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قال تعالى : 



الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبدالله وعلى
آله وصحبه وسلم .. أما بعد .. 

 
فقد تم بفضل الله عز وجل ونعمته على هذه البالد أن تم توحيد المملكة العربية السعودية في
23 سبتمبر عام 1932م، ففي هذا التاريخ تم توحيد المناطق الواقعة تحت سيطرة المغفـــور لــــه
بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه) وتم تغيير اسم تلــك
المناطق من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية. حيث ُيعد هذا اليوم
الوطني ذكرى غالية على المجتمع السعودي لما يحمله من وجدانيات ومشاعر فياضه حــول مــا
قام به المؤسس من كفاح ونضال في سبيل توحيد هذا الكيان العظيم تحت راية التوحيــد فـــي
إصرار وعزيمة بذل فيها الكثير في سبيل أن تكــون هــذه القـــارة المتراميـــة األطــــراف متحــدة
القلوب قبل األرض باذًال كل غالي ونفيس في القضاء على الثالوث المهدد لهــذا الكيــان وهــو

الجهل والفقر والمرض. 
 

ومع إعالن توحيد المملكة العربية السعودية كثف الملك عبد العزيز جهوده لبناء مملــكة قويــة
تقوم على تطبيق أحكام القرآن والسنة في عزيمة منه لبنـــاء وطن يقوم على التقدم والنهضـــة

واالزدهار. 
 

ولقد انضمت المملكــة العربيــة السعــودية بعد ذلك للعديد من المنظمات، ووقعــت على عدة
اتفاقيات منها ميثاق األمم المتحدة عام 1945م.

وكمـــا ساهمــت المملـــكــة في تأسيس العديــد من المنظمات الدوليــة التي تهدف إلى األمــن
االستقرار مثل جامعة الدول العربية عام 1945م.

 



تاريخ السعــــودية وفيما يأتي المراحل التاريخيـــة التي مرت بهــــا المملكـــة العـــربية السعودية: 
الدولة السعودية األولى: 

 
أسس األمير محمد بن سعود أول دولة سعودية في 22 فبراير من عام 1727م/1139هـ، وذلـك
عندما التقى بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعمال معاً على نشر الدعوة اإلصالحية، وأدى ذلــك
إلى ازدهار المعرفة، وظهور العديــد من العلمــاء، وانتهت هذه الدولة في عام 1818م؛ بســبب

فرض العثمانيين سيطرتهم على شبه الجزيرة العربية.
الدولة السعودية الثانية تمّكن األمير تريك بن عبد الله بن محمد بن سعود في عام 1824م مــن
تأسيس الدولة السعودية الثانية، واعتمدت الدولــة السعوديــة الثانية على نفس الركائـــز التــي
قامت عليها الدولة السعودية األولى، وازدهرت بها العلوم واآلداب، وانتهت هذه الدولـــة في

عام 1891م.
 

الدولة السعودية الثالثة:
 استطـــاع الملـــك عبد العزيـــز بن عبد الرحمن بن فيصــل آل سعــود في 15 يناير عام 1902م أن
يستعيد الرياض ويعود إليها، ومن هذا التاريخ بدأت الدولة السعودية الحديثة، وتوحدت معظم
مناطق شبه الجزيرة العربية في 23 سبتمبر عام 1932م تحت مسمى المملكة العربية السعودية
ليصبح هذا التاريـــخ المجيد يوماً وطنياً يحتفل فيـــه السعوديــــون كل عام تخليداً وتمجيداً لهـــذا
الحدث الكبير والستعراض مراحل التطور والنماء والنهضة التي تشهدها المملكــــة في مختلف

المجاالت منذ ذلك العهــد وحتى عهد الملــك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولـي عهده األميــــن. 
واستشعاراً منها في مواكبة هذا الحدث والتعايش معه وتفعيــل دورهــا كمؤسســة مجتمــع

مدني فقد قامت الجمعيـــة بالعديد من النشاطـــات في هذا اليـــوم يتم عرضه في هذا التقريـــر. 
سائلين المولى عز وجل أن يحفظ لهــذا الوطــــن قيادته الرشيـــدة وأن يديم عليه أمنه وأمـــــانه

واستقراره. 
 
 
 
 



قامت الجمعية بتشكيل لجنة تختص بنشاط الجمعية في اليوم الوطني. 
حيث قامت اللجنة ومنذ وقت مبكر بالتحضير لهذه المناسبة الوطنية الغالية حتى تم تنفيذ وإنجاز
ما ُشكلت من أجله بفضــل الله عز وجل ثم لحرص تلك اللجنة والفرق العاملــة معها علــى إبــراز

تلك النشاطات بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة الوطنية العظيمة. 
 

عرض ألبرز فعاليات الجمعية 
بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية

حرصت الجمعيــة على إقامة احتفال وطنــــي إلبراز دور الجمعية ومشاعـــر موظفيـها مـــع تلـــك
المناسبة، حيث تم ما يلي: 

1.  تم تحديد يوم األحد 1444/2/29 هـ الموافق 2022/9/25م عند تمام الساعــة العاشــــرة وثــالثــــــون
دقيقة موعداً لبدء االحتفال بمقر الجمعية. 

