على االطالق الذي يستطيع اخفائه واالحتفاظ به  مدى حياته ، وعليه ميتنع على املوثق افشائه 
او اعالمه بذلك ليس فقط  بالنسبة للغري امنا اىل االقارب املقربني من الشخص املعين ذلك ام ليسو 

الضرورة ورثته ما دام على قيد احلياة وميتد هذا االمتناع اىل غاية اجل الوفاة ، ولكن هل ميكن ب
لصاحب السر واقربائه ان يعفوا املوثق من واجبه هذا قصد االستفادة من شهادته ضد خصومهم 

ميكن له ان هذا الواجب قد يوضع جانباعند الضرورة يف مواد العقود ان املوثق شخصيا   السيئ النية
اخلروج عن التحفظ لتوفري دفاعه، ويف املواد املدنية ميكن لالطراف مبدئيا اعفائه غري انه غري ملزم 
بالكالم واالفصاح عن ذلك وله ان يصمت اال اذا كان يرغب يف ابداء شهادته النه هو الوحيد الذي 

ذلك بواسطة السر املهين، غري ميلك بكل وعي فيما اذا كانت الواقعة اليت يستجوب عنها حممية أو غري 
اذا كان خيشى التورط او انه شريك بسبب صمته وال ميكن معاتبته بانــه ) 1*(انه ميكن له الكالم

أفشىاىل احد االطرافغري ان واجب النصح واالرشاد الذي يضطلع به يلزمه مبنح املعلومات بكل 
  . شفافية لالطراف كلها حول عواقب واثار التزامتهم 

  
  
  

____________________________________________________  
 : أنظر  يف ذلك  – )1(

- Zerrouk K: «  la fonction notariale selon l’ordonnace du 15/12/70 p : 39. 
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ان ميدان تطبيق السر املهين يف املواد املدنية يكون اكثر اتساعا فهو يشمل كل العقود اليت يقوم 

الوثائق والسندات تساعد املوثق يف حتريرها ، وكل الوقائع اليت سبقت او هيات لتلقي بتحريرها وكل 
العقود وبصفة عامة حول الظروف اليت دارت حوهلا وكذا الفهارس الرمسية، ودفاتر احملاسبة و 
ر املراسالت املتبادلة بني الضابط العمومي ،وعليه فان كل ما يقال امام املوثق اليندرج يف اطار الس

املهين دائما بامت معىن الكلم لذا البد من التمييز بني التوجيهات السرية واالخرى اليت التعترب كذلك، 
ويف االخري فان السر املهين ال ميكن ان حييط كل الوقائع اليت مل تتم امام املوثق وخارج مهامه، وعليه 

اد القضائي امنا بواسطة القانون ميكن القول ان للسر املهين حدودا مرسومة ليس فقط من قبل االجته
                        .لتفادي الوقوع يف وضعية غري قابلة للتطبيق 

 لقد عمل القانون على حتديد وتقليص من نطاق السر املهين يف كل مرة يكون :حدود  السر املهين
 من اجل محاية مصاحل فعال فان السر املهين تقرر ليس فقط. فيها مساس بالقانون وبالنظام االجتماعي 

اخلواص وامنا للمصلحة العامة ايضا، وعليه فانه ينعدم وينمحي امام واجبات امرة اليت تقع على عاتق 
املوثق بسبب مهامه و امام ضرورات تسيري املؤسسة التوثيقية، باالضافة اىل املصلحة العليا للعدالة 

  .ومصلحة اخلزينة
ت  اليت يلتزم ا املوثق  على الرغم من صرامتها  فان أي هذه اهم الواجبات واالختصاصا.......

اخالل ا يفرض على املوثق  مسؤوليات جسام ومهما يكن  فان االعالن عنها لدليل على اهتمام 
ماية حترير املهنة حلكفيل باملشرع به كوسيلة بشرية  للممارسة التوثيقية، غري ان ذلك وحده ليس 

ملوثق؟ فأين حق املوثق يف احلماية من ابسط حقوق ألوانعدام واستقالهلا امام غياب كلي 
التهديدات واالهانات ، كالسب والقدح واالعتداءات، واليت يتعرض هلا اثناء قيامه بوظائفه او 

 ذلك فتقوم الدولة بتعويض اخلسارة الناجتة عن ذلك واملطالبة حبقوقه اىل تاسيس دعوى مبناسبة
مام احملكمة اجلزائية ومن مث يتولد لدى املوثق الشعور باالطمئنان أا تكون الدولة فيها طرفا مدني

ن أي عرقلة قد تؤدي اىل أنه يسري مرفقا عموميا وأواحلماية واملبادرة يف العمل خاصة اذا علمنا 
  ......تعطيل مصاحل األمة بأكملها 

              ين احلق النقايب للموثق ؟أو
  يـــــن حقه يف االستقرار ؟أ

مام كثرة الواجبات وثقل املسؤولية يؤدكد أبسط حقوق للموثق أدىن وأن غياب أنالحظ ......
مام هياكل ضخمة أن حترير املهنة واستقالليتها مازال حلما بعيدا وجمرد وهم فقط أ وبال شك  للنا

  . ليس لقرارا القوة االلزامية 
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  :الفصل الثاني 
الهياكل التنظيمية للتوثيق 
  وعالقاته بالمحيط المهني 



  الفصــــــــــــل الثانــــــــــي
  الهياكل التنظيمية للتوثيق وعالقته بالمحيط المهني

صفة الظابط 1988جويلية 12 املؤرخ يف 27/88                    لقد أضفى لقانون رقم 
 املوثق و منحه جزء من صالحيات السلطة العمومية يف حترير العقود الرمسية و إصباغها العمومي على

بالشرعية جعل منها مهنة بالغة املسؤولية ومثـقة باألعباء واملخاطر اقتضت الضرورة ان تكون 
مهيكلة ومنظمة تنظيما دقيقا قصد اداء مهامه على احسن واكمل وجه ووفرت الظروف الشروط 

 اليت تسهل وتيسر له إزدهار املهنة وترقيتها ومحايتها لتستجيب ملتطلبات الوقت الراهن املوضوعية
  .واملرحلة اجلديدة

  اهلياكل املنظمة ملهنة التوثيق  : ملبحث االولا
               لذا حرص  املشرع اجلزائري على إرساء و إجياد هياكل رئيسية أولية للمهنة و اإلطار 

 من قانون التوثيق ضرورة تأسيس جملس أعلى للتوثيق ، 38و37ا وذلك يف املادتني القانوين املنظم هل
وغرفة وطنية وغرف جهوية  للموثقني كهيأت عليا للمهنة ، وبالتايل عن طريقها كترسيم السياسة 

     . العامة لقطاع التوثيق كل واحدة يف حدود اختصاصها والصالحيات املخولة هلا قانونا والتنسيق بينها 
  لس االعلى للتوثيق تشكيله واختصاصاته  ا : املطلب االول

 من حيث تاليف الس االعلى للتوثيق ، نالحظ تراسه من طرف وزير العدل                    
  .باعتباره عضو يف السلطة التنفيذية ، والذي العالقة له يف جمال علم التوثيق

على للتوثيق اعلى هيئة يف هرم التنظيم اهليكلي للمهنة ، نالحظ                     يعترب الس اال
تراسه  من السيد وزيرالعدل باعتباره عضو يف السلطة التنفيذية ، والذي العالقة له يف هذا اال 

  :، ومن خارج سلك التوثيق  ايضا 
  . مدير الشؤون املدنية لدى وزارة العدل -
  . العدل مدير الشؤون اجلزائية لدى وزارة-
  . رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق-
  . روساء الغرف اجلهوية للموثقني-
  
  
  
  
  
  
  

____________________________________________________  
-79-  



  
  

  :وعليه فالسؤال الذي يطرح حول هذه التشكيلة هو مايلي
وثيق واستقالله باجلزء  هل تشكيلة الس االعلى للتوثيق ذه الصفة تضمن فعال حترير مهنة الت

  املمنوح من طرف السلطة العمومية  يف تسيري املهنة ؟
علما بان طبيعة هذه التشكيلة يغلب عليها طابع السيطرة أو تدخل السلطة التنفيذية، واذا كان 
الغرض من انشاء الس االعلى التوثيق هو ادارة املسار املهين للموثقني ورسم السياسةالعامة 

الرتيه احلر واالمني خدمة للمصلحة  العمومية، فان دعم حترير واالستقالل باجلزء من للتوثيق 
سلطاا هو ابعاد من عضويته كل من ال عالقة له بالنشاط التوثيقي من حيث التمثيل، مثل عضوية 
وزير العدل باعتباره موظف اداري يف وزارة العدل، ومديرو وزارة العدل، واالبقاء على عضوية 

هم فقط من اجل التنسيق بني وزارة العدل والس االعلى للتوثيق ، هذا كله  من اجل احد
  .استبعاد حماولة جعله  كاداة يف يد السلطة التنفيذية او غريها من السلطات

 تنص املادة الثانية من القرار املؤرخ فــــي :اختصاصات الس االعلى للتوثيق: الفرع الثاين
تضمن النظام الداخلي للمجلس االعلى على صالحياته كتكليفه لدراسة املسائل   امل1991 يوليو 21

العامة ذات الطابع العام واملتعلقة مبهنة التوثيق، إبداء رأيه خصوصا بشروط االلتحاق باملهنة والتكوين 
  ). 1*(املتواصل وحتسني مستوى املوثقني واعوام ومستخدمي التوثيق

وجيتمع الس االعلى للتوثيق مرة واحدة يف السنة يف دورة عادية، ويف دورة                     هذا 
استثنائية كلما دعت الضرورة واحلاجة  اىل ذلك بطلب من وزير العدل او باقتراح من الغرفة الوطنية 

ارة مانة الس االعلى للتوثيق املدير املكلف بالشؤون املدنية بوزيشرف على  للموثقني كما يالحظ انه
العدل  كما تضطلع بتحضري جدول االعمال وتبليغه اىل كل االعضاء مرفوقا باستدعاء الجتماع 
الدورات عادية او استثنائية، وال تكون مداوالت ال االعلى صحيحة اال اذا حضرها اغلبية االعضاء 

 هذه احلالة يبت الس غري انه اذا مل يكتمل النصاب حيدد اجتماع ثان خالل الثمانية ايام املوالية، ويف
االعلى للتوثيق بصفة صحيحة مهما كان عدد احلاضرين كما تتخذ فيه القرارات باالغلبية البسيطة 

  . للحاضرين، ويف حالة التعادل يرجـح صوت الرئيس
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على للتوثيق جتعله جهازا اداريا  يفتقد مليزة ألفسيطرة السلطة التنفيذية على عضوية الس ا......

 جهزة اليت تعدألو اأإال أنه ال خيتلف عن االس " العلوية " و ميزة أالفعالية رغم اقترانه بصفة 
داة يف يد السلطة الغري اذ املفروض هو رسم السياسة العامة للتوثيق وما يؤثر ذلك على التوجه أ

  .االقتصادى وغريه للدولة 
   لــــغرفة الوطنية للموثقنيا :  املطلب الثاين                  
   :تشكيل الغرفة الوطنية وصالحياا                  

 الغرفة الوطنية للموثقني اهليئة العليا الثانية بعد الس االعلى للتوثيق ولقد مت                      تعترب
 ويالحظ على تشكيلتها اا 1992 نوفمرب 14وضع نظامها الداخلي مبوجب القرار املؤرخ يف 

تتالف خصيصا من رؤساء الغرف اجلهوية ومن مندوبني ينتخبون ملدة ثالث سنوات، وتنتخب الغرفة 
  .ة بالتصويت السري فور تاسيسها رئيسا هلا وامينا للخزينة من بني بعض االعضاء منها الوطني

 من النظام الداخلي للغرفة الوطنية وكاصل عام فهي تقوم بكل 7                    بالرجوع اىل املادة
  :عمل يهدف اىل محاية املهنة وضمان احترام قــواعدها وميكن تلخيص صالحياا فيمايلي 

فهي تعمل وتسهر على تطبيق القرارات املتخذة من طرف الس االعلى للموثقني كما تسهر على - 1
تطبيق التوصيات اليت يتخذها، وتعمل  على الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهين قد تنشا بني الغرفة 

  . املوثقني والغائهاوابداء الرايفي انشاء مكاتب . اجلهوية او بني موثقني من خمتلف املناطق وتسعى حلله
كما تدرس وتبت بصفة الزامية يف التقارير اليت تعدها يف اطار اعماهلا التفتيشية ويف االراء اليت ترسلها 

كما هلا تطبيق االجراءات التاديبية واصدار .الغرف اجلهوية اليها وتضبط كل القرارات املناسبة 
ا بسجالت املداوالت اخلاصة بالغرف اجلهوية العقوبات الداخلة يف اختصاصها، كما هلا طلب موافته

  ).1*(او أي وثائق أخرى
  يضطلع رئيسها بعدة مهام منها على سبيل املثال ال :تسيري الغرفة الوطنية ودوراا ومداوالا 

احلصر كرئاسة اعمال الغرفة الوطنية ويسهر على تنفيذ القرارات  املتخذة ومتثيل الغرفة يف كل ميادين 
املدنية دون االخالل  باالحكام التشريعية والتنظيمية ويقوم مبساعدته يف تنفيذ مهامه االدارية احلياة 
ويف هذا الشان يقوم بتحضري اشغال الدورات واالجتماعات واللقاءات واالعمال االخرى ) 2*(كاتبه

ة ويقوم الكاتب املنظمة حتت اشراف الغرفة الوطنية بالتعاون عند االقتضاء مع الغرف اجلهوية املعني
  بتحضري التقرير االديب وعرضه على الغرفة الوطنيــة للمصادقة عليه ، واىل جانب الكاتب  يساعد
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الرئيس يف اداء مهامه امني اخلزينة يف التسيري املايل واحملاسيب للغرفة ويف هذا االطار يقوم باعداد 
مشروع امليزانية والسهر على مسك  الكتابات احلسابية، واعداد التقرير اخلتامي للميزانية واحلسابات 

لذين يتولون  دراسة العرائض وعرضه على اعضاء الغرفة الوطنية للمصادقة عليه اىل جانب النقباء ا
والطلبات الواردة اىل الغرفة قصد حتضري الرد عليها او احللول املناسبة بعد القيام بالتخحريات عند 

  .اإلقتضاء وكذا مساعدة النقباء اجلهويني يف القيام مبهامهم 
 دورات غري عادية                   جتتمع الغرفة الوطنية للموثقني يف دورة عادية كل ستة اشهر ويف

كلما دعت الضرورة اىل ذلك بطلب من رئيسها او من نصف  عدد اعضائها وال تصح مداوالا اال 
حبضور االغلبية االعضاء املكونني هلا غري انه ايف حالة عدم اكتمال النصاب املطلوب فام يستدعون 

ا كان عدد االعضاء احلاضرين وتبلغ اىل اجتماع ثان يف اجل ادناه مثانية ايام وبه تصح املداوالت مهم
.                                                                       القرارات املتخذة حينئذ وفورا اىل وزير العدل 

لة يف حتقيق فسيطرة اسرة التوثيق أي ان اغلبية اعضائها من املوثقني جيعل منها اداة فعا....... 
التوازن  يف رسم سياسة دف اىل احترام  قواعد املهنة واعرافها ومن مث فان تشكيلتها حتقق بعض 

   .الضمانات االساسية يف محاية املهنة وحتريرها اىل حد ما
ان املوثق باعتباره ضابطا عموميا يتويل حترير العقود ويضفي  : يف جمال الرقابة على اعمال املوثق

 فانطالقا من هذه 27/88 من قانون 05لصبغة الرمسية، حسب ما نصت عليه  أحكام املادة عليها ا
املسؤولية امللقاة على عاتقه أقر القانون إخضاعه لرقابة ذات صفة مزدوجة رقابة سنوية وأخرى فجائية 

 خول هلم القانون األوىل جتسدها إما الغرفة اجلهوية أو الغرفة الوطنية بإعتبارمها اهليئات التنظيمية اليت
أما فيما خيص الرقابة .كامل السيادة والصالحيات إىل جانب ما أقره القانون الداخلي للغرفة الوطنية 

الفجائية فيقوم بتجسيدها كل من الغرف اجلهوية والغرفة الوطنية إضافة إىل وكيل اجلمهورية ووزير 
كيل اجلمهورية كما ميكن للقضاء بإعتباره العدل بإعتبار املوثق ضابطا عموميا حتت وصاية مباشرة لو

السلطة املختصة اليت تتمتع بصالحيات فرض العقوبات املنصوص عليها قانونا بتجسيد هذه الرقابة 
  .الفجائية

وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه علينا هل اخضاع املوثق هلذه االزدواجية من الرقابة . .....
ايل اصابة يف صاحل التغيري ؟ ام ان حتمية الظروف هي اليت ضروري حلماية املهنة وقدسيتها وبالت

ادت اىل تدخل جهات خارجية ليس للتقومي امنا لتسليط عقوبات كان بالمكان تفاديها ؟ لالجابة 
  :  عن ذلك البد من حتليل بسيط هلذين النوعني من الرقابة 
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إن الدولة بصفتها شخصا إعتباريا عاما، تنازلت عن جزء من  : الرقابة السنوية: الفرع األول 
سلطتها لفائدة املوثق هذا ما جيعل منه مسؤوال عن جل تصرفاته ويتعني عليه إحترامه مبجرد استالم 

  من 07حكام املادة منصبه الواجبات القانونية اليت هو ملزم ا ويراعي قواعد املهنة حسب ما أكدته أ
 وهذا ما جيعل املوثق موضوع رقابة سنوية تفرض عليه من طرف إما الغرف اجلهوية 27/88قانون 

وعليه فلهما كافة ) 1*(أو الغرف الوطنية  لتمتعهما بالكفاءة القانونية الالزمة لتطبيق مهامها
 معظمها مربراا يف الصالحيات يف مراقبة تصرفات املوثق وتصحيحها وهذه الصالحيات جتد يف

القانون بصفة عامة الذي جيد مصدره األول يف النظام الداخلي لكل من الغرف اجلهوية والغرفة 
 حسب ما ورد يف اجلريدة الرمسية رقم 1992رب ـــ نوفم14إستنادا إىل القرار يف ) 2*(الوطنية

