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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
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أقسام المؤسسة

اإلعالمالعلمي

العالقات العامةالموارد المالية

الخدمات العامةالتطوير اإلداري

النشرالمحاسبة

شؤون الموظفينالتقني
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المجالس اإلدارية واالستشارية

اللجنة الشرعيةالهيئة االستشارية اللجنة التنفيذيةالمجلس التقنيالمجلس اإلداري
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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

الصفحات
التفاعلية

الخدمات
التقنية
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رأي العلماء

النافعة؛ نظًرا  المواقع العلمية  فإن موقع )الدرر السنية( من 
العلوم  مختلف  في  لة  المؤصَّ العلمية  المادة  من  يحويه  لما 

الشرعية من الفقه، والحديث، والعقيدة، واألخالق، والتاريخ.

هذا المشروع العظيم قد يسر للباحثين في أرجاء العالم ما 
بحق  فهو  يخدمها؛  وما  الشريعة،  علوم  من  إليه  يحتاجون 

»ثروة علمية« تيسر بها ما كان عسيًرا، وجمع ما كان مفرقا.

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

 سماحة الشيخ

عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء

معالي الشيخ الدكتور
عبد اهلل بن محمد المطلق

عضو هيئة كبار العلماء

معالي الشيخ

صالح بن عبدالرحمن الُحَصين رحمه اهلل
عضو هيئة كبار العلماء 

معالي الشيخ الدكتور
صالح بن عبداهلل بن حميد

عضو هيئة كبار العلماء

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

ودقة تقنيتها. 



13

 معالي الشيخ الدكتور
عبدالكريم بن عبداهلل الخضير

عضو هيئة كبار العلماء

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

بالعلم والفوائد.

 معالي الشيخ الدكتور
عبد اهلل بن محمد الخنين

عضو هيئة كبار العلماء

رأيت جهوًدا كبيرة مميزة، ومشروعات علمية نافعة، تهدف إلى 
خدمة ميراث النبوة، وجمع العلم، وتيسير وصوله إلى طالبيه 

بأسلوب سهل، وتقنية عالية.

رأي العلماء

معالي الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثالن

عضو هيئة كبار العلماء - سابقًا

التقنية  إفادة من  رأيت وما سمعت من حسن  سرني كثيرًا ما 
َرر  الحديثة في تقريب العلوم الشرعية لألمة عن طريق موقع الدُّ
ة، والذي يعد بحق الموقع الرائد في هذا المجال، ويعتبر  ِنيَّ السَّ
العلمية في  للموسوعات  اإللكترونية  البيانات  أكبر قواعد  من 

المجال الشرعي.

معالي الشيخ الدكتور
جبريل بن محمد البصيلي

عضو هيئة كبار العلماء

وتأليًفا  تأصيًلا  الشرعية  بالعلوم  ُيعنى  مبارًكا  موقًعا  ألفيت 
العقدية  الشرعية:  العلوم  مهمات  على  أتى  قد  ونشًرا، 

والفقهية، واألخالق، والتفسير، والحديث، والفقه.
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الموسوعات العلمية

الموســـوعة العقـــدية

صفحة 10,000

ًدا
عتم

ًعا م
مرج

139

مية
ة يو

يار
ز

3,000

صفحةموسوعة الِملل واألديان 4,000

ًدا
عتم

ًعا م
مرج

30

مية
ة يو

يار
ز

1,000

موســــوعة التفســـــير
ًدا

عتم
ًعا م

مرج

172

مية
ة يو

يار
ز

8,000

صفحة 7,000
حتى اآلن

موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة

صفحة 6,000

ًدا
عتم

ًعا م
مرج

37

مية
ة يو

يار
ز

1,200

صفحة 11,000

ًدا
عتم

ًعا م
مرج

126

مية
ة يو

يار
ز

2,000 موسوعة الِفَرق المنتسبة لإلسالم
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موســـــوعة األخــــــالق

صفحة 2,500
ًدا

عتم
ًعا م

مرج

680

مية
ة يو

يار
ز

6,000

الموسوعات العلمية

الموســـوعة الحديثـــية

ث
دي

ح 300,000

عتمد
ع م

مرج

604

مية
ة يو

يار
ز

30,000

صفحةالمـوسـوعة التـاريخـــية 6,000

ًدا
عتم

ًعا م
مرج

77

مية
ة يو

يار
ز

3,000

الموســـوعة الفقهـــية

ًدا
عتم

ًعا م
مرج

286

مية
ة يو

يار
ز

3,000 صفحة 5,000
حتى اآلن



16

الصفحات التفاعليةالصفحات المتجددة

مقاالت وبحوث مميزة

نختار أميز المقاالت والبحوث المنشورة

379

الموقـع،  تطويـر  فـي  تسـاهم  التـي  األفـكار  مـن  الكثيـر  زوارنـا  لـدى 
نسـتقبلها مـن خـالل هـذه الصفحـة، وننشـر المميـز منهـا، مـع تاحـة 