2.  تم عمل الدعوات للمسؤولين ورؤساء مجالس الجمعيات األهليـة لحضور هـــذه االحتفاليـــــــة. 
3.  قامت الجمعية بدعوة صاحبة السمو األميرة/ تهاني بنت عبدالعزيـز بن عبدالمحسن آل سعود

لرعاية هذه االحتفالية، وقد تجاوبت مشكورة مع ذلك. 
4.  تم عمل التجهيزات الالزمة إلبراز هذه االحتفالية من خالل عمل التوزيعات واألعالم والبالونات

وغيرها مما يعكس مظاهر الفرحة والبهجة لهذه المناسبة. 
 



عرض ألبرز فعاليات الجمعية 
بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية



عرض ألبرز فعاليات الجمعية 
بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية

اشتمل الحفل الذي تم بثه مباشــرة عبر منصــات وسائــل التواصـــل االجتماعـــي على العديـــد 
من الفقرات والتي كانت على النحو التالي: 

 
1.  السالم المليك.
2.  القرآن الكريم. 

3.  كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. سلمان بن ظافر الشهري، حيث تناول في كلمته بعد حمد الله
وشكره النعم التي تحظى بها هذه البالد والتي من أهمها نعمة القيادة الرشيدة التي ال تألو جهــد فـي
تقديم كلما من شأنــه اسعــاد المواطـــن والرقـــي بالوطــن مشيـــراً إلى مــا يشهده العمــل الخيـــري
واإلنساني من عناية واهتمام منذ عهــد المؤسس وحتى هــذا العهــد الزاهر عهد خـــادم الحرميــــــــن
الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيـــز وسمو ولي عهده األمين رئيس مجلـــس الوزراء صـــاحــــب

السمو المليك األميـــر/ محمد بــن سلمـــــان بن عبدالعزيز (حفظهمــــــا الله) مختتماً كلمته بالدعـــاء أن 
يحفظ الله على هذا الوطن قيادته وأمنه واستقراره. 

4.  مقطوعة وطنية بعنوان (يالله التيسير)، كتب كلماتها أ. سلمان بن ظافر الشهري، 
توزيع/ عبدالعزيز الشريف، أداء الفنان/ عبدالله عبدالعزيز والفنان/ عبدالعزيز الشريف، 

ومن إنتاج الجمعية. 
 

https://youtu.be/97JZmVNNx50

 



عرض ألبرز فعاليات الجمعية 
بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية

5.  تقرير عن نشأة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، حيث اشتمل هذا التقرير على نبذة تاريخية
عن نشأة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 

6.  قامت الجمعية بإنتاج عمل وطني فني بعنوان (للوطن حق)، كتب كلماته: سلمان بن ظافر الشهري،
وقام باأللحان واألداء الفنان الشاب الكفيف/ هذال السليمان، ومن توزيع المايسترو/ مهاب السعيـــد. 

 
 

   للوطـــن حــــٍق وحقـــه يا شبابــــه                       ترفعونـــــه عاًال فوق األمــــــــــــم  
 

           خاصًة هذا الوطن مربى الصحابــــة                     والنبي مبعوث من أرض الحـــــرم           
 

                          منبع التوحيــــد والكل إقتدى بـــــــــه                   من بعد ما خط اإلســـــــالم انرسم                         
 

                    موطني يحكــــم بشرع الله وكتابـــــه                    من طغى ينباد ومن سالم سلــــــم                   
 

        الشعار أخضر وفي السيف المهابـــة                     والشهادة ُسطرت فوق العلــــم      
    

                           كل ميدان نهلنـــــــــا مــــــن شرابـــــه                    تحت تشجيع آل سعود أهل الهمم                      
 

                 يحفظـــه رب البشـــر خالـــــق ترابـــــه                        من نوايا أهل الحسد وأهل الظلم                 
 
 

https://youtu.be/vl-jwGkPkEg

https://youtu.be/vl-jwGkPkEg


عرض ألبرز فعاليات الجمعية 
بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية

7.  وإيماناً من الجمعية بما قام به أبناء هذا الوطن من جهود كبيرة وعظيمة في سبيل بناءه ونهضتــه
فقد بادرت تيسير باعتماد مبادرة سنوية تحت مسمى (عطاء ووفاء) تقوم على تكريـــــــم الشخصيـــات
الوطنية التي كان لها دور كبير في خدمة هذا الوطن إذ يتم تكريم شخصية وطنية في كل عام بالتزامن

مع الذكرى الوطنية للمملكة العربية السعودية، وقد تم على ضوء ذلك: 
 

 

أ .عمل برومو خاص بالمبادرة 
 

https://youtu.be/hW8R7BYMWM4
 

ب . تم اختيار د. ناصر بن علي الموسى (عضو مجلس الشورى) الشخصية المكرمة لهذا العام
 لما قام به من جهود عظيمة في خدمة الوطن. 

