
سوق ومعامل العينية





يأتى مشروع سوق ومعامل العينية كآخر برنامج من سلسلة البرامج التطويرية التدريبية

لتمكين شابات المدينة المنورة في قطاع الهدايا التذكارية للقطاع السياحى وقطاع التجزئة 

بتوجيه من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برعاية 

بنك التنمية االجتماعية ودعم وتشغيل نماء المنورة،تم إنشاء المشروع ليكون نقطة جذب 

لضيوف الرحمن والسكان المحليين، وليساهم في رفع نسبة توطين قطاع الهدايا التذكارية

من خالل منتجات مصممة ومبتكرة من العالمات التجارية المحلية واألسر المنتجة ذات 

التصميم المطور من فريق العينية والمستوحى من تاريخ وفن العالم اإلسالمي وتقديم 

الخدمات التجارية وتطوير األعمال ورفع جودة منتجات األسر المنتجة وتمكينها من المنافسة

محليًا ودوليًا ولزيادة مساهمتها في االقتصاد المحلي.

مقدمة



الرؤية
     

الرسالة
 

المهمة

توفير بيئة محفزة إلنتاج وتسويق الهدايا تتسم بالمسئولية المهنية وداعمة لإلقتصاد
المحلي. 

منظومة العينية تهدف إلى التدريب الحرفي اإلبداعي والتمكين الريادي في مجال صناعة
الهدايا التذكارية وتجارة التجزئة.

تقديم التمكين الفني واللوجستي والمالي من خالل التدريب واإلحتضان لتأسيس ونمو
المشاريع الناشئة في منطقة المدينة المنورة.



فكرة الشعار

الخشب

التطريزالخزف

السعف

بوابة العينية

تم تصميم الشعار بأبرز ما يمثل شارع العينية وهو تلك األناطر المحدبة أمام المتجر، كما يرمز إلى التحول
الذي تصنعه المعامل في حياة الحرفيات وتحويل حرفتهن إلى مستوى احترافي، مع وجود أبرز رموز خامات

الحرف في معامل العينية. 
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أهدافنا

عمالئنا

أن تكون العينية معلما سياحيا مهما يؤدي دورًا ثقافيًا واقتصاديًا.

استغالل المواد األولية المحلية وتطوير استعماالتها مع متطلبات العصر.

تمكين األسر المنتجة للحصول على مشروع طموح وتدريبهم على كيفية إداراته.

تأسيس قاعدة صناعية تكون نموذجًا قابًال للتطبيق في مناطق المملكة.

إعداد حرفيات على مستوى عاٍل من الكفاءة.

تمكين الكفاءات من خالل االحتضان للوصول إلى مشاريعهم الخاصة.

تطوير حلول النفاذ لألسواق.

رواد األعمال أصحاب الحرف ومتاجر الهدايا.

أبناء وبنات المدينة المنورة.

المتاجر اإللكترونية المختصة بالهدايا.

أصحاب المصلحة المشتركة (بنك التنمية االجتماعية)
والدوائر الحكومية والقطاع الخاص.
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دورات تدريبية حرفية وريادة أعمال.

دورات تدريب إبداعي.

بيئة متخصصة للتمكين واإلنتاج.

تجربة حقيقية للسوق والمتاجر اإللكترونية.

خدمات التصميم والتنفيذ للعينات.

متجر متخصص بالمواد الخام.

خدماتنا

أقسام العينية

سوق العينية حاضنة العينيةمعامل العينية



البنية التحتية
تم تأسيس متطلبات البنية التحتية لمعامل العينية من حيث تعزيز القوة الكهربائية لتتناسب

مع أحمال األجهزة، وتأسيس تمديدات الهواء المضغوط وشفاطات الهواء الصناعية وفالتر الدخان 
والكيماويات الصادرة أثناء عمليات اإلنتاج باإلضافة إلى معدات السالمة.

أجهزة ومعدات

األمن والسالمة
تصميم وتنفيذ أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة اإلنذار اآللية حسب المواصفات العالمية

واتباع أنظمة األمن الصناعي وأنظمة السالمة الصناعية في جميع اجراءات وخطوات اإلنتاج.

