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التقرير الختامي

لحفل الزواج الجماعي الخيري لذوي اإلعاقة



١٢٣٠

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير

محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعــــود

نائب أمير منطقة الرياض





األحد ١٤٤٣/٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م 

تنظيم: جمعية تيسير لمساعدة ذوي اإلعاقة على الزواج

موعد الحفل

١٢٣٠



عن تيسير

تمهيد

تحتــل قضيــة زواج ذوي اإلعاقــة حيــزًا مهمــًا فــي حيــاة هــذه الفئــة وحقهــم فــي الحيــاة الكريمــة التــي كفلتهــا لهــم الشــريعة اإلســالمية 

والقوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا فــي البلــدان المختلفــة، والحــق فــي تكويــن أســرة وإنجــاب األطفــال، وهــي مــن القضايــا المهمــة التــي 

تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لهذه الفئة من المجتمع.

جمعيــة (تيســير لمســاعدة ذوي اإلعاقــة علــى الــزواج) جمعيــة أهليــة غيــر هادفــة للربــح مســجلة بــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 

االجتماعية برقم  (١٢٣٠) وتشمل خدماتها منطقة الرياض.

وتعــد جمعيــة (تيســير) أول جمعيــة خيريــة متخصصــة علــى مســتوى الوطــن العربــي ُتعنــى بتســهيل زواج ذوي اإلعاقــة بمختلــف 

إعاقتهم من خالل الخدمات النوعية الرامية إلى جعل الزواج ناجح ومستقر .

ويأتــي الــزواج الجماعــي الخيــري لــذوي اإلعاقــة تتويجــًا للخدمــات التــي تــم إعدادهــا للمقبليــن علــى الــزواج مــن هــذه الفئــة 

لتستمر معهم الجمعية في الدعم الكمي والنوعي .
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أهداف البرنامج

تحصين الشباب من الوقوع

في المحرمات وإعفاف 

النفس بالزواج

والحث عليه.

تحقيق التكافل

االجتماعي.

تخفيف نسبة

العنوسة

مساعدة ذوي اإلعاقة من 

الجنسين المقبلين على

 الزواج ماليا للتغلب

 على األزمات 

المالية.



الفئة المستهدفة

العدد المستهدف

الشباب ذوي اإلعاقة من الجنسين 

الراغبين في الزواج .

100 مستفيد من الجنسين 



مايميز البرنامج

تزويج  100 شاب وشابة  من ذوي اإلعاقة والسليمين .

إيجاد شريك  لذوي اإلعاقة من السليمين  يرعاه ويعتني به ويساعده 

في تدبر أمور حياته اليومية.

تغيير نظرة المجتمع نحو األشخاص ذوي اإلعاقة والتأكيد على قدرتهم 

على تكوين وبناء حياة أسرية سعيدة ومستقرة.



المؤتمر الصحفي





برعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة، وتنظيم جمعية "تيسير".. 

الرياض تستعد لالحتفال بزواج  100 شاب وشابه  من المعاقين واألسوياء ألول مرة في العالم العربي

�م بقاعــة عبداللــه بفنــدق مداريــم كــراون، بحضــور رئيس وأعضاء مجلــس إدارة الجمعيــة، ورجل األعمال  � � � �� � �� � عقــدت الجمعيــة مؤتمــرًا صحفيــًا مســاء األربعــاء 

أحمــد الذييــب مديــر شــركة الذييــب لتأجيــر الســيارات، وعــدد مــن الجهــات والشــركات الداعمــة للعمــل الخيــري، والشــخصيات االجتماعيــة، ونخبــة مــن الفنانيــن 

واإلعالميين والصحفيين  ومشاهير التواصل االجتماعي، ومن تنظيم وتنفيذ "المبدعون السعوديون".

حيــث يأتــي هــذا المؤتمــر للحديــث عــن حفــل الــزواج الجماعــي الخيــري لــذوي اإلعاقــة الــذي يأتــي برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ســعود أمير منطقة الرياض بالنيابة، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "تيســير" ســلمان بن ظافر الشــهري أن عدد ذوي اإلعاقة 

الذيــن ســجلوا وانطبقــت عليهــم الشــروط يبلــغ ١٠٠ شــاب وشــابة مقســمين بيــن ســليم وذو إعاقــة، مبينــًا أن مــن أبــرز شــروط هذا المشــروع هو أن يكــون أحد طرفي 

العالقة الزوجية سليمًا؛ وذلك لكي يخدم ويعتني بالشريك اآلخر، موضحًا أن جمعية تيسير هدفها أن تضخ للمجتمع جيًال سليمًا.



