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تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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المؤسسة في سطور
مؤسسة علمية       دعوية       إعالمية       وقفية
لهــا غايــة عظيـمة، ورؤيـة مستقبليـة، ورسالة واضحة، وهدف محدد.

ُ
الغايـة

ة.  نة وميراِث النبوَّ الِحفاظ على السُّ

ُ
ؤية الرُّ

. ، وانتشاٍر عالمّيً ًقا، وِعلًما شامًلا، بمحتًوى عربيٍّ ًلا، ونقًلا موثَّ س: منهًجا مؤصَّ نسعى ألن نؤسِّ

 
ُ
سـالة الرِّ

ًة في أنحاء العاَلم.  نة والجماعة للمسلمين كافَّ ة على منهج أهل السُّ ة ِعلميَّ ز في إيجاد مرجعيَّ يادة والتميُّ الرِّ

 
ُ

الهـدف
ة، وتيسيُر الوصول إليها ِمن خالل التقنيات الحديثة. بناُء أوثِق وأكبِر قاعدة بيانات إلكترونية للموسوعات الِعلميَّ



تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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أقسام المؤسسة

اإلعالمالقسم العلمي

العالقات العامةالموارد المالية

الخدمات العامةالتطوير اإلداري

النشرالمحاسبة

شؤون الموظفينالقسم التقني
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المجالس اإلدارية واالستشارية

اللجنة الشرعيةالهيئة االستشارية اللجنة اإلداريةالمجلس التقنيالمجلس اإلداري



تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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الموقع اإللكتروني

يعد الموقع اإللكتروني هو النشاط الرئيس للمؤسسة 
ويشغل قرابة 80% من مواردها البشرية والمالية ويحتوي على:

الموسوعات 
العلمية

مكتبة
الدرر السنية

الصفحات
المتجددة

الخدمات
التقنية
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رأي العلماء

»فإن موقع )الدرر السنية( من المواقع العلمية النافعة؛ نظًرا 
العلوم  لة في مختلف  المؤصَّ العلمية  المادة  يحويه من  لما 
والتاريخ  واألخالق،  والعقيدة،  والحديث،  الفقه،  من  الشرعية 
ومكتبًة  قيمًة،  علميًة  وفوائَد  مقاالٍت  ُكذلك  الموقع  وَحَوى 
بإصدارها  المؤسسة  قامْت  التي  الكتب  إلى  باإلضافة  علميًة، 

وقد اطلعُت على بعضها فوجدُتها كتًبا قيمًة في أبوابها«.

ُسررُت  وقد  نية(،  السَّ َرر  )الدُّ المبارك  المشروع  بزيارة  »سعدتُّ 
بالعمل النموذجي الذي كان طابَع المشروع«.

 سماحة مفتي عام المملكة الشيخ
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ

معالي الشيخ
صالح بن عبدالرحمن الُحَصين

رحمه اهلل



تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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معالي الشيخ الدكتور
صالح بن عبداهلل بن حميد

إليه مما تقومون به من خدمة  رأيته وما استمعت  »لقد سرني ما 
ودقة  وموثوقيتها  مصدريتها  في  للغاية  متقدمة  تقنية  علمية 

تقنيتها«. 

 معالي الشيخ الدكتور
عبدالكريم بن عبداهلل الخضير

وموقعها  ة(  ِنيَّ السَّ َرر  )الدُّ سة  مؤسَّ زيارَة  وعال  جل  المولى  ر  »يسَّ
الِعلمي المبارك، والذي ُيشِرف عليها األُخ الشيخ َعلوي بن عبدالقادر 
اف حفظه اهلل، فألفيُته موقًعا شامًلا مليًئا بالعلم والفوائد«. قَّ السَّ

 فضيلة الشيخ
خلف بن محمد المطلق

الجهود  من  أذناي  وسمعته  عيناي  رأته  بما  حقيقة  سعدت  »وقد 
بمفهومه  النبوة  وميراث  السنة  على  للحفاظ  المبذولة  المباركة 
الشامل، مع تقريب وتسهيل العلوم الشرعية لمرتاديها وطالبيها، 
مساحة  لتوسيع  المستجدة  الحديثة  التقنيات  جديد  مواكبة  مع 

النفع لخدمة اإلسالم«.

