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مــقــدمــة :

يز أو ية ـبشراء ـمعدات أو أدوات جتـه قوم، في أبرز صورها مؤـسسة ماـل عددة اـلصور ـت ية مـت ية متويـل مان اإلـيجاري تقـن  االئـت
ابل كراء يؤدى ـبصفة نة ـتسمى املدة اـملحددة مـق قول من أجل استغالله ملدة معـي اولة تـتسلم هذا املـن فائدة مـق  أآلت (مـنقول) ـل
اولة وعدا من جانب واحد ببيع ها مؤـسسة التـمويل ماـلكة للمـنقول شريطة ـتقدميها للمـق  دورية خالل هذه املدة التي تبقى فـي

هذا املنقول بعد انتهاء املدة املحددة لقاء ثمن محدد مسبقا يسمى القيمة الباقية.

قول إلى قد و إعادة املـن هاء الـع اولة اخلـيار ـبني إـن كون للمـق قد ـي في الـع ها  فق علـي كراء املـت هاء أداء أـقساط اـل عد انـت  و ـهكذا فـب
 املؤسسة املقرضة و إما إجناز الوعد بالبيع و متلك املنقول و هو ما يحدث في الغالب ألن القيمة الباقية تكون عادة طفيفة

في الوقت الذي وقع فيه أداء معظم رأس املال املستثمر بواسطة أقساط الكراء.

و اإلمكانية الثالثة تتلخص في إمكانية جتديد عقد الكراء ملدة إضافية.

 و حديثا شمل االئتمان اإليجاري العقار كذلك و إن كان الزال ال ميثل سوى نسبة ضئيلة من مجموع األموال املجندة في
هذا النشاط. 

 و هكذا فإن االئتمان اإليجاري يعتبر في احلقيقة ابتكارا و تأصيال في ميدان التمويل التجاري دعت إليه حاجة املقاوالت
الوقت في  ية  تاج اآلـل وسائل اإلـن إلى التجـديد اـملستمر ـل يدعو  ية مما  راعات العلـم سارع اإلخـت كذلك ـت سائل و  مال اـل حة لـل  املـل

الذي عجز فيه التمويل الذاتي و كذلك نظام القروض التقليدية على مواجهة هذه املعضلة.

  مببادرة من أحد رجال األعمال هو بوث1952و قد ظهر هذا اإلبتكار ألول مرة في الواليات املتحدة األمريكية خالل سنة 
يور (   حيث تبنته بسرعة املؤسسات املالية و األبناك و أعطته دفعة ضمنت له ازدهارا)D.P BOUTHE JUNIORجيـن

 (إيجار).to lease من الكلمة اإلجنليزية Leasingسريعا و عرف عبر العالم بإسم الليزنغ  

ناك عرف ـه أوربا حـيث  إلى  عبر املحـيط األطـلسي  ية  حدة االمريـك في الواليات املـت نغ  من ظـهور الليزـي سنوات  عد ـعشر   و ـب
  ووقع1966أيضا جناحا كبيرا و خاصة في فرنسا، التي بادرت بعد سنوات قليلة إلى محاولة تقنينه بقانون صدر في سنة 

 و يعتبر هذا التقنني الفرنسي املصدر األساسي للقانون املغربي في مادة االئتمان اإليجاري كما سرى.1967تعديله سنة 

سنة  هذا التـاريخ " "1965بالنـسبة للمـغرب ظـهرت أول مؤسـسة لليزيـنغ  ماروك ليزيـنغ و بـعد  هي  من الـدولة    مبـبادرة 
 ،MAGHREB BAILتأسست شركات متويلية مببادرة، على اخلصوص من األبناك و شركات التامني هي مغرب باي 

صوجيليزINTER LEASINGأنتيرليزينغ   ،  SOGELEASE باي يون  باي UNION-BAIL، أوـن وفا   ،WAFA-
BAIL دياك ليزنغ DIAC – LEASING و بيمسي ليزينغ BMCI – LEASING.  

