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

في أنحاء العاَلم. 

 
ُ

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

التقنيات الحديثة.
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أقسام المؤسسة

العلمي

اإلعالم

الموارد المالية

شؤون الموظفين

العالقات العامة

النشر

القسم التقني
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المجالس اإلدارية واالستشارية

اللجنة الشرعيةالهيئة االستشارية اللجنة التنفيذيةالمجلس التقنيالمجلس اإلداري

1012

المجالس اإلدارية واالستشارية

12

اإلشراف العلمي المجلس اإلداري المجلس التنفيذيالمجلس التقنيالمجلس الوقفي
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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

11
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رأي العلماء

النافعة؛ نظًرا  العلمية  المواقع  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. 
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رأي العلماء

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

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

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

لهم  لتيسر  المؤسسة  هذه  مثل  إلى  الحاجة  أمس  في  المسلمين  أن  شك  ال 
التوصل إلى الرأي الصحيح وتفسير كتاب اهلل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم، 
الصالة  عليه  نبيهم  سنة  وإلى  ربهم  كتاب  إلى  المسلمون  يعود  أن  أجل  من 
الدين  لهذا  وخدمتهم  منهجهم  في  الصالح  السلف  عليه  كان  وما  والسالم 

والدفاع عنه.

 سماحة الشيخ

عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء

معالي الشيخ

صالح بن عبدالرحمن الُحَصين رحمه اهلل
عضو هيئة كبار العلماء 

معالي الشيخ الدكتور

عبد اهلل بن عبد المحسن التركي
عضو هيئة كبار العلماء 

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.

معالي الشيخ الدكتور
عبد اهلل بن محمد المطلق

عضو هيئة كبار العلماء
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 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.

رأي العلماء

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.

 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.

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. 
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رأي العلماء

 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.

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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رأي العلماء

معالي الشيخ الدكتور
جبريل بن محمد البصيلي

عضو هيئة كبار العلماء

وتأليًفا  تأصيًلا  الشرعية  بالعلوم  ُيعنى  مبارًكا  موقًعا  ألفيت 
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 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 
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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. 

ألفيته
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الموسوعات العلمية

الموسـوعة العقـدية
صفحة سألة10,000

م
سألة

م
سألة

م
سألة

م

٣،٧٥0

صفحةموسوعة الِملل واألديان 4,000

جزءموســــوعة التفســـــير صفحة ٩،18٥18
حتى اآلنحتى اآلن

موسوعة المذاهب
صفحةالفكرية المعاصرة 6,000

صفحة 11,000 موسوعة الِفَرق
المنتسبة لإلسالم

6٣٥

٣،1٣٥

٥٧٥
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سألة
م

محدث

ي
اريخ

ث ت
حد

موســـــوعة األخـــــــالق

صفحة خلق٥00,2 100

الموسوعات العلمية

الموســـوعة الحديثـــية

ث
دي

ح ٣٥0,000٣16

صفحةالمـوسـوعة التـاريخـــية ٥,0006،2٧4

صفحةالموســـوعة الفقهـــية ٣،644٣،٣1٧
حتى اآلنحتى اآلن
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الصفحات المتجددة

الصفحات التفاعلية

مقاالت وبحوث مميزة

نختار أميز المقاالت 
والبحوث المنشورة

نختار ُكتًبا مميزة للتعريف 
بها، وأخرى لنقدها

مواد مختارة بعناية من 
الموسوعات العلمية على الموقع

201

لدى زوارنا الكثيــــر من األفكـار 
تطويـــــر  فــي  تساهـــم  التي 
خالل  من  نستقبلها  الموقع، 
هذه الصفحــة، وننشـر المميز 
منهـــا، مع إتاحــة التصويــــت 

والتعليق عليها.

شاركنا األفكار

نفائس الموسوعات

4٧8

قراءة في كتاب

42٧

شاركنا التجارب

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

عليها.

4246

مقاالت
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الخدمات التقنية

البحـــث
بجـــــذر
الكلـمة

البحـــث 
بالمترادفات

ربـــــــط
نتـــــائج

الموسوعات

التحويل التلقائي
للحروف اإلنجليزية

نظـــام
تبــويب
النتــائج

محرك بحث ذكي.

محرك بحث المواقع العلمية.

