


اإلطار المنطقي للمبادرات المقترحة 
ة البر لمستفيدي اإلسكان التنموي في جمعي

بالمدينة المنورة



منهجية اإلطار المنطقي

عالمشاريتخطيطأدواتأكثرإحدىالمنطقياإلطارمنهجية

هولةسعنفضالباألهداف،اإلدارةمفهومتعتمدكونهااستخداما

مصفوفةعلىالنهجهذهيعتمدإذا.وقراءتهالمخططفهم

ميمهتصناحيةمنالمشروعجوانبلكلالشاملةالمنطقياإلطار

.أيضاوتقييمه

المشروعمخططيلخصجدولهيالمنطقياإلطارمصفوفة

لخطةرنامنموذجاتشكلبحيثومتسلسلة،مترابطةخاليافي

همفمنالجدولهذايمّكنوالتعديل،للمراجعةقابلةالمشروع

فرقعلىالمهمةويسهلواحدة،نظرةخاللمنالمشروعكامل

لمؤشراتاواستخالصالمشروعتقييمفيوالتقييمالمتابعة

.واالستنتاجات

مصفوفة اإلطار المنطقي



يةمبادرة المهارات المهنية األساس

اآلليلحاسباوأساسياتاإلنجليزيةاللغةمهاراتعلىالتدريبفيمتخصصةمبادرة

التدريبمراكزفياالجتماعيةالمسؤوليةمعبالشراكةوتقدمالمكتبية،والتقنيات

.الريادية

:وصف المبادرة

.المستفيدينشريحةمنالعملسنفيواإلناثالذكور

:المستهدفون

لمستهدفةاالشريحةلدىالمطلوبةالمهاراتبينطلبااألعلىاالحتياجاتتشكل•

.للعملالمناسبةالسنيةالفئاتضمنبالدراسة

مؤسسةاأجرتهوالتيالسعوديالعملسوقاحتياجاتتقييمدراسةمعتتوافق•

2020مسك

:مبررات المبادرة



مصادر التحقق المؤشرات بيان التدخل المنطقي

الشهادات 
واالختبارات 

بار المعتمدة مثل اخت
اآليلتس للغة 

االنجليزية

عدد المؤهلين 
من الفئة 
المستفيدة

التدددريبلعلددىلمهدداراتلاللغددةل
بلاإلنجليزيدددةلوأساسدددياتلالحاسددد

ةاآلليلوالتقنياتلالمكتبي
الهدف العام

مهاراتلتأسيسلالمستفيدينللل
األساسيةللسوقلالعمل النتائج

للخريجونلحاصدلونلعلدىلتأهيد•

معتمدلفديلمهداراتلالحاسدبل

يةلاآللددديلالمكتبيدددةلواألساسددد

.والصيانةلللحاسب

مدددلخريجددونللددديهملتأهيددللمعت•

طلفيلمستوىلفوقلالمتوسد

.زيةمتقدملفيلاللغةلاإلنجلي–

المخرجات

.ورشلعمللحضورية-
جلساتلاستشاريةلمعلخبراء-

.ومختصين
النشاطات

اسيةالمهارات المهنية األسمصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة 



هنيمبادرة التمكين الوظيفي والم

وتنفيذوضع–باألنسوالتخصصاتالمهنيةالميولتحديد)المهنيوالتمكيناإلرشادفيمتكاملةمبادرة

منافساتيرتوف–متخصصةجهاتمعبالشراكةميدانيتدريب–المستفيدمعمتوافقةتدريبخطة

(للمبادرةوالمنجزينللملتحقينوظيفيةوفرص

:وصف المبادرة

(29–18)سنمنوالشاباتالشباب

:المستهدفون

معتتوافقومتقدمةمتخصصةدوراتعلىوالحصولالعملفرصعلىالحصولفإنالدراسةوفق

.التنمويةاالحتياجاتأعلىهيالمهنيةالميول

:مبررات المبادرة



مصادر التحقق المؤشرات بيان التدخل المنطقي

التأمينات 
االجتماعية

عدد الوظائف 
الموفرة 
نللمستفيدي

تحديددددددلالميدددددوللالمهنيدددددةل
يددذلوالتخصصدداتلاألنسددبلمددعلتنف

خطدددةلتددددريبلمتوافقدددةلمدددعل
دانيلالمسددتفيدلوالتدددريبلالميدد
فيدينوتوفيرلفرصلالعمللللمست