 يراعي أثنائها املفتش  وإنطالقا من كل هذا فان كل مكتب توثيق خيضع سنويا للمراقبة.92/92
وقد .املكلف من طرف الغرف الوطنية أو الغرف اجلهوية، مدى التطبيق الصارم لقواعد ممارسة املهنة 

متس الرقابة السنوية إما اجلانب القانوين ملكتب املوثق أو اجلانب اإلداري وإما اجلانيب البشري 
  ).3*(واملادي

اقبة املفتش للعقود اليت حيررها املوثق موضوع الرقابة من ويتجسد هذا من خالل مر : اجلانب القانوين
حيث الشكل مبراعاة مدى وضوح اخلط الذي حرر به العقد، وكذا اللغة اليت حرر ا والتأكد من 
عدم وجود حمي أو شطب أو كتابة متراكمة أو ترك بياض، ومن مدى كتابة املبالغ والسنة والشهر 

ف واألرقام وكذا من مدى املصادقة على اإلحاالت والكلمات ويوم التوقيع على العقد واحلرو
اقبة نوعية الورق املستعمل للمحافظة على حمتوى العقد راملشطوبة يف العقد  على هامش الصفحات م

  .باعتبار أن العقد الميوت مبوت حمرره 
  
  
  
  
  
  

____________________________________________________  
 من الفصل الثالث من نفس القانون اخلاص بتنظيم املهنة حيث نصت 30وكذلك أحكام املادة  ..." 24ما هي حمددة يف املادة ك-)           1*(

   ...".31تتمتع الغرف اجلهوية بالكفاءة القانونية الالزمة لتطبيق مهامها كما هي حمددة يف املادة : " على ما يلي 
للغرفة الوطنية كل الصالحيات اليت دف إىل إحترام : "  من القانون الداخلي للغرفة الوطنية على أنه 07  ولقد نصت أحكام املادة-)          2*(

  .ومن ذلك يتضح جليا على أن املشرع يعترف أن للمهنة قواعد وأعراف ينبغي على املوثق إحترامها " قواعد املهنة وأعرافها 
  .24 و2 22،3، 21:  ص 2000 جانفي 09 عدد 21: وثق ص  جملة املاالستاذ بورويس زيدان -)         3*(
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أما من حيث املوضوع فرياعي املفتش مدى مطابقة نص العقد لطبيعته وكذلك مدى مطابقته للقوانني 
  .السارية املفعول وذلك بالتأكد من هوية أطراف العقد ومراقبة إمضاءام

بالتأكد من مدى حتصيل املوثق ألموال الزبائن حلساب وقد متس الرقابة السنوية جانب احملاسبة وذلك 
اخلزينة العمومية، باعتبارها أمانة أوجب القانون إيداعها بني يدي املوثق حمددا كيفية سريها ومنع 

ـى ـحيث نصت عل) 2*( من نفس القانون29وكذا أحكام املادة ) 1*(استعماهلا للحساب اخلاص
  :حيضر على املوثق: ما يلي

ال املبالغ والقيم املالية املودعة لديه بأية صفة كانت يف غري اإلستعمال املخصص هلا ولو  إستعم- 1
  .بصورة مؤقتة

  . اإلحتفاظ ولو يف حالة املعارضة باملبالغ اليت يدفعها إىل قباضات الضرائب واخلزينة- 2
  . العمل على توقيع سندات أو إعترافات دين دون أن يذكر فيها إسم الدائن - 3
وقد متس الرقابة السنوية كذلك التنظيم اإلداري ملكتب املوثق، إذا يتم على  : جلانب اإلداريا) ب

أساسها مراجعة العمل اإلداري ملكتبه والتأكد من مدى متابعة هذا األخري للتعديالت الطارئة على 
تسهيل القوانني إىل جانب مراقبة مدى حفاظة على أصول العقود والسجالت ودرجة العناية ا ل

) الفهرس دفتر املكتب دفتر اإلتصاالت الرسوم(الرجوع إليها مىت إقتضت الضرورة ذلك وخاصة 
والتأكد من مدى تطابق الدفاتر والعقود وكشوف التسجيل اليت يقوم املوثق بتحريرها والدفاتر اليت 

  .ميكسها سواءا كانت مستندات رمسية أو أرشيفا وطينا 
وقد تتوسع الرقابة السنوية لتشمل اجلانب البشري والوضعية املادية :  اجلانب البشري واملادي) ج

ملكتب التوثيق فعن اجلانب البشري للمكتب تتجسد يف مراقبة املفتش املكلف بالقيام مبهمة الرقابة 
أما .ألعوان املوثقني مستويام الدراسية رواتبهم وكيفية دفعها ووضيعتيهم جتاه الضمان اإلجتماعي 

عية املادية ملكتب املوثق فتتمثل يف مراقبة املكتب الذي ينبغي أن يكون يف مـستوي مسعة عن الوض
  املوثق ومراعاة املفتش مدى توفر شروط العمل له وألعوانه ومدى قدرة املكتب إلستعاب وإستقبـال

  
  
  
  

____________________________________________________  
حيصل املوثق احلقوق والرسوم مبختلف "  حيث جاء يف مضموا ما يلي 88/27 من قانون 28يف أحكام املادة  وهذا ما جاء -)         1*(

أنوعاها حلساب الدولة  من األطراف امللزمني بتسديدها ويدفع مباشرة بقباضات الضرائب املبالغ الواجبة على األطراف بصدد الضريبة وفضال عن 
  ".ى اخلزينة ليودع فيه املبالغ اليت حيوزها ذلك يتعني عليه فتح حساب خاص لد

  ). الفصل اخلامس اخلاص باحملاسبة والعمليات املالية والضمان-)         2*(
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الزبائن ومدى توفر احلماية والصيانة الالزمتني لألرشيف وكذلك مدى إحتواء مكتب املوثق على 

  . ملساعدته يف أداء مهامه على أحسن وجهاملراجع الالزمة والضرورية اليت ميكن أن تكوم مهمة
تقوم الرقابة الفجائية أساسا إما على خمالفات تقصريات أو جتاوزات : الرقابة الفجائية : الفرع الثاين

أثبتتها الغرف اجلهوية أو الغرف الوطنية أثناء دوراا اإلستكشافية لدى مكاتب املوثقني وهذه 
ا أو أكثر من اجلوانب اليت تعرضنا إليه آنفا واملتمثلة إما يف اجلانب املخالفات أو التقصريا قد متس جانب

القانوين أو اجلانب اإلداري وإما يف اجلانبني البشري واملادي وقد تقوم الرقابة الفجائية إنطالقا من 
شكاوي يرفعها أحد الزبائن إما على مستوي الغرف اجلهوية أو الغرف الوطنية مبلغا عن جتاوزا فعلية 

فترفها يف حق موثقا ما ومثال ما ذلك إستغالل هذا األخري ألموال الزبائن ملصلحته اخلاصة أو حتريره إ
ملضمون العقد خالفا ملا أشارت إليه إدارة  األطراف وحبكم كون املهام املسندة إىل الغرف اجلهوية 

أثناء القيام ذه الرقابة السهر على ضمان حسن أداء املوثقني ملهامهم وتطبيقهم الصارم لقواعد بذلك و
على كل من املوثق املعين من جهة واملفتش الكلف من طرف الغرف الوطنية من جهة أخرى إحترام 
مبدأ الزمالة وعليه فعلي املوثق توفري اجلو املالئم الذي يسمح للمفتش أداء مهامه على احسن وجه ويف 

  . بسمعة املهنة وضمان حسن سريهااحلدود اليت خيوهلا له القانون كل ذلك تفاديا للمساس
 مما سبق يتضح أن ممارسة مثل هذه الرقابة من طرف الغرفة اجلهوية أو حىت من طرف ........

 على اعمال املوثق ليست من منطلق الشك يف نزاهته، وال دف -عند االقتضاء-وزارة العدل 
 مث توجيهه اىل النهج الصحيح مث رد كشف اخطائه بغرض معاقبته، وامنا إىل تنبيهه اىل اخطائه

مساعدته قصد الرقي باملهنة واكتساب الثقة واالئتمان لدى اتمع وخاصة مع مجهور املتعاملني 
  معها،
  إذ 27/88غري ان هذا املفهوم غري جمسد يف امليدان خاصة منذ صدور القانون رقم ........ ....

يئات القضائية، ولكن ليس للتقومي امنا لتسليط كان البد من تدخل الرقابة اخلارجية ومنها اهل
العقوبات اجلزائية ، فكان االجدى للموثق حمل العقوبة ان تكتشف اخطاؤه من طرف الغرفة  
حتــى ولو ادى ذلك اىل تسليط عقوبات تاديبية اليست الوقاية خري من العالج ؟ بالر غم أن 

كتب توثيق للمراقبة وفرض بعض الغرفة ليست يف حاجة اىل مربرات للتدخل لدى أي م
  ). 1*(االجراءات التأديبية 

  
  
  

____________________________________________________  
 من النظام 7 ونص املادة 27/88 باالضافة  اىل احكام القانون  رقم 92/92ج ر رفم  (14/11/1992 القرا رين املؤرخني يف -)         1*(

  .ية صرحية وشاملةالداخلي للغرفة الوطن
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اذ كان البد من االستمرارية، وأعين بذلك ان يشعر املوثق وباستمرار أنه حمل رقابة، حبيث ميكن 
للغرفة ان متارس عليه هذه الرقابة يف أي وقت ودون سابق انذار وبصفة مفاجئة وقد اثبتت هذه 

دون ارتكاب جرائم ويف حالة ثبوت الطريقة جناعتها يف االدارات واملؤسسات العمومية حبيث حالت 
  :اخطاء وخمالفات حيق للغرفة اختاذ اجراءات تاديبية اقتضت الضرورة واحلال دلك مايلي

أو اإلنذار أو التوبيخ أو االيقاف املؤقت الذي اليتعدى مدته ستة اشهر وذلك .  لفت االتباه-
  .باالغلبية البسيطة

  .العزل وذلك باغلبية ثلثي  اعضائها-
تتكون الغرفة الوطنية اليت تنعقد يف شكل جلنة خمتلطة من  : فة الوطنية املنعقدة يف شكل جلنة خمتلطةالغر

اعضاء مكتب الغرفة ومن ممثلني لالعوان واملستخدمني اآلخرين، كما ختتص الغرفة الوطنية املنعقدة يف 
نعقدة يف شكل جلنة هذا الشكل بالنظر يف الطعون ضد القرارات الصادرة من الغرف اجلهوية امل

خمتلطة، ويف هذا التنظيم  يتم انتخاب ممثلي االعوان واملستخدمني االخرين عن طريق االقتراع السري 
.                                                    باغلبية بسبيطة وبعدد يساوي عدد اعضاء  مكتب الغرفة الوطنية 

                   تطبق على اجراءات التحقيق ورفع الدعوى واملداولة امام الغرفة الوطنية املنعقدة يف 
  . من النظام الداخلي53 و47 اىل 40شكل جلنة خمتلطة االحكام املنصوص عليها يف املواد

الوطنية املنعقدة يف شكل جملس تتم املسائلة التأديبية للموثقني امام الغرفة   :عند احملاكمة التاديبية
تادييب  والذي يتراسها رئيس اختري من قيل االعضاء والذي سبق وأن رأينا أم من املوثقني كلهم 
ومن مث يعترب هذا النوع من احملاكمة اصابة لصاحل التغيري أي حترير املهنة، اذا ما علمنا ان احملاكمة 

  .   ال غريامام الس التادييب هذا تتم امام نوثقني
إذا كان الغرض من احملاكمة امام الس التادييب هو رقابة انضباط املوثقني ،  : احلق يف الدفاع-

فهذا اليعين عدم متكني املوثق من ادىن حق  يف الدفاع عن نفسه، وبيان طبيعة االخطاء املنسوبة 
  : اليه بتاييدها أو إنكارها، ويتمثل هذا احلق يف 

  .دافع من اختياره يكون مؤهال للدفاع عنه سواء كان موثقا أو حماميا حق االستعانة مب-
  
  
  
  
  
  

____________________________________________________  
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 ال جيوز اصدار اية عقوبة تاديبية دون االستماع اىل املوثق املعين باالمر او استدعائه بصفة قانونية -

ال على االقل من التاريخ احملدد للمثول  برسالة مسجلة مع االشعار وذلك قبل اثىن عشر يوما كام
  .بالوصول 

  . ان مداوالت الغرفة الوطنية املنعقدة يف شكل جملس تادييب التصح  اال حبضور  اغلبية االعضاء -
  . الفصل يف القضايا يتم يف جلسات مغلقة وهذا لقدسية املهنة وحفاظا على مسعتها-
ذي تتعارض مصاحله مع مصاحل املوثق املتابع االعالن عن رغبته يف عدم  صالحيته  ميكن للموثق ال-

للحكم يف القضية، وكذا احلال بالنسبة لكل موثق كانت له قرابة او عالقة مصاهرة مباشرة مهما 
  .كانت درجتها وبعمود احلواشي حىت الدرجة الثانية مع الطرف الشاكي او املوثق املتابع 

تعد الغرف اجلهوية التنظيم اهليكلي : الغرف اجلهوية للتوثيق  : املطلب الثالث
التايل بعد الغرفة الوطنية وتتمتع وفقا للنصوص املعمول ا يف املهنة باالهلية القانونية الالزمة لتنفيذ 

  .مهامها
  : تشكيل الغرف اجلهوية وطرق انتخاا
  من عدد املوثقني املوجودين على 32ادة                     تتشكل  مثلما تنص عليه احكام امل

مستوى اقليمها من ثالثني موثق ينتخب سبعة اعضاء ومن اصل واحد وثالثني اىل مخسني، تسعة 
وفور انتخاا وخالل  االيام الثمانية التالية،  . أعضاء ومن اصل واحد ومخسني احد عشر عضوا
د الذي يتالف من رئيس وكاتب عام وامني خزينة جتتمع الغرفة اجلهوية النتخاب اعضاء مكتبها اجلدي

ومقرر ونقيب وكذا مندوبني هلا على مستوى الغرفة الوطنية والذي يتوىل فيما بعد تنظيم عملية 
  :اانتخاب وقبول الترشيحات غري انه اليقبل ترشح أي عضو تنطبق عليه احدى احلاالت 

 موثق عند تاريخ االنتخاب وحتسب تلك املدة إذا مل تكن لديه اقدمية ثالث سنوات على االقل بصفته
  .من تاريخ قرار التعيني 

  . إذا تعرض املوثق املترشح لعقوبة تاديبية مل تنقض عليها مخس سنوات عند تاريخ االنتخاب-
 إذا تعرض املترشح لعقوبة االيقاف املؤقت ومل تنقض عليها مخس سنوات عند حلول اجل -

  .االنتخاب
  .وارد بعد انقضاء االجل احملدد لقبول الترشيحات  اليقبل أي ترشح -
  

____________________________________________________  
   ص 1997ط، "االحكام التشريعية والتنظمية املتعلقة بالتوثيق "االستاذ حلضريي اعمر -87-)1*(
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ماعها ويكون مسؤوال امامها وهو ميثل مكتب الغرفة اجلهوية اجلهاز التنفيذي فيما بني دوريت اجت
مكلف بسري اعمال الغرفة ومراقبتها، وينتخب ملدة ثالث سنوات وميكن استبداله خالل تلك املدة 
مبقررمسبب يتخذ من قبل اعضاء الغرفة اتمعة باغلبية ثلثي اعضائها ويتكون اصال من رئيس ينتخبه 

دة فقط وهو مكلف حسب القوانني  املعمول ا االعضاء ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وملرة واح
ويقوم . بتراس اجتماعات الغرفة واجلمعيات العامة ويف حالة غيابه ينوبه الكاتب، فالنقيب،  فاملقرر 

يف هذا اال بالتسيري والتنسيق العمال املكتب وبصفة عامة السهر على حسن سري شؤون موثقي 
  .يع امليادين الغرفة اجلهوية ومتثيل الغرفة يف مج

ويساعده امني اخلزينة الذي يقوم بتسيري ميزانية الغرفة اجلهوية بالتنسيق مع الرئيس وكذا اعداد 
مشروع امليزانية السنوية وعرضه على اعضاء الغرفة اجلهوية للمصادقة عليه كما يقوم باعداد التقرير 

  .           ة وفق قواعد احملاسبة العامة اخلتامي لتنفيذها وعرضه للمصاد كما يضطلع  مبسك حسابات الغرف
أما عن النقيب فلقد خوله املشرع بالتنسيق مع الرئيس  بتسلم خمتلف العرائض والشكاوى الواردة اىل 
الغرفة واجراء التحقيقات بشاا وايداع تقارير عنها لدى الغرفة املعنية مع اقتراح احللول املناسبة 

عاجلتها ويف االخري احالتها على اهليئات املعنية يف اطار القوانني املعمول للفصل يف القضايا اليت يقوم مب
  .ا بعد استشارة اعضاء الغرفة الوطنية 

                   كما يقوم العضو املقرر باعداد النشرة الداخلية للغرفة واالشراف على توزيعها 
  .ين بالتنسيق مع الرئيس بالتنسيق مع مكتب الغرفة والسهر على تطبيق برامج التكو

مت احداث ثالث غرف حدد مقرها 1989 اوت 27                   بالرجوع اىل القرار املؤرخ يف
باجلزائر ووهران وقسنطينة، بالنسبة  للغرفة الكائن مقرها باجلزائر العاصمة فهي متتد على رقعة 

  جغرافيـ
اجلزائر ، الشلف، :ا اىل عشرة جمالس القضائية اىل اقصى اجلنوب من اجلزائر العاصمة وميتد اختصاصه

البليدة، تيزي وزو، املدية، البويرة، املسيلة، االغواط، اجللفة، ومتنراست، وتعترب غرفة الوسط اكرب 
 48 ذكورا 321موثقا، منهم.3 69الغرف اجلهوية سواء من حيث العدد االمجايل الذي وصل ال

  .اناثا 
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فان اختصاصها ميتد ليشمل دوائر اختصاص االس القضائية لواليات ) 1*(أما الغرف اجلهوية للغرب