وأيضًا تم تأسيس اإلضاءة المناسبة من حيث شدتها ونوعيتها والمصممة خصيصًا للمصانع.

القفزة النوعية في األجهزة والمعدات والتي تنعكس على جودة المنتج وتكلفته والطاقة اإلنتاجية
والحصول على المعلومات الكافية الستغالل األجهزة إلنتاج منتجات متعددة من نفس الجهاز. 



معامل العينية للتدريبمعامل العينية للتدريب

متدربة في التدريب الحرفي لمدة عام

 مستفيدة من برامج التدريب لمدة ثالثة أعوام

٩٣٠٩٣٠
٣٠٠٠ ٣٠٠٠

متدربة في التدريب الريادي لمدة عام
٧٠٧٠



ما يحققه
تدريب العينية

عمالء التدريب

بنات منطقة المدينة المنورة الراغبات بتعلم مهارات حرفية. 

المدربين والمدربات الحرفين المحليين والعالميين.

الجهات التدريبية المحلية والعالمية.

مصانع اإلنتاج.

بنات منطقة المدينة المنورة الراغبات ببدء مشاريع حرفية وريادية.

 مستفيدات الجمعيات والجهات الخيرية.

خدمات التدريب

برامج تدريبية مرنة حسب ميول المتدربات.

برامج تدريبية خاصة للمصانع.

التدريب على خطوط اإلنتاج للمصانع والورش الصناعية.

إقامة برامج تدريبية حرفية متخصصة على مستوى
عالي تنتهي بمشروع على أرض الواقع.

خدمة استشارات تدريبية.

اإلنضمام إلى فريق المدربين.

جهات تدريبية محلية وعالمية.

تقليل نسبة البطالة من خالل تطوير مهارات المتدربات
بما يؤهلهن لسوق العمل. 

رفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من األسر
المنتجة حيث يمر البرنامج التدريبي بإنتاج المنتج واعتماده

من قسم الجودة ومن ثم تجربته في السوق وصوًال إلى 
منتج يصنع مشروع مميز خاص بالمحتضنة. 

زيادة نسبة مشاركة الشرائح المستهدفة في االقتصاد
المحلي عن طريق برنامج اإلحتضان والتمكين المنتهي

بالتمويل للخروج بمشاريع تساهم في رفع دخل األسر 
المنتجة و رفع االقتصاد المحلي. 

تمكين األسر واألفراد بالمهارات المهنية والحرفية
الالزمة للبدء بأعمالهم الخاصة كأسر منتجة من خالل 

توفير برامج تدريبية مختصة لكل أسرة حسب  
اهتماماتهم وميولهم تنتهي ببرنامج متكامل 

لإلحتضان والتمكين. 
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الخياطة
التطريز

الخزف
السعف
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الخزف
الخزف فن إسالمي قديم، وهو عبارة عن زينة مصنوعة من مواد غير عضوية وغير معدنية، ُينتج بها العديد

من المنتجات مثل األواني الفخارية والتماثيل الزخرفية.   

 يعمل قسم الخزف على تطوير المنتجات الخزفية ومواكبة السوق من خالل  التدريب على صناعة
الفخار والخزف من بداية صناعة الطين حتى تحويله إلى منتج فخاري أو خزفي مطور. 

مخرجات الدورة
مراكن زرع

صحون 
قاعدات األكواب 
مباخر و فواحات 

أكواب شاي

أكواب قهوة عربي
أكواب قهوة تركي

اكسسوارات منزلية



السعف
السعف عبارة عن أوراق شجرة النخيل المرّكبة، وهي ريشّية الشكل طولها يتراوح ما بين الثالثة والستة أمتار

تقريبًا وتتميز منطقة المدينة المنورة بنخلها وسعفها.

تحول العينية أوراق سعف نخل المدينة المنورة الغير نافع إلى منتجات تواكب السوق من خالل 
التدريب على تليين وتلوين وسف السعف حتى يتماتقان الحرفة لخلق منتجات ذات تصاميم 

متميزة ومبتكرة. 

