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 رياضيهدف هذا النشاط إلى االستفادة من رأس مال القطاع الخاص لتوسيع الوصول إلى مرحلة 
1-األطفال

 رياضقلة من األطفال في األردن يحصلون على خدمات 
2-األطفالرياض  و 1-األطفال

المرخص  رياض األطفالااللتحاق بمقدمي خدمات •
٪ في 59و  1جي.٪ في كي18(لهم محدود 

)2جي.كي
قبل  يتم تقديم الخدمات بشكل حصري تقريباً من•

المجتمعيةالقطاع الخاص والمنظمات 

التحديات الحل 
المحتمل

بق يمكن لسندات األثر التنموي أن توفر التمويل المس
لتوسيع قطاع رياض األطفال

ولة غالباً ما يكون مقدمو الخدمات صغاراً ولديهم سي•
محدودة للغاية لالستثمار

فيذ مرنة يمكن لسندات األثر التنموي توفير طريقة تن•
الجديدةلتجريب مسارات التوسع 



دراسة استكشافية : المرحلة األولى
  -ـ لسندات األثر التنموي على التعليم ل

الطفولة المبكرة في األردن

)تم اإلنجاز(

وق تحليل معمق للس: المرحلة الثانية
وتصميم إرشادي لسندات األثر 

التنموي
)جاري العمل(

التصميم : المرحلة الثانية ب
مويالتفصيلي لسندات األثر التن

2021الربع الثاني -الربع األول

 تجرية سندات: المرحلة الثالثة
يةاألثر التنموي في عمان الشرق

2021الربع الرابع -الربع الثالث

ممولي النتائج / المشاركة المكثفة مع المستثمرين •
انوني واالستشارات مع الخبراء القانونيين بشأن الهيكل الق

والحوكمة
تحديد خطوط األساس واألهداف للنتائج•
استكمال النموذج المالي•

في عمان الشرقية -1تحليل سوق رياض األطفال •
تحديد أداة قياس جودة رياض األطفال •
الماليآلية الدفع اإلرشادية والنموذج •

مدى مالءمة أداة سندات األثر تقييم •
 التنموي، بناًء على مراجعة قطاع رياض
 األطفال األردني واالستشارات األولية مع

مقدمي خدمات رياض األطفال من القطاع 
الخاص

ية اختبار السوق وبناء قاعدة األدلة إلمكان•
دول أخرى/ طرحه في مناطق 

الجدول الزمني للمشروع واألنشطة الرئيسية
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ة توفر سندات األثر اإلنمائي آلية لالستفادة من التمويل المقدم من القطاع الخاص والسداد فقط في حال
تحقيق النتائج المتفق عليها

Phase I Findings Phase II Scope & Progress Impact of COVID-19 Next Steps

توفير رأس المال 
ةالخدمالتشغيلي لمقدمي 

المستثمرون

سداد الرسوم إلدارة األداء

لوكيل التحقق المستق

مدير سند األثرمزودو الخدمة
اإلدارة والرقابة

ممول النتائج
إذا تم تحقيق الدفعات 

ذا عودة إضافية إالنتائج؛ 
األهدافتم تجاوز 

اإلبالغ عن نتائج التحقق

تزويد الخدمة

التدفقات المالية الخدمات/ تدفقات المعلومات 

إجراء تدقيق الخدمة وقياس 
النتائج

المستفيدون