وقــال الشــهري: �ســيتم خــالل حفــل الــزواج الجماعي تزويج ١٠٠ شــاب وشــابة، 

 �� � � النســاء  ��، فيمــا  � � �� وعــدد المعاقيــن � الرجــال الســليمين  يبلــغ عــدد 

�� بيــن ســليم  � ��� معاقــات، أي أن العــدد اإلجمالــي للرجــال يبلــغ �ســليمات و 

�� أيضًا بين ســليمة وذات إعاقة؛ وذلك بهدف إرســال  � وذو إعاقة والنســاء �

رســالة للمجتمــع مفادهــا أن الشــخص الســليم (رجــًال أو امــرأة) مــن الممكــن أن 

يتــزوج أو تتــزوج مــن ذو إعاقــة وأن زواجهمــا مــن الممكــن أن يكــون ناجحــًا 

وحياتهمــا ســعيدة وموفقــة؛ تحقيقــًا لهــدف نبيــل وهــو دمــج ذوي اإلعاقــة 

في المجتمع�.

�فوجئنــا بإقبــال الرجــال علــى الــزواج مــن ســيدات ذوات إعاقــة،  وأضــاف: 

وســيدات ســليمات علــى الــزواج مــن رجــال ذوي إعاقــة، وهــذا مؤشــر جميــل 

علــى تقبــل المجتمــع لفئاتــه وعلــى مــا يتمتــع بــه مجتمعنــا مــن صفــات 

لتأســيس  الرئيــس  الهــدف  مــع  ذلــك  ويتناغــم  وتعاضــد،  وترابــط  خيريــة 

جمعيــة �تيســير� بتحقيــق ثالثــة احتياجات أساســية لــذوي اإلعاقة بمختلف 

اإلعاقــة  ذوي  علــى  والتيســير  والســكن،  والوظيفــة  الــزواج  فئاتهــم؛ 

ومســاعدتهم ماديــًا ومعنويــًا فــي تكويــن أســر ســعيدة تكــون لبنــة صالحــة 

في بناء المجتمع.

وأشــار ســلمان الشــهري إلــى أن �تيســير�  تعــد األولــى فــي المنطقــة فــي 

أن  متطلعــًا  إلكترونيــًا،  خدماتهــا  جميــع  تقــدم  حيــث  اهتمامهــا  مجــال 

يتضاعــف فــي األعــوام القادمــة عــدد مــن تتمكــن الجمعيــة مــن خدمتهــم 

وأن يتضاعــف أيضــًا عــدد الداعميــن، ولفــت إلــى أن �تيســير� وقعــت حتــى 

� اتفاقيــة شــراكة مــع عــدة جهــات ومنظمــات مجتمــع مدنــي وجهــات أهليــة؛ بهــدف تنفيــذ برامــج تأهيليــة وإثرائيــة للمســتفيدين قبــل التوفيــق  � اآلن 

وقانونيــة  وتربويــة  ونفســية  اجتماعيــة  استشــارات  وتقديــم  مناســب،  تأميــن مســكن  فــي  أســرة، وكذلــك مســاعدتهم  تكويــن  فــي طــور  بينهــم 

للمستفيدين وأسرهم، إضافة إلى المساعدات المالية والعينية.

ومــن جهتــه ذكــر الفنــان عبداللــه العامــر مديــر المبدعــون الســعوديون أن مشــاركتهم جمعيــة تيســير فــي تنظيــم هــذا الحفــل الخيــري للــزواج الجماعــي 

ــادة الرشــيدة  ــك بمــا يتواكــب وجهــود القي ــه، وذل للمعاقيــن تأتــي فــي إطــار دورهــا االجتماعــي واإلنســاني لخدمــة المجتمــع الســعودي بكافــة فئات

.� � � � حفظها الله في دعم العمل الخيري واإلنساني والتطوعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 

 



وقــال الشــهري: �ســيتم خــالل حفــل الــزواج الجماعي تزويج ١٠٠ شــاب وشــابة، 

 �� � � النســاء  ��، فيمــا  � � �� وعــدد المعاقيــن � الرجــال الســليمين  يبلــغ عــدد 

