
دعامة بيداغوجية لألطفال من 9  إىل 14 سنة

اخلارق البنكي 

الصاعد الفنان 

رقـــــــون لــــخــــا ا

ل بــطــــا  أ
 املتحف 

الصغري املستكشف 
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مرحبا بك يف
 

 متحف بنك املغرب!
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قبل أن نبدأ الزيارة...
وعرض  وترميم  حلفظ  مكان  هو  كما  واملشاركة  للتعلم  مكان  هو  املتحف 

املغرب،  بنك  متحف  يف  تارخينا.  من  جزءا  حتكي  اليت  القدمية  األشياء 

سوف تكتشف ثالثة جوانب من املعرض:

منذ  بلدنا  تاريخ  تسرد  اليت  القدمية  النقدية  القطع  من  تشكيلة    -

العصور القدمية إىل يومنا هذا؛

-  أعمال فنية متنوعة تظهر تطور الفن التشكيلي يف املغرب؛

-  فضاء املقاولة خمصص لتاريخ بنك املغرب ومهامه الرئيسية، فضال 

عن بعض مفاهيم االقتصاد.

بواسطة هذا الدليل الصغري، ندعوك لتقمص شخصية أحد أبطال املتحف 

اخلارقني وتتبع مساره الكتشاف جزء من تاريخ بلدك. ولكن قبل ذلك، 

األجيال  تتمكن  لكي  احرتامها  الواجب  القواعد  بعض  عليك  سنعرض 

القادمة هي األخرى من نيل فرصة اكتشاف هذه التشكيالت الفنية: 

وسريعة  هشة  ال،  أم  قدمية  كانت  سواء  هنا،  املعروضات  كافة  إن 

االنكسار. لذا حاول من فضلك أال تلمسها  لتجنب إحلاق الضرر بها، وال 

تركض يف الفضاءات واحرتم هدوء املكان  كي تنقل اليك تارخيها.

نتمىن لك زيارة ممتعة!
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حاول أن جتد املسارات الثالث باستعمال خريطة املتحف:

-    مسار املستكشف الصغري: تقمص شخصية مؤرخ واكتشف 

تاريخ النقود بتتبع املسار األخضر.

أن  يف  وترغب  الرسم  حتب  كنت  إذا  الصاعد:  الفنان  -    مسار 

الرسامني  أبرز  آثار  تتبع  أن  إال  عليك  ما  رساما،  تصبح 

املغاربة عرب املسار الوردي.

وتريد  البنوك  بعامل  شغوفا  كنت  إذا  اخلارق:  البنكي  -    مسار 

ندعوك  أسرارها،  وتكتشف  مهامها  على  أكثر  تتعرف  أن 

لالنضمام إىل املسار األزرق.
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الطابق األول

السفلي الطابق 

املفردات   معجم 
 معجم 

 ألعاب تفاعلية 

املسارات
 : املستكشف الصغري

 : الفنان الصاعد
 : البنكي اخلارق
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مرحاض

مصعد

االستقبال

شباك التذاكر

متجرمدخل

فضاء الورشات البيداغوجية 

فضاء املعارض املؤقتة

الولوج إىل الطابق 
األول
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يطرح  كان  النظام  هذا  أن  غري  املقايضة1.  بواسطة  يتم  والبضائع  السلع  تبادل  وكان  وجود.  للنقود  يكن  مل  الزمان،  قدمي  يف 

العديد من الصعوبات آنذاك، فاخرتع اإلنسان النقود، باعتبارها أداة سهلة احلمل وقابلة للتداول. وقد ُصنعت أوىل القطع 

النقدية يف ليديا 2  يف القرن السادس قبل امليالد، وكانت عبارة عن قطع بيضوية الشكل.

مت إدخال العملة إىل املغرب، الذي كان يطلق عليه قدميا إسم مملكة موريطانيا، يف نهاية القرن اخلامس قبل امليالد. غري 

أن القطع النقدية األوىل اليت مت سكها 3   يف بلدنا، تعود للقرن الثاين قبل امليالد، يف عهد امللك بوكوس األول. وأصبح 

لسك  القطع النقدية 4  أهمية كربى مع امللك جوبا الثاين. وهذه صورة ألشهر قطعة نقدية  يف عهده:

1 تبادل سلعة مقابل أخرى 
2 تركيا احلالية

3 صنعها
4 صنع النقود

  قطعة نقدية مت سكها يف ليديا من قبل امللك كريسوس  

قطعة أريوس الذهبية اليت مت سكها مبناسبة زواج جوبا الثاين بكليوباترا سيليين  

لنفسك،  األغراض  بعض  شراء  أو  ألصدقائك  اهلدايا  شراء  تريد  عندما 

جاءت  أين  من  يوما  تساءلت  هل  لكن،  النقود.  استعمال  اىل  حتتاج  فإنك 

هذه النقود وما تارخيها؟

نقدية  قطعة   1200 عن  يزيد  ما  ستكتشف  املغرب،  بنك  متحف  يف 

وورقة بنكية حتكي لك تاريخ النقود...