الهدف العام

عمللتأهيللالمستفيدينللفرص
مناسبةللهم النتائج

مؤهلونلفيلتخصصاتل•

محددةلتتوافقلمعل

.شخصياتهم

ملفيلمستفيدونلتملتوظيفه•

.وظائفلمناسبة

المخرجات

.مقاييسلتحديدلالميول-
.راءجلساتلاستشاريةلمعلالخب-
.ورشلعمليةلحضورية-
.يفالتدريبلالمنتهيلبالتوظ-

النشاطات

نيمصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة التمكين الوظيفي والمه



نتجةمبادرة دعم المشاريع الصغيرة واألسر الم

عبراالجتماعيةالمسؤوليةاتومؤسساالجتماعيةالتنميةبنكمعبالشراكةمنتجةأسرومشاريعصغيرةمشاريعإطالقفيالمناسبينالمستفيدينتأهيل

تكليف–استشاريةجلساتتقديم–المتخصصالتدريبتقديم–التدريبيةواالحتياجاتالفجوةقياس–المشاريعإلدارةالمتقدمينأهليةتحديد):مراحل

(التنفيذكفاءةعلىوإشرافللمشروعرعاية–المشاريعإلطالقوداعمةراعيةجهاتمعالشراكة–والدراسةالمشروعبتصميم

:وصف المبادرة

منتجةوأسرمشاريعإطالقفيالراغبونالمستفيدون

:المستهدفون

.تجاريةمشاريعإطالقفيرغبةلديهاالشريحةنصفحوالي•

االقتصادفيالمنتجةاألسرمساهمةزيادةإلىيهدفالوطنيالتحولبرنامج•

.امةالمستدالتنميةأهدافمنوالثامنوالثانياالولالهدفمعالمنتجةاألسرتمويليتوافق•

:مبررات المبادرة



مصادر التحقق المؤشرات بيان التدخل المنطقي

ة السجالت التجاري
في وزارة التجارة
أو التسجيل في
.منصة معروف

عدد المشاريع 
.المنطلقة

نسبة نجاح 
.المشاريع

سددبينلتأهيددللالمسددتفيدينلالمنا
فددديلإطدددالقلمشددداريعلصدددغيرةل

ةلمدعلومشاريعلأسرلمنتجةلبالشراك
بندددددكلالتنميدددددةلاالجتماعيدددددةل
ومؤسسددددددداتلالمسدددددددؤوليةل

االجتماعيةل

الهدف العام

رفعلمستوىلالدخللالماديل
.لألسر النتائج

مؤهلونلفيلتنفيذلوإدارةل•

المشاريع

مشاريعلأسرلمنتجةلمميزة•

المخرجات

.تحديدلاألهلية-
يةلقياسلاالحتياجاتلالتدريب-

.والتدريب
.الجلساتلاالستشارية-
.الدعملواالستثمارلاالجتماعي-
.نفيذاالشرافلواالحتضانلبعدلالت-

النشاطات

لمنتجةمصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة دعم المشاريع الصغيرة واألسر ا



مبادرة نادي الصغار

المرافق،املةمتكحكوميةأوأهليةمدرسةأومركزمعبالشراكةيقامتعليميترفيهياجتماعينادي

مراعاةمعاسيةالدرالموادفيتقويةبرامجإلىإضافةتقنيةودوراتوقيميةترفيهيةأنشطةيقدم

.المواصالتوتوفيرالمكانمناسبة

:وصف المبادرة

(ثانوي–طمتوس–ابتدائي)العامالتعليممراحلفيممنالمستفيدةاألسرأبناء

:المستهدفون

رفعيثحمناألمورأولياءنظروجهةمنوالدراسةالحياةفيلألبناءاالحتياجاتأعلىالمبادرةتغطي

والمواهبالقدراتافواكتشلألبناءونوعيةترفيهيةبرامجوتقديماألبناءعندالدراسيالتحصيلمستوى