مخرجات الدورة
صناعة السالل  

صناعة القدور واألغطية
صناعة صحون التقديم

صناعة الحقائب
صناعة االكسسوارات والمالبس



الفنون
الفنون عالم مليء باإلبداع الالمحدود، فكل شيء حولنا هوا فن.

 تتميز العينية باستضافة كل أنواع التدريب الخاص بالفنون بإشراف فنانيين محترفين للعمل 
على صناعة منتجات فنية ذات قيمة ثقافية.

مخرجات الدورة
اكسسوارات

سبح األحجار الكريمة
سجاد يدوي

ديكوباج - ريزن

لوحات فنية
خزفيات برسم يدوي
كوسترات الديكوباج

مباخر ديكوباج



النمذجة
النمذجة يجمع برنامج النمذجة فئة من تطبيقات الحاسب اآللي المستخدمة إلنتاج نماذج ثالثية أبعاد

وتسخدم لعمل العينة األولية من المنتج قبل التصنيع. 

تمتلك العينية في قسم النمذجة بأحدث برامج التصميم وأقوى األجهزة المطلوبة لحلول التصنيع
بدًءا من التصميم إلى الحصول على طباعة ثالثية األبعاد لتكون نموذج معتمد بأعلى دقة 

وأقصر وقت. 

مخرجات الدورة
 نماذج
3d نماذج

2d



الخشب
الخشب هو هبة الرحمن لكوكب األرض، ويدخل في كثير من المنتجات التي تخدم االنسان ويعتمد عليها

بشكل أساسي في الحياة.

  تستقطب العينية مدربين من جميع أنحاء العالم خاصة في قسم الخشب والذي تدخل
 في صناعتها األجهزة الحديثة للخروج بمنتجات في غاية الدقة واإلبداع. 

مخرجات الدورة
ورشة الرسم على األلواح الخشبية

ورشة صناعة البراويز 
ورشة صناعة الصناديق 

ورشة التحف الخشبية 
ورشة النحت على الخشب



الطباعة
الطباعة هي فنون تخطيطية أو تصويرية كالتصوير والرسم والكتابة وتتم بنسخ صور من األصل بطريقة

ميكانيكية.

يعتبر قسم فن الطباعة من األقسام التي ال غنى عنها في العينية لتنوع استخدامه الواسع
في المنتجات حيث استخدمت فيه األساليب التكنولوجية الحديثة واألجهزة المطورة في الطباعة 

إلخراج منتج متقن ومطور. 

مخرجات الدورة
الطباعة على الخشب

الطباعة على الزجاج
الطباعة على الورق

الطباعة على األقمشة      



الخياطة والتطريز
الخياطة والتطريز هي عملية ربط األقمشة أو الجلود أو الفرو أو المواد المرنة األخرى ببعضها

البعض باستخدام ااإلبرة والخيط. 

عملت العينية على وضع تصاميم مبتكرة يتم التدريب عليها في قسم الخياطة حيث أن لها طلب
مستمر في السوق المحلي.

مخرجات الدورة
سجاجيد

شراشف صالة 
بيوت مصاحف

تطريز لوحات 
 

الحقائب بأنواعها
الدمى

العبايات 
الثياب 
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دورات بيع التجزئة

إدارة منافذ البيع



اشتراطات التدريب
سعودية أو إبنة مواطنة أو من في حكمهما.

من سكان منطقة المدينة المنورة.

العمر ال يقل عن  ١٨ سنة واليزيد عن  ٦٥ سنة.

لديها رغبة جادة بتعلم مهارة حرفية.

اجتياز المقابلة الشخصية.

اللياقة البدنية.

لم يسبق لها اإلستفادة من برامج بنك التنمية االجتماعية.

ال تملك سجل تجاري.

غير مسجلة في التأمينات اإلجتماعية.
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مواصفات المدربات والمدربين

مواصفات جهات التدريب
جهه مرخصة.

مدربين ومدربات معتمدين.

مجال التدريب هو اختصاص الجهه بالدرجة األولى.

