
 

 

 
 

 

 

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 at 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 within jobs generating investment (not 
stand-alone solar project). 

2. The investment project will be in West Bank and Gaza. 
3. Applicants should hold an appropriate business license, registration, and be tax compliant. 
4. Investment projects are abiding to the International Labor Organization (ILO) declaration on fundamentals 

principles and rights at work. 
5. The ICF will complement the capital investment and bridge the financing gap of the investment project. 
6. The total project investment is at least one million dollars. 
 
Selection Criteria for Investment Project  

1. The project is a commercially sound investment. 
2. The project is likely to generate significant social and economic benefits, through job creation, especially 

for vulnerable groups. 
3. There is potential for impact on other businesses in the value chain (horizontal and vertical) and on the 

broader sector 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 is compliant with the World Bank Group safeguard policies. 
6. The investment project is ready for implementation within 6-12 months and becomes operational. 

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 a Ministry of Finance project that is funded by the World Bank and implemented by the DAI. 
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 للتمو�ل املش��ك االستثماري صندوق ال
اتيجية اال ستثمارات اال  وتمو�ل دعم ائد االجتماعية واالقتصادية فرص عمل، من خالل  توليدقادرة ع�� الواعدة والقطاعات �� الس�� تقييم العو

 الت�اليف واملنافع االجتماعية" باستخدام أداة "تحليل

فرص  خلق  ا�� حشد و�عز�ز استثمارات القطاع ا�خاص من اجل املساهمة �� معا�جة إخفاقات السوق ا�ح�� و   املش��ك  الصندوق االستثماري للتمو�ل��دف  

مجدية ذات أهمية اس��اتيجية  استثمارات املستثمر�ن من القطاع ا�خاص إلطالق املطلوب لتمك�ن  جزئيا�تمو�ل التوف�� عمل جديدة ومستدامة؛ من خالل 

ي االقتصادقتصادية واجتماعية. حيث أن هذه االستثمارات عادة ما ت�ون بحاجة ا�� ت�لفة ومخاطرة عالية؛ �سبة ا�� الواقع لفلسط�ن ولها عوائد وطنية ا

 ، وغ��ها من ا�خاطر املتنوعة �� املنطقة.ا�حا�� الفلسطي�ي  والسيا��ي 

املقدم. حيث �س��دف   للمشروع  ي ال االستثمار امل٪ من رأس  30  ا��٪  20ت�ون ما ب�ن  يمكن أن    كمنحةالتمو�ل   F4J يقدم مشروع التمو�ل ��دف خلق فرص عمل

الصناعات املعلومات و تكنولوجيا و الزرا��  مثل التصنيع الواعدةاالقتصادية قطاعات العن مليون دوالر �� كب��ة ال�ي ال يقل حجمها املشروع االستثمارات ال

 ا�خفيفة ومشاريع الطاقة املتجددة والسياحة.

 لمشاريع االستثمار�ة املس��دفةية لمعاي�� األهل

  :ع�� مقدمي الطلبات اخذ املعاي�� التالية �ع�ن االعتبار ،دراسةلل ت�ون طلبات االستثمار مؤهلة ح�ى 

الزرا�� وتكنولوجيا املعلومات والصناعات ا�خفيفة والسياحة ومشاريع الطاقة   عالتصنيو القطاعات املس��دفة �� القطاعات الواعدة �� مجاالت الزراعة،   .1

 املتجددة �� إطار االستثمار �� مشاريع تخلق فرص عمل. 

 ع�� مقدمي الطلبات سواء أ�انوا فلسطيني�ن (أو غ�� فلسطيني�ن) أن �ستثمرون �� الضفة الغر�ية وقطاع غزة. .2

 الضر��ي. االمتثال وشهادة ع�� الرخصة التجار�ة املتعلقة باملشروع، وشهادة الت�جيل،حاصال  يجب ان ي�ون مقدم الطلب .3

 ع�� املشاريع االستثمار�ة أن تتما��ى مع بيان منظمة العمل الدولية �شأن املبادئ وا�حقوق األساسية �� العمل. .4

 سد الفجوة التمو�لية للمشروع االستثماري. ان ي�ون هدف طلب التمو�ل هو  .5

 مليون دوالر  عن شروعملاال تقل الت�لفة الرأسمالية يجب أ .6

 للمشاريع االستثمار�ة املس��دفةمعاي�� االختيار 

 من الناحية التجار�ة. مجدياأن ي�ون املشروع االستثماري  .1

 املهمشة. تللفئا وخاصةعمل للشابات والشباب الفلسطي�ي الأن يولد املشروع االستثماري فوائد اجتماعية واقتصادية كب��ة من خالل خلق فرص  .2

ع�� النظام ) و للموردين واملسوق�ن والصناعات األخرى ذات العالقة القيمة (األفقية والعموديةانتاج سلسلة  �� التأث�� ايجابيا ع��املشروع  �ساهمأن  .3

 عمل فيھ.�البيئي األوسع الذي 

 .ةياإلدارة ا والشفاف �� مت�ن ولد��م �جل  �� مجالهم أن ي�ون مقدمو طلبات املشاريع االستثمار�ة مختص�ن  .4

 �جموعة البنك الدو��. ةالوقائي ات ضمان السالمةسياس ا��املشروع االستثماري  يمتثلأن  .5

 شهر 12-6االستثماري جاهزا للتنفيذ والتشغيل �� غضون أن ي�ون املشروع  .6

 شركة البدائل التطو�ر�ة هو مشروع وزارة املالية الفلسطينية املمول من البنك الدو�� واملنفذ من قبل  مشروع التمو�ل ��دف خلق فرص عملDAI. 
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