عني متوشنت .وهران، تلمسان، معسكر، مستغامن، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت،بشار،ادرار
  .،النعامة، البيض ، تندوف
ناحية الشرقية،فان اختصاص الغرفة اجلهوية للشرق  ميتد  ليشمل هو االخر                    أما ال

دوائر اختصاص االس القضائية لقسنطينة ،عنابة، سكيكدة، باتنة، سطيف، جيجل، قاملة ، تبسة، 
  .بسكرة، جباية، أم البواقي، وورقلة 

   :الغرف اجلهوية املنعقدة يف شكل جلنة خمتلطة 
 املنعقدة يف شكل جلنة خمتلطة قصد دراسة القضايا التاديبية تتشكل الغرفة اجلهوية

ويف القضايا غري التاديبية من . من أعضاء مكتب الغرفة اجلهوية وعدد مساو من ممثلي اعوان املوثق 
عدد مساو متثل فيه كافة فئات اعوان املوثق واليت تنتخب ممثليها ملدة ثالث سنوات ، وقد وضع 

  : شروط لقبول  الترشيحات وهي على سبيل احلصر الاملثال املشرع اجلزائري عدة 
  بلوغ املترشح العون أو املستخدم تسعة عشرة من عمره على االقل  يوم االنتخاب  وكذا حصوله -

  . على اقدمية ستة اشهر يف الفئة اليت ينتمي اليها يوم  االنتخاب 
دة يف شكل جلنة خمتلطة يف الفصل يف املنازعات اليت                     تتمثل مهام الغرفة اجلهوية املنعق

تقوم بني املوثقني من جهة وبينهم وبيـــن املستخدمني  االخرين من جهة اخرى كما تعمل على 
كما تضطلع بـدراسة . تطبيق االجراءات التاديبية واصدار العقوبات يف حق االعوان  واملستخدمني

  .  املتعلقة مبوظفي التوثيق واملستخدمني االخريناملسائل ذات الطابع العام او الفردي
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  94.76ئوية للرجال موزعات على بعض االس القضائية، فتكون النسبة امل10املوثقني االناث
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  : عالقة التوثيق باحمليط املهين:املبحث الثاين 
يشهد اإلقتصاد الوطن مرحلة انتقالية يف طريق الدخول اىل اقتصاد السوق، وينتظر                    

وحترير ان تلعب فيها مهنة التوثيق دورا كبريا ، خصوصا مع بداية دخول املستثمرين االجانب 
السوق شروع بالدنا يف اصالحات اقتصادية مشلت مجيع القطاعات، حيث أن مجيع املشاريع 
الستثمارية الوطنية  واالجنبية يتوقف وجودها القانوين على عمل وتدخل املوثق ليضفي عليها 

  .عامةالشرعية،كما  ميثل التوثيق حياة املعامالت يف اتمع وله صالت كبرية مع مجيع املرافق ال
ورغم الدور املشار اليه االان الضابط العمومي الزال  يعاين الكثري من املشاكل  . .........

وعليه . ويواجه الكثري من العراقيل مع هذه املرافق اليت مل تساير التطور احلاصل يف املهنة
كس هل فالسؤال املطروح هل نظم القانون االساسي للتوثيق مثل هذه العالقات؟ ويف حالة الع

بقاء مثل هذه العالقات خيدم حترير املهنة؟ كل ذلك سنحاول االجابة عنه عرب حتليل لكل مرفق 
                                                                                                              .على حده

  عالقة التوثيق العدالة:املطلب االول  
للتوثيق عالقة تارخيية بالعدالة وهي قدمية قدم العدالة نفسها باعتبارها منبثقة منه 
وألن األصل يف املعامالت هو الرضا واإلتفاق شريعة املتعاقدين واإلستثناء هو الرتاع فباإلضافة إىل 

 تابع لوزارة العدل من حيث التعيني والرقابة إال أن أكرب خدمة )1*(ئيكون املوثق عنصر قضا
يقدمها إىل العدالة هي احلجية فهو مساهم فعال يف فصل القضايا الشائكة بني املواطنيني وميكن 
إنتدابه واإلعتماد عليه يف القضايا العقارية الشائكة  فهو عنصر مهم يف توفري احلجية إىل القضاة 

وبدونه المبكن للعدالة أو تقف على أرجلها باعتبار العقود التوثيقية وسيلة لإلثبات أمام واحملامني 
فاذا مت  حترير العقد أمام الضابط العمومي وسجل أمام مصاحل التسجيل وإشهر باحملافظة . القضاء

ذا يف كامل العقارية بالنسبة للعقود املنصبة على العقارات واحلقوق األخرى أصبح العقد التوثيقي ناف
ـرفضه تالتراب الوطين وال تستطيع أي جهة من جهات الدولة أفراد أو سلطات أن تناقش العقد أو 

أو تقلل من شأنه ألنه صادر من سلطة عمومية مفوضة قانونا، وهو ملزم للعدالــة واإلدارة 
  الـدفاع ومجيـع

  
___________________________________________________  
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أفراد امتع إال إذا طعن فيه بالتزوير وكـان التزوير ثابتا حينئذ يوقف تنفيذه إىل حني إثبات 
حتياا من عدمها وال تستطيع أية جهة يف الدولة أن تفسر العقود أو أن تقرر صال.التزوير من عدمه 

سوى العدالة وحدها وهي اجلهة الوحيدة اليت هلا صالحيات شرح العقد وتكييفه وتفسريه تفسريا 
دقيقا أما ماعدا من سلطات الدولة فالتستطيع ذلك ألن هذا اإلختصاص مقرر مبقتضي أحكام 

انون العقوبات  من ق116القانون لصاحل العدالة فيعد جتاوز للسلطة ويعاقب على ذلك باملادة 
انه اذا كان التوثيق يشكل :" االن مورووعليه يقول االستاذ . من نفس القانون 121وكذا املادة 

جزء كبريوهام من السلطة الثالثة اليت يشارك فيها اال انه  يشكل اجلزء احملدد جيذا، إذ يتمتع يف 
  ).1"*(مواجهة التشكيالت االخرى بكامل استقالليته 

والغريب يف االمر انه اصبحت عادة لدينا اذ يستدعى كشاهد على عقده       .....              
امام القضاء لالدالء حبضور االطراف وتفاوضهم وتوقيعهم على بنود العقد املفروض ان العقد 

  .  حجة على الكافة ويعترب كل ماورد فيه كان حمل اتفاق االطراف اىل ان يثبت تزويره
  قة التوثيق بالبورصة والبنوك عال: املطلب الثاين 

تعد البورصة  من بني املفاهيم  اجلديدة  اليت كانت قبل وقت قريب غريبة تغزو                     
الساحة الوطنية، ويف الواقع العملي فهي سوق مالية حيركها نشاط رؤوس االموال يف البيع والشراء، 

س مسامهات ـداية عمل هلا عندنا أعطى جملـعرب تداول القيم النقولة للشركات واخلواص وكب
الدولة  والس الوطين للخوصصة االشارة اخلضراء للشركات خدمات، والكيميـاء القابضة 

holding والصيدلة والفالحة واملواد الغذائية القاعدية  للشروع يف اخلوصصة اجلزئية عن طريق نشر 
اف امهها  فتح رؤوس امواهلا االجتماعية  يف اسـهم للبيع للجمهور عرب البورصة قصد حتقيق اهد

 على االقل للمستثمرين اخلواص وكذا تدعيم صحتها املالية جبمع االدخار ببيع % 20حدود 
 % 4,2االسهم  يف حني تسعى على مستوى االقتصاد الكلي اىل ختفيض نسبة التضخم  املقدرة ب 

  ).2*(وكنموذج أول عملية بيع سندات القرض من قبل سوناطراك
وانطالقا من هذا الدور يتم ادراك مدى ارتباط نشاطات  البورصة بالعمل التوثيقي عرب ....... 

لشركات املـقبول اعتمادها يف البورصة واليت تكر عملية تقنينها عرب مكاتب التوثيق من تعديـل 
  .وغريه

___________________________________________________  
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خرى باالضافة اىل واعداد قوانني اساسية، ويف حالة شراء مؤسسات السهم او سندات او قروض ا
  ... .اجناز عقود الوسطاءاملعتمدين اخل

كما للتوثيق عالقة واسعة مع البنوك وصناديق التوفري بإعتبارها جهة مقرضة لكافة املقترضني الذين 
يرغبون يف احلصول على قرض من القروض بغرض البناء أو إمتام البناء أو شراء مسكن تنمية فالحية 

 البنك أن يضمن ديونه إال عن طريق املوثق الذي يلتزم بتحرير عقود أو غري ذلك وال يستطيع
  .الضمان بصفة عامـة

  عالقة التوثيق بالسجل التجاري : املطلب الثالث
اليستطيع أي أحد أن يسجل إمسه يف السجل التجاري وإستخراج السجل                     

 عقود موثقة أو عن طريق عقود إدارية او أحكام التجاري من املصاحل التجارية بالوالية إال عن طريق
قضائية مسجلة ومشهرة ولذلك فعالقة التوثيق متينة ذه املصاحل من حيث التحضري والضبط لكافة 

  .أنواع العقود املطلوبة واألغراض املخصصة هلا 
  عالقة التوثيق بالشهر العقاري : املطلب الرابع
قة بني التوثيق ومصاحل التسجيل وطيدة فإن العالقة بني التوثيق                     إذا كانت العال

والشهر العقاري أوطد من األويل وأكثر خطورة باعتبار أن الشهر العقاري يعطي احلجية املطلقة 
 أو احلقوق العقارية األخرى فاحملافظ العقاري خمول )1*(للتصرفات اليت تنصب على العقارات

بة العقود من حيث الشكل واملضمون وحفظها لديه بعد شهرها فاذا مبقتضى أحكام القانون مراق
كانت هذه العقود ناقصة من حيث الشكل أو املضمون فهو خمول أيضا مبقتضي أحكام القانون 
برفضها بقرار مسبب بنص قانوين يبلغ  إىل املوثق الذي حررالعقد أو اجلهة القضائية اليت حررت 

 حررت العقد اإلداري، حيث يقوم بفحص قرار الرفض من حيث احلكم أو اجلهة اإلدارية اليت
الشكل واملضمون فإذا وجد نفسه خاطئا يقوم بالتصحيح الالزم من أجل متابعة عملية الشهر 
العقاري وإذا وجد احملافظ العقاري خمطئا بنبهه إىل خطئه بالتراجع عن قراره فاذا رفض أصر على 

ا ألنه مأمور مبقتضي أحكام القانون بشهر العقود وحتصيل الرسوم خطئه ينبغي متابعته إداريا وقضائي
  .لصاحل اخلزينة

التستطيع الوكالة العقارية البلدية أن تنجح يف أعماهلا العمرانية والتوسع فيها إال عن طريق املوثق 
ية لكل املتفق معه فيما خيص حترير عقود التجزئة وعقود الشراء للقطع األرضية وتسوية الوضعية املال

  .زبون يرغب يف احلصول على قطعة أرض معدة للبناء
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لقطاعات واليت من املفروض يالحظ ان طبيعة النشاط التوثيقي حتتم التعامل مع خمتلف ا...... 
ان تلعب دورها يف تسهيل مهمة املوثق يف تقدمي اخلدمة العمومية، غري ان الواقع يثبت خالف 
ذلك،  ذلك ان البريوقراطية ونقص او انعدام االمكانيات املادية والبشرية الضرورية للعمل 

 من حماوالت الغرفة الوطنية يف  كتعميم استعمال االعالم اآليل، وتاهيل االعوان االداريني  بالرغم
  .قصد تذليل الصعوبات 

ويبقى ان قانون التوثيق مل يعط هيبة ملنصب املوثق ومل يضمن له بان حيترم من قبل اهليئات ...... 
  .اليت يتعامل معها وبالتايل يبقى حمصورا مهانا وحتريره ضرب من اخليال

  ئبعالقة التوثيق بالتسجيل والضرا : املطلب اخلامس

للتوثيق عالقة وطيدة مع التسجيل باعتبارمها مكلفان بتقدمي خدمات منتظمة                    
 حيث ان قانون املالية قانون عام وجممل نصوصه أمرة تفرض التزامات )1*(للجمهور بانتظام وإطراد

يريها موثق وحقوق على مجيع مؤسسات الدولة وأشخاصها العاملني مبا أن التوثيق مؤسسة يتوىل تس
فهو ملزم طبقا ألحكام القانون املذكور بتسجيل مجيع  العقود اليت يتلقاها يف بداية الشهر الذي يلي 
إعدادها مبصاحل التسجيل والضرائب سواء كانت هذه العقود ذات الرسوم الثابتة أو النسبية أو معفاة 

هذا اإللتزام كما أن قانون من التسجيل والطابع وال توجد عقود أيا كانت طبيعتها معفات من 
التسجيل ذاته يفرض على مفتش التسجيل اإللتزام بتسجيل العقود النسبية يف خالل مثانية وأربعون 
ساعة حتت طائلة العقوبات التأديبية باعتبار العملية حتصيل للضرائب املتنوعة فهي حتتاج إىل السرعة 

رفها على قضايا أخرى التقل أمهية عن األوىل كما دون مماطلة لتزويد اخلزينة باحملاصيل الضرورية لص
أن املوثق ملزما باخبار املدير الوالئي للضرائب املتنوعة بالبيوع اليت تربم أمامه بغرض املراقبة وإعادة 
التقييم للعقار املبيع وحتصيل الرسوم من املدنيني ا أو إقتطاعها من املبلغ املودع لدى املوثق باخلزينة 

يل والضرائب بوجه عام هي عالقة تكاملية جال فالعالقة اليت تربط املوثق مبصاحل التسوعلى كل ح
  وعمل من اجل تقدمي خدمة عمومية منتـظمة لعامة الناس وكل منهما مأمور بنص القانـــون 
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أديبية وجزائية تسلط على مرتكبيها ألن ذلك يعطل حماصيل وأي إخالل ا يؤدي إىل عقوبات ت
  .اخلزينة ويضر بالصاحل العام 

حنطابلي يف ندوة حول تعديل قانون التوثيق ) ا(غري أن الواقع يثبت عكس ذلك كما يقول ....... 
إن قانون التوثيق سوف لن حيل مشاكل املوثق ما دام يف حاالت معينة، حيتقر من طرف "..... 

يف هذا الوقت الذي أشارك فيه ذه املسامهة، ....." ض اجلهات االدارية ويعامل معاملة مهينة بع
كان بايل مشغوال مبشكلة مع مكتب التسجيل اذ قدمت عقودا للتسجيل يف االجل القانوين، مث 

فرض تلقيت جوابا شفهيا من احد املوظفني على ان املوثقني الذين اودعوا عقودا يف هذه الفترة ست
عليهم غرامة تأخري، بسبب ان مكتب التسجيل شاغرا حاليا وأن املوظف الوحيد هو يف عطلته 

  !...السنوية 
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 الخاتمــــــــة



  
  
  
 

   ـةـالـخـاتـــمــا

  
ية وإجرائية فيما خيص اجلانب املادي والبشري إن إثراء املنظومة التوثيقية يف بالدنا بقوانني موضوع

ألمر يف احلقيقة يقوي دور مهنة التوثيق يف اتمع من جهة، ومن جهة أخرى فان هذا اليعين إن 
  . التوثيق قد بلغ درجة مثالية من احلرية والتغيري

  
 وملموس يعين                  والقول بأن احلرية التزال طموحا أكثر مما هي وضع قانوين حمسوس

ذلك بأن حترير مهنة التوثيق مازالت هي األخرى جمرد طموحا قانونية الأكثر، ولعل هذه العالقة 
  .يفسرها الصراع التقليدي بنب عنصر السلطة واحلرية املالحظ يف املادة القانونية

 
دنا مازال مل يثمر                     فرغم وجود هياكل للتوثيق ثرية ومتنوعة إال أن التوثيق يف بال

 . بعد وهذا بسبب حداثة املهنة والبريوقراطية منتشرة هنا وهناك عرب أجهزة ومرافق الدولة
 

                  إن حترير املهنة يدعمها أيضا قوة التنظيم أو النشاط النقايب املنظم قانونا ما مل 
املوثق عن ممارسته هلذا احلق، غري أننا يتدخل يف تنظيم هذا احلق ممثلو السلطة التنفيذية للضغط على 

يف الواقع نشاهد غياب وإنعدام مثل هذا النشاط فكيف يتم ياترى تدعيم حترير املهنة كذا 
  .ل ؟ـالشك

 
                   وإذا إعتربنا الس األعلى للتوثيق كضمانة أساسية لتحرير وإستقاللية النشاط 

وزير العدل، ممثلو (وجود املكثف ملمثلي اجلهاز التنفيذي يف تشكيلته التوثيقي، إال اننا نالحظ أن ال
يؤثر سلبا على أي نشاط أو إدارة التوثيق األمر الذي يؤدي إىل عدم الفعالية ) وزارة العدل
 . واملصداقية
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دف من نشاط هياكل التوثيق هو العمل بالدرجة األويل على ضمان                     ولعل اهل
إحترام القانون وجتسيده ميدانيا من طرف أفراد اتمع واألجهزة من خمتلف أنواعها وبعبارة أخرى 
العمل على متكني سيادة القانون للوصول إىل فكرة دولة القانون، إال أن ذلك مل يتأيت إال بإقامة 

 ذات فعالية إجيابية تضمن للتوثيق حريته وإستقراره من جهة، وبالتايل إستقالل هياكل مادية صلبة
وحرية ومن جهة أخرى واملنظومة التوثيقية كغريها من املنظومات القانونية تقتقد يف غالب األحيان 
إىل عنصر األمن القانوين الذي يساهم إلىحد ما إحترام حقوق وحريات األفراد وذلك بغياب 

  .لنص عليها صراحة يف القانون األساسي للتوثيقوإنعدام ا
  

                   وعلى هذا األساس فان الناحية العملية ملمارسة الوضيفة التوثيقية تعكس لنا متاما 
مبادرات املشرع املختلقة، وذلك أنه مل يتوصل إىل حد الساعة إىل إجياد قانوين ثري على غرار 

ال حيمي حقوق املوثق من اإلهانات والقذف الدول الرائدة يف مثل هذا ا.  
  