عليهـا. والتعليـق  التصويـت 

شاركنا األفكار

مواد مختارة بعناية من الموسوعات العلمية على الموقع

نفائس الموسوعات 120

قراءة في كتاب 422
نختار ُكتًبا مميزة للتعريف بها، وأخرى لنقدها

مكــــتبة
الـــــــدرر
السنية

نتيـجة وخـاتمةالكـــــتب

كتب ننصح بهاالفهارس

17,000

4,500

1,500

400

شاركنا التجارب
لكل زائر تجربته المختلفة في االستفادة من الموقع، نستقبلها من 
خالل هذه الصفحة، وننشر المميز منها، مع إتاحة التصويت والتعليق 

عليها.

15

18
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الخدمات التقنية

البحـــث
بجـــــذر
الكلـمة

البحـــث 
بالمترادفات

ربـــــــط
نتـــــائج

الموسوعات

التحويل لتلقائي
للحروف اإلنجليزية

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
فقه اللباس والزينة

تطبيق
األحــاديث المنتشـرة

تطبيق
موســـوعة األخــــالق

تطبيق
فقـــــــه العبـــــــادات

تطبيقات الجوال

الخدمات التقنية
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النشــــر

نقطة توزيعإصداًرا
داخل وخارج المملكة

معارض دولية
سنوّيًا

38404

معرض الكتاب





إحصاءات عــــــــام
1438هـ

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

وتيسير  الشرعي  العلم  بنشر  رسالته  تحقيق  اهلل  بفضل  السنية  الدرر  موقع  يواصل 

الوصول إليه في كل أنحاء العالم، حيث غطى بانتشاره الكرة األرضية للعام الثاني على 

التوالي.

وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول من حيث عدد الزوار، حيث تشكل 

نسبة الزائرين منها 28% ، تليها الواليات المتحدة األمريكية بنسبة 13%، ثم مصر بنسبة %12.

وتأتي كل من الجزائر والمغرب في المرتبتين الرابعة والخامسة، حيث يشكل عدد الزوار 

في كل منهما نسبة تقارب %6.

ثم األردن والكويت واإلمارات والعراق وتركيا، بنسب تتراوح بين 2% و %4.

وتوضح الخارطة في الصفحة التالية حجَم انتشار الموقع على مستوى العالم.
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خارطة االنتشار

اللون األزرق يشير إلى الدول التي غطاها الموقع )غطى الموقع جميع دول العالم وهلل الحمد(

جميع المعلومات من موقع إحصاءات قوقل

اإلحصاءات

اإلمارات 300.000

العراق 250.000

الكويت 300.000

تركيا 250.000

األردن 400.000

السعودية 3 مليون

مصر 1.3 مليون

الجزائر 600.000

المغرب 600.000
أمريكا

1.5 مليون
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إجمالي عدد الزيارات
خالل عام 1438هـ

1 6 , 0 0 0 , 0 0 0

44,500

دقيقتان

209

13,500

معدل الزيارات اليومية

معدل مدة  الزيارة                             

عدد الـدول

عدد المدن

اإلحصاءات



25

اإلحصاءات

ا  125,500معدل الصفحات المفتوحة يومّيً

1,413,527

190,308

260,247

122,486

3 عدد الصفحات لكل زيارة
عدد الصفحات المــــفتوحة

خالل عام 1438هـ

45,200,000
الموسوعة الحـديثية

أحاديث منتشرة ال تصح     

فقه العبادات

موسوعة األخــــالق

مجموع تحمـيل التطـبيقات
1,968,568





إنجازات عــــــــام
1438هـ
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القسم العلمي

الموسوعة الحديثية

الموسوعة التاريخية

موسوعة التفسير

شرح صحيح ُسنن أبي داود

شرح صحيح ُسنن الترمذي

شرح صحيح ُسنن النسائي

شرح صحيح ُسنن ابن ماجه

إضافة أهم أحداث عام 1437هـ

يونـــس  ســـورة  تفســـير 

هـــود ســـورة  تفســـير 

تفســـير ســـورة يوســـف

الرعـــد ســـورة  تفســـير 

تفســـير ســـورة إبراهيـــم

الحجـــر ســـورة  تفســـير 

النحـــل ســـورة  تفســـير 

تفســـير ســـورة اإلســـراء

ــير ســـورة الكهـــف تفسـ

مريـــم ســـورة  تفســـير 

طـــه ســـورة  تفســـير 

األنبيـــاء ســـورة  تفســـير 
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القسم العلمي