.والتواصلاالتصالمهاراتوتطوير

:مبررات المبادرة



مصادر التحقق المؤشرات بيان التدخل المنطقي

.احصاءات الجمعية

.وزارة التعليم

نسبة المشاركين
الفاعلين من أبناء

.المستفيدين

ارتفاع مستوى 
التحصيل الدراسي

لدى األبناء

ندداءلتغطيددةلأعلددىلاالحتياجدداتلألب
.المستفيدين الهدف العام

رفعلجودةلالحياةلوالمستوىل
.ناءالدراسيلوالثقافيللدىلاألب النتائج

ناديلمتكامللمتنوعل•

.الفعالياتلوالمرافق

غارلمستفيدونلمنلاألفرادلالص•

.منلاألسر

المخرجات

هيةلأنشطةلتعليميةلوترفي-
.وثقافيةلوفنية النشاطات

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة نادي الصغار



مبادرة السالمة الصحية والنفسية

،(النفسيوالتأهيلالعالجزمراك–النفسيةالصحة-الصحةوزارة)متخصصةجهاتمعبالشراكةللمستهدفينالنفسيةالرعايةبتوفيرتهتممبادرة

وتتضمنوالصحي،سيالنفوضعهممعتتناسبكسبأعمالوتصميمالمستفيدين،علىوالصحيةالنفسيةالمشكالتحدةلتخفيفوذلك

.المناسبةاألعمالواقتراحمستمرة،ورعايةمتابعةالحاالت،لحدةتصنيفعالج،خطةتشخيصية،لقاءات

:وصف المبادرة

.صحيةواعتالالتنفسيةبأمراضالمصابونالمستهدفون

:المستهدفون

.نفسيةأوصحيةباعتالالتمصابوناألسريالمعيلشريحةمن%70حوالي•

:مبررات المبادرة



مصادر التحقق المؤشرات بيان التدخل المنطقي

متابعة الخطط 
.العالجية

نسبة انخفاض
االعتالالت 
الصحية أو 

النفسية

سدديةللتخفيددفلحدددةلالمشددكالتلالنف
،لوالصددددحيةلعلددددىلالمسددددتفيدين

مدعلوتصميملأعماللكسبلتتناسدب
وضعهملالنفسيلوالصحي

الهدف العام

رفعلمستوىلجودةلالحياةللدىل
.المستفيدين النتائج

خططلعالجيةلتتضمنل•ل•

.ينمساهماتلعمليةلللمستهدف المخرجات

.الشراكةلمعلالجهاتلذاتلالعالقة-
.التشخيصلوخططلالعالج-
.الرعايةلوالعناية-
.اقتراحلاألعماللالمناسبة-

النشاطات

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة نادي الصغار



مبادرة تقدير كبار السن

السنكبارمنمختارةةلجنعليهاتشرفدوريةاجتماعيةديوانيةإلقامةاالحتياجاتبتوفيرالمستهدفةالشريحةمنالسنلكبارموجهةمبادرة

خاللهامنلهمُتقدموتخصصهم،مجاالتوتستثمروالنفسيةواالجتماعيةالصحيةأوضاعهممعتتناسبعليهمومهامأدوارتوزيعمعأنفسهم،

.وغيرهاوثقافيةشعريةوأمسياتثقافيةمهنيةفعاليات

:وصف المبادرة

.األسرفيالمعيلينمنالسنكبارشريحة

:المستهدفون

وفقحتياجاتاالأكبرمنيناسبهم،بماالسنكبارأوقاتلشغلالممكنةالفرصةإتاحةإلىالحاجةتعتبر•

.الدراسة

:مبررات المبادرة



مصادر التحقق المؤشرات بيان التدخل المنطقي

ةاحصاءات الجمعي

نسبة القبول
والمشاركة من 

قبل 
نالمستفيدي

قاتلإتاحةلالفرصةلالممكنةللشغللأو
كبارلالسنلبماليناسبهم الهدف العام

رفعلمستوىلجودةلالحياةللدىل
.المستفيدين النتائج

منتدىلاجتماعيلدوريللكبارل•

.السن المخرجات

ماعيةلأنشطةلمهنيةلوثقافيةلواجت-
.مناسبةللهذهلالفئة النشاطات

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة تقدير كبار السن



مبادرة مهن المستقبل

رؤيةمعوالمتوافقةالمستقبلفياحتياجااألكثروالحديثةالتقنيةالمهنمجاالتفيلتأهيلهماألسرفيالشابةالسنيةالفئاتتستهدفمبادرة