وبالتاىل أصبح التوثيق حماصرا ومهانا وضعيفا جيعل حريته جمرد ......................                  
  .وهم كبقية األوهام واخلرافات اليت أكتسحت خمتلف جماالت القانون اهلامة
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   المالحــــــــق



  
    ـــــــقـالمالحـ

  
   .1امللحق رقم 

   .1988 جويليـــــــــة 12 املؤرخ يف27-88نص قانــون التوثيق رقم
  

  أحكام  عامة                              : الباب االول 
  . طرق سريه و تنظيمهيهدف هدا القانون اىل وضع القواعد العامة للتوثيق و حتديد:  01املادة 
تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق ، تسري عليها أحكام هدا القانون ، و أحكام التشريع :  02املادة 

  . املعمول به ، وميتد اختصاصها اال قليمي اىل كامل التراب الوطين 
  :حيدد عددها عن طريق التنظيم 

  : الفصل األول 
  :مهام التوثيق 

مومي للتوثيق اىل اىل موثق يتوىل تسيريه حلسابه اخلاص و حتت يسند كل مكتب ع:  03املادة 
  .مسؤوليته

  .ميكن أن يشترك أكثر من موثق يف تسيري مكتب عمومي للتوثيق 
  . حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم 

 ما مل يشكل املوثقون مهنة متارس للحساب اخلاص ، وال جيوز ألحد أن يكون عضوا فيها:  04املادة 
  :                      يستوف الشروط التالية 

  .اجلنسية اجلزا ئرية  / 1
  .  سنة على األقل 25بلوغ / 2
  .الشهادة اجلامعية  / 3

  . حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم 
لرمسية ، و كذا يعد املوثق ضابطا عموميا يتوىل حترير العقود اليت حيدد القانون صيغتها ا: 05املادة 

كما يتوىل استالم أصول مجيع العقود و الوثا ق .العقود اليت يود الطراف اعطاءها هذه الصيغة 
  .لاليداع اليت حدد هلا القانون هذه الصيغة أو اليت يود حا زها حفظها 

 ونشرها يتوىل املوثق حفظ العقود اليت حيررها أو يستلمها لاليداع ، و يسهر على اعالا:  06املادة 
  .   يف اآلجال احملددة 
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يسلم ضمن الشروط اليت أقرها القانون، صورا تنفيذية للعقود أو نسخا منها أو العقود اليت ال حيتفظ 
  . بأصلها
عامة اجلاري ا العمل مع مراعاة جيوز أن يوكل املوثق يف اطار املهنة طبقا للقواعد ال: 07املادة 

  . حاالت التنايف املنصوص عليها يف هذا القانون 
  .جيب على املوثق أن يقدم نصا ح و أن يتأكد من صحة و فعالية العقود املوثقة أو احملررة : 08املادة 

عليها، وهذا االطار، يقدم نصا ئحه اىل األطراف لتكون اتفاقام منسجمة مع القوانني اليت تسري 
وتضمن تنفيذها، كما يعلم األطراف مبدى التزامام، وما لكل منهم من حقوق، ويشرح هلم مجيع 

  .      األثار وااللتزامات والوسال اليت يتطلبها أو مينحها القانون لضمان تنفيذ ارادم
مي نصا حه دون ميكن للموثق اذا ما طلب منه ، و يف حدود اختصاصاته ، ابداء رأيه و تقد: 09املادة 

  .أن يؤدي ذلك بالضرورة اىل حترير عقد ما 
يؤدي املوثق قبل الشروع يف ممارسة مهنته أمام الس القضا ي حملل اقامته املهنية اليمني : 10املادة 
  : اآلتية

أقسم باهللا الذي ال اله اال هو أن اقوم بعملي أحسن قيام ، وأتعهد أن أخلص يف تأدية وظيفيت وأكتم " 
  ".   ر املهنة، و أسلك يف كل األمورسلوك املوثق الشريف س

يلتزم املوثق بسر املهنة ، و ال ينشر أو يذيع أو أي شىء اال باذن صريح من األطراف أو :  11املادة 
  .   باقتضاءات أو اعفاءات أقرا القوانني و األنظمة املعمول ا

ان يقدم خدماته اذا ما طلب منه ذلك اال اذا كان يتعني على املوثق يف اطار اختصاصه :  12املادة 
  .العقد املعروض عليه خمالفا للقوانني واالنظمة املعمول ا 

ميكن للموثق يف اطار القوانني واالنظمة املعمول ا يف هذا اال ان يوظف حتت  : 13املادة 
  .مسؤوليته أي عامل يرى وجوده ضروريا لتسيري املكتب 

ضاء شروط الكفاءة املهنية للعمال املطالبني باعانة املوثق على ممارسة عمله ، عن طريق حتدد عند االقت
  .التنظيم 
دون االخالل بالعقوبات املدنية واجلزائية واملالية اليت اقرها التشريع والتنظيم غاملعمول  : 14املادة 

 ، مع ايقافه مؤقتا او ما، ميكن ان ينجر عن كل تقصري خطري من طرف املوثق يف التزامات عمله
  .خلعه وذلك حسب الكيفيات اليت ستحدد عن طريق التنظيم 
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  .حاالت التنايف : الفصل الثاين 

  :الميكن ان يسلم املوثق قانونا العقد الذي  : 15املادة 
  . صفة كانت  يكون فيه طرفا معين او مرخصا باية1-
  . بتضمن تدابري لفائدته 2-
  : يعين شخصيا او يكون فيه وكيال او متصرفا او اية صفة اخرى كانت 3-
  . أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حىت الدرجة الرابعة / أ  
  أحد اقاربه أو أ صهاره جتمع مع أحدهم قرابة احلواشي ، و يدخل يف ذلك العم / ب

  .خت و ابن األخ و األ
ال جيوز ألقارب وأصهار املوثق املذكورين يف املادة السابقة و كذلك املستخدمني الذين :  16املادة 

يستطيع األقارب وأصهار األطراف املتعاقدين أن يكونوا شهود . هم حتت سلطته، أن يكونوا شهودا
  .اثبات
  . مباشرة أو غري مباشرة حيظر على املوثق سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو بصفة  : 17املادة 

  . القيام بعملية جتارية أو مصرفية و على العموم بكل عملية مضاربة أخرى-  1
  . التدخل يف ادارة أي شركة -  2
القيام باملضاربات املتعلقة باكتساب أو اعادة بيع العقارات و حتويل الديون و احلقوق املرياثية أو - 3

  .عنوية أسهم صناعية أو غريها من احلقوق امل
.                                                                               االنتفاع من أية عملية يساهم فيها -  4
  . استعمال أمساء مستعارة مهما كانت الظروف و لو بالنسبة للعقود اليت ذكرت أعاله - 5
  . سمسرة أو وكيل أعمال ممارسة باالضافة اىل مهنته أو بواسطة زوجه، مهنة ال- 6
  . السماح لعونه بالتدخل يف العقود اليت يسلمها دون توكيل مكتوب - 7

  :الفصل الثالث 
  .بعض االشكال اخلاصة 

 تكون العقود األصلية أو اليت ال حيتفظ بأصلها حتت مسؤولية املوثق سواء كانت حمررة  :18املادة 
  .           بالوسا ئل و  األجهزة املناسبة باليد أو اآللة الكاتبة و مطبوعة أو مستنسخة

ويف كل احلاالت حترر العقود باللغة العربية يف يف نص واحد واضح تسهل قراءته و بدون اختصار أو 
بياض أو نقص أو كتابـة بني األسطــر، وتكتـــب املبالغ والسنة والشهر ويوم التوقيع على 

 باألرقـام و يصادق على االحاالت فـي اهلامش العقد باحلروف، وتكتـب التواريـخ األخـرى
  أو أسفل الصفحات وعلى عدد الكلمات املشطوبة  يف العقــد، بالتوقيع باألحرف من قبل كـل 
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  . من األطراف و الشهود و املوثق
  :ذلك يبني يف هذه العقود مايلي مامل ينص التشريع املعمول به على خالف 

  .  إسم ولقب املوثق الذي حيررها ومكان ومقر اقامته- 1
  . إسم ولقب وصفة ومسكن وتاريخ وحمل والدة األطراف - 2
  . إسم ولقب وصفة ومسكن الشهود - 3
  .  إسم ولقب ومسكن املترجم اذا اقتضى األمر ذلك - 4
  .فيه العقود  احملل والسنة والشهر و اليوم الذي أبرمت - 5
  .  وكاالت املتعاقدين املصادق عليها من قبل األطراف املعنية و تبقى هذه الوكاالت ملحقة باألصل- 6
  .  قراءة املوثق للفصول املتعلقة بالضرا ئب و التشريغ اخلاص املعمول به - 7

و الشهود وفضال عن ذلك، ميكن كتابة االحاالت يف اهلامش أو يف أسفل العقد و يوقعها األطراف 
  . واملوثق باألحرف األوىل 

  .                     ال يقبل بني أي حترير أو كتابة بني السطور أو اضافة كلمات :19املادة 
  .تعترب الكلمات احملررة أو املكتوبة بني السطور أو املضافة باطلة 

دق عليها يف آخر وفضال عن ذلك فان الكلمات املشطوبة تكون بشكل ال يتنازع يف عددها و يصا
  .  العقد 
 ال يصادق على العقود املوثقة اال اذا اقتضى األمر عرضها على السلطات األجنبية مامل  :20املادة 

  .يتم التصديق من قبل  رئيس حمكمة  حمل اقامة املكتب. تنص على خالف ذلك اتفاقيات دولية 
 و تنتهي بنفس عبارات األحكام  الصادرة  تسلم الصور التنفيذية بصيغة التنفيذ ، فتحرر :21املادة 

  .عن احلكم 
  . يؤشر على األصل بتسليم الصورة التنفيذية

 ال تسلم اال صورة تنفيذية واحدة حتت طا لة خلع املوثق غري أنه ميكن تسليم صورة  :22املادة 
  . تنفيذية اضافية بأمر صادر عن رئيس حمكمة حمل اقامة املكتب 

  .قا باألصل يبقى هذا األمر مرفو
  :الفصل الرابع 

  .السجالت واألختام 
  . يكون للموثق فهارس للعقود اليت يتلقاها مبا يف ذلك العقود اليت ال حيتفظ بأصلها  :23املادة 

  .ترقم هذه الفهارس و يوقع عليها من قبل ر يس حمكمة حمل اقامة املكتب 
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 يوضع على الصور التنفيذية والنسخ واخلالصات خامت خاص للموثق الذي قام بتحريريها  :24املادة 
  .أو تسليمها وذلك حتت طا لة البطالن

  :الفصل اخلامس 
  احملاسبة و العمليات املالية ، الضمان 

يل االيرادات و  ميسك املوثق ضمن الشروط احملددة عن طريق التنظيم حماسبة لتسج :26املادة 
  .   املصاريف وكذا دخول و خروج النقود و األوراق املالية اليت جتري حلساب زبائنه 

  .   تراجع حماسبة املوثق وفق الشروط و الكيفيات احملددة عن طريق التنظيم :27املادة 
 امللزمني مبختلف أنواعها حلساب الدولة من األطراف.   حيصل املوثق احلقوق و الرسوم  :28املادة 

  .بتسديدها 
  . ويدفع مباشرة بقباضات الضرائب املبالغ الواجبة على األطراف بصدد الضريبة 

  .وفضال عن ذلك، يتعني عليه فتح حساب خاص لدى اخلزينة ليودع فيه املبالغ اليت حيوزها 
  : حيظر على املوثق  :29املادة 

ة صفة كانت يف غري االستعمال املخصص هلا، ولو  إستعمال املبالغ والقيم املالية املودعة لديه بأي- 1
  .بصورة مؤقتة 

  . االحتفاظ و لو يف حالة املعاوضة ، باملبالغ اليت يرفعها اىل قباضات الضرائب واخلزينة - 2
  . العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن - 3

 عقد موثق أو بطلب نسخة منه أو بصفة عامة يلجااىل  يتعني على كل من يلتمس حترير :30املادة 
طلب مساعدة املوثق من اجل القيام باي اجراء كان أو يستفيد من آرائه دفع أتعاب حيدد مبلغها طبقا 

  .للتنظيم املعمول 
  . يتعني على املوثق اكتتاب تأمني لضمان مسؤوليته املالية  :31املادة 
للمهنة عن فعل احد أعضائها وفق الكيفيات احملددة عن طريق  ينظم الضمان املايل  :32املادة 
  .التنظيم

  :الفصل السادس 
  .انابة املوثق و االدارة املؤقتة للمكتب 

عند تغيب أو مانع مؤقت ، ميكن للموانابة زميل عنه ، بناء على ترخيص من وكيل  :33املادة 
  .اجلمهورية لدى حمكمة حمل اقامة املكتب 

  ة، وحتت طائلة البطـالن، يشار اىل ذلك على كل أصل عقد مت توقيعه من قبـــل و يف هذه احلال
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  .املوثق النائب

  .كما يتعني االشارة على االصل اىل سببب االنابة 
وضوع على العقد املوثق أو احملرر من  يبقى املوثق الذي متت انابته مسؤوال من ناحية امل :34املادة 
  .قبل نائبه

 يف حالة مانع للموثق أو وفاته قبل توقيع العقد الذي استلمه، وكان موقعا من قبل  :35املادة 
األطراف املتعاقدة و الشهود ، ميكن لرئيس حمكمة حمل اقامة املكتب  أن يأمر ، بناء على طلب من 

وقع هذا العقد من قبل موثق آخر، ويعترب العقد يف هذه احلالة كأنه األطراف املعنية أو أحدها، بأن ي
  .  قد وقع من قبل املوثق الذي تلقاه

  . يف حالة شغور مكتب توثيق و يف انتظار تعيني موثق ميكن تعيني متصرف مؤقت :36املادة 
جراء عن حتدد كيفبات تعيني املتصرف املؤقت وكذلك احلاالت األخرى اليت قد خيصها هذها اال

  . طريق التنظيم 
  :الباب الثاين 
  .تنظيم املهنة 

  . يؤسس جملس أعلى للتوثيق يكلف بدراسة كل املسائل ذات الطابع العام املتعلقة باملهنة  :37املادة 
  .حيدد تشكيله وصالحياته وقواعد تنظيمه وكل ذلك عن طريق التنظيم 

 بتنفيذ كل عمل يهدف اىل ضمان احترام  تؤسس غرفة وطنية وغرف جهوية للموثقني :38املادة 
  .قواعد املهنة و أعرافها 

  .تقوم الغرف اجلهوية للموثقني مبساعدة الغرفة الوطنية يف تأدية مهامها 
  .حيدد تشكيلها وصالحياا وقواعد تنظيمها وسريها وكذا عدد الغرف اجلهوية عن طريق التنظيم

  :الباب الثالث 
  .أحكام ختامية  

 ميكن للموثقني املمارسني عند تاريخ نشر هذا اما االستمرار يف ممارسة املهنة أو االندماج  :39املادة 
  .يف سلك املوظفني املماثلني ضمن الشروط و حسب الكيفيات اليت حتدد عن طريق التنظيم 

 يدمج املستخدمون اآلخرون املكلفون مبهام ذات صلة بالتوثيق ضمن سلك املوظفني املماثلني، مامل
  .يعربوا عن ارادة خمالفة لذلك
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 يف حالة ما اذا تعذر تعيني موثق يف مكتب توثيق عمومي ضمن الشروط املنصوص عليها  :40املادة 
الذي يكتسبه مكتب يف هذا القانون واألشكال احملددة يف النصوص التطبيقية ونظرا لطابع املنفعة 

التوثيق العمومي هذا، ميكن بصفة انتقالية واستثنائية، اسناد هذا املنصب ملوظف مؤهل ينبغي على 
  .املوظف أن ميارس مهمته حسب القواعد السارية على هذه املهنة 

  .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم 
 م  املذكور أعاله، وكذا 1970 ديسمرب سنة 15  املؤرخ يف70-91 يلغى األمر رقم   :41املادة 

  .     األحكام املخالفة هلذا القانون 
  . ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  :42املادة 

   .1988 يوليو 12:  املوافق لــ 1408 ذي القعدة عام 28حرر باجلزائر يف 
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  تطــــور المنــــظومة الــتوثــيقــية 

  ) الـــموثقــيـيــن وأعــــوان التوثيق(

   1970 إلى غايــــة 1962الـــمرحلة الممتدة من 

  
  المناصب المقترحة    الموثقيــينعــــدد      عدد المناصب  ـةنالس

  -      فرنسيين  الجزائريين    
1962  131  8  132  -  131  90  

1963  131  8  33  -  41  101  

1964  131  8  22  -   30  113  

1965  131  8  10  -  18  121  

1966  131  8  2  -  10  122  

1967  131  8  1  -  9  122  

1968  131  8  1  -  9  123  

1989  131  8  0  -  8  123  

1970  131  8  0  -  8  123  

  

  

  1988 إلى 1970 المرحلة الممتدة من -2

  انون األساسي للوظيفة العمومية يعتبر الموثقون أعوان الدولة ويسيرون من قبل الق

  

  

  . إلى يومنا هذا 1988 المرحلة الممتدة من -3

  

  

  السنة

  

  عدد المناصب

   

  عــدد 

  

  الموثقين

المناصب   

  المقترحة

الشركة 

المدنية 

  المهنية

  

  التجمع

أعوان 

  التوثيق

  7000  1  21  204  المجموع  اإلناث  الذكور  1150  1999

    859  87  946         
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المراجــــــــع 



  
                                 قائــمة مراجـــــع  

  
  بالـلغة  العــــربية :  أوال                             

  
  

    :أهم املراسيم اليت تنظم املهنة التوثيقية حسب الترتيب الكرونولوجي
 الذي خيول وزير العدل إعالن شغور املكاتب 1962 ديسمرب 14 املؤرخ يف 62/135مرسوم 

  .املهملة من طرف أصحاا و تعيني معاونني للموثقني لتسيريها 
 املتضمن تعديل النظام االداري لتطبيق قانون 10/07/1963 املؤرخ يف 253 - 63 مرسوم - 2

