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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 والصالة والسالم على رسوله الكريم
 

 السادة أعضاء الحكومة،

 حكمة العليا،السيد نائب الرئيس األول للم

 السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، 

 السيدة رئيسة مجلس الدولة،

 السيد محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، 

 السيد رئيس مجلس قضاء الجزائر،

 السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،

 السيد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، 

 ثقين،السادة رؤساء الغرف الجهوية للمو

 بالمجلس الشعبي الوطني،  ،من هيئة التوثيقالسادة  النواب، 

 السيدات و السادة الموثقين المنتخبين في هياكل التوثيق،

 السيدات و السادة أسرة اإلعالم،

 السيدات و السادة الحضور،

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
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رحاب هذا الجمع الكريم و أن أشرف يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم في   
بعون هللا وتوفيقه على فعاليات الندوة الوطنية األولى للمنتخبين في هيئة 

أن ألتقي بأسرة التوثيق ممثلة في و"  آفاق وتحديات" ثيق تحت شعار التو
نخبة من بناتها وأبنائها الذين تولوا مسؤولية اإلشراف على المهنة وتسيير 

 .هاشؤون المنتمين إلي
 

ولقد إستطاعت هذه الثلة من الموثقين بفضل اإلرادة والعزيمة القوية          
أن تتحدى كل الصعاب من أجل ضمان التواصل بين منتسبيها والعمل على 
بلوغ األهداف الكبرى للمهنة أال و هي تنظيم المهنة و ترقيتها من خالل 

يا يكفل لهم القيام بمهامهم اإلعتماد على تكوين الموثقين تكوينا قانونيا و مهن
 . المهنية بكل كفاءة و إحترافية

 

 أيتها السيدات ، أيها السادة 
 

إن مهنة التوثيق تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية لدورها         
وحمايــة مراكـزهــم  للمـواطنيـن، المحوري في توفير األمن التعاقدي

 .المساهمة في التنمية االقتصاديةالقانونية، واستقــرار معامالتهم و

مطالب طوال مســاره المهني  فالموثق بإعتباره مساعدا للعدالة،       
بالحــرص وفقا للقانــون على تلبية إحتياجــات المتعاملين اإلقتصادين في ظل 

جديدة قوية             الرامية إلى بناء جزائر اإلصالحات اإلقتصادية و المالية
 .و مزدهرة

ومما ال شك فيه، أن بلوغ هذه الغاية يتطلب منا جميعا العمــل جـاهـديـن    

ومتـفـتـح ، يستجيـب لمتطـلبــات  على إرســاء قــواعـد توثيق عصـري

المتعامليـن االقتصاديين والمستثمـرين، وذلك مــن خــالل تعديـل القانــون 

ين ذات الصلة ال سيما المنظـم لمهنة الموثق ونصوصه التنظيمية و القوان

بإدراج العقد التوثيقي و التوقيع اإللكترونيين تحسبا العتماد األرشيف 

التوثيقي اإللكتروني، و هو األمر الذي يتطلب كمرحلة أولى و في القريب 

 .العاجل إنطالق جميع الموثقين في عملية الرقمنة
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في مقدمة  التوثيــق يــأتيإن تكويــن الموثــق وعصرنــة مهنــة         

األولويات، التي يجب التركيز عليها سواء في الجانب التنظيمي أوالبشري، 

 .بهدف الرفع من مستوى أداء الموثقين وتعميق معارفهم الفكرية والقانونية
 

ومن هذا المقام وبهذه المناسبة السعيدة، ال تفوتني الفرصة أن أؤكد           

الموثق بصفته ضابطا عموميا، بقواعد أخالقيات  كذلك على وجوب تحلي

المهنة التي هي العمود الفقري لمصداقيته ومصداقية العقد الذي يعده بحكم 

المسؤولية الملقاة على عاتقه قانونا، والثقة التي يحظى بها من قبــل 

السلطات العمـوميـة والمتعامليـن، ليكـون مثـاال للصدق والنزاهة واإلنصاف 

 .زام بتطبيق القانون والمحافظة على السر المهنيواإللت
 

وهنا يجب التأكيد بأن الموثقين الذين يقع على عاتقهم واجب االلتزام        

بالشفافية والنزاهة واالستقامة في آداء مهامهم، يقع على عاتقهم أيضا 

قانونا التبليغ عن كل معاملة يستشف منها وجود شبهة فساد بمناسبة تلقيهم 

عقد من العقود المعروضة عليهم، و ذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة  أي

التي ظلت لسنوات طويلة تستنزف خيرات البالد وتنخر إقتصادها قصد 

المساهمة في معركة مكافحة الفساد بكل أشكاله و بشى الوسائل القانونية 

 .الممكنة
 

 أيتها السيدات ، أيها السادة ،
 

داد مدونة أخالقيات مهنة التوثيق لما لها من دور لقد آن األوان إلع      

أساسي في ضمان ترقية المهنة وحمايتها، باعتبارها عنوان نبل وشرف 

الموثق ومفتاح ثقة المتعاملين معه، وفاءا من الموثق ليمينه وإحتراما لختم 

 .الدولة، رمز السيادة
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ال  إن هذه النـدوة األولـى من نوعـها بالنسبـة لهيئة التوثيـق، ستساهـم      