  تصل إلى قرابة ثالثة ماليير1997و قد عرف القطاع في املغرب كذلك جناحا كبيرا و تطورا مضطردا جعل منجزاته سنة 
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 % .4,4 شارك فيها الليزنغ العقاري بنسبة 1996 بالنسبة لسنة % 19درهم بزيادة 

 إن هذه األرقام تدل داللة قاطعة على دينامية هذا القطاع كوسيلة لتمويل االستثمار و باملقابل هل كان املشرع في مستوى
 طموحات املعنيني باألمر، ممولني و مقاولني، هل استطاع حتقيق التوازن املنشود و الضروري بني أطراف العالقة، هل في
دونة هل جنح مـشرع ـم أخرى  بارة  ية و بـع ية و الفعاـل من الديناـم زيد  يق اـمل ضمانات لتحـق من اـل ما يكـفي  ربي  شريع املـغ  الـت

التجارة في رهان اإلئتمان اإليجاري؟

حور جارة (اـمل دونة الـت صدور ـم بل  جاري ـق مان االـي ية لالئـت وضعية القانوـن إلى اـل طرق  سوف نـت هذه الـتساؤالت  لى   لإلجـابة ـع
األول) ثم في ظل املدونة احلالية (املحور الثاني) نختم هذه املقالة في محور ثالث.

00

0

I : -النظام القانوني لليزيغ قبل صدور مدونة التجارة  

يوز CREDIT BAILتـبنى املغرب ـتسمية  ية اـملؤرخة في ـفاحت يوـل   بعد أن كان1979 من خالل مذكرة وزير املاـل
  و ـمنذ ذلك الـتاريخ لم يرد احلديث عن هذا1967 اـملعدل في سنة 1966اـملشرع الفرـنسي قد ـكرسها في قانون سنة 

  من خالل قانون املالية لهذه السنة و الذي نظم اجلوانب الضريبية لالئتمان اإليجاري1992النشاط املالي إال في سنة 
ية  العقاري و اـعتبر ذلك إيذانا مبـمارسة هذا الـنشاط و شهادة ميالد له في اـملغرب و هو األمر الذي أكدته قوانني املاـل

الالحقة.

ناك (ظهـير قانون األـب هو  مداه  ظامه و  حدد ـن زنغ و  عرف اللـي مة  شريعي مبعـنى الكـل نص ـت يوز07إال أن أول   يوـل
  الذي نص على اعتبار عمليات االئتمان االيجاري من عمليات االئتمان التي نظمها هذا القانون حيث نص)1993

 منه على أنه : 3الفصل 

 تدخل في حكم عمليات االئتمان.... :

  عمليات اإليجار التي يكون فيها للمستأجر حق شراء العني املؤجرة إن أراد ذلك و خصوصا عمليات االئتمان-
اإليجاري سواء تعلق األمر مبنقوالت أو عقارات،.... 

  من قانون األبناك نطاق االئتمان اإليجاري في الوقت الذي حاول تقدمي تعريف له حيث نص8و قد حدد الفصل 
على ما يلي :

 أعاله :3تشمل عمليات االئتمان االيجاري املشار إليه في املادة 

  عمليات إيجار السلع التجهيزية أو املعدات أو اآلالت التي متكن املستأجر كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن-
من لى األقل  جزء ـع يه  راعى ـف يه ـي فق عـل من مـت قاء ـث ستأجرة ـل سلع اـمل كل أو ـبعض اـل الك  مع اـمل حدده  اريخ ـي في ـت لك   يتـم

املبالغ املدفوعة على سبيل اإليجار.

  العمليات التي تقوم مبوجبها منشأة من املنشآت بإيجار عقارات معدة لغرض مهني تكون قد اشترتها أو بنتها-
 حلسابها إذا كان من شأن هذه العمليات كيفما كان تكييفها أن متكن املستأجرين من أن يصيروا مالكا لكل أو بعض

السلع املستأجرة عند انصرام أجل عقد اإليجار على أبعد تقدير.

