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حتى أتمكن من حسن تدبير الدخل يتعين علي أن أضع ميزانية.

الميزانية عبارة عن جدول صغير يساعدني على معرفة مقدار المال الذي أتوفر عليه و مقدار 
المال الذي أخصصه لشراء بعض األغراض. ألجل هذا، أن أتتبع النموذج أسفله:
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أحصل على مصروف الجيب أو هدايا من األقارب أو 
األصدقاء بمناسبة عيد ميالدي أو مناسبات أخرى، 

كما يمكن أن احصل على النقود مقابل خدمة 
أسديها لعائلتي مثل غسل السيارة أو التسوق....

هذه هي مداخيلي و التي نسميها بالدخل.

المداخيل

كيف أحسن تدبير الدخل

ضاء، 2018
يف الدارالبي

ت الطباعة 
مت



الرغباتاحلاجيات

الميزانية

اشتري لمجة عندما أحس بالجوع، أو قارورة ماء 
عندما أحس بالعطش. يمكنني كذلك أن اشتري  

قصة مصورة، أو لعبة... للحصول على هذه األشياء 
يجب أن أدفع نقودا مقابل هذه المشتريات.

هذه النفقات تسمى أيضا بالمصاريف. عموما فأنا 
انفق ألجل شراء أشياء احتاجها أو ارغب فيها.

احصل على 
الشخصية الخاصة 

بك و العب معنا  في 
فضاء الطفل على
www.fmef.ma

النفقات

كيف أحسن تدبير نفقاتي

حيث أن النقود التي أتوفر عليها محدودة فانه من الواجب أن أميز بين حاجياتي و رغباتي.

الحاجة شيء ضروري لحياة اإلنسان ) المسكن، الطعام، الملبس...(

الرغبة شيء تكميلي يجعل الحياة أكثر متعة ) لعبة، خرجة إلى السينما، ايس كريم ...(

عندما انفق، يجب أن ابدأ دائما بحاجياتي و عندما يتبقى لدي ما يكفي، يمكنني آنذاك أن 
اشتري األشياء األخرى التي ارغب فيها.



أريد أن اشتري هدية 

لصديقي، لكنني ال أتوفر على 

ما يكفيني من المال.

االدخار و القرض

عندما احصل على المال، يمكن 
أن اصرفه مباشرة أو أوفره، 

بمعنى إنني أضعه جانبا ألتمكن 
من استعماله الحقا.

و أنا انتظر عيد ميالد صديقي، 
يمكن أن ابدأ في االدخار لبضعة 

أسابيع أو أشهر قبال، ألتمكن من شراء الهدية التي 
اخترتها له.

يمكن أن ادخر المال و ذلك بفتح حساب* توفير 
بالبنك أو في حصالة.

*ابتداء من سن 16 بمساعدة وصي أو لوحدي ابتدءا 
من سن 18.



في بعض األحيان و رغم تحديد 
الميزانية و االدخار، فإنني ال استطيع 
القيام ببعض المشتريات المكلفة أو 

الباهظة الثمن.
بالرغم من االدخار والتوفير 

ال استطيع شراء كل شيء.

االدخار و القرض
للمزيد من 

المعلومات حول 
عالم المالية : زر 
فضاء الطفل على
www.fmef.ma

نحتاج في بعض األحيان للقيام بمشتريات 
كبيرة كشراء منزل أو سيارة، فنلجأ آنذاك 

للقروض البنكية.

يمكن للبنك أن يوفر لنا المال الالزم 
للقيام بهذه المشتريات بعد بعد دراسة 

طلبنا.

هذه خدمة يوفرها لنا البنك مقابل فوائد 
و مصاريف يضيفها على مبلغ القرض.



ما هو البنك؟

البنك

البنك مكان تودع فيه أموال الناس بأمان، و يسمح لهم باستعمالها 
حيثما و أينما شاءوا.

يمكن أن ادخر في حساب بنكي ابتدءا من سن 18 أو قبل ذلك في 
سن 16 شريطة أن أكون مصحوبا بولي أمري.



يسمح احلساب البنكي ب :

• إيداع أموالنا بالبنك الذي يقوم بحمايته ألجلنا، تسمى هذه العملية 
اإليداع.

