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 عالم المالية 



يف املســتقبل القريــب، ســتذهب إىل الجامعــة وتبــدأ حياتــك 

املهنيــة أو تنشــئ مقاولتــك الخاصــة. مــن املؤكــد أنــك ستؤســس 

ــك.  ــر دخل ــك تدب ــك، ســيكون علي ــت اختيارات ــا كان أرسة. كيف

أموالــك  حايــة  عــى  سيســاعدك  للدخــل  الجيــد  فالتدبــر 

ــك. ــق أهداف وتحقي



الدخل والقدرة الشرائية1.

الدخــل هــو املبلــغ املــايل الــذي يتقاضــاه الشــخص مقابــل عمــل يقــوم بــه، أو توظيــف أموالــه، أو 

خدمــة يســديها أو وضعيــة اجتاعيــة معينــة )تقاعــد، إعانــات عائليــة(.

القــدرة الرشائيــة هــي مجمــوع الســلع والخدمــات التــي ميكننــا رشاؤهــا بفضــل هــذا الدخــل. وهــي 

رهينــة مبســتوى الدخــل واألســعار. فــإذا كانــت الزيــادة يف الدخــل تفــوق الزيــادة يف األســعار، ترتفــع 

القــدرة الرشائيــة. وإذا حــدث العكــس، تنخفــض القــدرة الرشائيــة.

ــدام  ــل اإلق ــدا قب ــات والتفكــر جي ــد األولوي ــا، يجــب تحدي ــا رشاؤه بفضــل دخلن وحســب مــا ميكنن

عــى اإلنفــاق.



يعتــرب تحديــد امليزانيــة املرحلــة األوىل التــي يجــب املــرور عربهــا لتدبــر الدخــل بطريقــة 

جيــدة. تحديــد امليزانيــة ليــس صعبــا عــى اإلطــاق. ويتعلــق األمــر ببســاطة بتدبــر األمــوال 

بطريقــة منظمــة.

كيف يتم تحديد امليزانية؟

ميكــن لجــدول عــادي مكــون مــن ثاثــة أعمــدة أن يســاعد عــى تدبــر امليزانيــة. نســجل يف 

العمــود األول املداخيــل مــن األمــوال )الدخــل(، مثــل مــروف الجيــب، ويف العمــود الثــاين 

النفقــات ويف الثالــث الرصيــد. ويســاوي الرصيــد الفــرق بــن املداخيــل والنفقــات.

النفقاتاملداخيل

40-شحن الهاتف100+مرصوف الجيب

30-نزهات مع األصدقاء

15-الشوكوالتة

85-املجموع100+املجموع

املداخيل - النفقات = الرصيد
10085

15درهم
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لرشاء حاجياتك، تســتعمل النقود...  

الميزانية

لكن هل تعلم 
بالتحديد ما 
هل تعرف هي النقود؟

أشكالها 
املختلفة؟



النقود االئتامنية

وتتكــون مــن القطــع املعدنيــة واألوراق البنكيــة. واشــتقت تســميتها بالفرنســية 

ــي الثقــة.  ــي تعن ــة  )Fiducia( الت )Monnaie fiduciaire( مــن الكلمــة الاتيني

ــك يســمى أيضــا  ــاز إصــدار النقــود. لذل ــك املغــرب بامتي ويف املغــرب، ينفــرد بن

مؤسســة اإلصــدار.

ــع  ــة القط ــة صناع ــرب، مهم ــك املغ ــة لبن ــأة تابع ــي هي ــكة، وه ــوىل دار الس تت

النقديــة واألوراق البنكيــة املتداولــة.

النقود الكتابية

ــة.  ــود الكتابي ــمى بالنق ــا يس ــة م ــابات البنكي ــة يف الحس ــود املودع ــكل النق تش

وســميت بهــذا االســم ألنهــا تأخــذ شــكل كتابــة مســجلة بالحســابات البنكيــة. إذن 

فاألمــر يتعلــق بشــكل آخــر مــن النقــود. وتتنقــل النقــود الكتابيــة بــن الفاعلــن 

االقتصاديــن بفضــل وســائل األداء.

يوجد نوعان من النقود:

النقود



الشيك

الشــيك وســيلة أداء متّكــن صاحــب حســاب مــا مــن توجيــه األمــر 

ــدة املســتفيد. وإذا  ــغ املــدّون عــى الشــيك لفائ ــع املبل لبنكــه بدف

ــض  ــك برف ــوم البن ــاب، يق ــر يف الحس ــر متوف ــغ غ ــذا املبل كان ه

ــة يكــون الشــخص  ــة. ويف هــذه الحال الشــيك بســبب غيــاب املؤون

ــارض أداء. ــة ع ــيك يف وضعي ــدر الش ــذي أص ال

عنــد فتــح حســاب لــدى أحــد البنــوك، ميكــن الحصــول عــى دفــر 

للشــيكات ابتــداء مــن 18 ســنة.

