Investment Co-Financing Facility (ICF)
Supporting Private-Sector Investment Projects to Create Sustainable Jobs
for Palestine’s Workforce

At a glance
A risk-sharing grant to support commercially sound job-creating private sector investments which
otherwise may not be considered viable due to market and institutional failures and other Fragile
Conflict Violent (FCV) risk considerations.
The purpose of the ICF is to leverage private investment to create sustainable new jobs –
especially for women, youth, unemployed and other vulnerable categories – by providing the
marginal financing needed.
The ICF considers two different types of grants
1) Grants for Capital Investment will cover a share of the upfront capital cost of an asset such
as equipment or machines.
2) Grants for Operating Investment will either compensate for operational shortfalls of the
project, or to ensure the project’s minimum profitability through co-financing activities like
purchasing inventory, market access and growth, and product development.

Target Beneficiaries
•
•

Sectors: Agribusiness and Processing, ICT, Tourism, Light Manufacturing and Renewable
Energy Projects.
Both existing and newly established enterprises in the WB&GS which require investment
and are initiated by individuals, investment groups, companies, and cooperatives.

Each investment project supported by the ICF identifies direct and indirect job creation arising
from the investment. In addition, each supported project should have high chances of producing
positive social externalities on human capital accumulation, social cohesion and stability, and
inclusion of vulnerable groups.
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الصندوق االستثماري للتمويل املشترك
دعم وتمويل االستثمارات االستراتيجية في القطاعات الواعدة والقادرة على توليد فرص عمل ،من خالل تقييم العوائد
االجتماعية واالقتصادية باستخدام أداة "تحليل التكاليف واملنافع االجتماعية"

ملحة مختصرة
يهدف الصندوق االستثماري للتمويل املشترك الى حشد وتعزيز استثمارات القطاع الخاص من اجل املساهمة في معالجة
إخفاقات السوق املحلي وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة؛ من خالل توفير التمويل الجزئي املطلوب لتمكين املستثمرين
من القطاع الخاص لطالق استثمارات مجدية ذات أهمية استراتيجية لفلسطين ولها عوائد وطنية اقتصادية واجتماعية.
حيث أن هذه االستثمارات عادة ما تكون بحاجة الى تكلفة ومخاطرة عالية؛ نسبة الى الواقع االقتصادي والسياس ي الفلسطيني
الحالي ،وغيرها من املخاطر املتنوعة في املنطقة.

آلية عمل الصندوق االستثماري للتمويل املشترك
• ينظر الصندوق الى نوعين مختلفين من املنح وهي؛ املنح الخاصة باستثماررأس املال والتي تغطي حصة من التكلفة
الرأسمالية األولية مثل تكلفة املعدات أو اآلالت ،واملنح الخاصة برأس املال التشغيلي والتي تعوض النقص
التشغيلي في املشروع او تضمن الحد األدنى من الربحية له من خالل أنشطة التمويل املشترك مثل تكلفة شراء
املخزون ،او الوصول الى األسواق او دعم وتطوير املنتجات.
• تقييم العوائد االجتماعية واالقتصادية للمشاريع املتقدمة باستخدام أداة تحليل التكاليف واملنافع االجتماعية،
والتي ستكون األساس الذي يتم بموجبه تأهيل وتقييم هذه املشاريع االستثمارية.
ً
• تحديد فرص العمل املحتملة ،املباشرة وغير املباشرة ،مصنفة حسب النوع االجتماعي والفئة العمرية واملنطقة
الجغرافية.

الفئات املستهدفة
• قطاعات واعدة وهي؛ التصنيع الزراعي وتكنولوجيا املعلومات والصناعات الخفيفة ومشاريع الطاقة املتجددة والسياحة.
• املشاريع القائمة او الجديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،والتي تتطلب تكلفة واستثمار عال ،وتكون منشأة اما من قبل
أفراد ،او شركات او تعاونيات.
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