• سحب أموالنا في كل وقت و تسمى هذه العملية السحب.

• الحصول في حدود اإلمكان، على سلفات ألجل تمويل النفقات الكبرى.

• التوفر في حدود اإلمكان على وسائل أداء مختلفة.

للمزيد من 
المعلومات حول 
عالم المالية : زر 
فضاء الطفل على
www.fmef.ma



النقود أو المال تسمح لك 
بشراء ما تحتاج إليه أو ما 

ترغب فيه.  توجد النقود 
على شكل القطع المعدنية 

واألوراق البنكية..

نقود: قطع نقدية و أوراق مالية

شيك

بطاقة بنكية

يمكن لوسيلة األداء أن تكون عبارة عن :

النقود

وسائل األداء



الرمز العملة الدولة

MAD الدرهم المغربي المغرب

SAR الريال السعودي العربية السعودية

$ الدوالر الواليات المتحدة

¥ الين اليابان

£ الجنيه 
االسترليني

بريطانيا العظمي

€ االورو فرنسا

€ االورو اسبانيا

€ االورو ألمانيا

€ االورو البرتغال

وسائل األداء

النقود و الدول 

تتوفر كل دولة على نقود ) وتسمى أيضا عملة(
في المغرب نستعمل الدرهم الذي يسك بدار السكة من 

قبل بنك المغرب.
جدول بعض العمالت حسب الدول:

يمكنك اختبار 
معلوماتك مع لعبة 
البلدان والعمالت 

من خالل زيارة 
فضاء الطفل على
www.fmef.ma



100 درهم

إستمتع !
تعقب الطريق الذي سيمكنك من جمع المبلغ المالي الذي سيتيح لكنزة 

الحصول على الدمية.



451 درهم

تعقب الطريق الذي سيمكنك من جمع المبلغ المالي الذي سيتيح لعلي 

الحصول على لعبة التحكم عن بعد.



1

2

أحسب وأكتب المبلغ المتبقي عن كل عملية شراء.

إستمتع !

$

£

¥

€

MAd

أصل بخط العملة الخاصة بكل دولة 



تعريف المشارك
	 تلميذ   تلميذة	

السن	:..............................
القسم	:.............................
املدينة	:............................

1. عموما، كيف كانت التوضيحات الواردة في هذا الكتيب ؟
  واضحة    غير واضحة   غير مفهومة

2. ماهي المعلومات الواردة في هذا الدليل التي بإمكانك تفسيرها لزمالئك :
  الميزانية  التوفير   القرض

3. أعط نقطة لهذا الدليل :
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

4. كيف كانت شروحات مؤطر الحصة :
  واضحة    غير واضحة    غير مفهومة

الحاجة

الرغبة

أصل بخط

إستبيان
بعد اإلجابة على هذا اإلستبيان، يفصل 

ويسلم للمؤطر المسؤول عنك.



أصل بخط كل كلمة بالتعريف المناسب

انفاق مبلغ مالي بغية 
شراء اشياء  احتاج اليها.

جدول يمكنني من اإلطالع 
على المبلغ المالي الذي أتوفر 

عليه, المبلغ الذي أحتاجه 
لتغطية مصاريفي و المبلغ 

المتبقى لدي 

مبلغ مالي تم اقتراضه من 
شخص قريب او من البنك 
لتغطية مصاريف ضرورية.

مبلغ مالي عبارة عن 
قطع او اوراق نقدية او 

عن اشكال اخرى.

إستبيان

الميزانية

النقود

النفقات

القرض

مواردي : ألون الدخيل

مصروف جيبي

نقود اشتري بها قصة 
مصورة، أو لعبة

نقود مقابل خدمة 
أسديها لعائلتي

نقود أحصل عليها من 
بيع كتبي القديمة

2. أي من هذه المهام ليست جزءا من مهام البنك :

  إعطاء قروض
  طباعة األوراق المالية

  تودع فيه أموال الناس بأمان

1. مبلغ اإلدخار هو :

 المبلغ الذي أستطيع أن أضعه جانبا
 المبلغ الذي أقترضه من والدي أو أصدقائي

اضع عالمة
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