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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 عالميًّ ، بمحتًوى عربيٍّ
ً

ا، وِعلًما شامل
ً

ق
َّ
 موث

ً
، ونقل

ً
ل س: منهًجا مؤصَّ نسعى ألن نؤسِّ

 
ُ
سـالة الرِّ

أنحاء   في 
ً

ة
َّ

للمسلمين كاف نة والجماعة  السُّ ة على منهج أهل  ِعلميَّ ة  إيجاد مرجعيَّ ز في  يادة والتميُّ الرِّ

م. 
َ
العال

 
ُ

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

الحديثة.

تعريف بمؤسسة الدرر السنية
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أقسام المؤسسة

العلمي

اإلعلم الموارد المالية

العلقات العامة

النشر

التقني

شؤون الموظفين

تعريف بمؤسسة الدرر السنية
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المجالس اإلدارية واالستشارية

اإلشراف العلميالمجلس الوقفي المجلس التنفيذيالمجلس 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

الصفحات
المتجددة

الصفحات
التفاعلية

الخدمات
التقنية

تعريف بمؤسسة الدرر السنية
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رأي العلماء

النافعة؛ نظًرا لما يحويه من المادة  إن موقع )الدرر السنية( من المواقع العلمية 
والعقيدة،  والحديث،  الفقه،  من  الشرعية  العلوم  مختلف  في  لة  المؤصَّ العلمية 

واألخلق، والتاريخ.

 بالعمل النموذجي الذي 
ُ

نية(، وقد ُسررت َرر السَّ  بزيارة المشروع المبارك )الدُّ
ُّ

سعدت
كان طابَع المشروع.

سررت كثيرا في زيارتي لكم وللموقع، وما رأيته من أعمال مباركة وجليلة تقومون 
بها خدمة لإلسلم والمسلمين.

 سماحة الشيخ

عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء

معالي الشيخ

صالح بن عبدالرحمن الُحَصين رحمه الله
عضو هيئة كبار العلماء 

فضيلة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

معالي الشيخ الدكتور

عبد الله بن عبد المحسن التركي
عضو هيئة كبار العلماء

ال شك أن المسلمين في أمس الحاجة إلى مثل هذه المؤسسة لتّيسر لهم التوصل 
إلى الرأي الصحيح وتفسير كتاب الله وسنة رسوله  من أجل أن يعود المسلمون 

إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم  وما كان عليه السلف الصالح.

تعريف بمؤسسة الدرر السنية
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هذا المشروع العظيم قد يسر للباحثين في أرجاء العالم ما يحتاجون إليه من علوم 
الشريعة، وما يخدمها؛ فهو بحق »ثروة علمية« تيسر بها ما كان عسيًرا، وجمع ما 

كان مفرقا.

 معالي الشيخ الدكتور

صالح بن عبدالله بن حميد
عضو هيئة كبار العلماء

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

رأي العلماء

معالي الشيخ الدكتور

عبد الله 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.

معالي الشيخ الدكتور

عبدالكريم بن عبدالله الخضير
عضو هيئة كبار العلماء

ة( وموقعها الِعلمي المبارك، والذي  ِنيَّ َرر السَّ سة )الدُّ  مؤسَّ
َ

ر المولى جل وعل زيارة يسَّ
ه موقًعا 

ُ
الله؛ فألفيت اف حفظه 

َّ
ق السَّ َعلوي بن عبدالقادر  الشيخ   

ُ
األخ ُيشِرف عليها 

ا بالعلم والفوائد.
ً
، مليئ

ً
شامل

معالي الشيخ الدكتور

عبد الله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء

تعريف بمؤسسة الدرر السنية
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رأي العلماء

من نعم الله تعالى على الناس أن يسر لهم سبل العلم وتحصيله عبر وسائل شتى، 
الدرر  موقع   ( المواقع  هذه  أشهر  ومن  الموثوقة.  االلكترونية  المواقع  بينها  ومن 
السنية ( والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف وفقه الله 

لكل خير.

تقريب  الحديثة في  التقنية  من  إفادة  من حسن  وما سمعت  رأيت  ما   
ً
كثيرا سرني 

ة، والذي يعد بحق الموقع الرائد  ِنيَّ َرر السَّ العلوم الشرعية لألمة عن طريق موقع الدُّ
في هذا المجال، ويعتبر من أكبر قواعد البيانات اإللكترونية للموسوعات العلمية في 

المجال الشرعي.

أتى على  قد  ونشًرا،  ا 
ً

وتأليف  
ً

تأصيل الشرعية  بالعلوم  ُيعنى  ا 
ً
مبارك فوجدته موقًعا 

مهمات العلوم الشرعية: العقدية والفقهية، واألخلق، والتفسير، والحديث، والفقه.

 معالي الشيخ

محمد بن حسن آل الشيخ
عضو هيئة كبار العلماء

 معالي الشيخ الدكتور

سعد بن تركي الخثلن
ا

ً
عضو هيئة كبار العلماء سابق

معالي الشيخ الدكتور

جبريل بن محمد البصيلي
عضو هيئة كبار العلماء 

تعريف بمؤسسة الدرر السنية
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الموسوعات العلمية

ثين على األحاديث واآلثار. جمعت خلصة أحكام المحدِّ

ـــنة  جامعـــة لمســـائل العقيـــدة علـــى منهـــج أهـــل السُّ
والجماعـــة.

الموسوعة الحديثية

الموســـوعة العقدية

موسوعة الِملل واألديان

موسوعة الِفَرق المنتسبة إلى إلسلم

اشـــتملت علـــى جميـــع الِفـــرق مـــع بيـــان معتقداتهـــا، 
انتشـــارها. وأماكـــن  ســـيها،  ومؤسِّ

ة، مع بيان أفكارها،  متخصصة بالتعريف بالمذاهب الفكريَّ
سيها. وُمعتقداتها، ومؤسِّ

تشـــتمل علـــى أهـــم األحـــكام الفقهيـــة والمســـائل 
المعاصـــرة، مـــع ذكـــر الراجـــح.

