
 

  مقدمة اذاعه مدرسية عن برنامج ريالي للوعي المالي

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على حبيبنا ونبينا المصطفى محمد خير الخلق والبشرية وعلى آله وصحبه 

 :الطيبين الطاهرين، أما بعد

هللا صباحكم بالخير ضيوفنا الكرام وطالبنا األعزاء، نشكركم على مبادرتكم الكريمة في هذا اليوم، ومشاركتكم  أسعد

الفعالة في اإلنصات الدائم لما نقدمه خالل إذاعاتنا المدرسية من فقرات، والذي يعطينا دوماً محفز لتقديم األفضل، أحبتي 

ور األمل في مستقبٍل زاهر اليوم، وعبر أثير إذاعتنا المدرسيّة نتحدث عن إخوتي وأخواتي أبنائنا الطّلبة مشاعل النّ 

موضوع من المواضيع المهّمة وهو برنامج ريالي للوعي المالي، وسنرفق في فقراتنا التالية إجابة لمجمل استفساراتكم 

ً حول هذا الموضوع، لن نطيل عليكم كثيراً الحديث، لنبدأ معاً فقرات اإلذاعة التي سيس  .اهم فيها خيرة طالب مدرستنا معا

  

 إذاعة مدرسية عن برنامج ريالي للوعي المالي كامل الفقرات

تتألف اإلذاعة المدرسيّة من فقراٍت متعددة، كل فقرة من فقرات الموضوع تدور حول موضوع معين، الهدف من هذه 

 :د الجمة، فيما يأتي نرفق هذه الفقراتالفقرات توعية الطالب حول موضوع معين ينهلون من خالله العبر والفوائ

 فقرة القرآن الكريم عن برنامج ريالي للوعي المالي

لم يرد في القرآن الكريم أّي آية قرآنية حول موضوع برنامج ريالي للوعي المالي، لكن في القرآن الكريم الكثير من 

القرآن التي سيقدمها الطالب الخلوق )اسم الطالب( اآليات القرآنية التي تحث على الوعي المالي، واآلن نترككم مع فقرة 

 :فليتقدم لمنصة اإلذاعة مشكوراً 

 أهمية الوعي المالي فالمسلم ال يسرف وال يبذر في ماله: }قُْل يَا  53قال تعالى في سورة الزمر اآلية  :الطالب

حْ  َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا ۚ إِنَّهُ هَُو اْلغَفُوُر ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَٰى أَنفُِسِهْم اَل تَْقنَُطوا ِمن رَّ ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ َمِة َّللاَّ

ِحيُم{  .]1[الرَّ

  ِريَن  27في سورة اإلسراء اآلية دليالً آخر أن التبذير صفة غير محمودة بل أنها من صفات الشياطين: }إِنَّ اْلُمبَذِّ

 .]2[يَاِطيِن َوَكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّه َكفُوًرا{َكانُوا إِْخَواَن الشَّ 

 فقرة الحديث الشريف عن برنامج ريالي للوعي المالي

جاء رسول هللا الكريم بشيراً ناصحاً معلماً الناس أصول دينهم، وقد حث النبي في أحاديثه على موضوع الوعي المالي، 

التبذير، وال القنوط، واآلن ننتقل لفقرة الحديث الشريف التي سيقدمها الطالب )اسم الطالب( فليتقدم  فال يجوز اإلسراف وال

 :لإلذاعة مع جزيل الشكر

 ا من بطنِه  -صلى هللا عليه وسلم-روى المقدام بن معدي كرب عن النبي  :الطالب قال: "ما مأل ابُن آدَم وعاًء شرًّ

صلبَه فإن كان ال محالةَ فثُلٌث لطعاِمه وثلٌث لشرابِه وثلٌث لنفِسه"، أخرجه الترمذي، حْسُب ابِن آدَم أُكالٌت يُقْمَن 

 .]3[والنسائي في السنن الكبرى، وابن ماجه، وأحمد واللفظ له

 فقرة كلمة الصباح عن برنامج ريالي للوعي المالي

امج ريالّي ِللوعي المالّي الذي تم طرحه حديثاً في المملكة العربية اآلن ننتقل معاً لفقرة كلمة الصباح عن موضوع برن

    :السعودية، وسيقدم هذه الفقرة الطالب )اسم الطالب(، فليتقدم لمنصة اإلذاعة مع جل الشكر واالمتنان

زمالئي الكرام إن أسعد هللا صباحكم أحبتي، بعد بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة على النبي محمد خير المرسلين، 