  .التوثيق 
تضمن إنقاص مكاتب التوثيق والترخيص  امل25/10/1966 املؤرخ يف 319 -66 مرسوم - 3

  .    لكتاب الضبط ممارسة مهنة التوثيق 
  .        املتضمن تنظيم مهنة التوثيق 15/12/1970 املؤرخ يف 91، 70 األمر - 4
  . املتضمن القانون األساسي اخلاص للموثقني 06/01/1971 املؤرخ يف 71،21 املرسوم - 5
 املتضمن القانون االساسي اخلاص للموثقني 06/01/1971 املؤرخ يف71،21 املرسوم - 6

  .املساعدين 
  .  املتعلق مبمارسة القضاء ملهنة التوثيق 25/05/1976 املؤرخ يف 76/50 األمر رقم - 7
  . املتضمن تنظيم مهنة التوثيق 12/07/1988 املؤرخ يف 88/27 القانون رقم - 8
 املتضمن حتديد شروط 08/08/1989 املؤرخ يف1989/144 املرسوم التنفيذي رقم - 9

  .االلتحاق مبهنة التوثيق وممارستها ونظامها االنضباطي وقواعد سري املهنة وسري أجهزا
 الذي حيدد شروط االلتحاق 19/12/1989 املؤرخ يف 89/238 املرسوم التنفيذي رقم -10

ا الداخليةمبهنة املوثق وممارستها ونظامها االنضباطي وقواعد تسيري املهنة وسري أجهز.  
 املتمم للمرسوم التنفيذي 16/11/1991 املؤرخ يف 89/439 املرسوم التنفيذي رقم -11
89/144   
  . املتضمن حتديد مقررات العمومية للتوثيق 28/05/1991 قرار مؤرخ يف -12
  . املتضمن النظام الداخلي للمجلس االعلى للتوثيق 21/07/1991 قرار مؤرخ يف-13
  . املتضمن إجراء مسابقة وطنية لاللتحاق مبهنة التوثيق 27/02/1995 قرار مؤرخ يف -14
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  .القرآن الكرمي 
م ـ األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالتوثيق، اإليداع القانوين رق- األستاذ حلضريي أعمر -

  . - 1997 اجلزائر 97/924
  .-1983 مثلى الطريقة يف ذم الوثيقة، حتقيق وتقدمي، املؤسسة الوطنية للكتاب- عبد احلميد تركي -
 الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، الطبعة الثالثة اجلزء - عبد الرزاق أمحد السنهوري -

  .-بريوت لبنان-منشورات احلليب احلقوقية 
  .- 1900 دار الشعب مصر جزء واحد بريوت -لدون،  مقدمة إبن خ- عبد الرمحان بن خلدون -
 صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، نسخة مصورة عن الطبعة - أبو العباس أمحد بن علي القلقشندي -

  .10، 6، 5، 3، 1األمريية بالقاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد األجزاء 
وعلق عليه حممد حامد الفقي،  األحكام السلطانية، صححه - أبو يعلى حممد بن احلسني الفراء -

  .-1966الطبعة الثانية، مصر 
 التراتيب اإلدارية يف نظام احلكومة النبوية، جزءان، دار الكتاب العريب، - الشيخ عبد احلي الكتاين -

  . -بريوت
تبصرة - القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أيب القاسم بن حممد بن فرحون املالكي املدين -

 أصول األقضية ومناهج األحكام، جزءان، مطبوع على هامش كتاب فتح العلي املالك، احلكام يف
   . - م1958للشيخ عليش، طبع مصر 

  .-جزء طبعة حجرية فاس بدون تاريخ) 12(املعيار، يف اثىن عشر - الونشريسي امحد  -
، الطبعة السادسة ، النظم اإلسالمية نشأا وتطورها، دار العلم للماليني- الدكتور صبحي الصاحل -

1982 .  
، طبعة 1908الوالة وكتاب القضاة، طبع بريوت - أبو عمر حممد بن يوسف الكندي املصري -

  .- معادة، ملكتبة املثىن بغداد
) 3( القاضي حممد بن خلف بن حيان املعروف بوكيع، أخبار القضاة، عامل الكتب بريوت ثالثة -

  . -أجزاء بدون تاريخ 
 احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري، -تز، تعريب حممد عبد اهلادي أبو ريدة  تأليف آدم مي-

  .- 1967أو عصر النهضة يف اإلسالم جزءان، الطبعة الرابعة، دار الكتاب العريب، بريوت 
  .-1961 القاهرة، دار املعارف مصر 4القانون الروماين، طبعة - حممد ممدوح مصطفى -
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  . -1969هاشم حافظ بغداد مطبعة العاين . القانون الروماين، ترمجة وتعليق د- ميشيل فيليه -
  .أدلة االثبات يف القانون املدين اجلزائري والفقه االسالمي، بدون تاريخ - حيي بكوش -
  .1958طبعة اجلامعة الدوية  دمشق م2 الوجيز يف احلقوق الرومانية وتارخيها ط -
  .1947 مدونة جستنيان يف الفقه الروماين القاهرة دار الكاتب -
  

  :القانون املدين اجلزائري 
   :الدوريات والنشريات

   .1997نشرة داخلية تصدرها الغرفة الوطنية للموثق عدد رقم واحد نوفمرب  : "املوثق  " - 1
  .1998 سبتمرب 02رقم دورية داخلية متخصصة عدد  : "املوثق"  - 2
  .1998 03 رقم "....................................املوثق " - 3
  .1998 سبتمرب 04رقم ......................................"املوثق" - 4
  .1998  ديسمرب 05رقم ......................................"املوثق" - 5
  .1999 افريل 06رقم ......................................"املوثق" - 6
  .1999 جويلية 07رقم ......................................"املوثق" - 7
  .1999  نوفنرب 08رقم......................................"املوثق" - 8
  .2000 جتنفي 09رقم ......................................"املوثق" - 9

  .2000 ماي 10رقم ....................................."املوثق" -10
 الطرق واالجراءات العملية لتحرير العقد التوثيقي جملة صادرة عن الغرفة اجلهوية للشرق، إعداد -11

  . األستاذ بورويس زيدان، بدون تاريخ 
  .هوية للشرق حجية العقد الرمسي، الغرفة الوطنية للموثقني، األستاذ بوحالسة عمر الغرفة اجل-12
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  باللغة األجـــنبية: ثــانــيا              
 
 
 
- AUBERT (Jean -luc) : « la responsabilite civile des notaires » 3ème édition défrénois 
décembre 1998. 
 
- AUBERT (Jean -luc) : « LA responsabilite professionnelle des notaires » defrenois.  
 
- BOUTRY  (christian) : (Devenir Diplomé Notaire) Edition 1997. 
 
-  DURAN ( Michel ) : «  le Notaire et vous »  revue le particulier février 1987. 
 
-  DURAN ( Michel ) : «  le Notaire » revue le particulier Juin 1999. 
 
-YAIGRE (Jean) et PELLEBOUT : (Jean François) (PRATIQUE NOTARIALE 
DROIT  ROFESSIONNEL NOTARIAL) QUATRIEME EDITION . 
 
-MOREAU (Alain): « Le Notaire Dans la socièté Française d’HIER à DEMAIN ». 
 
-MOREAU (Alain):les métamorphoses du scribe:Histoire du Notariat (Français) 1989.  
 
- POULPIQUET : «  la responsabilité civile et diciplinaire des notaires L.G.D.J. 
 
- ROUZET (Gille) : «  précis de déontologie notariale »  presses universitaries de 
BORDEAUX  2ème éditon 1994. 
 
- RIOUFOL (Jean ) ET RIGO : (Francoise) (LE NOTARIAT). Deuxième édition mise 
à jour 15 è mille. 4 ème édition . 
 
-REVILLARE (Mariel): (Droit INTERNATIONAL PRIVE ET PRATIQUE 
NOTARIALE.), quatrième édition Avril 1998. 
 
- RIOUFOL ET BOYER : «  le notariat Français ) P.U.F Prefase de paul Chardon. 
 
- VEYSSET  K :« panncaux et enseignes du notariat «  institut international d’histoire 
du Notariat 1978. 
 
- ZERROUK (Keddour) : la fonction notariale selon l’ordonnance n° 70/91 du 
15/12/1970 mémoire du magistère Juin 1977. 
 
- Le Conseil supérieur du notariat : «Vie professionnelle des notaires 1999 /3 N ° 206. 
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قد اعد يف ظرف انتقايل مسح بتحرير املهنة وفتح اال امام كل الكفاءات لتدعيم هذا القطاع 
  واملكانة 1990ام يف حياة االمة غري ان التجربة اليت مر ا منذ حتريره أي منذ سنةاحليوي واهل

اليت احتلها والنتائج املتحصل عليها تبقى مرهونة مبدى انسجام هذا القانون بالتحوالت السائدة 
  . االقتصادية واملالية حىت يتسىن له مواكبة التطور والعوملة واقتصاد السوق 

  
ري ان ما يالحظ عليه  انه مل يضبط عالقة مهنة التوثيق  بالقطاعات االخرى             غ

كمصاحل احلفظ العقاري اليت تعد مدرسة للتوثيق والسجل التجاري والضرائب ومصاحل املسح  
بالرغم من اهودات القيمة والدؤوبة اليت تبذهلا الغرفة الوطنية  للتنسيق مع هذه املصاحل لتذلبيل 

فلم يعط هيبة ملهنة املوثق ومل يضمن له بان . والتخفيف تدرجييا من معاناة املوثقني الصعوبات
    .حيترم من هاته اجلهات املتعامل معها 

وعن مسؤولية املوثق ونظرا لتوسع جمال تدخله فاا تتضاعف من يوم اىل اخر وبالتايل فهو 
كن تقسيم او تصنيف االخطاء معرض الي خطا لكن فمن خالل  املعامالت اليوية للموثقني مي

اىل صنفني االول ويسمى اخلطا العمدي  ويرتكب مبناسبة حترير العقود ونوع يتاتى 
مـــــــــــــن الالمباالة يف تسيري املكتب  وعدم االنضباط  مما ادى باحالة 

ا امام عدد كبري من املوثقني على جلان االنضباط على مستوى الغرف اجلهوية واليت مت الطعن فيه
  .        الغرفة الوطنية 

عدم االنسجام يف بعض النصوص وتكاملها مع املرحلة احلالية ، باالضافة اىل الفراغ القانوين يف 
ميادين خمتلفة اساسية ، و مبا ان املوثق يعد من قبيل اعوان القضاء فانه من غري املنطق ان يتعرض 

 الطرق احملددة يف اجتماعات الس االعلى او يهان من قبل اجلهاز القضائي من غري احترام
للتوثيق، واليت عان ومازال  اىل حد الساعة يعاين من شكاوي غري مربرة امام احملاكم واالخطر 
من ذلك استدعاء املوثق لالدالء بشهادته يف عقد حرره بنفسه ، انه مل ينص صراحة على امكانية 

ة التصور للمشاكل على املستوى الوطين فان مقاضاة حاالت التعسف هذه ،  وامام غياب وحد
الس االعلى للتوثيق هو االطار االمثل ملعاجلة مثل هذه املشاكل ومتابعتها  خاصة وان وزير 

  .العدل هو الذي يراسه  
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

-131-  



   
  

 املهنة ليس لقراراا القوة االلزامية           ضف اىل ذلك ان هذا القانون احدث هياك لتسيري
اذا ما استثين جانب واحد هو تاديب املوثق ان املتصفح للقانون يالحظ انه امهل جوانب كثرية 
من املواد القانونية  ، ومبا ان التوثيق هو العمود الفقري لكل نظام اقتصادي والضامن االساسي 

متر ا اجلزائر تقتضي مراجعة بعض من جلمهور املتعاملني ، فان الـــــمرحلة اليت 
نصوصه وتكييفها وجعلها تساير هذه الــتحوالت العاملية ، فان مهنة التوثيق من  املهن 
النبيلةيستوجب احلفاظ عليها وترقيتها يف شتــى امليادين بفتح افاق جديدة هلا على املستوى 

تقدم وتطور الدول يقاس من خالل االقتصادي العاملي وتوعية املواطنني بامهــــيتها  فان 
  .اضفاء الطابع الرمسي للمعامالت  لتوير االمـــن واالستقرار يف نفوس املتعاملني  
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  الفهـــــرس                                                 
  

  ــــةالصفحـــ
  01املقـدمـــــة                                                                               

  08االسس التارخيية والقانونية ملهنة التوثيق                                   :   البـاب االول -
    09                                  .               االسس التارخيية ملهنة التوثيق : الفصل االول

   09.                                               التوثيق يف العهد القدمي  :  املبحث االول       
  12.                                                  التوثيق عند املسلمني : املبحث الثاين         

     13.                                        التوثيق يف القران الكرمي: طلب االول امل               *
   14" .                               ص"توثيق معامالت الرسول : املطلب الثاين                  *
  15                .                      طرق التوثيق االسالمي: املطلب الثالث                  *

   21.                    االسس التارخيية والوضعية القانونية ملهنة التوثيق يف اجلزائر : الفصل الثاين 
       21.                              األسس التارخيية لنشأة التوثيق يف اجلزائر  : املبحث االول        

  22  نة التوثيقية خالل اإلحتالل الفرنسي من                   امله: املطلب االول                *
  .1962 اىل غاية 1830                

   25 .            1970   اىل غاية1962املرحلة املمتدة  من عام : املطلب الثاين                *
   27.          1988.اية ا اىل  غ1971املرحلة املمتدة من عام : املطلب الثالث                *

   29.                                             الوضعية القانونية للموثقني : املبحث الثاين        
   29 .                                                تعريف التوثيق : الطلب االول                *

  32.                                                 ئص التوثيق خصا: املطلب الثاين              *
  35.                                   شروط وطرق االلتحاق باملهنة: املطلب الثالث              *

   44اختصاصات وواجبات املوثق املهنية يف ظل هيكله التنظيمي                 :  الباب الثاين-
  .          وعالقته باحمليط اخلارجي         

  45.                                             اختصاصات املوثق وواجباته املهنية : الفصل االول
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  45.                                                         اختصاصات املوثق : املبحث االول 
  46.                                      االختصاص الشخصي : املطلب االول                 *
                            48.                                      االختصاص املوضوعي : املطلب الثاين                 *
  49 .                               االختصاص االقليمي الوطين: املطلب الثالث                 *

  51.                                              الواجبات املهنية للموثق:         املبحث الثاين
   51.                           واجب اضفاء الرمسية على العقود: املطلب االول                 *
       66.                              واجب حفظ العقود وتسليمها: املطلب الثاين                 *
         71.                                   واجب النصح واإلرشاد: املطلب الثالث                  *
  78             .                            السر املهين واجب : املطلب الرابع                  *

   79                            .اهليكل التنظيمي للمهنة وعالقته باحمليط املهين : الفصل  الثاين 
    79.                                        اهلياكل املنظمة ملهنة التوثيق  :          املبحث االول

   79                                     . الس االعلى للتوثيق  : املطلب االول                 *
  81.                                      الغرفة الوطنية للتوثيق  : املطلب الثاين                 *
   87.                                     الغرف اجلهوية للتوثيق : املطلب الثالث                 *
     90.                                         عالقة التوثيق باحمليط املهين  : اين         املبحث الث

  90.                                   عالقة  املوثق جبهاز العدالة : املطلب االول                *
   91                   .            عالقة املوثق بالبورصة والبنوك : املطلب الثاين                *
    92 .                             عالقة املوثق بالسجل التجاري : املطلب الثالث                *
      92عالقة املوثق  مبصاحل الشهر العقاري                           : املطلب الرابع                *

  .كاالت العقارية                                 والو
     93.                  عالقة املوثق مبصاحل التسجيل والضرائب : املطلب اخلامس                *

  95                                                                  ـــة  اخلاتـمـــ- 
       97                         املالحـــــــق                                          - 
   105ــع                                                                  ـ املراجــــ- 
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  باسم اهللا الرحمن  الرحيم 



  
  
  
  
  

  آــلـــمـــــة شكــــــــــــر 

  

  

  أتقدم بشكري الخالص والجزيل 
  وثي سعاد للدآتوره السيدة  الغ

التي لم تبخل علي بالنصح واإلرشاد 
  .والتجويه القيم طيلة البحث



  :امللحقات 
  .      املنظم ملهنة التوثيق 1988 جويلية 12 الؤرخ يف  88/27القانون رقم   : 1ملحق رقم 
 اىل 1962جدول تقرييب  ميثل عدد املوثقني  يف اجلزائر يف الفترة املمتدة  من  : 2ملحق رقم 

  اية   غ
  

  .:                                حترير العقد التوثيقي
  :رحلة ما قبل التوثيق 

      ال يقوم املوثق  بتحرير أي ورقة رمسية اال اذا دفع الرسم املستحق عنها وله بعد ذلك قبل 
 وذلك اجراء توثيق ان يتاكد من شخصية املتعاقدين بشهادة شاهدين بالغني عاقلني معروفني له ،

  ***او ان تكون شخصيتهما ثابتة مبستند رمسي املادة ،********تطبيقا الحكام املادة
  ،***وذلك حتاشيا للتالعب وتفاديا من وقوع تزوير ماامكن املادة
وله ان يطلب اثباتا الهلية املتعاقدين . مث جيب بعد ذلك ان يتثبت من اهلية املتعاقدين ورضائهم 

**. هلية من مستنادات كشهادة ميالد او شهادة طبتة او أي مستند آخرتقدمي ما يؤيد تلك اال
واملقصود باالهلية يف هذا اال البلوغ و العقل وعدم وجود مانع قانوين لدى احد املتعاقدين ،  
كان يباشر وصي او قيم التعاقد على مال قاصر او حمجور عليه بدون اذن يف ذلك من اجلهة 

تعاقد بوكيل، فعلى املوثق ان يتاكد من ان مضمون الورقة املطلوب توثيقها واذا مت ال**. املختصة
فاذا اتضح للموثق عدم توافر االهلية او الرضاء لدى املتعاقدين ، او اذا **.الجياوز حدود الوكالة