 :محالة في ترقية األداء التوثيقي من خالل 

 ،إثــراء المنظومة التشريعية و التظيمية 

  ،وتحسيـن سياسة التكوين 

   خـالل اإلستغـالل الواسـع للتكنـولـوجيـات وتحـديـث نمـط التسيـيـر مـن 

ترقية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن  و قصد تطوير ة،الحديث

عامة ، والمتعاملين اإلقتصاديين بصفة خاصة، وتدعيما لهيئة  بصفة

 .التوثيق
 

إن تحسين وترقية أداء الخدمة العمومية المقدمة من قبل أعوان القضاء     

 تراجمة رسمين ، محافظي البيع –موثقين ، محضرين قضائيين، مترجمين )

، محامين ، خبراء ( هؤالء يحوزون على الختم الرسمي للدولة)بالمزايدة، 

 ((على الختم الرسمي للدولة هؤالء اليحوزون)قضائيين ، وسطاء قضائيين 

،  ممن شأنها توفيــر الطمأنينـة والسلــم االجتماعــي  لدى المتعاملين معه

بما يستجيب مما يقتضـي وضع مخطط عمـل لترقية وعصرنة هذه المهن، 

لتطلعات العاملين بهذا القطاع، من خالل توفير اإلطار القانوني الضـروري 

لحماية الضابط العمـومي من كـل التجاوزات والدعـاوى الكيدية التي تقام 

 ضده، بهدف عرقلته في أداء مهامه، وهو األمـر الـذي سيعود بالفائـدة على 

 .امـةالوطني وتحقيـق التنمية المستد االقتصاد

إن منح مساعدي العدالة ختم الدولة، كان نتيجة تفويضهم جزءا من    

صالحيات السلطة العامة في مجال الخدمة العمومية، و إسهاما منهم في 

 .إستقرار المعامالت المدنية وتعزيزها على إختالف أنواعها

لدولة، من ا ومفوضاا ـا عموميـاره ضابطـق باعتبـإن دور الموثـه، فـوعلي

 الصبغة قبلهالعقود المحررة من  يضفي علىوخبيرا قانونيا في نفس الوقت، 

 . القوة القانونية في اإلثباتيمنحها الرسمية و
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و في هذا السياق، فإن بعث عمل المجلس األعلى للتوثيق من جديد، كهيئة 

 .عليا لمهنة التوثيق أضحى ضرورة ملحة تستدعي اإلسراع في تفعيلها 
 

 لسيدات ، أيها السادة، أيتها ا

إن إرساء معالم جديدة لمهنة التوثيق، يتطلب وضع ورقة طريق تتمثل أهم 
 :محاورها في 

 تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق ونصوصه التنظيمية،: أوال
 

 إعطاء األولوية المطلقة لبرامج ومناهج التكوين على المدى الطويل،: ثانيا
 

 العمل التوثيقي، إدخال الرقمنة في: ثالثا
 

إيجاد آليات جديدة لتسهيل عمل الموثق مع المحيط المتعامل معه : رابعا
أمالك الدولة، الضرائب، السجل : مختلف المصالح اإلدارية من)

 إلخ...التجاري
  

 .  معالجة و ضبط األرشيف التوثيقي: خامسا و أخيرا
 

تشريعي و تنظيمي وفق و على هــذا األســاس، سيتـم بعـون هللا وضـع إطـار 

مقاربة حديثة و شاملة للمهنة واإلنصهار في منظومة عصرية و فقا للمعايير 

الدولية في األنظمة المقارنة ، منظومة حديثة تلبي تطلعات الموثقين و تفتح 

لهم آفاق جديدة لمواكبة التطورات التكنولوجية و تضمن لهم الحماية 

ــق قاضي العقود، يساهـم بـدور فعال في القانونية الالزمة بإعتـبـار الموث

إضفـاء األمـن القانونــي على كل المعامـالت سواء التجارية منها أو تلك 

 .  المتعلقة باإلستثمار وطنيا كان أو أجنبيا
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و في األخيــر، أعرب لكم عن إعتـزازي بهـذه اإلستضافة الكريمة بينكم      

ثل اإلنطالق األرحب واألقوم لتعاوننا البناء و من خالل هذه الندوة التي تم

تعزيز لغة الحوار المثمر، فبمثل هذه الندوات و الفعاليات تعالج اإلشكاالت 

بحثا وتحليال فتصل إلى توصيات و نتائج تحسب لقطاع العدالة و هيئة 

 .التوثيق التي هي جزء منها 

التي نرجو أن تصبوا  أتمنى لكم النجاح و التوفيق في أعمال هذه الندوة    

نتائجها و توصياتها إلى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعا 

 .من أجل توفير حياة كريمة ملؤها الرخاء و اإلزدهار لوطننا الحبيب

أشكركم على كرم اإلصغاء و المتابعة،أعلن رسميا على افتتاح فعاليات الندوة 

 " آفاق وتحديات"التوثيق تحت شعار   الوطنية األولى للمنتخبين في هيئة
 

 .و السالم عليكم و رحمة هللا تعالى و بركاتها هللا جميعا وفقن
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