الضخمة،ياناتالبالمحتوى،صناعة:مثل).طلبااألكثرالوظائفمجالفيأوالحرالعملمجالفيمنهااالستفادةمنوتمكينهم،2030المملكة

وتعتمد(..وغيرهابيقاتالتطبرمجةالصناعي،الذكاءتطبيقاتالتواصل،حساباتإدارةاإللكتروني،التسويقالتعليمية،الوسائطإنتاجمهارات

دوراتفيودمجهمتطويرية،مساراتفيوفرزهمالقوة،ونقاطالمهنيةوميولهمللشخصياتوكشفتشخيصإجراءعلىالمبادرةهذه

.المجاالتفيمتخصصةجهاتضمنعمليتدريبفيواشراكهمومختصين،خبراءمعوجلسات

:وصف المبادرة

األسرأفرادمن،23–16منالعمريةالشريحة

:المستهدفون

منكبيروعددللتغييريتعرضسوف-%42-المهاراتمنكبيراعدداأنالعالمياالقتصادمنتدىمنالصادرالمستقبلوظائفتقريرأظهر•

.العملعنوالباحثينالعلميالبحثمهاراتبينفجوةوجودالتقريرذكركمالالختفاء،ستتعرضالوظائف

.المتغيراتبمراعاةللمستقبلإعدادهمالمهمومن(22-16)التخصصواختيارالتعليمسنفياألسرأفرادمنكبيرةنسبة•

.التقنيةاستخداماتفياألعمالهذهمنكثيروستتركزودعمه،الحرالعملدعمفيتنظيمياتجاههناك•

:مبررات المبادرة



مصادر التحقق المؤشرات بيان التدخل المنطقي

احصاءات 
الجمعية

نسبة القبول 
والمشاركة من 

دينقبل المستفي

االتلتهيئددةلالجيددللالناشددجلفدديلمجدد
رلاحتياًجدالالمهنلالتقنيةلوالحديثةلاألكثد

رؤيدةلفيلالمستقبللوالمتوافقةلمع
وتمكيدددنهملمدددنل2030المملكدددةل

االستفادةلمنهالفيلالعمللالحر

الهدف العام

تقبلتهيئةلجيللجاهزلللمهاراتلالمس النتائج

يلشبابلوشاباتلمتخصصونلف•

كونلمجاالتلمهنيةلحديثةلويمتل

.مهاراتلمستقبلية

المخرجات

.ورشلعمللحضورية-
جلساتلاستشاريةلمعلخبراءل-

.ومختصين
النشاطات

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة مهن المستقبل



مبادرة فرص المدينة المنورة

استقبالفيخصائصهامثلالمنورة،للمدينةالتنافسيةالمميزاتعلىالمعتمدةاالستثماريةوالفرصالعملمناخوتحليلبدراسةتقوممبادرة

ورغبةوغيرها،مورالتفيزراعيةفرصمنالمدينةبهتمتازوما،الدينيةالسياحةكخدماتلهمتقديمهايمكنخدماتمنذلكيحيطوماالزوار

وأبرزالممكنةالفرصوالمدينةفيالعملسوقتحليلعلىالدراسةوتعتمد.المدينةإنتاجمنمصنوعاتاقتناءفيالعالمأنحاءفيالمسلمين

.الفرصهذهعلىباالعتمادلهماالكتفاءوتحققالبرجمعيةمنالمستفيدينتوظفأنيمكنالتيوالمشاريعاألفكار

:وصف المبادرة

.العملعنوالباحثينالمنتجة،واألسرالمشاريعفيالراغبينشريحة

:المستهدفون

.استثمارهايمكنبخصائصوتفردهاالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمدينةمركزية•

