Bu faaliyet, KG1'e erişimi genişletmek için özel sektör sermayesinden
yararlanmayı amaçlamaktadır.
GÜÇLÜK

Ürdün'de çok az çocuğun KG1 ve KG2
hizmetlerine erişimi bulunmaktadır
• KG lisanslı sağlayıcılara kayıt sınırlıdır
(KG1 için %18 ve KG2'de %59)
• Hizmetler neredeyse yalnızca özel
sektör ve toplum temelli kuruluşlar
tarafından sağlanmaktadır.

POTANSİYEL
ÇÖZÜM
Bir Kalkınma Etkili Tahvil (DIB), KG
sektörünün genişlemesi için ön
finansman sağlayabilir
• Sağlayıcılar genellikle küçüktür ve
yatırımlar için çok sınırlı likiditeye
sahiptir
• DIB, yeni genişleme yollarının pilot
uygulamasını yapmak için esnek bir
uygulama yöntemi sağlayabilir
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Proje Zaman Çizelgesi ve Temel Faaliyetler
• Doğu Amman'da KG1 Pazar Analizi
• KG kalite ölçüm aracının tanımlanması
• Gösterge niteliğindeki ödeme
mekanizması ve finansal model
II. Safha: Derinlemesine
Pazar Analizi ve
Gösterge Tabanlı DIB
Tasarımı
(Devam Ediyor)

I. Safha: Ürdün'deki EÇE
için DIB Kapsam Belirleme
Çalışması (Tamamlandı)
• Ürdün KG sektörünün incelemesine ve
özel KG sağlayıcılarıyla yapılan ilk
istişarelere dayalı olarak DIB aracının
uygunluğunun değerlendirilmesi

• Pazarın test edilmesi ve diğer
yerel bölgelerde / ülkelerde
potansiyel piyasaya sürüş için
kanıt tabanı oluşturulması
III. Safha: Doğu
Amman'da DIB Pilot
Uygulaması
Q3-Q4 2021

IIb Safhası: Ayrıntılı DIB
Tasarımı
Q1-Q2 2021
• Yatırımcılar / çıktı fon sağlayıcıları ile yoğun etkileşim
ve hukuk ve yönetişim yapısı hakkında hukuk
uzmanları ile istişareler
• Sonuçlar için referans değerlerin ve hedeflerin
belirlenmesi
• Finansal modelin tamamlanması

Kalkınma Etkili Tahviller, özel sektörün ön finansmanından yararlanmak için bir mekanizma
sağlar ve yalnızca kararlaştırılan çıktılar elde edilirse geri ödeme yapar
YATIRIMCILAR
Hizmet
sağlayıcılara
işletme sermayesi
sağlanması

Performans yönetimi
ücretinin ödenmesi

ETKİ TAHVİL
MÜDÜRÜ

Yönetim ve
gözetim

Sonuçlar elde
edilirse ödemeler;
hedefler aşılırsa ek
getiri

HİZMET SAĞLAYICILARI
Hizmet sağlama

ÇIKTILARIN FON
SAĞLAYICISI

Doğrulama sonuçlarının
bildirilmesi

BAĞIMSIZ
DOĞRULAMA
TEMSİLCİSİ

Hizmet denetimi ve
çıktı ölçümü
yapılması
YARARLANICILAR

Mali Akışlar

I. Safha Bulguları

II. Safha Kapsamı ve İlerlemesi

Bilgi / Hizmet Akışları

COVID-19'un Etkisi

Sonraki
Adımlar
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