قد كرس اـملشرع املـغربي في اـلنص الفرـنسي ـتسمية  يار في األـخيرCREDIT BAILو ـهكذا ـف ما وقع اإلخـت   ـك
بالنسبة للنص العربي على تسمية اإلئتمان اإليجاري.
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 في ظل هذه الوضعية القانونية لم يكن بعد من املمكن التحدث، عن نظام قانوني ينظم نشاط االئتمان اإليجاري و
 مع ذلك فإن القطاع كما سبقت اإلشارة إلى ذلك لم يتضرر من هذه الوضعية و لم يشكل هذا الفراغ القانوني عرقلة

في منو هذه املؤسسة اإلقتصادية بل على العكس من ذلك عرفت ازدهارا مستمرا و متضاعفا عبر السنني.   

و مرد كل هذا إلى األسباب التالية:

 إعمال األطراف و كذلك القضاء ملنظومة القواعد العامة املتوفرة في التشريع املغربي، سواء املتعلقة بقانون)1
الشكل أو بقانون املوضوع.

  من قانون املسطرة املدنية تطبيقا له في األمر بإرجاع العني املؤجرة إلى مالكها على توقف149و هكذا فقد وجد الفصل 
املستأجر عن أداء أقساط الكراء.

صل )2 قانون(الـف قوة اـل سخ ـب زنغ عـلى أن العـقد يـف زامات و العـقود)260تـنصيص عـقود اللـي قانون اإللـت من    
مبجرد التوقف عن آداء هذه األقساط و على اختصاص قاضي املستعجالت نوعيا و مكانيا.

و قد أعطى قاضي املستعجالت خالل هذه احلقبة كل األثر عقود الليزنغ إستنادا إلى احليثياث التالية: 

فسخ العقد بقوة القانون.-
 من قانون اإللتزامات و العقود).230العقد شريعة املتعاقدين (الفصل -
ملكية العني موضوع دعوى اإلرجاع ال تطرح نزاعا جديا حولها.-
توقف املستأجر عن دفع أقساط الكراء.-

عدد  (قرار  ستيناف بالدارالبيــضاء  سبيل املــثال منــودجا لقــضاء محكــمة اإل نورد عــلى    بتــاريخ2399و ميــكن أن 
 غير منشور) قضى بتأييد أمر باسترجاع العني املكراة حيث قرر ما يلي – : 787/90 ملف مدني عدد 1991.11.14

  أ حول اإلختصاص املكاني – :

صل 13 لكن حيث بالرجوع إلى الفصل"  من الـف ثة  قرة الثاـل كذا الـف شروط العـامة للعـقد و  من اـل ية8  يد بكيـف   تـف
إلى رـئـيس املحـكـمة اإلبتداـئـية ـبـوصفه ـقـاضيا جوهر اـملـوضوع  في   صريحة أن الطرـفـني أعـطـيا اإلخـتـصاص للـنـظر 

للمستعجالت الذي ميكن له األمر بإرجاع اآلالت و فسخ االتفاقية بقوة القانون عند التوقف عن األداء.

  من ق ل ع ينص على أنه إذا اتفق املتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم260 .............و حيث إن الفصل" 
 وفاء إحدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون مبجرد عدم الوفاء و مبا أن هذا الشرط يجيزه نص قانوني صريح هو

 من ق ل ع فإن املكتري يفقد صفته حليازة األليات و املعدات موضوع العقود".230الفصل 

  لعبت عقود الليزنغ دورا كبيرا في بلورة  هذا النظام القانوني إن صح التعبير عن وجود نظام فعال ألنها حاولت)3
 التـنصيص ـعلى أـقصى ما ـميكن من املقـتضيات التي تـنظم العالقة ـبني الطرـفني ـحارصة في ـنفس الوقت ـعلى ـتضمني
ها املدين مما ـجعل الـبعض يـعتبر هذه الـعقود ـعقود إذعان مبـعنى نة التي قد يواجه ـب  هذه الـعقود  كل اـلضمانات املمـك

الكلمة.

