يهدف هذا النشاط إلى اﻻستفادة من رأس مال القطاع الخاص لتوسيع الوصول إلى مرحلة رياض
اﻷطفال1-
الحل
المحتمل
يمكن لسندات اﻷثر التنموي أن توفر التمويل المسبق
لتوسيع قطاع رياض اﻷطفال
• غالبا ً ما يكون مقدمو الخدمات صغارا ً ولديهم سيولة
محدودة للغاية لﻼستثمار
• يمكن لسندات اﻷثر التنموي توفير طريقة تنفيذ مرنة
لتجريب مسارات التوسع الجديدة
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التحديات

قلة من اﻷطفال في اﻷردن يحصلون على خدمات رياض
اﻷطفال 1-و رياض اﻷطفال2-
• اﻻلتحاق بمقدمي خدمات رياض اﻷطفال المرخص
لهم محدود ) ٪18في كي.جي 1و  ٪59في
كي.جي(2
• يتم تقديم الخدمات بشكل حصري تقريبا ً من قبل
القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية

الجدول الزمني للمشروع واﻷنشطة الرئيسية
• اختبار السوق وبناء قاعدة اﻷدلة ﻹمكانية
طرحه في مناطق  /دول أخرى

• تحليل سوق رياض اﻷطفال  -1في عمان الشرقية
• تحديد أداة قياس جودة رياض اﻷطفال
• آلية الدفع اﻹرشادية والنموذج المالي
المرحلة الثانية :تحليل معمق للسوق
وتصميم إرشادي لسندات اﻷثر
التنموي
)جاري العمل(

المرحلة الثالثة :تجرية سندات
اﻷثر التنموي في عمان الشرقية
الربع الثالث-الربع الرابع 2021

المرحلة الثانية ب :التصميم
التفصيلي لسندات اﻷثر التنموي
الربع اﻷول-الربع الثاني 2021

• المشاركة المكثفة مع المستثمرين  /ممولي النتائج
واﻻستشارات مع الخبراء القانونيين بشأن الهيكل القانوني
والحوكمة
• تحديد خطوط اﻷساس واﻷهداف للنتائج
• استكمال النموذج المالي

المرحلة اﻷولى :دراسة استكشافية
لسندات اﻷثر التنموي على التعليم لـ -
الطفولة المبكرة في اﻷردن
)تم اﻹنجاز(

• تقييم مدى مﻼءمة أداة سندات اﻷثر
التنموي ،بنا ًء على مراجعة قطاع رياض
اﻷطفال اﻷردني واﻻستشارات اﻷولية مع
مقدمي خدمات رياض اﻷطفال من القطاع
الخاص

توفر سندات اﻷثر اﻹنمائي آلية لﻼستفادة من التمويل المقدم من القطاع الخاص والسداد فقط في حالة
تحقيق النتائج المتفق عليها
ممول النتائج

الدفعات إذا تم تحقيق
النتائج؛ عودة إضافية إذا
تم تجاوز اﻷهداف

المستثمرون

سداد الرسوم ﻹدارة اﻷداء

توفير رأس المال
التشغيلي لمقدمي الخدمة
اﻹبﻼغ عن نتائج التحقق
اﻹدارة والرقابة
مزودو الخدمة
وكيل التحقق المستقل

مدير سند اﻷثر

تزويد الخدمة

إجراء تدقيق الخدمة وقياس
النتائج
المستفيدون

تدفقات المعلومات  /الخدمات
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Next Steps

Impact of COVID-19

التدفقات المالية

Phase II Scope & Progress

Phase I Findings