�� بيــن ســليم  � ��� معاقــات، أي أن العــدد اإلجمالــي للرجــال يبلــغ �ســليمات و 

�� أيضًا بين ســليمة وذات إعاقة؛ وذلك بهدف إرســال  � وذو إعاقة والنســاء �

رســالة للمجتمــع مفادهــا أن الشــخص الســليم (رجــًال أو امــرأة) مــن الممكــن أن 

يتــزوج أو تتــزوج مــن ذو إعاقــة وأن زواجهمــا مــن الممكــن أن يكــون ناجحــًا 

وحياتهمــا ســعيدة وموفقــة؛ تحقيقــًا لهــدف نبيــل وهــو دمــج ذوي اإلعاقــة 

في المجتمع�.

�فوجئنــا بإقبــال الرجــال علــى الــزواج مــن ســيدات ذوات إعاقــة،  وأضــاف: 

وســيدات ســليمات علــى الــزواج مــن رجــال ذوي إعاقــة، وهــذا مؤشــر جميــل 

علــى تقبــل المجتمــع لفئاتــه وعلــى مــا يتمتــع بــه مجتمعنــا مــن صفــات 

لتأســيس  الرئيــس  الهــدف  مــع  ذلــك  ويتناغــم  وتعاضــد،  وترابــط  خيريــة 

جمعيــة �تيســير� بتحقيــق ثالثــة احتياجات أساســية لــذوي اإلعاقة بمختلف 

اإلعاقــة  ذوي  علــى  والتيســير  والســكن،  والوظيفــة  الــزواج  فئاتهــم؛ 

ومســاعدتهم ماديــًا ومعنويــًا فــي تكويــن أســر ســعيدة تكــون لبنــة صالحــة 

في بناء المجتمع.

وأشــار ســلمان الشــهري إلــى أن �تيســير�  تعــد األولــى فــي المنطقــة فــي 

أن  متطلعــًا  إلكترونيــًا،  خدماتهــا  جميــع  تقــدم  حيــث  اهتمامهــا  مجــال 

يتضاعــف فــي األعــوام القادمــة عــدد مــن تتمكــن الجمعيــة مــن خدمتهــم 

وأن يتضاعــف أيضــًا عــدد الداعميــن، ولفــت إلــى أن �تيســير� وقعــت حتــى 

� اتفاقيــة شــراكة مــع عــدة جهــات ومنظمــات مجتمــع مدنــي وجهــات أهليــة؛ بهــدف تنفيــذ برامــج تأهيليــة وإثرائيــة للمســتفيدين قبــل التوفيــق  � اآلن 

وقانونيــة  وتربويــة  ونفســية  اجتماعيــة  استشــارات  وتقديــم  مناســب،  تأميــن مســكن  فــي  أســرة، وكذلــك مســاعدتهم  تكويــن  فــي طــور  بينهــم 

للمستفيدين وأسرهم، إضافة إلى المساعدات المالية والعينية.

ومــن جهتــه ذكــر الفنــان عبداللــه العامــر مديــر المبدعــون الســعوديون أن مشــاركتهم جمعيــة تيســير فــي تنظيــم هــذا الحفــل الخيــري للــزواج الجماعــي 

ــادة الرشــيدة  ــك بمــا يتواكــب وجهــود القي ــه، وذل للمعاقيــن تأتــي فــي إطــار دورهــا االجتماعــي واإلنســاني لخدمــة المجتمــع الســعودي بكافــة فئات
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جانب من التغطية اإلعالمية للمؤتمر الصحفي 



تنفيذ الحفل 



موقع الحفل 

يسرنا ويشرفنا دعوتكم لحضور حفل الزواج الجماعي الخيري لذوي اإلعاقة الذي تقيمه جمعية تيسير لمساعدة ذوي اإلعاقة على الزواج 

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي 

 األمري حممد بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز آل سعود 
 أمير منطقة الرياض بالنيابة  

يوم األحد ١٤٤٣/٤/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م  

عند تمام الساعة ٧:٣٠ مساًء بالقاعة الكبرى بفندق مداريم كراون بالرياض 

https://survey.porsline.com/s/2bIAkrl/

لتأكيد الحضور اضغط على الرابط. 