قام ما  ية ـك ية و مهـن يات قانوـن ها فعاـل وضوع نظمـت في اـمل ندوات  عدة  شاط حـيث أجنزت  هذا الـن قه  واكب الـف قد   و 
الباحثون بنشر أبحاث، و مقاالت و كتب حول الليزنغ كما نوقشت رسائل جامعيا في نفس املوضوع.

في ألن هو الـن يد  زنغ؟ اجلواب بالتأـك قد اللـي قائم ـمستقل لـع ظام  لورة ـن في ـب يع ـمشاربها  هذه احلـركة بجـم ساهمت  هل   ـف
 جميع املهتمني بهذا القطاع مهنيني و باحثني كانوا يتطلعون عشية صدور مدونة التجارة إلى أن تقدم هذه املدونة نظاما

قانونيا لهذا العقد فهل قامت املدونة بذلك؟
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II: النظام القانوني لليزنغ في ظل مقتضيات مدونة التجارة 

رابع املخـصص للعـقود12نـصت مـدونة التـجارة عـلى  من الكـتاب اـل هي مـوضوع القـسم اخلامس    فـصال لليـزنغ 
التجارية.

در املالـحـظة أن اـملـدونة ـكـرست ـتـسمية االئـتـمان اإلـيـجاري و بالفرـنـسية  -CREDITو جت  BAILالتي انـتـقل   
استعمالها رسميا من فرنسا إلى املغرب مبقتضى مذكرة وزير املالية السابق ذكرها.

تأجير، و قرض و اـل ثل اـل عدة ـتسميات ـم تداول  عد  جاري ـب مان اإلـي في األـخير ـعلى ـتسمية االئـت يار  وقع االخـت قد   و 
قرض اإليجار، و القرض التمويلي و غير ذلك من التسميات.

التي راج من الـتـسميات  الوقت ألن أي ـتـسمية  في ـنـفس  ـيار ـمـوفق   ونعـتـقد أن ـتـسمية االئـتـمان اإلـيـجاري إخـت
 استعمالها كان من املمكن أن يقع تبنيها خاصة وأن مشرع املدونة لم يقدم أي تبرير لألسباب الداعية له إلى اختياره

لهذه التسمية.

ـنى فإن املـع دلول،  تدل ـعـلى مـعـنى امل باملطلوب  ـفي  ـسمية ـت ـجاد ـت صعوبة إـي ـهذه اـلـصعوبة أي  مر ـب مادام األ  و 
قا ألنه أكثر توفـي سيكون  كان  زنغ االجنلوسـكسونية  مة اللـي يده كـل الذي تـف هو  الوقت و  في ـنفس  عاملي   اإلصطالحي و اـل

يؤدي فعال إلى حتقيق الهدف من التسمية فضال عن تداوله في العالم بأسره.

 و لعل هذا اإلرتباك راجع إلى تبني املشرع املغربي للتعبير الفرنسي مع أن هذا التعبير جاء بعد والدة عسيرة و ال
يطمئن  إليه كل رجال القانون في فرنسا.

ثـمـن بـأي  لـكـلـمـة الـلـيـزنـغ  فـرنـسـي  مـقـابـل  إيـجـاد  إلـى  فـقـد أدى الـهـوس الفـرنـكـوفـونـي  فـعـال  حـيـث   و 
فـتـردد 

  وLOCATION-PAIMENT و PRET-VENTE وPRET-BAILاملــــــشرع الفرنــــــسي ـبــــــني تــــــسميات
LOCATION - AMORTISSEMENT ليتبنى في األخير تسمية CREDIT- BAILفي الوقت الذي يستعمل   

فيه العالم بأسره تسمية الليزنغ.