رأي العلماء

معالي الشيخ الدكتور

سعد بن تركي الخثالن

»سرني كثيرًا ما رأيت وما سمعت من حسن إفادة من التقنية الحديثة 
السنية،  الدرر  موقع  طريق  عن  لألمة  الشرعية  العلوم  تقريب  في 
والذي يعد بحق الموقع الرائد في هذا المجال، ويعتبر من أكبر قواعد 

البيانات اإللكترونية للموسوعات العلمية في المجال الشرعي«.
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 فضيلة  الشيخ الدكتور

عبدالرحمن بن صالح المحمود

ة ... وقد وجدتُّه موقًعا طابق اسمه  ِنيَّ َرر السَّ اطلعُت على موقع الدُّ
على  واشتمل  وفرائده،  وفوائده  الِعلم  بُدَرر  ُحلِّي  حيث  اه؛  ُمسمَّ
يحتاجها  التي  ة،  المهمَّ الِعلمية  والموسوعات  األبواب  من  جملة 

طالب العلم، وال َيستغني عنها العاِلُم المتمكن.

فضيلة الشيخ الدكتور 

خالد بن عثمان السبت

أبرزها  ِمن  أنَّ  رأيُت  النافعة  المواقع  تلك  من  لكثيٍر  مطالعة  وبعَد 
ة( ... ِنيَّ َرر السَّ وأحسنها موقَع )الدُّ

فضيلة الشيخ المحدث

عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي 

ة( ... وها أنا ذا أراه رأَي العين،  ِنيَّ َرر السَّ كنُت أسمع كثيًرا عن موقع )الدُّ
وليس الخبُر كالمعاينة؛ إذ رأيُت ما َيُسرُّ وُيِفرح كلَّ طالب علم يحمل 
كواهُل  به  تثقل  موسوعي،  ار  جبَّ جهٌد  وهو  والعمل،  العلم  همَّ 

سات كبرى، بل وزارات! مؤسَّ

رأي العلماء

فضيلة الشيخ الدكتور
ناصر بن سليمان العمر

فهو  ة؛  كيَّ الزَّ والفوائد  ة،  ِنيَّ السَّ َرر  بالدُّ مليًئا  كاسِمه،  الموقع  »ألفيُت 
اُب العلم والباحثـــون،  موقع ِعلمي رصين قيِّم، ينبغي أن َيعتنَي به طلَّ

زها«. ة مادته وتميُّ وقــد أفــدتُّ منه كثيًرا- وال أزال؛ نظًرا لدقَّ
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الموسوعات العلمية

صفحة
صفحة

صفحة

عتمد
ع م

مرج

عتمد
ع م

مرج

عتمد
ع م

مرج
15,000

10,000

4,000

172

139

30

مية
ة يو

يار
ز

مية
ة يو

يار
ز

مية
ة يو

يار
ز

موســــوعة التفســـــير

موسوعة الملل واألديان

الموســـوعة العقـــدية

8,000

3,000

1,000
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موسوعة الفرق المنتسبة لإلسالم

موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة

موســـــوعة األخــــــالق

صفحة
صفحة

صفحة

عتمد
ع م

مرج

عتمد
ع م

مرج

عتمد
ع م

مرج
11,000

6,000

2,500

126

37

680

مية
ة يو

يار
ز

مية
ة يو

يار
ز

مية
ة يو

يار
ز

2,000

1,200

6,000

الموسوعات العلمية



تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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الموســـوعة الفقهـــية

الموســـوعة الحديثـــية

المـوسـوعة التـاريخـــية

صفحة
ث

دي
ح

صفحة

عتمد
ع م

مرج

عتمد
ع م

مرج

عتمد
ع م

مرج
5,000

4,000

300,000

164

604

77

مية
ة يو

يار
ز

مية
ة يو

يار
ز

مية
ة يو

يار
ز

3,000

30,000

3,000

الموسوعات العلمية
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الصفحات المتجددة