النقود أصل 

وصول النقود إىل املغرب العربي

 1

 2

لـــصـــغـــيــــــر ا

 رحلة
ملستكشف ا

ميلك املتحف منوذجا وحيدا  هلذه القطعة الفريدة من نوعها يف العامل بأسره! 
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تابعا  الثامن  القرن  بداية  يف  بلدنا،  أصبح  البيزنطية،  مث  الرومانية،  اإلمرباطورية  حكم  حتت  املغرب  عاش  أن  بعد 

لإلمرباطورية العربية اإلسالمية اليت كانت حتت حكم األمويني آنذاك. ومن أجل تكريس االستقالل عن بيزنطة، قام 

عبد امللك بن مروان، أحد اخللفاء األمويني، بإصدار قطعة نقدية جديدة ال حتمل أية صورة، وعليها عبارة الشهادتني، 

الركن األول من أركان اإلسالم. 

يف القرن احلادي عشر، أسس املرابطون إمرباطورية شاسعة متتد من نهر السنغال إىل نهر إبره 5  ومن احمليط األطلسي 
إىل اجلزائر وهيمنوا على جتارة الذهب. لذلك، فإن القطع النقدية اليت كانوا يسكونها، وهي الدنانري املرابطية ، واملعروفة  
باسم »marabotins«، كانت مصنوعة من الذهب اخلالص وكانت تستخدم على نطاق واسع يف احلوض الغريب للبحر 

األبيض املتوسط. 

عمالت  أصدروا  وقد  العريب  املغرب  توحيد  على  أكثر  سريكزون  الدين  واملرينيني  املوحدين  سالالت  جاءت  ذلك،  بعد 
بعدد من املدن.

مت تأسيس أول دولة مسلمة يف املغرب على يد األدارسة، الذين استقروا يف مدينة وليلي )قرب مكناس( مث مبدينة 

فاس اللتني شهدتا عملية سك الدرهم الفضي.

   5 إبره هو نهر بإسبانيا 

 3

 4

 5

اإلسالمية العربية  اإلمرباطورية 

املغربية الدولة  نشأة 

الذهب الكربى إمرباطوريات 

درهم فضي سكه اخلليفة عبد امللك

درهم فضي مت سكه سنة 172 هـ/ 789 ميالدية من قبل ادريس األول 

دينار ذهيب مرابطي ضرب بفاس   

ميكنك قراءة عبارة الشهادتني منقوشة باللغة العربية 
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ابتداء من القرن السادس عشر، تقلد السعديون مث العلويون وهم عائالت من أصل شريف، من ساللة الّرسول حممد عليه 

الصالة والسالم، احلكم يف املغرب. وعرف سك القطع النقدية الذي كان يتم بواسطة الضرب باملطرقة، حتديثا 

الريال  أصدر  الذي  األول  احلسن  موالي  السلطان  إمرة  حتت  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  من  ابتداء  حقيقيا 

احلسين الفضي، والذي كان يسك يف باريس ولندن وبرلني.

على إثر حدوث أزمة مالية ونقدية، مت تأسيس البنك اخملزين املغريب سنة 1907 وأنيطت به مهام إصالح األوضاع النقدية 

بعد  مث  املغربية،  النقدية  واألوراق  القطع  تصنيع  يتوىل  فرنسا  بنك  كان  احلماية،  فرتة  وخالل  العملة.  وإصدار  املغرب  يف 

االستقالل، تولت مؤسسات دولية هذه املهمة إىل غاية سنة 1987، حيث مت تدشني دار السكة، كمؤسسة لصناعة النقود 

يف املغرب.