رئيس مجلس إدارة الجمعية / سلمان بن ظافر الشهري 

 وبحضوركم يكتمل فرحنا  



برنامج الحفل
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السالم الملكي

القرآن الكريم
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تناول العشاء

الحفل الساهر 

اليوم : األحد 

التاريخ : 2021/11/28م

الوقت : 7:30 م

المكان : القاعة الكبرى بفندق مداريم كراون 

المدينة : الرياض

مقدم الحفل: األستاذ/ محمد القرني



كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير
 أ. سلمان بن ظافر الشهري

سعادة األستاذ طارق الربع الوكيل المساعد لوزارة 

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لتنمية المجتمع. 

أصحاب الفضيلة .. أصحاب السعادة  .. ضيوفنا الكرام.. 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.                      

هــا هــي الريــاض أفــراح متتاليــة وأمجــاد وإنجــازات متواليــة فــي ســبيل تحقيــق تنميــة نوعيــة برؤيــة 

عالمية تجمع بين األصالة والمعاصرة. 

وكان لزامــًا علــى الجميــع االنســجام والتناغــم كــي يتحقــق الهــدف. وعليــه فقــد أخــذت جمعيــة 

تيســير لمســاعدة ذوي اإلعاقــة علــى الــزواج بهــذا النهــج منــذ تأسيســها، حيــث ركــزت علــى 

االســتثمار فــي اإلنســان بصفتــه المكــون المهــم فــي منظومــة التنميــة المســتدامة والمحــرك 

كافــة  وُهيئــت  التمكيــن  علــى  القائمــة  النوعيــة  والمشــاريع  البرامــج  فُصممــت  لهــا  الرئيــس 

الخدمــات بنظامــًا الكترونيــًا مــع األخــذ فــي االعتبــار الشــفافية العاليــة فــي جميــع اعمالهــا، وإيمانــًا 

ــاءه بشــكل صحيــح فقــد ارتــأت أن يكــون أحــد طرفــي العالقــة  منهــا فــي دورهــا المجتمعــي وبن

الزوجيــة ســليمة ُمصطحــه معالجــُة بذلــك القصــور الموجــود لــدى ذي اإلعاقــة مــن جانــب ولوقايــة 

األســرة التــي هــي نــواة المجتمــع مــن وجــود إعاقــة ال ســمح اللــه مــن جانــب آخــر. وكــي يتحقــق 

الهــدف الســامي الــذي تســعى إليــه الجمعيــة وهــو بنــاء وتكويــن أســر ســعيدة ومســتقرة فقــد 

جعلــت خدماتهــا خدمــات تكامليــة تقــدم للمســتفيدين قبــل وأثنــاء وبعــد الــزواج، ومــا نعيشــه 

هذه الليلة من تزويج لمائة شاب وشابه ما هو إال خيوط الفجر األولى لجمعية تيسير. 

الخيــري  العمــل  بــه  يحظــى  بمــا  ثــم  أوًال  وجــل  عــز  اللــه  توفيــق  لــوال  ليتحقــق  ذلــك  كان  ومــا 

واإلنســاني فــي مملكــة الخيــر مــن لــدن حكومتنــا الرشــيدة الحريصــة علــى إراحــة 

المواطن وإسعاده. 

ومــا رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر/ محمــد بــن عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز آل 

ســعود (أميــر منطقــة الريــاض بالنيابــة) لهــذا الحفــل إال دليــل علــى ذلــك، كمــا أشــيد 

بدعــم وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة والتطــور الكبيــر الــذي شــهده 

القطــاع الثالــث األمــر الــذي رفــع مــن مســتوى نشــاطه وفعاليتــه ومــا وجــود وكيــل 

المســاعد األســتاذ/ طــارق الربــع إال دليــًال أيضــًا يؤكــد ذلــك، كمــا أننــي أســجل بمــداد 

مــن ذهــب مســاندة مجلــس اإلدارة الــذي كان ومــا يــزال الوقــود المحــرك لعجلــة 

الجمعيــة، وكذلــك نفخــر لفريــق العمــل فــي الجمعيــة الــذي ال يتجــاوز عــدده أصابــع 

اليــد لكنــه ُجوقــة عمــل دؤوب ال يــكل وال يفتــر تجــاوز الصعــاب، لنجــد جميعــًا هــذه 

الليلة ثمرة الحصاد. 