مقاالت وبحوث مميزة

نختار أميز المقاالت والبحوث المنشورة

كتاب األسبوع

373

352
كتاب شهري يتم عرضه ونقده بطريقة منهجية

كتاب الشهر عرض ونقد 47

هدية تقدم لزوار الموقع شهريًا

هدية الشهر 51

كتاب مميز ُيعرف به أسبوعيًا

مكــــتبة
الـــــــدرر
السنية

نتيـجة وخـاتمةالكـــــتب

كتب ننصح بهاالفهارس

17,000

4,500

1,500

400



تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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الخدمات التقنية

البحـــث
بجـــــذر
الكلـمة

البحـــث 
بالمترادفات

ربـــــــط
نتـــــائج

الموسوعات

التحويل 
التلقائي 
للحروف

نظـــام
تبــويب
النتــائج

محرك بحث ذكي.

محرك بحث المواقع العلمية.

نافذة البحث في الموسوعة الحديثية.

تطبيقات الجوال.

محرك بحث ذكي
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تطبيق
الموسوعة الحديثية

تطبيق
األحــاديث المنتشـرة

تطبيق
موســـوعة األخــــالق

تطبيق
فقـــــــه العبـــــــادات

تطبيقات الجوال

الخدمات التقنية



تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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النشــــر

نقطة توزيعإصدار
داخل وخارج المملكة

معارض دولية
سنويًا

35304

معرض الكتاب





إحصاءات عــــــــام
1437هـ

AWStat + Google Analytics جميع األرقام مأخوذة من مواقع إحصائية عالمية محايدة
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اإلحصاءات

واصل الموقع انتشاره الجغرافي وغطى جميع دول العالم بعد أن كان 

عدد  استقطاب  في  نجح  كما  الماضية،  األعوام  خالل  معظمها  يغطي 

كبير من الزوار الجدد حيث إن أكثر من نصف الزوار هذا العام يزورونه ألول 

كمرجعية  نفسه  إثبات  في  الموقع  نجاح  الزيارة  تكرار  معيار  ويبين  مرة، 

حيث إن 90% من الزوار يترددون على الموقع بشكل مستمر. 



تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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إجمالي عدد الزيارات

16,000,000

44,500

209

13,500

معدل الزيارات اليومية

تكرار الزيارات                         90% أكثر من مرة شهرًيا

عدد الـدول

عدد المدن

اإلحصاءات
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اإلحصاءات

معدل الصفحات المفتوحة يوميًا  195,50

عدد الصفحات لكل زيارة  4,5 عدد الصفحات المــــفتوحة

70,000,000

الموسوعة الحـديثية         1,189,590

أحاديث منتشرة ال تصح     219,115

موسوعة األخــــالق             165,397

مجموع تحمـيل التطـبيقات

1,574,102



تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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خارطة االنتشار

اللون األزرق يشير إلى الدول التي غطاها الموقع

اإلحصاءات





إنجازات عــــــــام
1437هـ
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القسم العلمي

الموسوعة الحديثية

موسوعة التفسير

الموسوعة الفقهية

الموسوعة التاريخية

شرح سنن أبي داود

تفسير سورة األعراف 
تفسير سورة األنـفال
تفسير سورة التـــوبة

 فقه اللباس والزينة

إضافة أحداث عام 1436هـ



تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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القسم العلمي

ملخص
فقه العبادات

التأليف

قام القسم العلمي بإعداد مجموعة من الكتب 
للطباعة، وهي:

تفسير سورة
الفاتحة

تفسير سورة
المائدة

تفسير سورة
األنعام

تفسير سورة
األعراف 
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القسم التقني

تطوير الموقع

واجهة جديدة لصفحة درر رمضانية

 بناء بنية برمجية جديدة 
بمميزات أعلى

تعزيز الحماية األمنيةسيرفرات جديدة بإمكانيات أعلى



تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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تطبيق فقه العبادات على نظامين

خدمات تقنية جديدة

بوت فقه الصومالبحث الصوتي
)برنامج تيليجرام(

بوت فقه الحج
)برنامج تيليجرام(

القسم التقني
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ورشة عمل األفكار اإلعالمية