تطبيقات الجوال.

محرك بحث ذكي
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تطبيق
الموسوعة الحديثية

تطبيق
فقه اللباس والزينة

تطبيق
أحاديث منتشرة ال تصح

تطبيق
موســـوعة األخــــالق

تطبيق
فقـــــــه العبـــــــادات

تطبيقات الجوال

الخدمات التقنية
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النشــــر

نقطة توزيعإصداًرا
داخل وخارج المملكة

معارض دولية
محلية سنوّيًا

٥٥408

معرض الكتاب





إحصاءات عــــــــام
143٩هـ

موقع  من  مأخوذة  األرقام  جميع 
Google Analytics
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يواصــل موقــع الــدرر السنيــــة 

بفضل اهلل تحقيق رسالته بنشر 

العلم الشرعي وتيسير الوصول 

إليه من كل أنحاء العالم، وقد 

تجــاوز عدد الــدول التي وصــل 

إليهـــا الموقــع هذا العام 200 

دولة، وقرابة 1٣.000 مدينة. 

22
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خارطة االنتشار / أكثر 10 دول دخواًل

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

جميع المعلومات من موقع إحصاءات قوقل

اإلحصاءات

اإلمارات ٣٪

العراق ٢٪

الكويت ٣٪

تركيا ٢٪

األردن ٣٪

السعودية ٢٧٪

مصر ١١٪

اجلزائر ٤٪

املغرب ٥٪

أمريكا ٢٠٪
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يوميًا:
35.000 زيارة  

24.000 زائر  

٩2.000 صفحة مفتوحة  

لكل زيارة:
2:08 دقيقة )مدة الزيارة(  

2.6 صفحة مفتوحة )المتوسط(  

االنتشار:
200 دولة 

13000 مدينة

اإلحصاءات

لغة األرقام
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مجموع تحمـيل التطـبيقات

2 ,214 ,000

اإلحصاءات

الموسوعـــة الحديثيـــة:

موسوعــــــة األخــــــــالق:

أحاديث منتشرة ال تصح:

فقـــــــه العبـــــــــــــادات:

فقـــــه اللبـاس والزينــة:

التطـبيقات

1 ,٥٥0 ,000

210 ,000

280 ,000

1٥2 ,000

22 ,000





إنجازات عــــــــام
143٩هـ
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املوسوعة احلديثية

املوسوعة احلديثية

املوسوعة احلديثية

املرحلة

ا�و�

املرحلة

الثانية

املرحلة

الثالثة

القسم العلمي

موسوعة التفسير

الموسوعة الحديثية

شرح األحاديث الصحيحة.

من )الجزء 1٩ ( إلى )الجزء 30() الجزء 17  و 18 (من )الجزء 1( إلى )الجزء 16(

تم إنجازه قبل عام 1439

شرح أحاديث البخاري ومسلم 
تم إنجازه قبل عام 143٩

شرح أحاديث الكتب األربعة
تم إنجازه قبل عام 143٩

شرح األحاديث الصحيحة
التي ليست في الكتب الستة. 

جاري العمل عليهتم إنجازه في عام 1439

استخراج أحكام الشيخ شعيب
األرناؤوط على األحاديث. )%40(

رفع تخريج 80 ألف حديث .

ضبط بالشكل قرابة 5000 حديث
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القسم العلمي

الموسوعة الفقهية

لم يتم البدء به.

ت
ال

ام
ع

لم
ه ا

فق

ت 
دا

با
ع

 ال
قه

ف

ور 
نذ

وال
ن 

ما
ألي

ه ا
فق

ة 
سر

األ
ه 

فق

ف
قا

ألو
 وا

ايا
ص

لو
ه ا

فق

بة
شر

األ
ة و

عم
ط

 األ
قه

ف

تم إنجازه قبل عام 1439
تم إنجازه في عام 1439 

%85 %75
تم إنجازتم إنجاز
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القسم العلمي

الموسوعة التاريخية

إضافة أحداث عام 1438.

اإلصدار الثاني من الموسوعة.

ما الجديد في اإلصدار الثاني؟

إمكانية استعراض األحداث التاريخية حسب التصنيف الموضوعي.

إمكانية استعراض األحداث التاريخية حسب الحقب الزمنية.