 

 



عرض ألبرز فعاليات الجمعية 
بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية

8.  كلمة المحتفى به د. ناصر بن علــي الموســـى، حيث اشتملت كلماته الضافية على استعــراض ألبرز
المنجزات التي شهدتهــا المملكـــة والمستـــــوى العالمــــي المتقدم الذي تم للمملـــــكة وما يحظى به
األشخاص ذوي اإلعاقة من عناية واهتمام كبيرين، كما لفت الموسى في حديثه إلى وجوب استشعار
هذه النعم وإطالع هذا الجيل عليها بما يوجب الحمد والشكر مختتماً كلمته بالدعــــاء بأن يديم الله على

هذه البالد قيادتها وأمنها واستقرارها. 
2.  كلمة راعي الحفل صاحبة السمو االميرة/ تهاني بنت عبد العزيز بن عبدالمحســـن آل سعــود، حيث
تطرقت إلى أهمية هذه المناسبـــة العظيمـــة في الوقوف على المعجــــزات التي حققها المــــؤسس
الملك/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه) والمنجزات التـــي قام بها وأبناءه البررة حتى عهدنـــــا
الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده رئيــــس مجـلس
الوزراء صاحب السمو المليك األمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله)، مختتمة كلمتــــها

بقصيدة وطنية نالت استحسان الجميع.
3.قامت الجمعية بتكريم كًال من: شخصية المبادرة د. ناصر بن علي الموسى بدرع تكريمــــــي، كمـــا تــــم
تقديم درع آخر لراعي الحفل صاحبة السمو األمير/ تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحســــن آل سعــــود،
تلى ذلك التقاط الصور الجماعية التذكارية بهذه المناسبة تناول بعدهــــــا الجميــــع وجبة الغذاء الـــــذي

أقامته الجمعية بهذه المناسبة.
 

https://youtu.be/pRg9HvE52ck
 



عرض ألبرز فعاليات الجمعية 
بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية

 
مقال اليوم الوطني 92 (إنجاز وإعجاز): 

ومواكبًة لهذه المناسبة العظيمة، فقد قام رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. سلمان بن ظافر الشهري
بنشر مقال ترجم من خاللها عظمة هذا الكــيــان المملكـــة العربيـــة السعوديـــة وما يحظى به العمل
الخيري واإلنساني من دعم ال محدود من قبل القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفيـن
الملك/ سلمان بن عبدالعزيز أيده الله رائد العمل الخيري واإلنساني للمملكة العربية السعودية، وفيما

يلي نص المقال: 

 



عرض ألبرز فعاليات الجمعية 
بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية

 
رفع رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير لمساعدة ذوي اإلعاقة على الزواج سلمان بن ظافر الشهري
باسمه وباسم أعضاء المجلس والجمعية العمومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقـــام خــادم

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعــــود وإلى سمو ولي عهده األميــــن صــــاحب
السمو المليك األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم
الوطني الثاني والتسعين لتأسيس هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية على يد المغفور له

-بإذن الله تعالى- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.
وقال الشهري: أن هذه الذكرى العطرة تأتي والمملكة تقف في مصاف الدول المتقدمة بما وصلــــت
إليه بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة من نهضة وتقـــدم وازدهـــار فــــي مختلف المجـــــاالت، وفي

مقدمتها المجال الخيري واإلنساني.
وأكد أن خادم الحرمين الشريفين ُيعد رائد العمل الخيــري في المملكـــــة، إذ كان له الفضل بعد الله عز
وجل في تأسيس ورعاية ودعم العديد من الجمعيات والمؤسســات الخيرية، ومــــا يزال مصدر دعــــم

ومساندة لكل عمل خيري وإنساني في الداخل والخارج.
وما جهود مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ومركز الملـك سلمـــان ألبحاث اإلعـــاقة إال

شاهد على ذلك.
كما أن لرؤية المملكــــة 2030 التي هندسها ويقودها سمو ولي العهد الدور الكبير في النقلة النوعيــــة
للعمل الخيري، إذ تجاوز عدد الجمعــيات أكثر من 4000 جمعية عدا المؤسســــات والصناديق الخيريـــــة.

bit.ly/3DOWdA0
 



 

 

 

 

عرض ألبرز فعاليات الجمعية 
بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية



 

 

 

 

 

 

عرض ألبرز فعاليات الجمعية 
بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية

https://twitter.com/Tayseer_org/status/1573078171192561664?s=20&t=1XZZvPPK8Okl2x0q31GwqQ
https://twitter.com/Tayseer_org/status/1573078501569302529?s=20&t=3rsJsVsKOXOFuCzhLX_TGA
https://twitter.com/AlMnatiq/status/1573384560095932416?s=20&t=9odwjuiQs7R71kli2roJkA
https://twitter.com/Tayseer_org/status/1573911276979363840?s=20&t=pwd610H2IdsXwUzWa2GfWA
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