وفــي الختــام .. أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو الملكــي األميــر / 

محمــد بــن عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز آل ســعود (أميــر منطقــة الريــاض بالنيابــة) علــى 

رعايتــه لهــذا الحفــل، كمــا نتقــدم بأحــر التهانــي والتبريــكات لكافــة العرســان مــن 

الجنســين، ســائًال المولــى عــز وجــل أن يجعــل بيوتكــم مطمئنــة وأن تكــون ســعيدًة 

ومســتقرة، ونقــول مــا قالــه الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم: (بــارك اللــه لكــم وبــارك 

عليكم وجمع بينكم في خير) 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 



كلمة العرسان
يلقيها نيابة عنهم الشاب : مشاري الصيرم

سعادة األستاذ طارق الربع الوكيل المساعد لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

لتنمية المجتمع.  أصحاب الفضيلة .. أصحاب السعادة  .. ضيوفنا الكرام.. 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

لــي  إلقــاء كلمتهــم ومنحهــم  إنابتــي عنهــم فــي  أشــكر إلخوانــي وأخواتــي العرســان 

ــا الــذي لــم يكــن  الشــرف الوقــوف أمامكــم للتعبيــر عــن مشــاعر الفــرح والســرور فــي حفلن

ليتحقــق لــوال فضــل اللــه عــز وجــل أوًال ثــم دعــم ومســاندة جمعيــة تيســير لمســاعدة ذوي 

اإلعاقــة علــى الــزواج.  حيــث كانــت ومــا زالــت وســتبقى بــإذن اللــه ســندنا فــي جعــل حياتنــا 

الزوجية سعيدة ومستقرة .

وحتــى ال أطيــل فإننــي أتقــدم بعــد شــكر اللــه عــز وجــل وباألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن 

اإلخــوة واألخــوات العرســان بخالــص الشــكر والتقديــر لراعــي حفلنــا هــذا صاحــب الســمو 

الريــاض  (أميــر منطقــة  آل ســعود  بــن عبدالعزيــز  بــن عبدالرحمــن  األميــر/ محمــد  الملكــي 

بالنيابــة) علــى رعايتــه فرحتنــا األمــر الــذي ســيبقى ذكــرى خالــدة ال ُتنســى وشــرف أُيمــا 

ذوي  لمســاعدة  تيســير  لجمعيــة  والعرفــان  الشــكر  بجزيــل  أتقــدم  كمــا   ، لنــا  شــرٌف 

اإلعاقــة علــى الــزواج علــى دعمهــا ورعايتهــا لنــا ومــا تقــوم بــه مــن جهــود كبيــرة فــي خدمــة 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمرتبطيــن بهــم مــن األصحــاء وذويهــم، كمــا أشــكركم أيهــا 

الحضور الكريم على مشاركتنا هذا الحفل. 

مقدرين لكم مساهمتكم ومشاعركم. 

ــا الفــرح والســرور جميعــًا وأن  ــم علين ــر أن يدي ــي القدي ــه العل ــام نســال الل وفــي الخت

ــا مســتقرة وســعيدة،  ــا موفقــًا وبيوتن ــا الرشــيدة، وأن يجعــل زواجن ــا قيادتن يحفــظ لن

وأن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها .. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 

 



�م بقاعــة عبداللــه بفنــدق مداريــم كــراون، بحضــور رئيس وأعضاء مجلــس إدارة الجمعيــة، ورجل األعمال  � � � �� � �� � عقــدت الجمعيــة مؤتمــرًا صحفيــًا مســاء األربعــاء 

أحمــد الذييــب مديــر شــركة الذييــب لتأجيــر الســيارات، وعــدد مــن الجهــات والشــركات الداعمــة للعمــل الخيــري، والشــخصيات االجتماعيــة، ونخبــة مــن الفنانيــن 

واإلعالميين والصحفيين  ومشاهير التواصل االجتماعي، ومن تنظيم وتنفيذ "المبدعون السعوديون".