 و بتبعية عمياء أخد املهتمون في املغرب يحاولون إيجاد ترجمات لكل التعبيرات  الفرنسية السابقة فراجت تسميات
 قرض اإليجار، و االئتمان االيجاري، و القرض التمويلي و التمويل بالكراء لكي يستقر األمر في األخير مبقتضى قانون

األبناك على االئتمان اإليجاري.

باك مازال ـمستمرا حول هذه الـتسمية إذ نالحظ مثال أن الـفصلني  قانون8 و 3و جتدر اإلشارة إلى أن االرـت   من 
الذي يـستعمل فـيه الفـصل  الوقت  في  متي431األبـناك يـستعمالن كلـمتي اإليـجار و املـستأجر  من مـدونة التـجارة كـل   

اإلكراء و املكتري.
0                   0

0
أ املقتضيات الشكلية – :

 إن قراءة و لو سريعة للفصول االثنى عشر املخصصة لليزنغ في مدونة التجارة كافية ملالحظة طغيان قانون الشكل
على هذه املقتضيات.

و ميكن تلخيص هذه القواعد الشكلية  فيما يلي :

  شروط صحة عقد الليزنغ و تسجيله – : 1



اإلئتمان اإليجاري

 أوجب املشرع على األطراف تضمني عقود  الليزنغ مقتضيات يؤدي إغفالها إلى البطالن كما أوجب القيام  بإجراءات يؤدي
عدم القيام بها إلى آثار سنتعرف عليها في حينها.

قد أوجب الـفصل  ها433و ـهكذا ـف تم فـي مان اإلـيجاري ـعلى اـلشروط التي ـي لة البطالن التـنصيص في ـعقود االئـت   حتت طاـئ
 فسخها و جتديدها بطلب من املتعاقد املكتري كما ينبغي التنصيص فيها على كيفية التسوية الودية للنزاعات املمكن حدوثها

بني املتعاقدين.

  يخضع عمليات االئتمان اإليجاري للتسجيل، إن تعلق األمر مبنقول ، بناءا على طلب مؤسسة االئتمان436كما أن الفصل 
االيجاري، في سجل مفتوح لهذه الغاية بكتابة الضبط التي متسك السجل التجاري و كذلك الشأن بالنسبة للتعديالت. 

و ميكن لألطراف و لكل طالب احلصول على نسخة من هذه التقييدات.

 12و إذا تعلق األمر باالئتمان االيجاري العقاري فإن العقد و كذلك كل تعديل يتم في املحافظة العقارية وفقا ألحكام ظهير 
  املتعلق بالتحفيظ العقاري.1913غشت 

 و جتدر اإلشارة إلى أن مشرع مدونة التجارة إستعمل كلمة شهر في املنقول و شهر عقاري في العقار و هي كلمة " " " "
جديدة غير منسجمة مع القوانني املغربية التي تستعمل دائما كلمة التسجيالت.

 اآلثار – :2

تسري آثار هذه التسجيالت ابتداءا من تاريخ إجراءها كما أنه تنقضي ويقع التشطيب عليها : 
).438(الفصل 

إما بناء على اتفاق األطراف.-
أو  تنفيذا ملقرر قضائي اكتسى قوة الشيء املقضي به.-
كما أن عقد املنقول، بخالف العقار، ينقضي بخمس سنوات ما لم يجدد.-

الدائنني أو ذي من مواجـهة  جاري  مان اإلـي إلى حـرمان مؤسـسة االئـت يؤدي  فإنه  عديالت  هذه الـتسجيالت أو الـت فال   أما إـغ
ها اللهم إال أثـبتت أن املعنـيني كانوا ـعلى عـلـم بـتـلـك  ـحقوق اـملكتري املكـتسبة بعوض، و ذلك باحلقوق التي احتـفظت مبلكيـت

احلقـوق 
 ).440(الفصل 

  ينص على انه في االئتمان االيجاري العقاري ال يواجه األغيار بالعقد إن لم يتم شهره.442كما أن الفصل 
:  االختصاص –3

:بالنسبة للتسجيالت

وذها وجد في دائرة نـف ارية التي ـي ما لدى املحاـفظة العـق فإن الـتسجيل ـيكون داـئ قار  مان االـيجاري للـع لق األمر باالئـت  إذا تـع
العقار موضوع العقد.