البطاقة البنكية

ميكــن الحصــول عــى بطاقــة بنكيــة عنــد فتــح حســاب بنــي، كــا 

هــو الشــأن بالنســبة لدفــر الشــيكات. والبطاقــة البنكيــة عبــارة عن 

وســيلة أداء عمليــة متّكــن مــن أداء أمثنــة املشــريات لــدى التجار أو 

عــى األنرنــت، ومــن ســحب النقــود مــن الشــبابيك األوتوماتيكيــة، 

والقيــام بعمليــات تحويــل، ومعرفــة رصيــد الحســاب البنــي يف أي 

وقت.

التحويل

ــا  ــا م ــي آلخــر. وغالب ــود مــن حســاب بن ــل النق ــن تحوي ــن م ميّك

ــن  ــي م ــل بن ــق تحوي ــن طري ــم ع ــتخدمون أجوره ــلم املس يتس

ــغليهم مش

باإلضافة إىل القطع النقدية واألوراق البنكية، توجد وسائل أخرى متّكننا 

من القيام مبشرياتنا مثل الشيك والبطاقة البنكية وعمليات التحويل.

وسائل األداء



االدخــار هــو الجزء من الدخل الــذي مل يتم إنفاقه والذي يتم توفره.

إذا قمنــا بتوفــر املــال، ميكننــا أن نشــري الحقــا أشــياء مثينــة نرغــب فيهــا 

بشــدة.

يلجــأ الكبــار أيضــا لادخــار لــرشاء حاجيــات أهــم ومواجهــة مصاريــف غــر 

متوقعــة أو مرتبطــة بحــاالت مســتعجلة.

مــن الصعــب توفــر املــال يف مجتمعنــا ألنــه مــيء باإلغــراءات التــي 

تدفعنــا لإلنفــاق. فتوفــر املــال يتطلــب الكثــر مــن اإلرادة والعــزم.

حتــى لــو كان لدينــا القليــل مــن النقــود، أو مــروف الجيــب فقــط، ميكننــا 

التعــود عــى ادخــار مبلــغ بســيط منــه. وعــى كل حــال، فاملبلــغ املدخــر 

مهــا كان صغــرا قــد يكــون لــه نفــع كبــر.

االدخار3.



لتكوين مدخرات، ميكن: فتح حساب التوفر لدى البنك

ــا.  ــه مدخراتن ــودع في ــاص ن ــي خ ــاب بن ــو حس ــر ه ــاب التوف حس

ــابات  ــح. فحس ــض الرب ــدر بع ــر ي ــاب التوف ــود يف حس ــداع النق إي

التوفــر هــي حســابات ذات فوائــد، أي أن البنــك يدفــع كل ســنة يف 

ــة. ــوال املودع ــل لألم الحســاب أجــرا كمقاب

لكن قبل كل 
هذا، هل تعلم 
ما هو البنك؟



البنك هو مقاولة تعرض منتجات وخدمات مالية :

• تلقي النقود

• منح القروض

ــة...(  ــات البنكي • تســير وســائل األداء )الشــيكات ، البطاق

ووضعهــا رهــن إشــارة الزبنــاء

ميكــن لــكل شــخص، مــن ســاكنة املــدن أو البــوادي، االســتفادة 

مــن الخدمــات البنكيــة .

ــم. 	  ــا كان دخله ــاراً كيف ــباباً وكب ــاال، ش ــاًء ورج ــراد : نس األف

بالنســبة للقارصيــن، يطلــب منهــم حضــور وصيهــم القانــوين ؛

املقــاوالت : كيفــا كان حجمهــا ونشــاطها )صغــرة؛ متوســطة 	 

أم كبــرة( ؛

املهنيــون : ســواء كانــوا تجــارا أو حرفيــن أو فاحــن أو 	 

ميارســون مهنــاً أخــرى.

ما هو 
تعريف 
البنك؟

البنك

هل الولوج 
إىل البنك 

متاح 
للجميع؟



األمان

لتجنــب مخاطــر الرسقــة والحريــق   ، أمــان  بــكل  املودعــة  النقــود  يتــم حفــظ 

والفيضانــات...