حيــث يأتــي هــذا المؤتمــر للحديــث عــن حفــل الــزواج الجماعــي الخيــري لــذوي اإلعاقــة الــذي يأتــي برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ســعود أمير منطقة الرياض بالنيابة، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "تيســير" ســلمان بن ظافر الشــهري أن عدد ذوي اإلعاقة 

الذيــن ســجلوا وانطبقــت عليهــم الشــروط يبلــغ ١٠٠ شــاب وشــابة مقســمين بيــن ســليم وذو إعاقــة، مبينــًا أن مــن أبــرز شــروط هذا المشــروع هو أن يكــون أحد طرفي 

العالقة الزوجية سليمًا؛ وذلك لكي يخدم ويعتني بالشريك اآلخر، موضحًا أن جمعية تيسير هدفها أن تضخ للمجتمع جيًال سليمًا.

قصيدة شعرية
للشاعر / خالد القبيسي

هبت ذعاذيع الطموح وجا للحالم انتصار

وجت عظيمة االرض والتاريخ واالسم الكبري

جاتك من ابعاد الضياء لني انكشف وجه النهار

من ثارت البيداء خبيل معزي وحنا خبري

اي واهللا انا يف السماء والسحب ياهاك احلرار

 رفت جناحني الفخر والعز منقطع النظري

من حتت راية حاكم االمة ورجال القرار

ماضاقت وسلمان سل السيف من بطن اجلفري

هذا ملكنا ال تعزوينا حبماي الديار

يعود الغازي وراه ويرجع العايل صغري

مادام بيمينه حممد واهللا ان احللم صار

ياشاهقات املستحيالت الصعيبات الكثري 

العزم عزم معاوية والسيف سيفه ذوالفقار

والقوة املتأصلة من عرق وايان وضمري 

تغار منا كل خلق اهللا وحق انها تغار

حنا برؤية سيدي صغنا من الصخر احلرير

هذي خنيل اجدادنا وقصورنا ارث وعمار

وهذا خضار عروقنا براوحنا رمل وحصري

سرنا وسارت هامة التوفيق يف نفس املسار

نسمع هتافات التهاني يوم طاب لنا املسري

عٍز بزخات العرق وجباه يعلوها السمار

 تنبت من الصحرى سنابل والنتيجة يف االخري

نهضة وطن ما وقفت على رصيف االنتظار

 اال جتاوزنا الدقائق ال وسابقنا االثري

تنفس من العاصمة وافتح نوافذ االزدهار

على الفلك يا جند ورياض االماني تستثري

امن املشاعر ما خيلي الشعر يتعدى املدار 

 ومن النسائم ما خيلي الصدر يتنفس عبري

أنتي كربتي يا الرياض حبكمة طوال العمار

الني صرتي وجهة العامل وحددتي املصري

واخلري يف تيسري من يصعب عليه االقتدار

ويوالف قلوب االوادم والوضع جدا يسري

حىت يصري مواكب العامل ويلحق بالقطار

يف هالوطن ال تقول ما ميكن يصري اال يصري

اهللا حيفظ اململكة من كل فتنة وانشطار

واهللا يديم العز وبالدك ياخو نوره خبري



أوبريت بعنوان

كلمات واحلان
تركي الشريف

ياهللا التيسري 



  مقدمة األوبريت

ضمــن عــدة اجتماعــات فنيــة للخــروج بأوبريــت يحاكــي المناســبة الفرائحيــة لــذوي اإلعاقــة والمرتبطيــن بهــم مــن األصحــاء، ونظــرًا لكــون 

أولئك العرسان من مناطق المملكة المختلفة فقد حاول الفريق على إيجاد عمل فني يحقق ما سبق. 

وبتوفيــق مــن اللــه كان األوبريــت مشــتمل علــى ثــالث لوحــات فنيــة جــاءت مــن خــالل كلمــات فرائحيــة باعثــة علــى األمــل والتفــاؤل مــن 

خــالل اللوحــة األولــى ثــم تلتهــا اللوحــة الفنيــة الثانيــة التــي تجســد العرضــة الســعودية تلتها اللوحــة الثالثة الراقصــة من خــالل الموروث 

الشعبي (طاب ليلك يا عريس) بتوزيع موسيقي جديد. 

وقد جاءت األوبريت الذي نفذ خالل (٣٥ يوم) في (٩) دقائق و (٢٥) ثانية. 