 6

 7

الشريفة اإلمرباطوريات 

البنكية األوراق 

ريال حسين فضي ضرب بباريس

10 دراهم حتمل صورة صاحب اجلاللة املرحوم امللك احلسن الثاين، 1987

معلوماتكاخترب
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1-قبل ظهور النقود، ما هي الوسائل التي كانت تستخدم لرشاء بضاعة ما؟

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

2-ما هي العملة الفريدة التي تم سكها خصيصا مبناسبة زواج جوبا الثاين بكليوباترا سيليني؟

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

استمتع برسمها هنا: 

3-ما هو شكل القطع  األوىل التي صنعت يف ليديا؟

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

-
4-ما هو اإلسم اآلخر الذي عرف به الدينار املرابطي؟

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

5-لتكريس استقاللهم عن بيزنطة، ماذا نقش األمويون عىل قطعهم النقدية؟

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

6-ما هو القرن الذي بدأ فيه تحديث تصنيع القطع النقدية باملغرب ؟

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

7-ما اسم املنشأة املكلفة بصناعة النقود حالياً يف املغرب؟

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

-
8-حان دورك اآلن لتتخيل عملة أو ورقة نقدية للمستقبل وترسمها هنا:

معلوماتكاخترب
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بونتوي  وهنري  ماجوريل  جاك  أمثال  من  األجانب،  الفنانني  بعض  بدأ  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرنني  يف 

وخوسيه كروز هرييرا، يف البحث عن اإلهلام يف بلدان الشرق، مثل املغرب واجلزائر ومصر، اليت كانت آنذاك بلدانا 

مناظر  رسومات:  إىل  اجلديدة  واأللوان  باألضواء  انبهارهم  ترمجة  على  هؤالء  عمل  وقد  الغرب.  لدى  معروفة  غري 

طبيعية، أشخاص وعادات، ومشاهد من احلياة اليومية واملعمار احمللي.

جاك ماجوريل )1962-1886(
 قصبة أمنيرت )وادي أونيال(، 1928، 

غواش معزز ببودرة الذهب والفضة، 54.5  68 سنتيمرت  

 1

وحسك  إبداعك  لتطوير  ندعوك  والفن،  والصباغة  بالرسم  مهتما  كنت  إذا 

الفين من خالل تتبع مسار أكرب الفنانني املغاربة واألجانب. قد نرى يوما ما 

أحد أعمالك الفنية معروضة يف متحف كبري ...

مستشرق رسم 

عــــد  لــصــا ا

 مسار 
ن  لــفــنــــا ا
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الرسم يف مدرسة فنون  الذين مل يدرسوا  الرسامني  العصاميني، أي  الرسامني  الفطري عادة من عمل  الفن  ينبثق 

تكون  تكاد  بسيطة،  رسم  تقنيات  باستخدام  واألزياء  الشخصيات  مثل  الشعبية  املوضوعات  ميثل  وهو  معينة. 

طفولية، وألوانا زاهية للغاية. ويف املغرب، ابتداء من اخلمسينيات، كان الفنانون مثل حممد بن عالل وأمحد لورديغي 

أول من استكشف الفن الفطري، مث تلتهم الشعيبية طالل، الفنانة العظيمة اليت أعطت زمخا جديدا هلذا النوع من 

الفن. 

يتميز باستخدام  التجريدي أو غري املشخص يف األداء على أشكال ومناذج جمردة ال ميكن حتديدها. فهو  الفن  يعتمد 

األشكال واخلطوط واأللوان للتعبري عن األحاسيس والنوايا والرغبات،  الرسائل، غري أنه يرتك للمشاهد حرية 

التفسري. يعترب الفنانون مثل اجلياليل الغرباوي وأمحد الشرقاوي وحممد القاسمي وفريد بلكاهية من الرسامني الّرواد 

للفن التجريدي يف املغرب.

الشعيبية طالل) 1929-2004 (
بائع الدونات، 1988

زيت على القماش

73  82  سنتيمرت  

اجلياليل الغرباوي )1930-1971(-
عيون الغضب، 1969، 

لوحة زيتية على القماش

66  سنتيمرت   102

 4

 2- 3

الفطري  املغربي  الرسم 

رسم مغربي جتريدي 
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-1 أذكر ثالثة أسماء على 
األقل لرسامني مستشرقني كبار :

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

-2 يعتمد الفن التجريدي على أشياء ميكن التعرف عليها.

 صحيح

 خطأ 

-3 من هم أول الفنانني املغاربة الذين أدخلوا الرسم التجريدي إىل املغرب؟

 جاك ماجوريل

 حممد القاسمي 

 اجلياليل الغرباوي 

-4 ما هي اخلصوصية اليت ينفرد بها الفن الفطري؟

 يستخدم تقنية بسيطة إىل حد ما مع ألوان جد زاهية 

 يقوم بهذا الرسم فنانون أجانب

 يرتك للمشاهد حرية تأويل اللوحة.

اخترب
معلوماتك
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-5 استمتع برسم أو استنساخ لوحة من اختيارك:
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للبنك ثالث وظائف رئيسية يف اقتصاد أي بلد:
•جيمع الودائع النقدية من األفراد أو الشركات.