إمكانية التدريب في منطقة المدينة المنورة.

لديهم شهادة معتمدة.
خبرة في تدريب المجال بالدرجة األولى ال تقل عن ٣ سنوات.

امكانية التدريب في منطقة المدينة المنورة.



خط سير المتدربة في معامل العينية

قسم التدريب الحرفي
دورات حرفية في مجاالت عديدة

رحلة المتدربة في التدريب الحرفي

 توقيع 
اتفاقية

 التدريب 

 اللقاء
التعريفي

اجتياز
المقابلة 

الشخصية 

التسجيل في 
منصة األسر 

 المنتجة 

 موافقة بنك 
 التنمية

 االجتماعية

 بدء البرنامج
 التدريبي واستالم
الحقيبة التدريبية

دورات ٦ -٨  أسابيع

متدربات متمكنات من الحرفة
مخرجات معامل العينية للتدريب الحرفي



 توقيع اتفاقية 
تشغيل منفذ البيع 

قسم التدريب الريادي
دورات بيع التجزئة ومنافذ البيع 

رحلة المتدربة في التدريب الريادي

مدة البرنامج شهرين 

 اجتياز 
المقابلة

 الشخصية 

موافقة
بنك التنمية 
االجتماعية 

بدء البرنامج 
 التدريبي 

ترشيح 
 المتدربات / المتدربين 

 الحتضانهم في
 منافذ بيع العينية

مخرجات معامل العينية للتدريب الريادي
فتح منفذ في سوق العينية. 

الترشيح للتمكين والتمويل وفتح متاجر خاصة بهم. 
-1
-2



تم تطبيق نموذج التصميم على بعض مخرجات البرامج التدريبية

نموذج أحد العناصر النخلة

الدليل التصميمي لعناصر الهوية

معمل السعفمعمل الطباعةمعمل الخياطة والتطريز

معمل النمذجةمعمل الخشبمعمل الخزف

يقوم فريق تصميم العينية بوضع دليل تصميمي خاص عن طريق رسم عناصر من البيئة المحلية
الخاصة بالمدينة المنورة الستخدامها في خطوط اإلنتاج والتي يتم تنفيذها بتقنيات متعددة.

تم اختيار نخلة المدينة للتصميم األول ألهميتها
وارتباطها بتاريخ المدينة المنورة كعنصر من أهم 

العناصر البيئية المحلية

 حَمام المدينة أكثر مايميز شوارع المدينة المنورة
 ويضفي جمال على ساحات الحرم الشريف

 تتميــز المدينــة المنــورة بأكثر من (٧٠)
تــم وقــد  التمــور  أنــواع  مــن   نوعــًا 
 اختيــار األلــوان مــن النخلــة والرطــب
 حيــث تتميــز نخلــة المدينــة ورطبهــا
 باللونيــن األصفــر الذهبــي واألحمــر

القرمزي



حاضنة العينية حاضنة العينية 
 مستفيدات برنامج التدريب من بنك التنمية االجتماعية متدربة في المجال الحرفي لمدة ثالث اعوام

٪٧٠٠ ٢٣٧٠٠٪٢٣



أهداف الحاضنة

عمالء الحاضنة

خدمات الحاضنة

المرشحات من معامل العينية.

رائدة أعمال وتحتاج مساحة انتاجية.

رواد األعمال أصحاب الحرف ومتاجر الهدايا.

حاضنات إبداعية.

صاحبة مهارة وترغب في الحصول على اإلرشاد والتوجيه لبدء مشروع.

القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

توفير معامل مجهزة بأحدث المكائن والمعدات الخاصة باإلنتاج والتصنيع.

متجر للمواد الخام.

تصنيع العينة األولية للمنتجات.

مكان لعرض المنتجات على العمالء.

توفير العمالء وعقد الصفقات.

الدعم المالي للمشاريع الريادية التجارية.

الدعم المحاسبي / خدمات محاسبية.

تقديم الدعم الفني (تصاميم وأفكار لمنتجات، استشارات، إشراف).