 

الفنان/ عبداهللا عبدالعزيز  الفنان / عبدالعزيز الشريف 



كلمات األوبريت

ليلة عمر ماتنسي

يا كرب فرحتنا

جينا نسابق االمل

ومند خطوتنا

ليلة عمر تسوى العمر

تبقى لنا ذكرة

اليوم نزرع أمنية

وحنصدها حب بكرة

جينا هنا بأصرارنا

وكلنا قوة

جينا تقول إن احلياة

لسه ترى حلوة

يارب طول السنة

افراح وآمال وهنا

وجندد الفرحة سوى

تيسري ونواصل

زفوني حب زفوني

كونوا معي ، هنوني

يا أصحاب وأحباب

زفوني أحلى زفه

الفرحة ذي خمتلفة

طاب السمر طاب

اهال هال بلي لفى وجانا

اهال هال بالكل واحد واحد

طري السعد من سعدنا غنانا

بوجودكم شوفوا اهلنا متواجد

يا طري ابيض عايل

الغالية للغايل

وتالقت احالم

احلب ويا الرمحة

اقلوبنا ملتمة

ولبعضنا حزام

تيسري جت من ربي

معها تسهل دربي

والقاسي يل الن

ناسي وربعي حويل

يا ليلتي بس طويل

زان اللقا زان

معرس وحقي افرح

ورد اخلزامى اتفتح

واجلو افراح

نسمع حتية يلال

اليوم يومي واهللا

والقلب مرتاح

 ياهللا التيسري يا ربنا وانت املعني

دلنا للخري وافتح لنا ابواب النجاح

هذي التيسري ميدانها دنبا ودين

للعطا واجلود ، واجلود تاج للفالح

للملك منا سالم ، وله منا ميني

ع العهد باقني درعه وسيفه والسالح

ولويل العهد ربان نهضتنا األمني

سايرين برؤيته ، رؤية مقصدها الصالح



 
الداعمون للحفل 

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود (أمير منطقة الرياض بالنيابة) (راعي الحفل) 

وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية

شركة أسمنت اليمامة

فندق مداريم كراون

وقف سعد بن عبدالله الموسى

وقف عبدالرحمن عبدالعزيز الرميح ،وقف محمد وعبدالرحمن عبدالعزيز الرميح

الرميح لالستثمارات العقارية

(شركة مساعي) أوقاف موسى بن عبدالعزيز الموسى

مؤسسة اللؤلؤة الوقفية

الشركة المتكاملة الوطنية للتجارة واالستشارات

معالي الشيخ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري (نائب وزير الحرس الوطني)

سعادة الشيخ / حمود بن عبدالله الذييب (رئيس مجلس إدارة مجموعة الذييب القابضة

شركة األهداف المتميزة

 شركة المبدعون السعوديون

سعادة السيدة/ الجوهرة بنت عبدالعزيز التويجري

دانة األرياف

سعادة الدكتور/ عبدالمجيد الحكير

جمعية بنيان للخدمات االجتماعية

مؤسسة اللؤلؤة الوقفية

 الشاعر / خالد القبيسي

 سعادة الشيخ/ صالح بن عبدالله العليان

 شركة ُسكة الطيب التجارية

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني



 

الداعمون للحفل 

وقف سعد بن عبداهللا املوسی

MEDICAL CLINICS





سعادة األستاذ طارق الربع الوكيل المساعد لوزارة 

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لتنمية المجتمع. 

أصحاب الفضيلة .. أصحاب السعادة  .. ضيوفنا الكرام.. 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.                      

هــا هــي الريــاض أفــراح متتاليــة وأمجــاد وإنجــازات متواليــة فــي ســبيل تحقيــق تنميــة نوعيــة برؤيــة 

عالمية تجمع بين األصالة والمعاصرة. 

وكان لزامــًا علــى الجميــع االنســجام والتناغــم كــي يتحقــق الهــدف. وعليــه فقــد أخــذت جمعيــة 

تيســير لمســاعدة ذوي اإلعاقــة علــى الــزواج بهــذا النهــج منــذ تأسيســها، حيــث ركــزت علــى 

االســتثمار فــي اإلنســان بصفتــه المكــون المهــم فــي منظومــة التنميــة المســتدامة والمحــرك 

كافــة  وُهيئــت  التمكيــن  علــى  القائمــة  النوعيــة  والمشــاريع  البرامــج  فُصممــت  لهــا  الرئيــس 