ـــلد  ـــداء مـــن مي ـــخ اإلســـلمي، ابت أهـــم أحـــداث التاري
النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم إلـــى وقتنـــا الحاضـــر.

موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة

الموسوعة الفقهية

موسوعة األخلق

موسوعة التاريخية

تعريف بمؤسسة الدرر السنية

موســــوعة التفســـــير

المختلفـــة  والنحـــل  بالملـــل  التعريـــف  علـــى  اشـــتملت 
ومعتقداتهـــا.

تشتمل على أهم األخلق المحمودة والمذمومة.

جمعت أصح ما اشتملت عليه كتب التفاسير، مع التحرير 
وحسن العرض.
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ر محرك بحث المواقع العلميةمحرك بحث مطوَّ

نافذة بحث الموسوعة الحديثية تطبيقات الجوال

الخدمات التقنية
تعريف بمؤسسة الدرر السنية

تطبيق
الموسوعة الحديثية

تطبيق
فقـــه اللباس والـزينة

تطبيق
األحــاديث المنتشـرة

تطبيق
موســـوعة األخــــالق

تطبيق
فقـــــــه العبــــــادات

تطبيق
فقـــــــه األســــــــــرة



إحصاءات وإنجازات
1440هـ
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اللون األزرق يشير إلى الدول التي غطاها الموقع )غطى الموقع جميع دول العالم ولله الحمد(

جميع المعلومات من موقع إحصاءات قوقل

خارطة االنتشار

: )عدد الزيارات من كل دولة هذا العام(
ً

أكثر الدول دخوال

اإلحصاءات

اإلمارات 696.000

العراق 519.000

الكويت 856.000

تركيا 605.000

األردن 838.000

السعودية 6.5 مليون

مصر 2.9 مليون

الجزائر 1.2 مليون

المغرب  1 مليون

أمريكا 2.4 مليون

إحصاءات عام 1440 هـ
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لغة األرقام

مجموع تحميل التطبيقات

سنوًيا
ً
يوميا

االنتشار

اإلحصاءات

زيارةإجمالي الزيارات         22.500.000   60.200

دولة    212

عملية بحثإجمالي عمليات البحث       98.000.000   270.000

2 . 5 5 0 . 0 0 0

مدينة   14.393

صفحة مفتوحةإجمالي الصفحات المفتوحة      41.500.000   113.000

إحصاءات عام 1440 هـ
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القسم العلمي

االنتهاء من استخراج أحكام الشيخ شعيب األرناؤوط على األحاديث )51.000 حديث(.

االنتهاء من اإلصدار الثاني.

تم االنتهاء إلى تفسير سورة النجم.

رفع تخريج 20 ألف حديث.

إكمال فقه األسرة.

شرح 600 حديث صحيح.

إكمال فقه األيمان والنذور.

موسوعة التفسير

الموسوعة الحديثية

الموسوعة الفقهية

الموسوعة التاريخية

إنجازات عام 1440 هـ
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القسم التقني

تطوير الموقع

تطوير السيرفرات وأنظمتها
بإمكانيات أعلى

تعزيز الحماية األمنية

خدمة البحث في موقع الدرر السنية من خارج الموقع

تهيئة صفحات الموقع لمحركات البحث )SEO( المرحلة الثانية

إنجازات عام 1440 هـ
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إطلق تطبيق الموسوعة الحديثية ) اإلصدار الثاني (

إطلق تطبيق فقه األسرة

قريًبا

القسم التقني
إنجازات عام 1440 هـ
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اإلعالم

التواصل االجتماعي

195,000 متابع

900,000 معجب

20,000 مشترك

14,000 مشترك13,000 متابع

425,500 مشاهدة

تسويق المحتوى

نشــر المحتــوى العلمــي للموســوعات بأســاليب متنوعــة 

تتناســب مــع وســائل التواصــل االجتماعــي 

 قرابة 3000 مادة علمية

إنجازات عام 1440 هـ
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اإلعالم

12 مسابقة خلل العام

أكثر من  300 ألف مشاركة

112 دولة

120 ألف ريال سعودي جوائز

إجابات األسئلة من موقع الدرر السنية

إنتاج 23 مقطع فيديو لمواد علمية مختلفة.

تسجيل صوتي لـ 100 حديث مع شروحاتها. 

القائمة البريدية: 10 رسائل بريدية - 30 ألف مشترك.

إعلنات قوقل: 15 حملة ترويجية.

إنجازات عام 1440 هـ
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معارض الكتاب

النشر

معرض الرياض الدولي.

معرض الشارقة الدولي.

معرض القاهرة الدولي.

معرض المغرب الدولي.

معرض الجزائر الدولي.

معرض األردن الدولي.

معرض الجامعة اإلسلمية بالمدينة المنورة.

معرض القصيم.

طباعة الكتب الجديدة التالية

التفسير المحرر - المجلد 16 )سورة مريم وطه( 

التفسير المحرر - المجلد 17 )سورة األنبياء(

فقه األسرة 

فقه األيمان والنذور

مختصر موسوعة األخلق

إنجازات عام 1440 هـ





المشاريع المستقبلية
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المشاريع المستقبلية

تيسير الموسوعة الحديثية.

الموسوعة العقدية )اإلصدار الثاني(.

 )الدرر السنية بلغات أخرى(. 

فقه األوقاف والوصايا والهبات.

فقه المعاملت )البيع واإليجار(.

تطبيق موسوعة األخلق )النسخة المطّورة(.

المشاريع المستقبلية
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