جاهزية األموال

ميكــن للزبــون، يف كل حــن، الحصــول عــى نقــوده بالقيــام بســحب مــن شــباك الوكالــة 

أو بواســطة الشــيك أو البطاقــة البنكيــة املوضوعــة رهــن ترفــه مــن طــرف البنــك أو 

بواســطة أي وســيلة أداء أخــرى.

التمويل

متويل رشاء سكن أو سيارة ومتويل مشاريع شخصية أو مقاوالت...

 االدخار

تكوين ادخار لضان املستقبل ومواجهة االحتياجات املستقبلية.

مــن أجــل فتــح حســاب بنــي، يجــب التََوجــه إلحــدى الــوكاالت البنكيــة املتواجــدة 

يف جميــع أنحــاء املغــرب. ويتــم تزويــد الحســاب أساســاً بإيــداع النقــود والتحويــات 

)األجر...(.

البنوك؟زبوناً لدى أحد كيف تصبح البنك

ما هي

ت البنك؟
متيازا

 ا



ميكننا أيضا تنمية مدخراتنا من خال االستثامرات

يهــدف االســتثار إىل تنميــة االدخــار والرفــع مــن قيمتــه مــن أجــل تحقيــق مشــاريع 

عــى املــدى البعيــد )تقاعــد، دراســة، رشاء منــزل، إنشــاء مقاولــة...(.

وميكن تنمية االدخار برشاء أسهم أو سندات يف السوق املالية.

الســهم : تعــود ملكيــة رأســال املقاولــة بصفــة عامــة إىل عــدة أشــخاص. وينقســم 

ــون  ــن ميلك ــخاص الذي ــمى األش ــهم «. يس ــمى »أس ــص تس ــال إىل حص ــذا الرأس ه

هــذه األســهم »مســاهمن يف املقاولــة « وبالتــايل فهــم ميتلكــون حصــة يف املقاولــة.

ســند االقــراض : هــو ســند ميثــل قرضــا منحــه املدخــرون للمقاولــة، مــن أجــل متويل 

مشــاريعها التنمويــة، وذلــك خــال مــدة معينــة. وتــؤدي املقاولــة باملقابــل للمدخرين 

فوائــد عــن القــرض مــع االلتــزام بتســديد املبلــغ داخــل أجــل متفــق عليــه.

أين تباع 
األسهم 

والسندات ؟

يف بورصة 
الدار البيضاء!



بورصــة الدارالبيضــاء هــي ســوق تشــرى وتبــاع فيهــا 

ــن طــرف  ــا م ــم إصداره ــي يت األســهم والســندات الت

ــا. املقــاوالت املدرجــة به

البنك
يسجل األمر ويرسله 

لرشكة البورصة

رشكة البورصة
تنفذ األمر يف بورصة القيم

البورصة
تنظم و تسر السوق

املدخر
يرسل للبنك أو لرشكة البورصة أمر 

برشاء أو ببيع أسهم أو سندات

البورصة

ماذا نعني 
ببورصة 

الدارالبيضاء؟

كيف تعمل 
بورصة القيم؟



يف بعــض األحيــان، قــد ال يكفــي الدخــل وال حتــى النقــود املوفَّــرة )االدخار( 

ــا  ــزل(. ميكنن ــيارة أو من ــرة )س ــرشاء الكب ــات ال ــض عملي ــام ببع ــن القي م

ــا.  ــة أن نقــرض مــن البنــك نقــودا نقــوم بإرجاعهــا تدريجي يف هــذه الحال

وهكــذا يقــوم البنــك مبنــح قــروض.

وتعتــرب النقــود التــي تُقرضهــا البنــوك مبثابــة خدمــة. وهــي خدمــة يــؤدى 

عنهــا. فالبنــك يلــزم املقرضــن بدفــع فوائــد. واملقــرض يــؤدي هــذه 

ــرض. ــغ املق ــة إىل املبل ــم باإلضاف ــكل منتظ ــد بش الفوائ

ــر  ــون يتوف ــك مــن أّن الزب ــاء، يتحقــق البن ــح قــرض ألحــد الزبن ــل من وقب

ــن أّن  ــهري وم ــكل ش ــه بش ــديد قرض ــوال لتس ــن األم ــي م ــا يكف ــى م ع

ــد  ــا يتأك ــون. ك ــف الخاصــة بالزب ــي املصاري ــي لتســديد باق ــي يكف الباق

ــت. ــس الوق ــروض يف نف ــدة ق ــوم بتســديد ع ــه ال يق ــن أن م

ــادر عــى  ــح مصــدرا للمشــاكل إذا كان املقــرض غــر ق فالقــرض قــد يصب

ــتحقاته. أداء مس

القروض4.