مراجعة األحداث التاريخية على أيدي متخصصين في التاريخ.

 تم إنجاز %80



31

الرعـــد  ســـورة  تفســـير 

تفســـير ســـورة إبراهيـــم

الحجـــر ســـورة  تفســـير 

النحـــل ســـورة  تفســـير 

تفســـير ســـورة اإلســـراء

ــير ســـورة الكهـــف تفسـ

فقـــه األطعمـــة واألشـــربة

مختصـــر موســـوعة األخـــالق

التأليف

القسم العلمي
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البوابة الحديثية

القسم التقني

تطوير الموقع

تطوير أنظمة التشغيل 
للسيرفرات بإمكانيات أعلى

تعزيز الحماية األمنية

روبوت البوابة الحديثية

تهيئة صفحات الموقع لمحركات 
البحث )SEO( المرحلة األولى

أعمال تقنية أخرى

أسرع وأفضل طريقة للتأكد من صحة الحديث
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تطبيق فقه العبادات )اإلصدار الثاني( تطبيق الموسوعة الحديثية )اإلصدار الثاني(

القسم التقني

ما الجديد في
 اإلصدار الثاني؟

التصفـــح  ســـرعة  زيـــادة 
والبحـــث

إضافة الهوامش.

إضافـــة خاصيـــة القـــراءة 
الليليـــة.

إضافـــة خاصيـــة إبقـــاء أو 
حـــذف تشـــكيل.

ـــواد  ـــاركة م ـــين مش تحس
وســـائل  فـــي  التطبيـــق 

ــي.  ــل اإلجتماعـ التواصـ

ما الجديد في
 اإلصدار الثاني؟

شرح األحاديث

عرض تخريج الحديث

قســـم متعلـــق بأحاديـــث 
منتشـــرة بيـــن النـــاس ال 

تصـــح

إضافـــة خاصيـــة القـــراءة 
ـــر  ـــر أو تصغي ـــة وتكبي الليلي

ـــط. الخ

ـــواد  ـــاركة م ـــين مش تحس
وســـائل  فـــي  التطبيـــق 

التواصـــل االجتماعـــي

)تم إنجاز ٥0%(
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V2

التـــــواصل
االجتماعي

اإلعالم

1٩0.000 متابع.
2٧00  تغريدة.

12 ألف مشترك.
٧00 رسالة

)فوائد وإعالنات للمؤسسة(

12.600 مشترك.
٧00 رسالة

)فوائد وإعالنات للمؤسسة(

٣٣0 ألف مشاهدة.
2٧   مقطع فيديو.

٩00 ألف معجب.
1٩00  منشور.

1٥  حملة ترويجية:
الوصول إلى 7.000.000 شخص

ظهور اإلعالنات 15.000.000 مرة

٧  حمالت ترويجية.
2.٥00.000  ظهور اإلعالن.

٩2.000  تفاعل مع اإلعالن 
)نقرة على الرابط أو مشاهدة للفيديو أو غيره(.

٧.8٥0 مشترك.
200 صورة )فوائد وإعالنات للمؤسسة(.
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12.600 مشترك.
٧00 رسالة

)فوائد وإعالنات للمؤسسة(

٧  حمالت ترويجية.
2.٥00.000  ظهور اإلعالن.

٩2.000  تفاعل مع اإلعالن 
)نقرة على الرابط أو مشاهدة للفيديو أو غيره(.

تسويق المحتوى

ـــة: ٥00      مادة الموســـوعة العقديـ

التفســـير:  600      مادة موســـوعة 

الموســــوعة الحديثيـــة: 200       حديًثا مع الشرح

الموســـــوعة الفقهيـة ٩00       مادة

ــة األخــــالق: 2٧4    مادة ــوع ــوس م

ـــة: ٥0        حدث ـــوعة التاريخي الموس

٣20     قول مأثور أقـــــــــوال مـــــأثـــــورة:

٥2       مادة أحاديث منتشرة ال تصح

العلمـــــي  المحتـــــوى  نشــــر 
للموسوعــــات بعــــد إعــــادة 
صياغتـــها بأســاليب متنوعــة 
تتناســب مــع وســائل التواصــل 

االجتماعــي.

