
The Innovative Private Sector Development (IPSD) is a Ministry of National Economy project 
funded by the World Bank and implemented by DAI. IPSD works across the West Bank and 
Gaza to support Palestinian tech and tech enabled startups, innovative SMEs and entrepre-
neurs by helping to develop a dynamic finance ecosystem, improving business access and 
linkages and international and regional markets, and with grant facilities to survive the 
challenges of the COVID-19 Pandemic. The Project further promotes business enabling 
government reforms including through automation of business registration and streamlin-
ing and providing a framework for home-based businesses. Additionally, IPSD is 
implementing a pilot project to support GGateway as an outsourcing hub in Gaza.

IPSD programs to create
market linkages and increase investment

NEXUS Program
a market access technical services and grant program to enable the Palestinian 
ecosystem to connect with regional and international markets and promote growth and 
expansion of the tech sector.

IGNITE Program
an investor readiness advisory services program to improve investor readiness for 
early-stage enterprises that also provides grant facilities of up to US$50K. 

Co-Investment Grants Program
a matching grant program focusing on reducing risk and stimulating larger private 
investment in early-stage startups and innovative SMEs by offering investment 
matching with grants up to US$350K.  

Angel Investors’ Network
building and structuring an angel investor advisory group while mobilizing 
complementary early-stage capital sources. 

Automation of Business registry
IPSD works with the Ministry of National Economy to assist in introducing an automated 
business registry system to encourage larger numbers of companies to register in 
Palestine through a simpler and more efficient process.

Home Based Business
IPSD supports the development of a legal framework for Home-Based Businesses 
(HBBs), allowing home-based entrepreneurs to reap the benefits of formalization.

GGateway (IT outsourcing social impact business 
based in Gaza)
IPSD works with GGateway to help it become a sustainable outsourcing 
hub by improving their business model, governance and market outreach.

Gaza Recovery and COVID 19 Grant Support
providing technical and financial support to support firms to overcome the 
challenges faced over the past two years in WB and Gaza. 
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البرامج األساسية لدعم األعمال الريادية والمساهمة
في مساعدتهم للوصول إلى األسواق وتطوير القدرات والوصول إلى اإلستثمار  

NEXUS برنامج
ــرة إلــى متوســطة الحجــم للوصــول  يعمــل علــى دعــم الشــركات الناشــئة الفلســطينية والشــركات الصغي
اإلقليميــة  األعمــال  بيئــة  مــع  أكبــر  روابــط  وخلــق  تطويــر  مــع  والعالميــة،  اإلقليميــة  األســواق  إلــى 

والعالمية.

برنامج إيجنايت
يهــدف إلــى تطويــر قطــاع االســتثمار الريــادي وذلــك مــن خــالل تطويــر إمكانيــات الشــركات وتمكينهــا مــن 
الحصــول علــى إســتثمارات مــن خــالل الدعــم التقنــي ومنــح ماليــة مــن الممكــن أتصــل قيمــة كل منحــة إلــى 

50$ ألف دوالر أمريكي لسد الفجوات التي تتطلبها عملية الحصول على إستثمار.

برنامج منح اإلستثمار المشترك
قبــل  مــن  الخــاص  اإلســتثمار  تحفيــز  فــي  المســاعدة  إلــى  المشــترك  اإلســتثمار  منــح  برنامــج  يهــدف 
المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص فــي المراحــل المبكــرة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز الشــراكة بيــن المســتثمرين 
وتشجيع المستثمرين المالئكة الجدد وذلك من خالل منح تكاملية تصل قيمة المنحة 350$ ألف دوالر 

كحد أقصى.

تطوير مجموعات المستثمرين المالئكة
لدعــم تطويــر مجموعــات مــن المســتثمرين مــن خــالل تقديــم مســاعدات تقنيــة وخدمــات إستشــارية 

للمستثمرين.

تطوير نظام إلكرتوني موحد لتسجيل األعمال
يعمــل مشــروع دعــم ابتــكارات القطــاع الخــاص مــع وزارة اإلقتصــاد الوطنــي لمســاعدتها فــي تطبيــق 
نظــام تســجيل األعمــال اإللكترونــي لتشــجيع أعــداد أكبــر مــن الشــركات فــي فلســطين علــى التســجيل مــن 

خالل عملية أكثر بساطة وكفاءة.

تطوير قطاع العمل من المنزل
يدعــم مشــروع دعــم ابتــكارات القطــاع الخــاص عمليــة تطويــر إطــار قانونــي األعمــال القائمــة مــن المنــزل، 
الطابــع  تنتــج عــن إضفــاء  إلــى فوائــد  بالوصــول  المنــازل  للريادييــن أصحــاب األعمــال مــن  ممــا يســمح 

الرسمي.

تطوير نموذج التعاقد مع الخارج في غزة (جي- جيت واي)
يعمــل مشــروع دعــم ابتــكارات القطــاع الخــاص مــع شــركة (جــي جيــت واي) مــن أجــل 
فــي  الخــارج  مــع  التعاقــد  آليــات  لتطويــر  مركــزًا مســتدامًا  تصبــح  أن  فــي  المســاعدة 

مجاالت تختص في تكنولوجيا المعلومات.

برامج دعم التعافي لقطاع غزة ومن آثار جائحة كوفيد- 19
يقــدم المشــروع الدعــم المالــي والتقنــي الــالزم للتخفيــف مــن آثــار المعيقــات التــي 

يواجهها القطاع الخاص خالل العامين المنصرمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مشــروع دعــم ابتــكارات القطــاع الخــاص( IPSD)  هــو مشــروع لــوزارة ااإلقتصــاد الوطنــي بتمويــل مــن 
البنــك الدولــي وتنفيــذ شــركة البدائــل التطويريــة  DAI يهــدف مشــروع دعــم ابتــكارات القطــاع الخــاص 
(IPSD) إلى دعم الشــركات الناشــئة والشــركات الصغيرة إلى متوســطة الحجم والرياديين في الضفة 
الغربيــة وغــزة مــن خــالل تطويــر قطــاع اإلســتثمار الريــادي مــع التركيــز علــى االســتثمار الخــاص، تطويــر 
التشــبيك والوصــول إلــى األســواق العالميــة واإلقليميــة تطويــر نظــام إلكترونــي موحــد لتســجيل 
األعمــال، تطويــر قطــاع العمــل مــن المنــزل وتطويــر نمــوذج التعاقــد مــع الخــارج فــي غــزة باإلضافــة 

إلى مساعدة الشركات على تخطي آثار الجائحة.
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