
 

 

 

 
 

 

Investment Co-Financing Facility (ICF) 
 

Supporting Private-Sector Investment Projects to Create Sustainable Jobs for Palestine’s 

Workforce 

The Investment Co-Financing Facility (ICF) is 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 ICF aims to leverage private capital investment to create sustainable new jobs – especially for women, 

youth, unemployed and other vulnerable categories – by providing the marginal financing needed. F4J financing is 

given as a grant that could go up to 20%- 30% of the capital investment of a project. The size of the investment 

should be considerable with no less than $1,000,000 on sectors such as light manufacturing, agriculture and 

processing, IT and technology driven sectors, clean energy, tourism. 

Eligibility Criteria for Applicant  
For investment applications to be qualified, the applicants would need to address the following eligibility criteria: 

1. The investment project sector falls under one of the following categories:  agribusiness, tourism, 

information technology, light manufacturing and renewable energy projects.  

2. The investment project applicants are Palestinians (or non-Palestinian) investing in West Bank and Gaza. 

3. Applicants should hold an appropriate business license, registration, and be tax compliant. 

4. Investment projects are aligned to the ILO declaration on fundamentals principles and rights at work.  

5. The ICF allocation clearly addresses an FCV risk and market or institutional failure that will cause the 

investment to cease.  

Selection Criteria for Investment Project  
1. The project is a commercially sound investment that is likely to generate significant social and economic 

benefits, through job creation.  

2. The size of the private sector capital mobilized into the project is considerable.  

3. The potential for a multiplier effect on other actors in the value chain (horizontal and vertical) and on a 

broader ecosystem within which it operates. 

4. The investment project applicants are capable, competent and have proven a track-record of strong and 

transparent management.  

5. The investment project demonstrates the environmental measures and social externalities at the cause of 

the investment initiative, such as human capital accumulation, social cohesion and stability, and social 

inclusion of vulnerable groups.  

6. The investment project is compliant with the World Bank Group safeguard policies.  

7. The investment project is ready for implementation within 6 months.  

Application info 
Website: https://www.f4j.ps/Resources/75.html 

Facebook page: https://www.facebook.com/F4Jproject 

Contact number: +970 2 296 4840 

Email: f4j@dai.com 

 

 
❖ F4J is implemented by DAI on behalf of the Ministry of Finance, and Funded by the World Bank 

https://www.f4j.ps/Resources/75.html
https://www.facebook.com/F4Jproject
mailto:f4j@dai.com


 

 

 

 
 

 

 للتمويل املشترك االستثماري صندوق ال
اتيجية اال ستثمارات اال  وتمويل دعم ائد االجتماعية واالقتصادية فرص عمل، من خالل  توليدقادرة على الواعدة والقطاعات في الستر تقييم العو

 التكاليف واملنافع االجتماعية" "تحليلباستخدام أداة 

فرص  خلق  الى حشد وتعزيز استثمارات القطاع الخاص من اجل املساهمة في معالجة إخفاقات السوق املحلي و   املشترك  الصندوق االستثماري للتمويليهدف  

مجدية ذات أهمية استراتيجية  استثمارات القطاع الخاص إلطالقاملستثمرين من  املطلوب لتمكين  جزئيالتمويل التوفير عمل جديدة ومستدامة؛ من خالل 

ي االقتصادقع لفلسطين ولها عوائد وطنية اقتصادية واجتماعية. حيث أن هذه االستثمارات عادة ما تكون بحاجة الى تكلفة ومخاطرة عالية؛ نسبة الى الوا

 طقة.، وغيرها من املخاطر املتنوعة في املنالحالي الفلسطيني  والسياس ي 

املقدم. حيث يستهدف   للمشروع  ي ال االستثمار امل٪ من رأس  30  الى٪  20تكون ما بين  يمكن أن    كمنحةالتمويل   F4J يقدم مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل

الصناعات املعلومات و تكنولوجيا و الزراعي  مثل التصنيع الواعدةاالقتصادية قطاعات العن مليون دوالر في كبيرة التي ال يقل حجمها املشروع االستثمارات ال

 الخفيفة ومشاريع الطاقة املتجددة والسياحة.

 معايير األهلية ملقدم الطلب

  :على مقدمي الطلبات اخذ املعايير التالية بعين االعتبار ،دراسةلل تكون طلبات االستثمار مؤهلة حتى 

 .الزراعي وتكنولوجيا املعلومات والصناعات الخفيفة ومشاريع الطاقة املتجددة والسياحة  عالتصني  مجاالتدة في  عهي القطاعات الواالقطاعات املستهدفة   .1

 في الضفة الغربية وقطاع غزة. ايستثمرو  أن  ن )أو غير فلسطينيين(يفلسطينيعلى مقدمي الطلبات سواء أكانوا  .2

 .االمتثال الضريبي و  التسجيل،شهادة و  ملتعلقة باملشروع،حاصلين على الرخصة التجارية امقدمي الطلبات  ان يكون  يجب .3

 منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية في العمل. بيان مع أن تتماش ى املشاريع االستثمارية على  .4

 السوق  والصراعات وأشكال العنف وكذلك إخفاقاتيعالج الصندوق االستثماري للتمويل املشترك بشكل واضح املخاطر ذات العالقة باألوضاع الهشة  .5

 القطاع الخاص. استثمارات تحد ي الت املحلي

 للمشاريع االستثمارية املستهدفةمعايير االختيار 

عمل في صفوف من املرجح أن يولد فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة من خالل خلق فرص و  من الناحية التجارية، مجديا االستثماري املشروع أن يكون  .1

 الشباب الفلسطيني.

 .معتبرا وال يقل عن مليون دوالر املشروع االستثماري في ال املحجم رأس أن يكون .  .2

 ( وعلى النظام البيئي األوسع الذي تعمل فيه.عموديةوالتأثير مضاعف على الجهات الفاعلة األخرى في سلسلة القيمة )األفقية هناك احتمال  أن يكون  .3

 .اإلدارة القوية والشفافة فيولديهم سجل حافل  في مجالهم أن يكون مقدمو طلبات املشاريع االستثمارية مختصين  .4

االجتماعي للفئات  واالندماجوالتماسك  البشري،رأس املال تراكم مثل  ؛االجتماعيةو  البيئية العواملتوافقه مع املعايير و يظهر املشروع االستثماري أن  .5

 همشة.امل

 وقائية ملجموعة البنك الدولي. سياسة االجراءات اليتوافق املشروع االستثماري مع أن  .6

 أشهر. 6املشروع االستثماري جاهز للتنفيذ خالل  .7

 

 .لصالح وزارة املالية وبدعم من البنك الدولي DAIمشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل ينفذ من قبل شركة البدائل التطويرية  ❖