كانت الورقة الرمسية املطلوب توثيقها ظاهرة البطالن كما اذاكانت  تثبت بيعا على ارض 
يا ، كان للموثق ان يعيد الورقة  اىل ذوي الشان  وتبيان اسباب الرفض من موقوفة وقفا خري
والشك ان منح القانون املوثق هذه السلطة من مقتضيات ما توخاه قانون . الناحية القانونية 

التوثيق من ضبط احملررات ومراعاة صحتها والدقة فيها ، ملا يتمتع به من خصائص ومميزات ، 
 كانت وظيفة املوثق تنحصر يف تلقي ارادة ذوي الشان ، دون التاكد منها او وال يتحقق ذلك اذا

  **مراجعتهم فيها
  

  :مرحلة التوثيق 







 مكتب األستاذة حلضيــــــــــري وردة
 حمامية لدى الــــــــــــس

  حي الصغري جباية04 رقم 03ج الثورة ترقية أيت عباس عمارة 
 35-60-21 (05)  :رقم اهلاتف 

  
 1999 أكتوبر 02جباية يوم 

 إىل السيد مفتش الضرائب لداائرة تيشي
 

 .طلب إعادة النظر يف التقييم : املوضوع 
 1999 جويلية 06تبليغكم املؤرخ يف : املرجع 

 
مبـــــوجب تبليغـــكــم املؤرخ يف السادس من شهر جويلية من عام ألف                     

واملتعلق بنقصان يف تقديـــر مثـــــن بيــع  (06/07/1999)وتسعمائة وتسعة وتسعون 
العقــــار الكائــــن بتيشــــي واليـــة جباية أخربمتوين عن إعادة تقييم ذات  

 .العقار
 

حيـــــث ان موكلي حييط  سيادتكـــــم علما أنه  اشترى  العقار حمل                     
 دج  ، مبوجب عقد حمرر أمام 00،8.000.000 اعادةل التقييم بثمن رئيسي قدره

األستــــــاذ كــــايت أحممد بتاريخ التاسع من شهر ماي من عام ألف وتسعمائة ومثانية 
وتسعون واملسجل بتاريخ الثاين من شهر جوان من عام ألف وتسعمائة ومثانية وتسعون والذي أ شهرت 

تاريخ الثاين عشر من شهر أكتوبر من عام ألف وتسعمائة نسخة منه لدى احملافظة العقارية لوالية جباية ب
 ) .12/10/1998(ومثانية وتسعون 

 
حيـــــــــــث أن مصاحلكم قامت بإعادة تقييم العقار املعين بتحديد  ما                     

 .  دج00،5.570.000 دج أي مبعدل نقصان يقدريف التصريح 13.570.000قيمته 
 

 املؤرخ يف 93/271حيــــــــــــث أن وعمال بأحكام املرسوم  رقم                     
 .  فإنه ميكن إدراج عدة مالحظات يف هذا الصدد1993 نوفمرب 10

 



حيــــــــــــث أن موكلي حييط سيادتكم على أنه وقع إغفال يف ذكر                     
سب املذكرة التنظيمية الصادرة عن اإلدارة املركزية أن العقار يف طور اإلجناز وقد بلغت نسبة األشغال ح

وميكنكم ، كالتبليط والتلبيس والنجارة وغريها ، واليت مل تنجز إىل حد الساعة   % 70 للضرائب حبوايل 
  .معاينة ذلك مثلما تستوجبه مذكرة اإلدارة املركزية للضرائب  

 
بعني اإلعتبار ذات املذكرة فيما                     حيــــــــــــث أنه وإذا أخذنا 

، فإن نسبة التخفيض لعدم اجناز االشغال %     70يتعلق بنسبة تقدم األشغال واملقدرة حبوالــــي 
  وبالتايل فان االقيمة املصرح ا يف العقد احملرر من طرف االستاذ كايت اكرب % 30املذكورة اعاله هي

  .وه اليه اعاله  بكثري مما هو معمول به حسب املرسوم املن
  
  

                              حيــــــــــــث أنه وباملقابل فإذا اتبعنا طريقة التقييم 
  : السالف ذكره تكون كمايلي 93/271املنصوص عليها يف املرسوم رقم

   .2 م94،327تقدر مساحته  بـ :  الطابق األسفــل - :بالنسبة للبناية )  1
   .2 م94،327ر مساحته  بـ تقد:  الطابق األرضي -
   .2 م94،327تقدر مساحته  بـ :  الطابــــق األول -
   .2 م94،327تقدر مساحته  بـ :  الطابق الثانــــي-

  2 م 76،1311:          جمموع املساحة املبنية 
  . لكوا تقع يف املنطقة األوىل  دج00،9000: قيمة املتر املربع هي 

  :يت وتكون القيمة الكلية كاآل
  .دج   11805840 = 2 مx 76،1311  دج  9000

       
  :بالنسبة للقطعة األرضية - 2

  :مساحة القطعة االرضية الكلية باستخراج املساحة غري املبنية 
  .2 م10،331 = 2 م94،327 -  2 م659

 دج إذن x40% = 496650 دج x 2500 10،331: التخفيض بالنسبة للمساحة املبنية هي 
 .  دج496650يقية للقطعة غري املبنية تقدر بـ القيمة احلق

  



 : وعليه فإن القيمة احلقيقية للعقار يقدر كما يلي
  . دج  12302490=  دج 496650+ دج   11805840

ضف إىل ذلك ، فإن ما ا ستقر عليه  اخلرباء يف هذا جمال تقييم العقارات أن العقار يقسم إىل عدة 
  .عقار خيضع إىل تقييم ومعامل خيتلف عن مستوى اخرمستويات حبيث أن كل مستوى من ال

  
                    ومهما يكن من أمر ، وعلى ضوء ما تقدم ، فإن التصريح بثمن البيع يف العقد يتضمن 
القيمة احلقيقية لألموال العقارية ذلك أن األطراف أخذوا بعني اإلعتبار نسبة األشغال املنجزة يف حتديد 

من التخفيض و بذلك تكون قد %  30وعليه فإن مصاحلكم مل تأخذ بعني اإلعتبار نسبة قيمة العقار ، 
  .اغفلت عامال مهما يف جمال تقييم العقارات 

  
                    إنه ومن أجل ذلك يرجى ، من سيادتكم ، إعادة النظر يف املبلغ احملدد يف وثيقة اعادة 

  .غية   ختفيضه إىل احلد املعقول التقييم املعدة من طرف مصاحلكم وذلك  ب
                                       

  .تفضلوا سيدي بقبول فائق احترامايت 
  

  مع كافة التحفظات     



  مضمون و ميدان العقد التوثيقي 
 من قانون التوثيق علىضرورة ادراج  عدة عبارات  واجبة  يف حمتوى العقد وتتعلق 18تنص املادة 
خصية املوثق احملرر للعقد وكذا هوية االطراف والشهود واملترجم ان وجد ، يف استعمال خصيصا بش

  . الوكاالت ، وقراءة قوانني املالية وهي ليست كلها ضرورية يف العقد 
توجد بعض العبارات ذات طابع تكميلي كقراءة قوانني املالية اليت اغفاهلا يرتب غرامة  مدنية على كاهل 

 فان مضمون العقد التوثيقي حدد اصال من طرف قانونه  االساسي الذي يشكل القالب او وعليه. املوثق 
ويف االخري .الرسم احلقيقي له ، والذي ال يفرض على املوثق امنا  يتماشى وفقا او تبعا ملتطلبات التحرير 
وا امامه وعلى يظهر العقد التوثيقي كحكم ببدأاملوثق فيه بتبيان اختصاصه مع اقرار بان االطراف حضر

  .مرأى منه مث يتلو  العقد على مسامع االطراف ويكتمل العقد بامضاء املوثق عليه 
يعد التحرير العملية  املادية والعلمية اليت يلتزم املوثق بادائها العطاء القوة القانونية التفاق االطراف دف 

  .تعزيز وتسهيل الدليل مستقبال وحاضرا
  
  
  
  
 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

يف 1988 جويلية 1 2 املؤرخ يف 2 7 /88لقد عرفت مهنة  التؤثيق يف بالدنا قبل صدور القانون رقم 
 مرحلة اقل  ما يقال عنها اا متيزت با لركود و اجلمود و االنطواء 1 9 7 0 ديسمرب 1 5اطار االمر 

 اقتصادية واجتماعية سادت البالد والذي على  الذات و بسبب ظروف وعوامل شىت سواء كانت سياسية
طبع تدخل مؤسسات الدولة يف مجيع امليادين مما ادى اىل ميش املهنة وتقليص وظيفتها كمرفق عام خيدم 
الصاحل العام ويضمن استقرار املعامالت بني االفراد ومل يعد املوثق ضابطا عموميا ميارس حلسابه اخلاص بل 

ية بل كان موظفا عموميا مل يكن مييزه أي شيئ عن بقية املوظفني عامة  باسم وحلساب القوة العموم
فاالمر مل ياخذ بعني االعتبار مميزات الوظيفة التوثقية املتمثلة خصيصا يف تلقي العقود اليت يريد االطراف 

د العريف اضفاء طابع الشرعية والرمسية عليها لذا اضمحل دور املوثق وقل شانه يف احلياة العامة وحل العق
حمل العقد الرمسي يف اغلب االحوال نتيجة انصراف االطراف اىل التعاقدات العرفية بدال من مكاتب 

 حيث أن املعامالت يف هذه الفترة كانت متوقفة بفعل قانون الثورة الزراعية اليت مجدت 1(التوثيق
ملنازاعات لدى اجلهات القضائية الضامنة هلم سالمة وشرعية معامالم مما اجنر عنها تراكم ا) املعامالت

وسيادة الفوضى يف املعامالت وحرمان بالتايل اخلزينة العمومية من موارد مالية هامة ومعتربة اىل حني 
 املتضمن تنظيم مهنة التوثيق والذي حرر املهنة 1988 جويلية 12 املؤرخ يف 88/27ظهور قانون رقم 

  .              وادخل عليها تعديالت هامة  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  



  جملس قضاء جبايــــــــــــة
  حمكمة جبايــــــــــــــــــــــة

  مكتب السيد رئيس احملكمة   
                                                                  

    عريضة طلب استصدارامر االداء
  

ن املطبعية لوالية جباية املمثلة يف شخص  مؤسسة أشغال الطباعة والفنو :لفائــــــــــدة
مديرها الكائن مقرها بامع اإلداري شارع احلرية 
جبايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ــــــــــــة
حلضريي ) ا(يف حقها .........................دائنــــــــــــة 

                                                .                        وريــــــــــــــــدة 
  

املؤسسة العمومية للبناء واالشغال العمومية الكائن مقرها باملنطقة : ضـــــــــــــد
  مدين ........................... الصناعية احدادن جباية املمثلة يف شخص مديرها  

  
    رام للسيد رئيس احملكمة  بعد اداء االحت                             

  
يتشرف العارض أن يتقدم أمام سيادتكم احملترمة ذا الطلب الذي يلتمس مبوجبه      

  : من ق ا م وذلك لألسباب التالية174استصدار األمر باألداء طبقا للمادة 
باجناز عدة                   حيث ان العارض بصفته مدير مؤسسة اشغال الطباعة والفنون املطبعية قام 

  :أشغال للطباعة  وذلك مبوجب طلبات لسندات حمررة على التوالــي
  ) مرفقة 1وثيقة رقم  .(087 حتت رقم 13/11/1993 طلب مؤرخ ب -
  ) مرفقة 2وثيقة رقم .(44 حتــــت رقـــــــــم 23/1/94 -
  ) مرفقة 3وثيقة رقم .(39 حتـــت رقـــــــم 17/01/94 -
  ) مرفقة 4وثيقة رقم  .(57ـــــــم  حتـت رقـ19/03/94 -
   //)5وثيقة رقم  .(679 حتــــــت رقـــــــم 19/04/94 -
   )6وثيقة رقم .(71 حتـــــــــــــــــــــت رقم 20/04/94 -



   ) 7وثيقة رقم  .(699 حتت رقــــــــــــــــــــــم 3/7/94 -
  )ة  مرفق8وثيقة  . (715 حتـــــــتت رقــم  22/08/94 -
  )9وثيقة مرفقة  . (651حتــــــــت رقـــم  .27/09/94 -
  )10وثيقة رقم  . (725 حتـــــــــت رقــــم 27/09/94 -
  )11وثيقة رقم  . (702 حتـــــــــت رقـــــــــم 4/7/94 -
  ) 12وثيقة رقم  . (646 حتــــــــــت رقـــــــــم 9/1/95 -
   ) 13مرفقة رقم وثيقة  . (1920 حتت رقم 25/02/95 -
  )14وثيقة رقم . (644 حتت رقـــــــــــــــم 22/12/94 -
   )15وثيقة رقم  . (638 حتت رقــــــــــــم 19/12/94 -
  
  
حيث أن العارض الطالب أجنز األشغال املكلف ا ولكن قبل ذلك قام هذا األخري      

 29 الوضعية املالية املؤرخة فــي بتثقدمي مفصل لكافة األشغال اليت قام ا وذلك مبوجـــــب
إذ حـــددت قيمــــة األشغـــال املنجزة مببلغ  . 2000جويليــــــــة 
  . دج 200. 95،634إمجــــــايل قدره  

   
               حيث أن املدين أبدى موافقته التامة لتلك القيمة املالية إال أنه مل يشأ تسديد أي دينار واحد 

  .يف ذمته غلى حد الساعة بالرغم من مساعي الدائن ألجل دفعها من الدين الذي 
  ) . وثيقة مرفقة(
  

  .                  حيث أن مبلغ الدين معني املقدار وثابت بالكتابة وحال األداء
  

                حيث أنه وأمام كل ما ذكر سالفا، مل جيد الدائن كسبيل حلماية حقوقه إال اللجوء أمام 
  .رئيس احملكمة لوضع حد  لتصرفات املدين التعسفيةالسيد 

  
  هلـــــــــذه األسبـــــــــــاب

  
  .يلتمس الدائن الطالب من السيد رئيس احملكمة احملترم 



 15إبــالغ املدين بأمر األداء لثبوت صحة الدين وإخطاره بدفع املبلغ املطالب به وملحقاته يف مهلة 
  .يوما

  
  :الوثائق املرفقة

  
  ) 15 اىل 1من (سخ من طلبات لسندات حتت رقم  ن-
 جويلية 29 جرد للوضعية املالية للحسابات املستحقة للعارض من جراء األشغال اليت أجنزها مؤرخ يف-

2000.   
                                                مع كافة التحفظـات 

عن العارض حمامه                                                   



  
أمـــــــــــــــــــــــــــــــ********************

  **********************ـــر
 حنن السيد                                        رئيس حمكمة جباية

 . بعد اإلطالع على عريضة الطالب واألسباب الواردة فيها -
 . بعد اإلطالع على سندات الدين -
 . من قانون اإلجراءات املدنية174 اإلطالع على أحكام املادة بعد -
 .حيث أن املبلغ املستحق ثابت  بالكتابة معني املقدار وحال األداء -

  م.إ .  من ق 176حيث وطبقا للمادة 
قة نأمر بإبالغ  أمر األداء هذا إىل املدين املؤسسة العمومية للبناء واألشغال العمومية الكائن مقرها باملنط

الصناعية احدادن جباية وذلك إلثبات صحة الدين بالوثيقة املقدمة واملشار إليها أعاله وإخطاره بدفع املبلغ 
 . املطلوب

 رئيس احملكمة
  جباية يف            

  
  



  جملس قضاء جبايــــــــــــة
  حمكمة جبايــــــــــــــــــــــة

  مكتب السيد رئيس احملكمة   
                                                                  
    عريضة طلب استصدارامر االداء

  
  

 مؤسسة أشغال الطباعة والفنون املطبعية لوالية جباية املمثلة يف شخص  :لفائــــــــــدة
  .مديرها الكائن مقرها بامع اإلداري شارع احلرية جباية 

حلضريي ) ا(يف حقها .........................دائنــــــــــــة 
.                                                                        وريــــــــــــــــدة 

  
  

املركب السياحي احلماديني الكائن مقره بتيشي  والية جباية  املمثل : ضـــــــــــــد
  مدين .... .......................يف شخص مديره  

  
  

     بعد اداء االحترام للسيد رئيس احملكمة                              
  

يتشرف العارض أن يتقدم أمام سيادتكم احملترمة ذا الطلب الذي يلتمس مبوجبه      
  : من ق ا م وذلك لألسباب التالية174استصدار األمر باألداء طبقا للمادة 

ارض بصفته مدير مؤسسة اشغال الطباعة والفنون املطبعية قام باجناز عدة                  حيث ان الع
  :أشغال للطباعة  وذلك مبوجب طلبات لسندات حمررة على التوالــي

  ) مرفقة 1وثيقة رقم . ( 1724 حتت رقم 12/09/95 طلب مؤرخ يف -
. 3756 حتت رقــــــــــــــــــــــــــــم 14/11/95-
   ) مرفقة2وثيقة رقم (

 . 3696 حتت رقــــــــــــــــــــــــــــم 22/01/96
  ) مرفقة 3وثيقة رقم (



 4969 حتت رقــــــــــــــــــــــــــــــم 1/08/96
  ) مرفقة  4وثيقة رقم . (
 حتت 12/02/97-

 .( 4961رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
   ) 5وثيقة رقم 

 حتت 29/04/97-
 . 4887ــــــــــــــــــــــــم رقــــــــــــ

   )6وثيقة رقم (
 . 3055 حتت رقــــــــــــــــــــــــــم 12/05/97-
  ) مرفقة 7وثيقة رقم (
 حتت رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 21/05/97-

   // )8وثيقة رقم  . (3061
 حتت 09/09/97-

 . ( 2427رقــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
   )9ثيقة رقم و
 حتت رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 10/01/98-

   )10وثيقة  رقم  . (1160
 حتت 26/04/98-

وثيقة . ( 2819رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 
   ) 11رقم 

  
  
  
حيث أن العارض الطالب أجنز األشغال املكلف ا ولكن قبل ذلك قام هذا األخري      

 29افة األشغال اليت قام ا وذلك مبوجـــــب الوضعية املالية املؤرخة فــي بتثقدمي مفصل لك
إذ حـــددت قيمــــة األشغـــال املنجزة مببلغ  . 2000جويليــــــــة 
  . دج 363 .964 ،73إمجــــــايل قدره 