الدعم التسويقي لحاضنات منافذ البيع.

١- توفير مساحات عمل لألسر المنتجة التي ال يتوفر لديها مسكن مناسب لممارسة النشاط أو التي
تتعلق أنشطتها بالصحة العامة.

٢- زيادة مستوى ثقة المستهلكين بمنتجات األسر المنتجة من خالل رفع جودة المنتجات وتحسين البيئة االنتاجية.

تم توفير ثمانية حاضنات تساعد المتدربة على إتقان الحرفة المطلوبة وتأهلها لمرحلة التمكين 
وتنفيذ منتجها الخاص. 

تكون من خالل توفير مشرفات مختصات بمتابعة اإلنتاج ومراقبة جودته ومناسبته للعرض في منافذ البيع
الخاصة بالعينية. 

٣- زيادة نسبة مشاركة المنتجة في االقتصاد المحلي.
يسعى برنامج االحتضان والتمكين إلى تمويل المتدربات للخروج بمشاريع خاصة تهدف إلى رفع مستوى

دخل األسرة وبالتالي رفع االقتصاد المحلي. 

٤- استدامة الجمعيات والجهات غير الربحية في قطاع األسر المنتجة.
تكون من خالل التعاون المشترك مع الجمعيات الخيرية والجهات الغير ربحية لتدريب وتأهيل األسر

المسجلة لديها. 



شروط القبول في الحاضنة
-١

-٢

   -٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

أن تكون المستفيد سعودي الجنسية أومن يعامل معاملة السعودي وفق نظام العمل.

أن تكون العمر بين (١٨) إلى (٦٠) سنة.

أن تكون منـزل األسرة غير مناسب لممارسة النشاط و/ أو يكون نشاط األسرة متعلق 
بالصحة العامة. 

أن تكون األسرة مسجلة في بنك التنمية االجتماعية.

أن تكون من أهالي المدينة المنورة.

اجتياز البرنامج التدريبي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

توقيع عقد االحتضان.

تقديم طلب انتاج منتج.

مسار اإلنتاج الخاص

مسار اإلنتاج العام

 يستهدف خريجات معامل العينية الالتي تم تدريبهن في المعامل
 لمدة ستة أسابيع ولديهن مهارة عالية وفكرة جديدة لبدء

مشروعهن الخاص وتجربته في السوق.

يستهدف خريجات معامل العينية الالتي تم تدريبهن في المعامل
لمدة ستة أسابيع  ويرغبن في تطوير مهاراتهن اليدوية وتعلم 

العملية اإلنتاجية (المصنعية) ويمكن العمل معهن 
إلنتاج الطلبيات الخاصة بالعمالء الخارجيين وبمنتجات العينية. 

مسارات الحاضنة

-٣



بعد اجتياز البرنامج يتم الترشح لمرحلة التمكين ثم التمويل لتدشين المشروع الخاص

رحلة المتدربة في مسار اإلنتاج العامرحلة المتدربة في مسار اإلنتاج الخاص

 اإلنضمام للبرنامج
 التدريبي لريادة األعمال بعد

نجاح المنتج في السوق

 ترشيح المتدربة
 من البرنامج التدريبي

اجتياز المقابلة
 الشخصية 

اجتياز المقابلة
الشخصية 

توقيع عقد االحتضانتوقيع عقد االحتضان اإلحتضان في
حاضنة العينية إلنتاج المنتجات 

وتجربتها في السوق وبناء الهوية 

اإلنتاج العام اإلنتاج الخاص 

 االحتضان في حاضنة العينية
 والعمل ضمن فريق انتاج خطوط

منتجات العينية أو العمالء الخارجين



جهاز١٥٠

٦مليون ريال

 أجهزة ومعدات
على جودة المنتج وتكلفته والطاقة اإلنتاجية 

١٥٠
٦مليون ريال

القوة والتمكين

جهاز

والحصول على المعلومات الكافية الستغالل األجهزة إلنتاج منتجات متعددة من نفس الجهاز. 