الخدمــات بنظامــًا الكترونيــًا مــع األخــذ فــي االعتبــار الشــفافية العاليــة فــي جميــع اعمالهــا، وإيمانــًا 

ــاءه بشــكل صحيــح فقــد ارتــأت أن يكــون أحــد طرفــي العالقــة  منهــا فــي دورهــا المجتمعــي وبن

الزوجيــة ســليمة ُمصطحــه معالجــُة بذلــك القصــور الموجــود لــدى ذي اإلعاقــة مــن جانــب ولوقايــة 

األســرة التــي هــي نــواة المجتمــع مــن وجــود إعاقــة ال ســمح اللــه مــن جانــب آخــر. وكــي يتحقــق 

الهــدف الســامي الــذي تســعى إليــه الجمعيــة وهــو بنــاء وتكويــن أســر ســعيدة ومســتقرة فقــد 

جعلــت خدماتهــا خدمــات تكامليــة تقــدم للمســتفيدين قبــل وأثنــاء وبعــد الــزواج، ومــا نعيشــه 

هذه الليلة من تزويج لمائة شاب وشابه ما هو إال خيوط الفجر األولى لجمعية تيسير. 

الخيــري  العمــل  بــه  يحظــى  بمــا  ثــم  أوًال  وجــل  عــز  اللــه  توفيــق  لــوال  ليتحقــق  ذلــك  كان  ومــا 

واإلنســاني فــي مملكــة الخيــر مــن لــدن حكومتنــا الرشــيدة الحريصــة علــى إراحــة 

المواطن وإسعاده. 

ومــا رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر/ محمــد بــن عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز آل 

ســعود (أميــر منطقــة الريــاض بالنيابــة) لهــذا الحفــل إال دليــل علــى ذلــك، كمــا أشــيد 

بدعــم وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة والتطــور الكبيــر الــذي شــهده 

القطــاع الثالــث األمــر الــذي رفــع مــن مســتوى نشــاطه وفعاليتــه ومــا وجــود وكيــل 

المســاعد األســتاذ/ طــارق الربــع إال دليــًال أيضــًا يؤكــد ذلــك، كمــا أننــي أســجل بمــداد 

مــن ذهــب مســاندة مجلــس اإلدارة الــذي كان ومــا يــزال الوقــود المحــرك لعجلــة 

الجمعيــة، وكذلــك نفخــر لفريــق العمــل فــي الجمعيــة الــذي ال يتجــاوز عــدده أصابــع 

اليــد لكنــه ُجوقــة عمــل دؤوب ال يــكل وال يفتــر تجــاوز الصعــاب، لنجــد جميعــًا هــذه 

الليلة ثمرة الحصاد. 

وفــي الختــام .. أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو الملكــي األميــر / 

محمــد بــن عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز آل ســعود (أميــر منطقــة الريــاض بالنيابــة) علــى 

رعايتــه لهــذا الحفــل، كمــا نتقــدم بأحــر التهانــي والتبريــكات لكافــة العرســان مــن 

الجنســين، ســائًال المولــى عــز وجــل أن يجعــل بيوتكــم مطمئنــة وأن تكــون ســعيدًة 

ومســتقرة، ونقــول مــا قالــه الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم: (بــارك اللــه لكــم وبــارك 

عليكم وجمع بينكم في خير) 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 





جانب من التغطية اإلعالمية لحفل الزواج الجماعي 















الحفل الساهر

ضمــن برنامــج االحتفــال شــاركت الفرقــة الشــعبية التراثيــة فرقــة (خالــد بــن شــنان) مــن خــالل تقديــم العديــد مــن اللوحــات الفنيــة التراثية التي اشــتملت 

علــى العرضــة الســعودية والســامري والخبيتــي وغيرهــا مــن األلــوان الشــعبية األخــرى التــي نالــت  إعجــاب الحضــور وأضفــت البهجة والســرور عليهم ، 

كما شارك الحضور الفرقة في تلك الرقصات الشعبية التي استمرت حتى منتصف الليل. 









www.Tayseer.org



www.Tayseer.org
SA7710000022300000323000

SA3880000622608012555551

SA8080000622608010556692

SA0580000622608010556684

SA3205000068202633224000

العام

زكاة

تبرع

Tayseer_org
www.tayseer.org.as

info@tayseer.org.as

920022459 0530011503 0112511004 0112511003