برنامَج ريالّي ِللوعي المالّي واالدخار هو برنامج مدعوم من قبل وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع "سدكو القابضة" 

بمنطقة الحدود الشمالية، والهدف من هذا البرنامج تطبيق ثقافة الوعي المالي والمهارات المالية، وتعزيز ثقافة االدخار 

، تتماشي هذه األهداف 2022دة األعمال لديهم في المدارس على جميع طالب وطالبات المملكة في عام واالستثمار وريا

، والبرنامج يتضمن عدة مراحل وصوالً إلى النتائج الختامية وتوزيع الجوائز والتقديرات على 2030مع رؤية المملكة 

 .الفائزين

 فقرة هل تعلم عن برنامج ريالي للوعي المالي

نا إلى الفقرة المفضلة لدى معظم الطالب وهي فقرة هل تعلم التي سيقدمها الطالب )اسم الطالب( فليتقدم لإلذاعة اآلن وصل

 :مع جزيل الشكر



 

  هل تعلم عزيزي الطالب أن برنامج الوعي المالي مقام من قبل وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع "سدكو

 . "القابضة

 الرئيسي من هذا البرنامج تعليم الطالب والطالبات ثقافة اإلدارة المالية  هل تعلم عزيزي الطالب أن الهدف

 .واالدخار وإدارة األعمال

  للميالد 2022هل تعلم أن هذا البرنامج سيتم تطبيقه في عام. 

  هل تعلم أيها الطالب أن البرنامج مؤلف من عدة مراحل يتم في نهاية مراحله إعالن النتائج وتوزيع الجوائز

 .ديرات على الفائزينوالتق

  هل تعلم أيها الطالب أن التسجيل في البرنامج يتم عن طريق الولوج للصفحة الرسمية على جوجل الخاصة

 .Riyali.com بالبرنامج

  2030هل تعلم عزيزي الطالب أن أهداف هذا البرنامج تتماشى مع رؤية المملكة. 

 فقرة سؤال وجواب عن برنامج ريالي للوعي المالي

ادة الوعي الثقافي لدى أبنائنا الطلبة ننتقل لفقرة من فقرات اإلذاعة ينهل منها أبنائنا الطلبة العلم، وإجابة الستفساراتكم ولزي

 :عن هذا الموضوع، وسيقدم هذه الفقرة الطالب )اسم الطالب( فليتقدم لمنصة اإلذاعة مع جل الشكر واالمتنان

 المالي؟من أقام برنامج ريالي لالدخار  :السؤال 

o سدكو   إن الراعي الرسمي لبرنامج ريالي المالي هو وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع :الجواب"

 ."القابضة

 إالم يهدف برنامج ريالي لالدخار المالي واالستثمار؟ :السؤال  

o الهدف الذي يصبو إليه برنامج ريالي إكساب الطالب المهارات المالية التي تلزمهم عند  :الجواب

االنخراط بسوق العمل، وتعزيز ثقافة االدخار واالستثمار وريادة األعمال لديهم، بما يتماشى مع 

 .2030رؤية المملكة 

 ما هي فعاليات برنامج ريالي لالدخار المالي؟ :السؤال 

o من فعاليات برنامج ريالي رعاية مشروعات ومبادرات من شأنها أن تعزز مهارات الوعي  :الجواب

 .لطلبة من أجل ادخار المال وصناعة رواد أعمال المستقبلالمالي لدى ا

 كم عدد مراحل برنامج ريالي لالدخار المالي؟ :السؤال 

o يتألف البرنامج من عدة مراحل أولها مرحلة تركز على التثقيف وزيادة الوعي المالي لدى  :الجواب

  .الطلبة، وآخرها إعالن النتائج وتوزيع الجوائز للفائزين

 عة مدرسية عن برنامج ريالي للوعي الماليخاتمة إذا

إلى هنا نكون قد وصلنا معاً لختام إذاعتنا لهذا اليوم التي تناولنا فيها الحديث عن واحد من أهم البرامج التي تم إقامتها 

واد أعمال حديثاً في المملكة العربية السعودية لزيادة مستوى الوعي المالي لدى الطلبة وتشجيعهم على االدخار لصناعة ر

المستقبل، نأمل أن تكون إذاعتنا قد حققت لكم الفائدة المرجوة من خالل تعميم كافة المعلومات التي تخص هذا الموضوع 

على أبنائنا الطلبة وذويهم، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا، نودعكم على أمل لقاء قريب بإذاعة جديدة، وموضوع 

 .لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهجديد ننهل منه العلم سويةً، وا

 