.خاصةومشاريعأعمالوإدارةبإطالقيرغبونالمستهدفةالشريحةمن%51منأكثر•

:مبررات المبادرة



مصادر التحقق المؤشرات بيان التدخل المنطقي

إنجاز الدراسة إنجاز الدراسة

دراسةلوتحليللمناخلالعمدللوالفدرص
ميزاتلاالستثماريةلالمعتمدةلعلىلالم

التنافسيةلللمدينةلالمنورة
الهدف العام

اءلتهيئةلتوجهاتلالتدريبلوانش
سرلالمشاريعلالتنمويةلومشاريعلاأل

.المنتجة
النتائج

اقلدراسةلتبينلفرصلالعمللواآلف•

.مدينةاالستثماريةلالمتفردةلفيلال

مجموعةلمنلاألفكارللمشروعاتل•

.نوعيةلفيلالمدينة

المخرجات

وتلخبرةلدراسةلتحليليةلمنلقبللبي-
.ومختصين النشاطات

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة فرص المدينة المنورة



مبادرة منتدى المرأة

إدارةفيوإرشاد،مختلفةمجاالتفيمستشاراتبتخصيصالمعيالت،وبخاصةللنساءموجهاجتماعيملتقىأولمنتدىمبادرةتخصيص

.المتنوعةظروفهنمعويتواءممتخصصوتدريبتطويروتوفيراحتياجاتها،ومواكبةاألسرةشؤون

:وصف المبادرة

.األسرمعيليمنالنساءشريحة

.امرأةتعولهاأسرفيوبخاصةالفتياتمنالمعاالت-

:المستهدفون

.عليهنأكبروأعباءومتطلباتاحتياجاتيضيفوهوالنساءمنالشريحةفياألسرمعيليمن53%•

.األسرفياألكبرالشريحةهمبعامةالنساءأنكما•

:مبررات المبادرة



مصادر التحقق المؤشرات بيان التدخل المنطقي

احصاءات 
.الجمعية

معدل انخفاض 
ة المشاكل األسري

واالجتماعية لدى
.األسر

اإلرشددادلوالتوجيددهلوالدددعملاألسددري
فدديلشددؤونلإدارةلاألسددرةلومواكبددةل

.احتياجاتها
الهدف العام

رفعلمستوىلجودةلحياةلاألسرل
.سريةوتقليللالخالفاتلوالمشاكللاأل النتائج

منتدىلدوريلمخصصلللنساءل•ل•

اجاتلبفعالياتلتنطلقلمنلاالحتي

.وتلبيها

المخرجات

افيةلجلساتلاستشاريةلوبرامجلثق-
.وتوعيةلواجتماعيةللألسر النشاطات

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة منتدى المرأة



مبادرة التأهيل العلمي

طالمتوسالتعليميةمستوياتهمتتجاوزاللمممن50سنتحتالعمريةللشرائحوالجامعيةالثانويةالدراسةاستكماللتحقيقموجهةتعليميةمبادرة

كلياتمنمنحوفيروتاألهليالتعليمومدارسالتعليموزارةمعبالشراكةالخمسين،سنتجاوزوالمنوالكتابةالقراءةولتعليماالبتدائي،أو

.المدينةوجامعات

:وصف المبادرة

األسرفيالتعليمفيالمتدنيالمستوىأصحابمناألفراد

:المستهدفون

.يكتبونواليقرأونالمنهم%27واالبتدائيدونتعليمهمالمعيلينمن40%•

.الثانويالتعليميتجاوزالم%50منوأكثردون،فمامتوسطتعليمهمالمعالينمن21%•

:مبررات المبادرة



مصادر التحقق المؤشرات بيان التدخل المنطقي

احصاءات 
الجمعية

نسبة ارتفاع 
التأهيل العلمي

.ينلدى المستفيد

امعيدةلاستكماللالدراسةلالثانويةلوالج
.50للشرائحلالعمريةلتحتلسنل الهدف العام

للرفعلمستوىلالتعليملوالتأهي
.العلميللدىلالمستفيدين النتائج

طالبلوطالباتلمتقدمونلفي•ل•

.مستوياتهملالتعليمية
المخرجات

.برامجلتعليمية- النشاطات

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة التأهيل العلمي