أما بالنسبة للمنقول فإن التسجيل يقع بكتابة ضبط املحكمة التي متسك السجل التجاري.

ها ـبصفة رئيسية باـلسجل ابة اـلضبط املخـتصة هي التي ـيكون اـملكتري ـمسجال فـي  و إذا كان للمؤـسسة عدة ـمقرات فإن كـت
اقد التي تـع ها املؤسـسة  في دائرـت ستغل  التي ـي ضبط املحكـمة  ابة  سجال فبكـت كن ـم لم ـي ها وإذا  من طرـف سوك  جاري املـم  الـت

).436حلاجياتها. (الفصل 
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ابة صاص كـت في اخـت يرا  ضي تغـي عديل يقـت كان الـت أما إذا  سابق ذكـرها،  واعد اـل فس الـق إلى ـن استنادا  عديالت  يد الـت  و تـق
كـتـابـة سجل  إلى  ذلك يـجب عـلى مؤسـسة االئتـمان اإليـجاري أن تـقوم بنـقل التقيـيد املـعـدل  إلى  فإنه باإلضافة   الـضبط 

الضـبـط املـخـتــصـة. 
).437(الفصل 

بالنسبة لقاضي املستعجالت :

اإلختصاص املكاني :

إلى ذلك  في  رجوع  قع اـل عل إذ ـي ها أن تـف كان ـل ما  كاني و  إلى اإلخـتصاص اـمل سم  هذا الـق في  جارة  دونة الـت عرض ـم  لم تـت
القواعد العامة.

 إال أن مؤسسات االئتمان اإليجاري دأبت على تضمني عقودها التي حتررها مسبقا مقتضيات تتعلق باالختصاص املكاني
حيث تنص على ما يلي :

 إن كل منازعة تتعلق بتأويل أو تنفيذ العقد احلالي و بصفة عامة، كل نزاع ميكن أن ينشب بني األطراف يخضع:"

 إذا كان املؤجر مدعيا، و حسب رغبته الختصاص محكمة املكان الذي يوجد فيه املقر االجتماعي للمؤجر أو-  
موطن املستأجر أو املكان الذي تتواجد فيه املعدات.

 إذا كان املستأجر مدعيا، إلى اختصاص محكمة املكان الذي يوجد فيه املقر االجتماعي للمؤجر".-

اإلختصاص النوعي :

لم حتسم مدونة التجارة في مسألة اختصاص قاضي املستعجالت في البث باألمر باإلرجاع إال بالنسبة للعقار.

  على أنه في حالة عدم تنفيذ املكتري لإللتزامات التعاقدية املتعلقة بأداء املستحقات الناجمة435و هكذا فقد نص الفصل 
عد قار ـب إرجاع الـع اضيا للـمستعجالت لألمر ـب مة مـختص ـبصفته ـق فإن رـئيس املحـك بة األداء،  جاري الواـج مان اإلـي  عن االئـت

شار ( ودية اـمل سوية اـل ية الـت استنفاد إمكاـن عد  قار) و ـب إرجاع حـيازة الـع قول ـب كان األحرى أن ـي عدم األداء و  عة  نة واـق  معاـي
 .433إليها في الفصل 

 و لست أدري ملاذا اكتفى مشرع هذه املدونة بقصر هذه املقتضيات على إرجاع العقار و قد كان بإمكانه أن يقول إرجاع
املال (منقوال أو عقارا) فيريح نفسه و يريح العباد.