تكلفة األجهزة تصل ألكثر من

وأكثر من



متجر مواد خام
بسعر منافس وخام متنوع يستورد محليًاالجودة والتمّيز

وعالميًا وبجودة عالية تعكس على جودة المنتج من خالل متجر العينية للمواد الخام.  



 متدربة في مجال منافذ البيع

١٢٦١٢٦٤٠٤٠
منفذ بيع

سوق العينيةسوق العينية



تأسيس وتشغيل منافذ بيع دائمة, وبناء عالمات تجارية جديدة في السوق المحلي وتوفير تجربة تسوق مميزة لزوار المدينة المنورة.

 ٧ أيام

الفكرة التصميمية محاكاة سوق العينية القديم بالمدينة المنورة، حيث تم استخدام رواشين المدينة القديمة من مئات السنين.

فكرة سوق العينية

موقع سوق العينية

ساعات العمل للسوق

المدينة المنورة / حديقة الملك فهد / الحي التراثي

١٠صباحًا - ١٢صباحًا
٥-١١ مساًء أيام األسبوع / نهاية األسبوع من ٥-١ ليال

أيام  عمل السوق

مجاالت البيع

الهدايا الفنونالتحف الحياكة



أهداف السوق
١- تسويق ونفاذ منتجات وخدمات األسر المنتجة في األسواق المحلية.

 ٢- رفع نسبة نجاح مشاريع األسر المنتجة.

من خالل سوق العينية ومتجر العينية اإللكتروني ومن خالل ربطهم
مع تجار الجملة. 

من خالل تجربة المنتج في سوق العينية وقياس مدى نجاحه.

٣- تقليل نسبة البطالة من خالل التوظيف الذاتي.
من خالل تحويل المشاريع الناجحة إلى مؤسسات صغيرة قابلة للنمو.

٤- زيادة نسبة مشاركة األسر المنتجة في اإلقتصاد المحلي.
برنامج اإلحتضان والتمكين ينتهي بالتمويل للخروج بمشاريع تساهم في

رفع الدخل لألسرة والمساهمة في رفع اإلقتصاد المحلي. 

عمالء السوق
تجار التجزئة من السيدات

زوار المدينة و الحجاج و المعتمرين

أهالي منطقة المدينة

رواد األعمال أصحاب الحرف ومتاجر الهدايا

المتاجر اإللكترونية المختصة بالهدايا

أصحاب المصلحة المشتركة (الدوائر الحكومية والقطاع الخاص)



خدمات السوق

خدمة البيع اإللكتروني

 منتجات مبتكرة

استقبال الطلبات الخاصة

شحن محلي ودولي

تغليف هدايا بطرق مبتكرة

 توفير منافذ بيع
داخل سوق العينية وخارجه



خط سير المتدربة في السوق

ترشيح 
٤٠ متدربة   

  

اإلحتضان
لمدة ٨ أشهر

التمويل  فتح منافذ
بيع خاصة

 تجهيز برنامج
مسابقة

(بوابة تجار العينية) 
التدريبي 

 استقبال
١٠٠متدربة  

لقاء تعريفي
بالبرنامج ونماء 

التسجيل في
 منصة األسر 
المنتجة بالبنك

 اجتياز 
 المقابلة
الشخصية

 موافقة بنك 
 التنمية االجتماعية

بدء البرنامج
التدريبي النظري 

مدته شهر

 بدء التطبيق
 العملي في
متاجر المنورة

مدة شهر 

تصميم 
الهوية التجارية 

 لقاء لجنة
التحكيم إلختيار
تجار العينية 



١-صفقات تجارية
٢-اسم معروف في السوق
٣-خبرة وتجربة عملية للسوق

٤-منصات تواصل اجتماعيه ومتجر إلكتروني خاص بكل تاجرة
٥-التسويق للمحل التجاري

E-commerce platform-١
 Possible collaborations with other platforms-٢

مكتسبات المتدربة من سوق العينية

المنصة الإللكترونية للمبيعات



info@alayniah.com
www.alayniah.com

سوق العينية

للتسجيل واالستفسار عن خدماتنا

حاضنة العينيةمعامل العينية