 تسديد أي دينار واحد             حيث أن املدين أبدى موافقته التامة لتلك القيمة املالية إال أنه مل يشأ



  .من الدين الذي يف ذمته اىل حد الساعة بالرغم من مساعي الدائن ألجل دفعها 
  ) . وثيقة مرفقة(

                حيــــــــــــث أن مبلـــــــغ الديـــــــن 
معيـــن املقــدار وثابـــت بالكتابــــة وحـــــــــــــــــال 

  .  األداء
    حيث أنه وأمام كل ما ذكر سالفا، مل جيد الدائن كسبيل حلماية حقوقه إال اللجوء               

  .أمام السيد رئيس احملكمة لوضع حد  لتصرفات املدين التعسفية
  هلـــــــــذه األسبـــــــــاب

  .يلتمس الدائن الطالب من السيد رئيس احملكمة احملترم 
 15الدين وإخطاره بدفع املبلغ املطالب به وملحقاته يف مهلة إبــالغ املدين بأمر األداء لثبوت صحة 

  .يوما
  :الوثائق املرفقة

  ).  مرفقة 11 اىل 1من ( نسخ من طلبات لسندات حتت رقم -
 20 جرد للوضعية املالية للحسابات املستحقة للعارض من جراء األشغال اليت أجنزها واملؤرخة ب -

   .2000جويلية 
                              مــــع كافة التحفظـات                     

                                                   عـــن العارض حماميه 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــ********************

  **********************ـــر
 كمة جبايةحنن السيد                                        رئيس حم

 . بعد اإلطالع على عريضة الطالب واألسباب الواردة فيها -
 . بعد اإلطالع على سندات الدين -
 . من قانون اإلجراءات املدنية174بعد اإلطالع على أحكام املادة  -
 .حيث أن املبلغ املستحق ثابت  بالكتابة معني املقدار وحال األداء -

  م.إ .  من ق 176حيث وطبقا للمادة 
نأمر بإبالغ  أمر األداء هذا إىل املدين املركب السياحي احلماديني الكائن مقره بتيشي والية جباية وذلك 

 . إلثبات صحة الدين بالوثيقة املقدمة واملشار إليها أعاله وإخطاره بدفع املبلغ املطلوب
 رئيس احملكمة



  جباية يف            
  



  جملس قضاء جبايــــــــــــة
  جبايــــــــــــــــــــــةحمكمة 

  مكتب السيد رئيس احملكمة   
                                   

  
                                             

    عريضة طلب استصدار أمر االداء
  
  

حلضريي أعمر، موثق الكائن مقر مكتبه  حبي الصغري ترقية ايت عباس :لفائــــــــــدة
  . جباية 4قم  ر3عمارة

  

  
بن حماد حلضريي  ) ا(يف حقه .......................... دائـــــن  

  .وريــــــــــــــــدة
  

 ج اودان جباية 30هارون  رشيد  الساكن : ضـــــــــــــد
  مدين ..................... 

  
  
  

      بعد اداء االحترام للسيد رئيس احملكمة                             
  

      يتشرف العارض أن يتقدم أمام سيادتكم احملترمة ذا الطلب الذي يلتمس مبوجبه استصدار    
  : من ق ا م وذلك لألسباب التالية174األمر باألداء طبقا للمادة 

  
               حيث ان العارض بصفته موثق قام  بتحرير عقد اتراف بالدين  بناء على طلب   السيد 

 من 10 و7د املدين    لفائدة املؤسسة الوطنية  للتموين باخلشب  ومشتقاته   وذلك بتاريخ هارون رشي
  ) وثيقة مرفقة.   (2000شهر جوان 



  
               حيــــــــــــــــث أن العارض الطالب أجنز ماكلف به ولكن قبل 

تورة   املؤرخة فــي  ذلك قام هذا االخري بتثقدمي فاتورة االتعــــــاب لذلك  مبوجب الفا
إذ حـــددت القيمــــة املالية  . 2000  جوان 10

. بثمانيـــــــــــــــــــــــة االف ومخسمائة دينار جزائري 
  ). دج 00،8500(
  
  
  
  
  

               حيث أن املدين أبدى موافقته التامة لتلك القيمة املالية إال أنه مل يشأ تسديد أي دينار واحد 
وثيقة . (دين الذي يف ذمته اىل حد الساعة بالرغم من مساعي الدائن ألجل دفعهــــــامن ال
  ) مرفقة

               حيـــــــــــــث أن مبلــــــــــــــــغ 
الديـــــــــن معني املقدار وثابت بالكتابة وحـــــــــــــــــال 

  .  األداء
  

ر سالفا، مل جيد الدائن كسبيل حلماية حقوقه إال اللجوء أمام                حيث أنه وأمام كل ما ذك
  .السيد رئيس احملكمة لوضع حد  لتصرفات املدين التعسفيــــة

  
  

  هلـــــــــــــــــذه األسبــــــــــــــاب
  

  .يلتمس الدائن الطالب من السيد رئيس احملكمة احملترم 
 15 وإخطاره بدفع املبلغ املطالب به وملحقاته يف مهلة إبــالغ املدين بأمر األداء لثبوت صحة الدين

  .يوما
  



  :الوثائق املرفقة
  
   . 06/2000 /10 و07 نسخة من العقد  احملرر بتاريخ -
   .                                  10/06/2000 نسخة من فاتورة االتعاب  املؤرخ يف -
  

  مع كافة التحفظـات 
عن العارض حماميه 



  
أمـــــــــــــــــــــــــــــــ********************
  **********************ـــر

  
 حنن السيد                                        رئيس حمكمة جباية

 . بعد اإلطالع على عريضة الطالب واألسباب الواردة فيها -
 . بعد اإلطالع على سندات الدين -
 . من قانون اإلجراءات املدنية174ة بعد اإلطالع على أحكام املاد -
 .حيث أن املبلغ املستحق ثابت  بالكتابة معني املقدار وحال األداء -

  م.إ .  من ق 176حيث وطبقا للمادة 
 

 ج اودان جباية وذلك إلثبات 30نأمر بإبالغ  أمر األداء هذا إىل املدين السيد هارون رشيد الساكن 
 . ملشار إليها أعاله وإخطاره بدفع املبلغ املطلوبصحة الدين بالوثيقة املقدمة وا

 
 رئيس احملكمة

  جباية يف            
  



  الواجبات املهنية   للموثق 
 تتمحور مهام الضابط العمومي يف ضمان حسن سري اخلدمة العمومية عن طريق اضفاء الرمسية على 

ود االطراف  اضفاء تلك الصفة العقود والتصرفات ومبقتضى ذلك فهو مكلف بتحرير العقود اليت ي
من قانون التوثيق ** لضمان حفظها ومنح ذوي الشان نسخا وصورا تنفيذية وهذا تطبيقا الحكام املادة 

فصالحيات املوثق اذن متنوعة  تصب كلها يف قالب وحيد اال وهو الرمسية وعليه ""******* اليت تنص 
ل احدامها يف حترير العقود ودراسة طبيعتها القانونية، ويف ميكن تقسيم هذه النقطة اىل مسالتني هامتني تتمث

  .نقطة اخرى مهمة حفظ اصول العقود وكيفية تسليمها 
  

  الصيغة الرمسية للعقود 
تعد الصيغة الرمسية للعقود  االمتياز الوحيد الذي يغرس يف نفوس االطراف الطمانينة والثقة على ماقدموا 

 وخيمة لو مل تكن الرمسية  حاضرة وهي النتيجة  الستلهمة واملستنبطة عليه من تصرفات قد تكون نتائجها
  .من تدخل املوثق يف ذلك 

  حترير العقد التوثيقي
يعد التحرير العملية املادية والعلمية اليت يلتزم املوثق بادائها العطاء القوة القانونية التفاق االطراف 

ان هذا الرداء الذي ال يستلزم ان يكون . اجة وتصرحيام دف تعزيز وتسهيل الدليل يف وقت احل
بالضرورة موحدا  بل البد ان يكون مبثابة املقياس احملدد لالتفاقية فهو بالتايل متنوع ويتارجح بني االتساع 

  . والضيق 
  . البد من التمييز بني كتابة العقد وحتريره فهما مفهومان خمتلفان ووجه االختالف  هذا بني وواضح 

ثق اليكتب بامالء من االطراف امنا يلعب دورا اجيابيا يف هذا الصدد انه حيرر وهو السيد يف حترير ان املو
العقد ويف اغلب االحيان يقوم بترمجة االرادة احلقيقية لالطراف من اجل ضمان صدق  وصحة العقد 

   .احملرر من طرفه فهو ملزم باخلضوع اىل تنظيم قانوين يتسم اىل حد كبري بالصرامة 
  
  
  
  
  
  

ان قانون التوثيق يلقي  على الضابط العمومي االلتزام بقواعد كثرية ومتنوعة تتعلق تارة مبضمون العقد 



  .وتارة اخرى بشكله وهاتني النقطتني تقتضي الوقوف عندها  قصد شرحها
ا عادة من ان حترير العقد ليس بالعملية السهلة اذ البد من االنتباه ذلك ان اغلب االحكام والرتاعات تنش

حترير غري مرغوب فيه وللحصول على حترير احسن  واضمن البد من اجتماع ثالثة شروط كالسيطرة  
الكلية على االسلوب القانوين الذي يسمح له بالتعبري بوضوح وبالدقة اتفاق االطراف والثقافة القانونية 

قوط يف متاهات االخطاء القانونية الواسعةواملعمقة للتشريع واالحكام القضائية والذي بدوا ميكن الس
اخلطرية واخريا املمارسة التوثيقية ان صح التعبري الذي التكمن يف السيطرة يف استعمال الوثائق بل يف 

التجربة الضرورية لالعمال والرجال وطرق العمل اليت تتطلبها مثل هذه التجربة لتفادي العراقيل واملشاكل 
ويف هذا االطار .ا كله البد ان يكون حترير العقد صادق وواضح وحمدد اليت قد تواجهه باالضافة اىل هذ

توجد عقود مركبة كالتصفية وقسمة التركات والشركات واليت يتطلب تطبيقها توسعات كثرية والبد ان 
  . يكون شرعي يعرب عن كل ما هو ضروري الجياد عملية اتفاق االطراف 

قة االمر مثرة اجلهد الشخصي للموثق بغض النظر عما اذا كان ان عملية حترير العقد التوثيقي هي يف حقي
هو كاتبها  او حتت رقابته مع احد معاونيه املؤهلني لذلك ، فهومرخص لتحرير العقد مبوجب مشروع 

مقتلرح من االطراف حمضر يف غالب                                           االحيان من طرفهم ، هذه 
  من املرسوم الصادر بتاريخ  5وص عليها يف القانون التوثيقي امنا جتد جذورها يف املادة  العملية غري منص

  .املتضمن تلقي الرسوم التوثيقية 1971جانفي06
ان املوثق غري ملزم بقبول مشروع االتفاق املعد من طرف ذوي الشان امنا يدخل عليه تعديالت يراها 

اذاكانت غري خمالفة الحكام القوانني وخاصة قانون التوثيق ضرورية ومناسبة وله فيذلك ان يتحرى ما 
  .وان كانت تتطابق وارادات االطراف 

  اما عن كيفية حترير العقد فقد ترك 
املشرع اجلزائري للموثق حرية اختيار الوسيلة اليت يراها مناسبة له لتدوين العقود كالكتابة باليد او بااللة 

وذا ساير املشرع ماتقتضيه . ستنساخ بالوسائلى واالجهزة املناسبةالراقنة او عن طريق الطباعة واال
االوضاع وانسجم  مع التطور الذي يشهده العصر يف ميدان الكتابة ، ويشهد التوثيق الذي اختار 

احلاسوب كوسيلة عمل لالجناز خدماته فسرعة التعامل مع خمتلف مناذج العقود احملفوظة وامكانية الرجوع 
  ا دعت الضرورة وشهولة                                     اليها وقتم

تصحيح االخطاء ونسخ العقود يف وقت وجيز جتعل املوثق مظطرا ملواكبة التطور من اجل حتسني خدماته 
فعند حترير العقد تراقب وتصحح املعلومات املدرجة فيها فبل سحبها وذلك تفاديا لتكرارالعمل  وضياع 

  ، املوثق يف حالة توقيعه من االطراف اىل التشطيب واالحالةالوقت مما يظطر
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب األستاذة حلضريي وردة 
  حمامية لدى الس
   جباية 04 رقم  3ج الثورة ترقية أيت عباس عمارة 

  
  

ه                أنا املمضية أسفله األستاذة حلضريي وردة حمامية الكائن مكتبها بالعنوان املذكور أعال
أصرح بأنين كلفت السيد األستاذ حلضريي أعمر موثق ببجاية الكائن مكتبه بنفس العنوان املذكور أعاله 

 -  بني بن خالط ربيع و ورثة بن خالط علي 1416: ، و ذلك لسحب الوثائق التالية يف القضية رقم 
  :و ذلك من أجل إعادة السري يف  الدعوى بعد اخلربة .القسم العقاري 

  
  1998 /929 حتت رقم27/12/1998كم املؤرخ يف  احل- 1
  . من طرف املوثقة بكري نادية 27/09/1999 تقرير اخلربة املنجزة يف - 2
  

  .                             تفضلوا بقبول أمسى عبارات التقدير و اإلحترام 



  
  ************املطلب الرابع*************

   املسلمني التوثيق عند بعض العلماء والفقهاء
                   

  
املنهج الفائق واملنهل "                ان ابرز ما قيل عن التوثيق كان للونشريسي الذي حرص يف كتابه 

يف حماجته البن اخلطيب بابراز قيمة التوثيق معتمدا "    الرائق واملعىن الالئق باداب املوثق واحكام الوثائق 
"  وينقل ما نصه 491/1097لفقهية،    فيذكر براي ابن مغيث الطليطلي يف ذلك على خمتلف االراء ا

علم الوثائق شريف يلجا اليه فيها امللوك والفقهاء وأهل الطرف والسوقة والسواد كلهم ميشون اليه 
يتحاكمون بني يديه و يرضون بقوله ويرجعون اىل فعله فيرتل كل طبقة منهم على مرتبتها وال خيل عن 

    " .مرتلتها
  

------ - ------- - ------- - ------- - ------- - ------- - -------  
  
 ، اجلزء الرابع ، الطبعة االوىل 51: توضيح االحكام على حتفة احلكام ، للشيخ عثمان املكي التوزري ، من مدرسي جامع الزيتونة ،ص* 

  1339تونس 
   .8 ،اجلزء 408:خمتصر االمام املزين ، مطبوع مع االم ، ص*
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هي صناعة جليلة شريفة وبضاعة غالية منيفة حتتوي على "  فيورده حبرفه799/1396وراي ابن فرحون  
ضبط امور الناس على القوانني الشرعية وحفظ دماء املسلمني وامواهلم واالطالع على اسرارهم و احواهلم 

  ذلك وال يسلك هذه وجمالسة امللوك واالطالع على امورهم وعياهلم وبغري هذه الصناعة ال ينال احد
علم الوثائق من اجل العلوم "مث انه حرص على ان يؤكد يف املنهج رايه اخلاص فاثبت بقوله ان " املسالك 

  "قدرا واعالها انابة وخطرا اذ ا تثبت احلقوق ويتميز احلر من الرقيق ويتوثق ا 
ناس وامالكهم وديوم وسائر حتفظ به حقوق ال: "                والمـــيل الطيان عن التوثيق 

  " .معامالم 
              اما ابن خلدون فقد ذكر العدالة أي التوثيق ضمن اخلطط الدينية اخلالفية واليت خصص هلا 

فصال من مقدمة تارخيه  العرب وادرجها قبل نظام احلبسة والسكة وبعد القضاء كما الحظ ذلك اميل 
  .الطيان 

مني يف االندلس اىل حد اعتبار املوثق كامام للصالة يف املساجد خشية من تعطيل و قد وصل بفقهاء املسل
  .املهنة واضاعة حقوق الناس

               هذا  وعن استعمال اخلط فقد عم شيئا فشيئا   يف العقود الشرعية بالرغم من الصعوبات 
دة على اخلط ،   اضف اىل ذلك ان النامجة عن االحترازات الشديدة اليت عرب عنها الفقهاء ازاء الشها

الكتابة وخاصة منها ذات االسلوب الشرعي كانت ضعيفة الرواج ، وكذا القوانني الشرعية اليت ما 
انفكت تتعقد  وتتعدد كلما تقدم الزمن حبيث اصبحت شيئا فشيئا  خارجة عن متناول اجلمهورالعام ،    

العدالة املعروف وأصبحت مهنة كالىت يصفها لسان اىل ان آل امرها اىل نظام مستحدث خاص هو نظام 
  **  الدين ابن اخلطيب يف رسالته،  اا مهنة تقتضي اجلمع بني الشهادة  والكتابة

ان هذه العقود احملررة حسب هذا النظام اجلديد ال تستمد حجيتها من تدخل " اميل الطيان" يالحظ 
شهارها بني اجلمهور حىت تتمكن من وجود حقيقي يف السلطة العمومية  الشرعية لتثبت صحتها وال من ا

  .     الرأي  العام وامنا تستمدها من ذاا فقط 
ظبط أمور الناس على القوانني الشرعية  :" وهذا ما اقره يف احلقيقة  ابن فرحون عندما عرف العدالة باا

الشهادة بني :   " ذ اثبت اا  ،  وما اكده يف الواقع ابن خلدون  ا"  وحفظ دماء  املسلمني وامواهلم
الناس فيما هلم  وعليهم حتمال عند االشهاد واداء عند التنازع وكتبا يف السجالت حتفظ به حقوق الناس 

  .وامالكهم 
------ - ------- - ------- - ------- - ------- - ------- - -------  

  " .وديوم و سائر معامالم 
  ،،اجلزء الثاين  13: املعيار ،ص: الونشر يسي امحد  -



   .28 .27: حتقيق وتفدمي عبد احلميد تركي ،ص: البن اخلطيب  "مثلى الطريقة يف ذم الوثيقة*
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تعبريا قانونيا عصريا عن تطور الشهادة فيثبت اا بعد ان فصلت عن ميدان القانون " اميل   الطيان" ويعرب