فقه لباس 
المرأة وزينتها

تفسير سورة
يونس

تفسير سورة
التوبة

تفسير سورة
األنفال

تفسير سورة
هود

تفسير سورة
يوسف

فقه
اللباس والزينة

التأليف

إعداد مجموعة من الكتب للطباعة، وهي:
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تطبيق فقه اللباس والزينة

القسم التقني
تطوير الموقع

 بناء بنية برمجية جديدة 
بمميزات أعلى

سيرفرات جديدة
بإمكانيات أعلى

تعزيز الحماية األمنية
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إطالق الصفحات
التفاعلية

روبوت تويتر
للبحث في الموسوعة الحديثية 

والموسوعة الفقهية

بوت الموسوعة الفقهية
)برنامج تيليجرام(

القسم التقني

تطوير تطبيق الموسوعة الحديثية )إضافة شروح الحديث على نظام أندرويد(

خدمات تقنية جديدة



32

تسويق المحتوى

اإلنتاج المرئي

اإلعالم

الــمــطــلــق فيديو  كلمة معالي الشـيخ/ اهلل  عـــبـــد 

الــبــصــيــلــي فيديـو كلمة معالي الشـيخ/ جـــبـــريـــل 

الــمــاجــد فيديـو كلمة فضيلة الشـيخ/ ســلــيــمــان 

الـــغـــامـــدي فيديـو كلمة فضيلة الشـيخ/ خــــالــــد 

750     مادة الموســــــوعة العقــــدية:

950     مادة الموســــــوعة الفقهيـــة:

الموســــــوعة الحديثيـــة:  170      حديًثا مع الشرح

مـــوســـوعـــة األخـــــــالق: 265    مادة

500       مادة الـــتـــفـــســـيـــر الـــمـــحـــرر: 

370      مادة أقــــــــــــوال مــــــأثــــــورة: 

إعــادة صياغــة محتــوى 
ــة  ــوعات العلمي الموس
متنوعــة  بأســـــــــاليب 
تتناســب مــع وســائل 
التواصـــــل االجتماعــي
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اإلعالم

التواصل االجتماعي

180,000 متابع.
2000 تغريدة خالل العام.

4 حمالت ترويجية.
2,673,633 إعالن )ظهور(.

770,000 معجب.
1,200 منشور خالل العام.

9,000 مشترك.
350 رسالة )فوائد وأخبار(.

13,000 مشترك.
350 رسالة )فوائد وأخبار(.

إنتاج ورفع 10 مقاطع فيديو.

273,634 مشاهدة.

الحمالت اإلعالمية

           حملة

           وسائل لكل حملة 

الصحف

           مقاالت علمية 

           تقـارير إخبارية

           صحف ورقية وإلكترونية 

15

10

6

7

15
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اإلعالم

مسابقة فقه اللباس والزينة على موقع الدرر السنية

في شهر
رمضان المبارك

1438هـ

45 سؤاًال

 30

ألف ريال

المشاركون من أكثــــر من 
100         دولة حول العالم

جائزة للفائزين

قيمة الجوائز50  على 3 مراحل

إجابات األسئلة من 
موقع الدرر السنية

مشاركة 

عدد المشاركات

٧٦,٣١٤

سؤاًال
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اإلعالم
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العالقات العامة

طباعة وتوزيع 3,000 نسخة

من التقـرير السنوي لعام 1437هـ.

استقبال 20 وفًدا

)علماء ودعاة، شركاء، أكادميُّون، وجهاء(.

مشروع هدية إمام المسجد

3000 نسخة من كتاب »مختصر فقه  توزيع 
شهر  قبيل  المساجد  أئمة  على  الصوم« 

رمضان.

مشروع هدية الُمعَتِمر

يستهدف المعتمرين من خارج المملكة.

عدد الهدايا: )1400( هدية.

تدشين الصفحات التفاعلية
نافذة تفاعلية مع زوار الموقع، نستقبل من خاللها األفكار والتجاِرب، 

وننشر المميز منها؛ للتصويت والتعليق عليها في الموقع. 
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إصدارات جديدة

النشر

تفسير سورة األنفال

تفسـير سـورة التوبة

تفسير سـورة يونس

هـود سـورة  تفسـير 

تفسير سورة يوسف

5000 نسخة

20.000 نسخة

50.000 نسخة

3000 نسخة لكل من:

3000 نسخة 3000 نسخة
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معارض الكتاب

النشر

معارض دولية للكتاب

معرض جدة الدولي للكتاب 

معرض الرياض الدولي للكتاب

معرض الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة 



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 في 

ارين. الدَّ

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

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