Finance for Jobs project (F4J)
Partners in Driving Job Creation
At a glance
The Finance for Jobs (F4J) is a 4-year project, implemented by DAI Global, LLC (DAI) on behalf
of the Ministry of Finance and Planning (MoFP) and funded by the World Bank, with the
overarching objective of mobilizing private investments and creating employment opportunities
in the West Bank and Gaza.

F4J Three Financial Instruments
•

Component 1: Entrepreneurship Ecosystem Matching Grant (EE-MG)
A matching grant (cost-sharing 50%-50% basis) facility made available at a “wholesale level” targeting
early stage investment funds seeking to identify and assist in funding a pipeline of economically and
commercially viable projects (start-up and early stage enterprises).

•

Component 2: Investment Co- Financing Facility (ICF)
A risk-sharing, grant financed support for commercially sound job-creating private sector investment
that may otherwise not be considered viable due to market and institutional failures and other
Fragile Conflict Violent (FCV) risk considerations

•

Component3: Development Impact Bond (DIB)
An innovative financing model that leverages private sector investment, whereby investors pay in
advance for interventions to achieve agreed upon results, and work with service delivery
organizations to ensure that the results are achieved. Outcome funders make payments to investors
if the interventions succeed.

Target Beneficiaries of the F4J Project
•
•
•

Palestinian labor force particularly youth between the ages 18-29 and a targeted share of 30
percent women
Private sector enterprises and service providers: Capacity building and technical assistance
for staff/employees
Public sector: Enhance relationship between public and private sectors. Strengthen
capabilities to utilize innovative financing instruments, and increased capacity and service
delivery
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التمويل بهدف خلق فرص عمل
تحفيزاستثمارات القطاع الخاص بهدف خلق فرص عمل للشباب الفلسطيني

ملحة مختصرة
مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل  "F4Jتنفيذ شركة البدائل التطويرية  DAIلصالح وزارة املالية والتخطيط وبدعم
من البنك الدولي ،بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص ،وخلق فرص عمل.
وسيعمل هذا املشروع االستراتيجي والذي سيستمر ألكثر من أربعة أعوام على اختبار مدى فاعلية التدخالت املالية املختارة
واألدوات التمويلية الحديثة لحشد استثمارات القطاع الخاص الرامية لخلق فرص عمل خاصة للشباب واالناث في الفئة
العمرية ما بين  29-18سنة.

مكونات املشروع الرئيسية
ويتألف املشروع من ثالثة مكونات رئيسية تستخدم أدوات مالية مبتكرة تساهم في معالجة إخفاقات السوق؛
• منح مناظرة؛ تعمل على خلق التناغم في النظام البيئي لريادة االعمال من خالل دعم وتمويل الخدمات التطويرية للشركات
الناشئة ذات األفكار املبدعة والخالقة والتي تستخدم التكنولوجيا عن طريق صناديق االستثمار التي تستثمر فيها.
• الصندوق االستثماري للتمويل املشترك؛ يستهدف املشاريع الكبيرة ذات األهمية االستراتيجية لفلسطين والتي لها عوائد
وطنية اقتصادية واجتماعية.
• سندات األثراإلنمائي؛ تطبق ألول مرة في فلسطين ،حيث يستند جوهر هذه األداة املالية الى مبدأ التمويل املبني على النتائج
من خالل حشد استثمارات القطاع الخاص لتمويل برامج تدريبية يتم تنفيذها من خالل مزودي خدمات محليين لتطوير
املهارات والقدرات في قطاعات اقتصادية مختلفة ،بهدف جسر الهوة ما بين الباحثين عن العمل ومتطلبات سوق العمل.

الفئات املستهدفة
• القوى العاملة الفلسطينية ،وخاصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 29عاما ،واالناث بنسبة ال تقل عن .%30
• مؤسسات القطاع الخاص ومقدمي الخدمات :بهدف بناء القدرات واملساعدة التقنية للموظفين  /املوظفين.
• القطاع العام بهدف تعزيز العالقة بين القطاعين العام والخاص من خالل بناء القدرات واستخدام أدوات التمويل
املبتكرة.
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