من سابق  في اـل مر  يه األ هو عـل سيبقى كـما  طرف مؤسـسة االئتـمان اإليـجاري  من  استرجاع املنـقول  فإن طـلب   و هـكذا 
 اختصاص القضاء اإلستعجالي إستنادا إلى املعطيات التي سبقت اإلشارة إليها لكن اإلنتقاد املتعلق  بشرعية إسناد هذا
 االختصاص إليه من طرف املتعاقدين سيبقى مستمرا بني قائل بجواز ذلك أو قائل بعدم جوازه لكون االختصاص النوعي

من النظام العام ينظمه املشرع وحده دون األطراف.

ب املقتضيات املوضوعية – : 

 بغض الـنظر عن املقـتضيات املتعلقة بالبطالن و ترـتيب بعض اآلثار ـعلى ـغياب بعض التقـييدات فإن املقتضيات املوضوعية
غائبة عن القسم اخلامس املخصص لالئتمان اإليجاري.

  تشمله عملية ائتمان إيجاري فإن على املفوتمال قاعدة موضوعية تقول إنه في حالة تفويت 432و قد وردت في الفصل 
إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات املفوت الذي يبقى ضامنا.
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 لكن صياغة الفصل كما جاءت في مشروع احلكومة و كذلك في النسخة التي سلمها مجلس النواب للمطبعة الرسمية و في
نسخة اجلريدة الرسمية كما يلي:

 في حال تفويت ماال تشمله" ...."
. ماال و ليس مالاألمر الذي جعل من العسير فهم هذا الفصل دون الرجوع إلى النص الفرنسي، ألن الصحيح هو 

 و إن تدخل املشرع أصبح و احلالة هذه ضروريا إلجراء التعديل الالزم مادام النص العربي هو املعول عليه لدى املحاكم و
ما دام األمر ال يتعلق مبجرد خطأ مادي أو مطبعي.

0                 0

0
اخلامتـــــــة :

هذا قانوني ـل ركز اـل زنغ إذ أن اـمل مادة اللـي في  يذكر  ديد  تأت بـج لم  جارة  دونة الـت لدينا أن ـم ؤكدا  أصبح ـم عرض  هذا اـل عد   ـب
 العقد الزال كما كان عليه الوضع في السابق خاضعا للقواعد العامة للقانون و خاصة القواعد الواردة في قانون االلتزامات

و العقود أو بعبارة أخرى إننا الزلنا ال نتوفر في املغرب على نظام قانوني مبعنى الكلمة لليزنغ.

فإن تكييـفه الزال يـطرح تالي  بة العـقود املـسماة و باـل إلى مرـت عن االرتـقاء بـهذا العـقد   إن املـشرع املغـربي الزال معـرضا 
 تساؤالت على األطراف و القضاء هل هو عقد كراء، هل هو وعد بالبيع أم هما معا إلى غير ذلك من التأويالت التي ال حصر

لها.

طرف املـقرض و ني اـل توازن ـب وجود اـل كذلك مـسألة  بل يـطرح  يف فحـسب   إن العـقد الغـير املـسمى ال يـطرح معـضلة التكـي
 الطرف املقترض فهل سيبقى امليزان راجحا لكفة األول كما كان عليه األمر قبل صدور املدونة و من خالل عقود تعتبر من

قبيل عقود اإلذعان؟

إننا ال نشك في ذلك و دليلنا هو االزدهار املستمر للقطاع بسبب الضمانات املتعددة التي تتمتع بها مؤسسات التمويل.

في اـملستوى كن  جدا و إن لم ـي ية لـقطاع حديث  بأن حتـرير الـنصوص القانوـن قول  نا اـل فإن اإلـنصاف يقـتضي ـم ذلك   و مع 
 املطلوب فإن تقنينه يعتبر مغامرة كانت للمشرع املغربي الشجاعة في ركوبها و بالتالي فال يجب االستغراب لوجود ثغرات و

غياب نظرة شمولية لهذا النشاط.

و هكذا فإن تدخل القاضي و احلالة هذه أصبح أكثر ضرورة و لكن أكثر صعوبة في نفس الوقت.
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