والتحويالت  الشيكات،  دفاتر  التجارية:  املعامالت  إجناز  أجل  من  لزبائنها  الضرورية  األداء«  »وسائل  توفري  •يضمن 
البنكية والبطائق البنكية.

•مينح القروض لبعض الزبائن، من أجل تطوير مشاريعهم.

يف  النقدية  األوضاع  حتسني  أجل  من  اخلضراء،  اجلزيرة  مؤمتر  مبقتضى   1906 أبريل   7 يف  املغريب  اخملزين  البنك  تأسيس  مت 

مبوجب  املغرب«  »بنك  ذلك،  أجل  من  وأنشأ،  اقتصاده،  بتأميم   املغرب  طالب  االستقالل،  وغداة  العملة.  وإصدار  املغرب 

ظهري 30 يونيو 1959.

 1

 2 bis

املالية  الشفافية  لضمان  املنظمة  القوانني  هلا  يضع  كما  املغرب،  يف  التجارية  البنوك  مجيع  على  املغرب  بنك  يشرف 

اخملاطر. وجتنب 

  2

يستهويك عامل البنوك وتود أن تعرف املزيد عن مهام البنك املركزي 

املسار  وتسلك  خارق  بنكي  إىل  لتتحول  ندعوك  وأسراره!  وتارخيه 

األزرق.

التجاري؟ البنك  ماهو 

 بنك البنوك

تاريخ بنك املغرب: من 1906 إىل 1959

 مسار 
لــــخـــــارق الــبنــكــــي  ا
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www.bkam.ma ميكنك ولوج موقع بنك املغرب اإللكرتوين لتصفح مجيع أخباره

بنك املغرب هو املستشار املايل للحكومة. ويدير عمليات االقرتاض اليت تصدرها الدولة.

والعمالت  الدرهم  بني  الصرف  سعر  وحيدد  والذهب،  األجنبية  العمالت  أي  الصرف،  باحتياطات  املركزي  البنك  حيتفظ 

األجنبية.

يف عام 1959، أنشأ البنك املركزي مقره الرئيسي يف الرباط كما قام بتأسيس شبكة من الفروع والوكاالت يف مجيع أحناء 

اململكة. ويف مارس 1987، غري اسمه إىل »بنك املغرب« ومت اعتماد هذا االسم يف مجيع اللغات.

بامتياز  حتظى  اليت  املغرب  يف  الوحيدة  املؤسسة   ،1987 عام  تأسس  الذي  السكة  دار  مصنع  بفضل  املغرب،  بنك  يعترب 

تصميم وإنتاج وإصدار األوراق والقطع النقدية الوطنية والوثائق املؤمنة.

 3

 4

 5

 6

 7

العملة وصناعة  البنك 

تدخل البنك يف اخلارج

البنك يف خدمة الدولة

املغرب بنك  مستجدات 

تاريخ بنك املغرب: من 1959 إىل اليوم
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1. من بني هذه االقرتاحات، ما هي املهام اليت يقوم بها البنك: 
 مينح القروض للزبناء وفق شروط معينة 

 هو املستشار املايل للحكومة

  يتلقى الودائع النقدية من األفراد واملقاوالت

2. يف أي سنة مت تأسيس البنك اخملزين املغريب؟
1906  

1915  

1959  �

3. ما هو الدور الرئيسي لدار السكة؟
   إعداد القوانني التنظيمية اليت تطبق على البنوك

   تكوين احتياطيات الصرف

   صناعة األوراق والقطع النقدية
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4. من بني املقرتحات التالية، ما هي مهام بنك املغرب: 
   هو املسؤول عن عمليات االقرتاض اليت تصدرها الدولة

    منح القروض لألفراد

    هو املستشار املايل للحكومة

QUIZZ
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مسار املستكشف الصغري

1.  املقايضة               2.  قطعة أريوس الذهبية            3. بيضوية الشكل                    4. الشهادة                                  

. السلطان موالي احلسن األول                    7. دار السكة            Marabotins .5

مسار الفنان الناشئ

1. جاك ماجوريل وهنري بونتوي وخوسيه كروز هرييرا
2. خطأ

3. حممد القاسمي، اجلياليل الغرباوي

4. تستخدم تقنية بسيطة إىل حد ما، مع ألوان زاهية جدا.

مسار البنكي اخلارق 

1.  مينح القروض للزبناء وفق شروط معينة /  يتلقى الودائع النقدية من األفراد واملقاوالت
1906  .2

3.  صنع األوراق والقطع النقدية 

4.  مسؤول عن عمليات االقرتاض اليت تصدرها الدولة // هو املستشار املايل للحكومة

األجوبة:
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