اإلعالم

35
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اإلعالم

المسابقة الشهرية
)10×10×10( 10 أيام 10 أسئلة 10 جوائز

10 مسابقات خالل العام. 

200.000 مشاركة

٩٣ دولة. 

100.000 ريال قيمة الجوائز

100 سؤال )10 أسئلة لكل مسابقة(

إجابات األسئلة من موقع الدرر السنية
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اإلعالم

الحمالت اإلعالمية

           حملة

           وسائل لكل حملة 

القائمة البريدية

إنشاء قاعدة بيانات جديدة للقائمة البريدية.

اشتراك قرابة 19.000 مشترك. 

مقاالت وأخبار صحفية

           مقال وخبر صحفي  

صفحة )بلغ ولو آية(:

صفحة يتيح الموقع من خاللها للزوار الكرام 
اآلخرين  ونفع  العلم  نشر  في  المشاركة 
مختلف  في  النافعة  الوسائط  مشاركة  عبر 

وسائل التواصل.

1٥
6

16
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العالقات العامة

مشروع فقه لباس المرأة

يستهدف  تثقيف النساء من 1٥ إلى ٥0 سنة.

توزيع ٣٧.000 نسخة من الكتاب.

إقامة األنشطة والفعاليات في 10 مدن.

الصفحات التفاعلية

108  أفكـار مقدمـة مـن زوار المـوقع.
4٥  فكرة تـم نشـرها في المـوقع وإتاحة  التصويت والتعليق عليها.

6٩ تجــربة تمـت مشاركتـها مـن زوار الموقع.
٥0 تجــربة تــم نشـرها في المــوقع وإتاحة التعليق عليها.
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العالقات العامة

طباعة وتوزيع 2.000 نسخة

من التقـرير السنوي لعام 1438هـ.

مشروع هدية الُمعَتِمر

توزيع ٩.٥00 هدية على المعتمرين، مكونة 
من كتاب فقه العمرة )1.٥00( نسخة

 وكتاب تفسير سورة الفاتحة )8.000( نسخة.

مشروع هدية الحاج

توزيع  2.000 نسخة من كتاب ملخص 
فقه الحج والعمرة على نخبة من الحجاج.

استقبال 10 وفود

)علماء ودعاة، شركاء، أكاديميون، طالب(.
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إصدارات جديدة

النشر

التفسير ج12 - سورة الرعد وإبراهيم 

التفسير ج13  - سورة الحجر والنحل

التفسير ج14 - سورة اإلسراء

التفسير ج1٥ - سورة الكهف

فقه األطعمة واألشربة 

ملخص فقه الحج والعمرة

ملخص موسوعة األخالق

)2000 نسخة( 
)2000 نسخة( 
)2000 نسخة( 
)2000 نسخة( 
)2000 نسخة( 
)٣000 نسخة(
)1000 نسخة( 
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طبعة ثالثةطبعة ثانية

النشر

2،000  نسخة

٣،000  نسخة

2،000  نسخة

٣0،000  نسخة

1،000  نسخة

2،000  نسخة

٣،000 نسخة

٣،000 نسخة

أحاديث الشام 

منظومة سلم
 الوصول 

كل بدعة ضاللة 

تفسير الفاتحة 

التفسير ج1
سورة البقرة 

موسوعة األخالقفقه العمرة 

فقه العبادات



42

معارض الكتاب

معرض الرياض الدولي. 

معرض القصيم.

معرض القاهرة الدولي. 

معرض جدة الدولي. 

معرض الجامعة اإلسالمية بالمدينة. 

معرض الشارقة الدولي.

معرض الكويت.

معرض تبوك.

42

النشر
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معرض الجامعة اإلسالمية بالمدينة. 

معرض الشارقة الدولي.

معرض الكويت.

معرض تبوك.

الطلب من خالل الوتسأب

النشر

تنفيذ 130 طلب

التوصيل إلى

 30 مدينة

43
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نسأُل اهلل تعالى أن َيجزَي خيًرا كلَّ َمن أسهم في هذا الَعَمل، بماله، أو 
وقته، أو مشورته، وأن ُيبارك لهم في أوقاِتهم، وأمواِلهم، وُجهوِدهم، 

ارين. وأن يوفقهم في الدَّ

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

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

ختاًما...
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