اإلنتاج المرئي

اإلعالم

فيديو إعالني لكتاب 
)ملخص فقه العبادات(

فيديو كلمة معالي الشيخ 
صالح بن حميد

عن مؤسسة الدرر السنية

فيديو إعالني لتطبيق 

)فقه العبادات(

المكـــــــــان:   مدينة الرياض

المــــــــــــدة:    6 ســــاعـــات

المحــــــــاور:   5 محــــــــــاور

المشاركين:    32 مشـــارك

الثمـــــــــــرة:    100 فكـــرة 



تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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اإلعالم
التواصل االجتماعي

SMS الرسائل النصية

170,000 متابع
21,000 متابع جديد.

550,000 معجب.
140,000 معجب جديد.

8,000 مشترك.
3,000 مشترك جديد

90 رسالة )فوائد وأخبار(

10 حمالت ترويجية.
60,000,000 إعالن )ظهور(.

5 حمالت ترويجية.
إنتاج ورفع 7 مقاطع فيديو.

200,000 مشاهدة.

14,000 مشترك.
10,000 مشترك جديد
90 رسالة )فوائد وأخبار(

15 إعالن                        4,100 مشترك                        61,000 رسالة
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القائمة البريدية

       المشتركين  100,000

       النشرات  5

       الرسائل 500,000

مسابقة رمضان 1437هـ

            المشتركين 55,000

                 عدد الدول 81

            جوائز بقيمة 50,000 ريال

مسابقة الحج 1437هـ

            المشتركين 30,700

            عدد الدول 79

            جوائز بقيمة 50,000 ريال

الحمالت اإلعالمية

           حملة

           وسائل لكل حملة 

الصحف

           مقاالت علمية 

           تقـارير إخبارية

           صحف ورقية وإلكترونية 

20

10

10

5

8

اإلعالم



تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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العالقات العامة

طباعة وتوزيع 3,000 نسخة
من التقـرير السنوي 1436هـ.

إصدار فيديو تعريفي بالمؤسسة.

استقبال 12 وفد
)علماء ودعاة، شركاء، أكاديميين، وجهاء(.

استالم درع المشاريع المميزة
من مؤسسة السبيعي الخيرية

مشروع هدية النخبة

يستهدف النُّخب داخل المملكة.
عدد الهدايا: )150( هدية.

مشروع هدية الُمعَتِمر

يستهدف المعتمرين من خارج المملكة.

عدد الهدايا: )1700( هدية.
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إصدارات جديدة

النشر

       نســـــخة3,000
       لكـل من

تفسير سورة األعـــراف

 
تفسير سورة النـــــساء

تفسير سورة المـــائدة

تفسير سورة األنـــعام

تفسير سورة الفــاتحة

ملخص فقه العبادات
)الطبعة األولى والثانية(

إجمـــاعات العــــبادات
)الطبعة الثانية(



تعريف بمؤسسة
الدرر السنية
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النشر

معرض الشارقة الدولي للكتاب 

معرض جدة الدولي للكتاب 

معرض الرياض الدولي للكتاب

معرض الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة 

معارض دولية
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التطوير اإلداري

فحص وتقييم إداري
)بالتعاقد مع مستشار 

متخصص(.

فحص وتقييم قانوني
)بالتعاقد مع مكتب 
استشارات قانونية(.

خطة استراتيجية 
لثالث سنوات.

تطوير وطباعة دليل 
اإلجراءات.



ختاًما...

نسأُل اهلل تعالى أن َيجزَي خيًرا كلَّ َمن أسهم في هذا الَعَمل، بماله، أو وقته، أو 

مشورته، وأن ُيبارك لهم في أوقاِتهم، وأمواِلهم، وُجهوِدهم، وأن يوفقهم 

ارين. في الدَّ

كما نسأله أن َيكُتَب لهذا العمِل القبوَل واالنتشار، وأن َينَفَع به المسلمين.

ِبه أْجمعين.. د، وعلى آله وصحَّ نا محمَّ وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيَّ



�ي������� ا�داء ا�
١٤٣٧ �ـ

nashr