وهكذا انتشرت هذه . ذاا هلا أحكامها اخلاصة العام و راج استعمال الكتابة ، بعثت كمؤسسة قائمة ب
 وابن 1012 /403الصناعة يف املشرق واملغرب وحتدث عنها اصحاب كتب التراجم مثل ابن الفرضي

   658/1260  وابن االبا ر1182/ 708  وابن الزبري578/1182بشكوال
  
 كما حتدث عنها مؤلفو كتب االدب  واملوسوعات 681/1282وابن خلكان     

 وكذلك الفقهاء كابن 732/1332 والنويري850/1146بشيهيكاال
   571/1176 وابن عساكر808/1406واملؤرخون امثال ابن خلدون799/1397فرحون

ومراد هؤالء واحد .   وجامعو الدواوين التشريعية كصاحب الفتاوي اهلندية821/1418والقلقشندي
" او " تعديل " او" عدالة "و" شهادة "ئج منها وان تعددت االمساء اليت ينعتون ا هذه الصناعة فالرا

  "وثيقة "   و يف املغرب"   صك " و ذاع يف املشرق خاصة  " شروط 
  

وككل صناعة يكتب هلا ان تتطور وان تنمو تدرجييا مث يقدر هلا ان توكل اليها اكثر فاكثر محاية حقوق 
ايل ملراقبة القاضي الشرعي، وحىت لسلطة الناس فقد فقدت شيئا فشيئا من استقالهلا كمؤسسة لتخضع بالت

  .       احلاكم االعلى للبالد اليت استوطنتها 
  

  :بان تدخل السلطة هذه يف شؤؤن التوثيق يتم على صورتني متابينتني متكاملتني" اميل الطيان"ويرى 
  
  

---- - ------- - ------- - ------- - ------- - ------- - -------  
  
  
  
  
  
 emile tyan, le-        - .1958اجلزء االول ط مصر :    حلكام يف اصول االقضية ومناهج االحكام ، صتبصرة ا:  ابن فرحون -

notariat et le regime de la preuve par ecrit dans la pratique du droit musulman p28  
   .1900 من ط ، بريوت  224:   و ص575: ، ص1958 ابن خلدون ، املقدمة ،ط القاهرة -
   .13 و12 و9:  انظر اميل الطيان  يف املصدر املذكور ، ص-
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  .  الكفء للقيام ذه الوظيفة)  املوثق(األوىل صورة شرعية قانونية حتدد الشروط العامة اليت يئ العدل  

" الصورة الثانية ادارية فهي من نظر السلطة القضائية ، اذ ان املعروف حسب عبارة  ابن خلدون ان
اي التوثيق هي من االمور  التابعة للقضاء يف مواد تصريفه  مثلما هو عليه احلال يف الوقت "دالة الع

  .                    احلاضر
وتدخل هذه السلطة القضائية يف شؤون التوثيق يتمثل  يف مرحلتني مرحلة التزكية قبل مباشرة العدل  

  .ء قيامه به لعمله ومرحلة املراقبة احلقيقية اثنا) املوثق (
  
واملالحظ ان العملية هي يف التزكية اكثر منها يف التعيني او التسمية اذ ان املهم ان تتوفر      

يف املترشح للخطة حسب تعبريه وهي التوثيق عندنا  كل الشروط املتعينة عليه حىت حيظى باذن القاضي له 
  " .عن اذن القاضي بالشهادة هو القيام " الن حقيقة هذه الوظيفة هي حسب عبارة ابن خلدون 

ومما يرجح به هذا املترشح كفته هو ان حيصل على توصية له من شخصية مرموقة       
وذات نفوذ خاص أو أن يكون سليل عائلة وثاقني ، وفعال فقد كانت السلطة التنفيذية أي سلطة الوايل 

يا لتدخل السلطة القضائية متلما حدث أو االمري او اخلليفة أو السلطان تتدخل يف هذه التزكية تدخال مواز
   كموثق بقرطبة ،  مبعية قاسم ابن حممد ، مث انفرد ا 273/886بالفعل أثناء تنصيب سعيد ابن حيي

  .االخري بعد وفاة زميله 
وهذه النقطة تسوقين مباشرة اىل احلديث عن حدود املنطقة اجلغرافية اليت يعمل ا املوثق او ما يعرف 

االقليمي عندنا ،  ويف هذا اال جند ان السنة النبوية مل حتدد مكانا معينا جتري فيه عملية باالختصاص 
ان الرسول ص كتب الوثيقة امام مرتله او يف "ص"التوثيق فقد اورد القلقشندي نص وثيقة اقطاع الرسول 

اذا كان التوثيق من  ".  مكان قريب منه ومل يقم بكتابتها يف املسجد بالرغم انه قضى فيه واقام احلد فيه
اختصاص القاضي فان املكان الذي حيكم فيه جيري فيه التوثيق اصال  وهو املسجد وبه قال االمام مالك 

  احب ان : " رمحه اهللا حىت يصل اليه الضعيف والفقري واملسكني ،اما االمام الشافعي رمحه اهللا فانه قال
  

- - ------- - ------- - ------- - ------- - ------------- - ------  
  
   .14: املصدر املذكور ، ص: اميل الطيان  -
--  .19اىل 16:  اميل الطيان ، املصدر املذكور  ، من ص - . 188:  ، نقال عن التبصرة، اجلزء االول ص15املصدر املذكور ، ص، -

اميل -ابن خلدون نفس املرجع   .21 و20:اميل الطيان نفس املرجع  ص-  النب خلدون نفس الطبعتني - .31 اىل 20: نفس املصدر  ص
 193: ص1 نقال عن ابن الفرضي يف تاريخ العلماء ، ج 24: نفس املرجع السابق ص-  23 و22:  اميل الطيان ص- .  21: الطيان ص
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يقضي القاضي يف موضع بارز للناس ال يكون دونه حجاب وان يكون يف غري املسجد لكثرة الغاشية 
  "ة بني اخلصومواملشامت

  
ومن خالل الروايات جند انه يف بداية الدولة االسالميةال توجد قاعدة ثابتة لعملية القضاء وتبعا لذلك 
يكون التوثيق ، فقد يتم يف املسجد او يف مكان اخر ولكن مع تطور نظام االدارة يف االسالم ومرورالزمن 

  ، وبالتايل يتم فيه حفظ العقود والسجالت اصبح للقاضي مكانا يسمى دار القضاء او ديوان القاضي
والذي يزيد من امهية  االختصاص املكاين هو معرفة اين يتم حترير . اخلاصة بالوثائق او االحكام القضائية 

الوثيقة للنص على ذلك عند كتابتها وكذلك حفظ النسخ والسجالت اليت تدون فيها للروجوع اليها عند 
ة منذ القدم يف الدولة االسالمية ، حىت قبل استقرار القاضي يف مكان معني  االختالف  وهذه كانت معروف

ان القاضيخالد بن طليق يف زمن اخلليفة العباسي املهدي قد ويل القضاء :"فقد ذكر القاضي وكيع 
بالبصرة  خلفا للقاضي عبد اهللا بن احلسن ، فعندما حضر من بغداد لتسلم وظيفة القضاء جلس يف صحن 

 وامر بالقاضي السابق فحضر اليه وقال له هذه الكتب فمن يتسلمها ، فقد كان من فبلي املسجد
يسلموا وقد رايت ان اجعلها نسختني مبحضر من شهود عدول ، فتاخذ واحدة ويكون عندي واحدة 
وعلى غرامة ذلك ، فابعث من الشهود من يعدل ، ومن الكتاب من احببت ، مث  قام ودعا له الناس 

مث توسع االمر فصار للموثقني  اماكن مستقلة ولكن حتت اشراف القاضي . الكتب على نسختنيونسخ 
  .وقد يستلزم خروج املوثق من مكانه لسماع احد االطراف لوجود عذر شرعي او مانع  

  
ا  أن السلطان قد يقتصر على انسان بعينه او 620/1223يذكر ابن فرحون فعال عن ابن املناصف" 

  .ى يف ذلك  مصلحة للمسلمني  وهذا ما اجازه العلماء والفقهاء  اثنني ان رأ
  

- - ------- - ------- - ------- - ------- - ------- - -------  
  
   )**2:  ج 125: انظر اخبار القضاة لوكيع ، ص" 
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وعن اختصاص املوثق نظر الفقهاء يف قضية اختصاص املوثق وحتديد  مشموالت نظره       

 ال   تلك الوصية اليت وردت يف صبح االعشى ،  كما اهتما  املؤرخون فاحسن ما ورد يف هذا ا
وليمعن النظريف امور الشهود واحقهم بامعان النظر، شهود : "   يف قوله 821/1418للقلقشندي 

ثل  القيمة و العمائر الذين يقطع بقوهلم يف امالك االيتام واالوقاف و منهم الشهود من يشهد يف قيمة امل
  " .ومنهم من اذن له يف العقود " ويتعني ان يكون من اهل البلد االمثل 

  
       وعن مراقبة املوثق اليت جتري فعال اثناء قيامه بوظيفته فهي ترجع بالنظر اىل كل من كان له ضلع يف 
ابع تزكيته أي احلاكم ، والقاضي بصورة  خاصة واحملتسب يف بعض العصور والبلدان يف  القرن الس

كما حتدث لسان الدين ابن اخلطيب عما حلق املوثقني من اسخاط وعزل على يدي قاضي . والثامن 
اال ان . اجلماعة بغرناطة حممد بن بكر  وكذلك على يد السلطان املريين ايب عنان  يف بعض مدن املغرب 

.  تمتع حبق هذه الرقابة يؤكد يف كتابه ان القاضي وحده هو امل"   االحكام السلطانية " املاوردي صاحب 
ينصح .وابن خلدون ال ينكر هذا احلق  مع ما ينجر عنه من صعوبات يف تطبيقه، اثبتتها  التجربة غري انه 

باال يهمل ذلك ملا يتعني عليه من حفظ حقوق الناس فالعهدة عليه يف ذلك وهو الضامن على " احلاكم
  ".ذلك 

  
سبيل للشك يف جناعتها وفائدا فيذكر ابن خلدون والواقع ان للقاضي سلطة تاديبية ال      

حدث له ان سلط على كثريمن 784/1382انه ملا كان قاضيا للمذهب املالكي بالقاهرة ابتداء من سنة
عقوبات جسمية مؤملة قبل ان يضظر اىل عزهلم من وظيفتهم  ولو قدر له ان توىل ) املوثقني (العدول 

  ) . بعض املدن االفريقية االخرى  لفعل كذلك   القضاء يف تونس مسقط رأ سه او يف
  
  

-- - ------- - ------- - ------- - ------- - ------- - -------  
  
 - .27 و25:نفس املرجع  ، ص-  .188 اىل 78:  ص1 نقال عن ابن فرحون يف التبصرة ،ج 24:انظر اميل الطيان نفس املرجع ص -

 مثلى - 27و25:  اميل الطيان ص-  .52 و 47: ص1963 /1983القاهرة صبح االعشى ،ط -  . 23:اميل الطيان نفس املرجع ،ص
 71:  نقالعن املاوردي االحكام السلطانية ،ص27ااىل 25:اميل الطيان ص-  . 25: الطريقة يف ذم الوثيقة ، لسان الدين بن اخلطيب  ص

  ن فرحون  نقال عن اي30: انظر اميل الطيان، ص- .454: ابن خلدون ، التاريخ ، اجلزء ، ص- . 
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القاضي كان هو الذي يزكي ويعني العدول "  افريقية على عهد احلفصيني"ونقال عن برنشفيك يف كتابه 
باستثناء ظروف شاذة و خاصة يوكل فيها اال مر اىل نظر السلطان احلفصي ، مثلما قام به القاضي " 

قضية مع وايل اجلهة وكذا عيسى تورط يف ) موثقا( اذ عزل عدال 733/1332ابراهيم بن عبد الرفيع
 اذ عزل دفعة واحدة اربعة منهم عيب عليهم ام اوصلوااىل السلطان ايب 1412او1410او813الغربيين 

.                                           دعوى باطلة ضد واليهم دون ان يكون له علم بذلك837/1433فارس
  

ومن خالل ما سبق فان التوثيق هو وظيفة دينية رئيسية من اخلطط اخلالفية حسب ما يقرره ابن خلدون 
" العدل" اال  ان هذا ال يعين ان. وتا بعة للقضاء كما يؤكده املؤرخ املغريب وكثريا ممن كتبوا عن التوثيق  
ن امره فهو يظل كفرد من  عامة او املوثق يقوم بوظيفة باسم احلاكم صاحب السلطة العمومية فمهما كا

الناس يعمل حلسابه اخلاص واليلزم بوجه من وجوه سلطة احلاكم حىت  يثبت صحة العقود اليت حيررها ،  
وبالتايل فعمل املوثق اليضفي على العقد أي طابع رمسي حىت يصححه ويف الواقع للحاكم ان حيرم على 

  لعقود الشرعيـــــــة،  غري من زكاه أو عينه أن يتعاطى مهنيا حترير ا
  
ولكن من اجلائزمع ذلك الي كان ان يكتفي بشهادة شفوية عادية او ان حيرر بيده      

عقده أو أن يكلف ذا العمل من ارتضاه كشاهد صدق وان كان غري شاهد عدل حيث املصطلح الفين 
بل بالنظر للقضاء ، فذهب املهين وقد ثار جدال  حول شرعية السعي ورائها شبيه باجلدل الذي ثار من ق

ابت فرحون اىل رفض تزكية صاحب كل  سعى من هذا القبيل كما قرر فرض قبول كتابة العقود 
  " .     كوظيفة منتظمة على كل من تفرد بالتاهل له يف منطقة جغرافية معينة

  
ة كان ، اللهم     وقد اثار ابن اخلطيب أجرة املوثق فقد تقرر عنه رفض ما ميكن ان يتقضاه وباي صور

  اال اذا كان راتبا من بيت املال جيري عليه مثلما جيري على امام الصالة باملساجد 
  

       اما من باب النظر فقد اختلف الفقهاء وخاصة من املذهب املالكي حول شرعية تقاضي أي اجر 
وبعد ثبات وصمود . عن عمل الوثيقة فمنهم من منعه ومنهم من اجازه  لكون ان نية الورع التقتضيه 

  .ازاء عملية التطور احلاصل انذاك انتهى م االمر اىل القبول واجازة قبول االجر
  
  

---- - ------- - ------- - ------- - ------- - ------- - -------  
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        وقد ثار جدل حول الشخص املؤدي لالجر خاصة بني  فقهاء املذهب احلنفي  فاستقر الراي على 
العادة أي على استخالصه ممن سحب العقد ، كما اثريت  قضية اخرى وهي تتعلق بصحة العمل طبق 

االتفاق الذي جيري سلفا بني املتعاقدين على مقدار االجر وقبل الشروع يف أي عمل وقد اهتدى الفقهاء 
 حبل وهو وضع االجر موضع هبة ثواب  حىت يزيلوا عن املوثقني آنذاك حرجهم ذلك الشعور الذي دفع

وقد القى معارضة شديدة . م اىل الترفع عن اعتبار عملهم كاي عمل عادي يتفق فيه على اجر معني  
ويرى اميل الطيان مطبقا تعليال فقهيا يقوم على اعتبار ان املوثق ما كان له ان .من طر ف ابن اخلطيب 

 ان يعترف  بقيمته  وان يكافئه يقدم  على عمله اال بنية تقاضي اجر معني عليه  وانه مل يبق للمتعاقد  اال
ومن حق املتعاقد ان حيدد قيمة هذه املكافاة حسب مشيئته ، االاا ال ميكن حبال من االحوال ان ، " عليه 

واال يترك ، تكون اقل م املستوى املصطلح عليه ،اي جيب ان تكون كاجرة املثل حسب التعبري الفقهي 
وقد اختار ابن القباب احلل الثاين ،  وبني استرجاع مكتوبه او حمرره  للموثق اخليار بني قبوهلا والرضى ا

انه لو وىف االمر حقه من البحث النظري لتبني ان حق "  مثلى الطريقة "غري انه يعاب عليه أي مؤلف ، 
االسترجاع يسقط اذا كان املتعاقد قد تنكن هو ايضا من حق التملك او امللكية ، أي ان املستند الذي 

مثلى -ل امضاء الشهود ، ففي هذه احلالة مل يبق للموثق كما يقول صاحب الكتاب  وللمتعاقد حيم
:  نفس املصدر ص-الطريقة يف ذم الوثيقة ، لسان الدين بن اخلطيب نتحقيق وتقدمي عبد احلميد تركي 

ح نافذا اذا كان اال الرضى باالتفاق املعاهد بني اهل البلد الذي دون فيه العقد ويتاكد هذا الرضى ويصب
  " . الوحيد من نوعه الجراء عملية التوثيق يف منطقة جغرافية معينة 

  
                   

               لقد تبىن ابن بري عن االمجاع حول شرعية مهنة الوثاقني وقبول االنتصاب هلا يف حمالت 
 احتجاجا على ابن اخلطيب الذي خاصة ويف اوقات معينة من اليوم  كسائر الوظائف االجتماعية بالذات

  " .   مثلى الطريقة " ينكر هذا االمجاع انكارا تاما يف الباب السابع من كتابه 
  
  

---- - ------- - ------- - ------- - ------- - ------- - -------  
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 منهم قد وان كان معظم الفقهاء قد اوقفوا حتديد قيمة االجرة على مقتضى العوائد احمللية ،اال ان البعض
حرص على تدوين حتديد مضبوط اي مدقق مرقم الجيب حبال من االحوال جتاوزه فمنهم من حدده 

 فقد فصل يف جامع الفصوليني حقوق 818/1415اما قاضي  مسوانة . دراهم يف اليوم .10مبقدار 
 مقدار عشرة االف  من االلف حىت5التوثيق وقدرها باعتبار قيمة املعاملة اليت حرر العقد فيها ، أي بنسبة 

  .            من االلف 1، ويف ما فوق ذلك تسقط النسبة اىل  
***********  
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