خــال مســار حياتنــا، تواجهنــا الكثــر مــن املفاجــآت التــي قــد تكــون ســارة 

أو محزنــة، وقــد تؤثــر عــى دخلنــا. ففــي حالــة املــرض أو وقــوع حادثــة 

مثــا، قــد يتدهــور وضعنــا املــايل.

ولحايتنــا مــن هــذه األخطــار املحتملــة، يقــدم لنــا التأمــن حلــوال مامئــة 

لوضعيتنــا املهنيــة والشــخصية...

التأمين5.



يوقــع الزبــون ووكيــل التأمــن »عقــد تأمــن «. ويدفــع الزبــون بشــكل 

منتظــم مبلغــا ماليــا للوكيــل. ويســمى هذا املبلغ »قســط « أو »اشــراك 

« التأمــن. وإذا واجهتــه مشــكلة مــا، كحادثــة ســر أو نشــوب حريــق يف 

منزلــه مثــا، يدفــع لــه املؤمــن أمــواال لتغطيــة املصاريــف الناتجــة عــن 

ذلــك. وبعــض أنــواع التأمينــات إلزاميــة، مثــل التأمــن عــى الســيارة؛ 

حيــث إّن مــن الــروري التأمــن عــى جميــع الســيارات.

ــل  ــار، مث ــائل لادخ ــرب أيضــا وس ــن تعت ــا أن بعــض منتجــات التأم ك

ــدرس. ــاص بالتم ــن الخ التأم

ميكننا التأمني عن جميع أنواع املخاطر. 
لنستعرض معا مختلف أنواع التأمني التي 

ميكننا االستفادة منها.

كيف ذلك؟

عقد التأمني



التأمني عىل الســكن

أو  الحريــق  فيهــا  تســبب  التــي  الخســائر  قيمــة  التأمــن  يعــوض 

تــرسب امليــاه.

التأمــني عن مســؤولية ماليك الســيارات

املاديــة  الخســائر  التأمــن  يعــوض  ســر،  حادثــة  وقــوع  حالــة  يف 

ــإن  ــن، ف ــود مصاب ــة وج ــة. يف حال ــذه الحادث ــا ه ــببت فيه ــي تس الت

الضحايــا. التأمــن يعــوض 

التأمــني املدريس

الثانويــة،  أو  اإلعداديــة  أو  املدرســة  داخــل  تلميــذ  إصابــة  عنــد 

والصيدليــة. الطبيــة  الرعايــة  تكاليــف  التأمــن  يعــوض 

التأمــني عن حوادث الشــغل

التعــرض  حالــة  يف  الطبيــة  العاجــات  مصاريــف  التأمــن  يعــوض 

لحادثــة يف مقــر العمــل كــا يعــوض عــن كل يــوم يتوقــف فيــه 

األجــر عــن العمــل و كــذا عــن العجــز الدائــم الــذي ميكــن أن 

يتعــرض لــه.

التأمــني عن املرض...

يف حالــة املــرض، يعوض التأمــن املصاريف الخاصــة بالعاج.

أنواع التأمني املختلفة



... وعــن األمومة واالستشــفاء

يف حالــة الحمــل والــوالدة، يعــوض التأمــن مصاريــف تتبــع ومراقبــة 

الحمــل ومصاريــف الــوالدة واألمومــة.

التأمني عــن التمدرس

ميكــن لوالــدي أن يكونــا ادخــارا بواســطة اكتتابهــا لعقــد تأمــن 

العليــا. التمــدرس لتمويــل دراســتنا 

التأمــني عن وفــاة أو عجز املقرض

ــن  ــار ميك ــذا اإلط ــكن. يف ه ــل رشاء مس ــن أج ــا م ــك قرض ــح البن مين

ــز. ــاة أو العج ــن الوف ــن ع ــد تأم ــراك يف عق ــرض اإلش للمق

ملاذا ؟

ألنــه إذا أصبــح املقــرض عاجــزا أو فــارق الحيــاة، فلــن يتمكــن مــن 

ــن  ــد التأم ــيمكنه عق ــاالت، س ــذه الح ــرض. ويف ه ــغ الق ــديد مبل تس

ــة  ــرض للمؤسس ــغ الق ــي مبل ــديد باق ــن تس ــز م ــاة أو العج ــن الوف ع

البنكيــة.

التأمــني عــن التقاعد

ميكــن لوالــدي أن يكونــا ادخــارا بواســطة اكتتابهــا لعقــد تأمــن 

ــا  ــد بلوغه ــهري بع ــراد ش ي ــن إ ــتفادة م ــن االس ــا م ــد ليتمكن التقاع

ــنة. 60 س

أنواع التأمني املختلفة




