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  بيان صحفي 
  القدس 

  2016 أيار 5
  

 من المنفذ مدينة أريحا الزراعية الصناعية تنشيطاليابان تقدم مساھمة جديدة إلى برنامج 
  قبل االتحاد األوروبي

التي تعمل للصناعة والتجارة  FMHشركة  يورو لدعم 267,000وفرت الحكومة اليابانية ما يزيد عن 
 إطار برنامج الشراكة تعد ھذه الدفعة الثانية التي يتم تسييرھاو. في مدينة أريحا الزراعية الصناعية

.  مدينة أريحا الزراعية الصناعيةلتنشيطاالستثمارية للتنمية اإلقليمية والتشغيل التابع للسلطة الفلسطينية 
  .  التابعة لالتحاد االوروبييتم تسيير المساھمة اليابانية عبر آلية بيغاس

االتحاد األوروبي يساھم في تطوير المدن والمناطق ": وروبي رالف طرافممثل االتحاد األوقال 
مدينة أريحا الزراعية الصناعية دعم إن . لتنافسية القطاع الخاص الفلسطينيالصناعية كجزء من دعمه 

  التنمية االقتصاديةتعد.  واليابان والسلطة الفلسطينيةيظھر نجاح الجھود المشتركة بين االتحاد األوروبي
الزدھار ي عنصر ھام في بناء الدولة وضمان ا، وھالفلسطينية أولوية رئيسية بالنسبة لالتحاد األوروبي

   . " تحديدا في سياق النمو الطبيعي الفلسطيني المتسارعاواالستقرار المستقبلي، ويعتبر ذلك ھام

 إلدارة االتحاد األوروبيحكومة اليابان تشكر " :السفير للشؤون الفلسطينية السيد تاكيشي اوكوبووقال 
برنامج الشراكة االستثمارية للتنمية اإلقليمية والتشغيل وفي نفس الوقت لصرف األموال الضرورية 

ونعبر عن سعادتنا بأن ھناك شركتين . بدون إبطاءلمستثمرين في مدينة أريحا الزراعية الصناعية ل
من الشراكة االستثمارية للتنمية اإلقليمية  بمساعدة تعمالن اآلن في مدينة أريحا الزراعية الصناعية

 تجاه مدينة أريحا الزراعية الصناعية التي تھدف لتنمية اقتصاد نريد أن نشدد على التزامنا. والتشغيل
   ."مستدام مع تركيز على المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم

مجموعة من لطة الفلسطينية في سبيل جذب االستثمار إلى مدينة أريحا الزراعية الصناعية، تمنح السو
 الشراكة وقد أقامت برنامج.  إلى المستثمرينما يتضمن إعفاءات وخصميات ضريبية بالحوافز

اإلقليمية والتشغيل من اجل توفير المساعدات المالية إلى المستثمرين في مدينة أريحا للتنمية االستثمارية 
ا  االتحاد األوروبي برنامجوفروقد . م في المدينةالزراعية الصناعية ومساعدتھم في تشغيل وبدء عملياتھ

الشراكة االستثمارية للتنمية (التمويل إلى برنامج السلطة الفلسطينية بيغاس بھدف تسيير الية  خاصا ضمن
 مليون 3,2:  مليون يورو؛ دعم من حكومة اليابان2: الدعم من االتحاد األوروبي() اإلقليمية والتشغيل

البرنامج مساعدات مالية إلى المستثمرين المؤھلين في مدينة أريحا الزراعية الصناعية من يوفر ). يورو
   . اجل شراء معدات، آليات، أدوات ومواد بناء لعملياتھم في المدينة
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  وھي متخصصة في صناعة منتجات التغليف2014للصناعة والتجارة في عام  FMHتأسست شركة 
  .  في مدينة أريحا الزراعية الصناعيةيتواجد المصنع. البالستيكية للعديد من القطاعات

  خلفية

يتم تسيير معظم مساعدات االتحاد األوروبي إلى السلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس، وھي اآللية المالية 
والخطط ) 2010-2008( لدعم خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية للفترة 2008التي أطلقت في عام 

طية جزء ھام من المصاريف باإلضافة إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تغ. ية الالحقةالوطنية الفلسطين
 تدعم األموال األوروبية برامج إصالحات وتنمية رئيسية في وزارات رئيسية ومساعدة السلطة . الجارية

بر آلية بيغاس  مليار يورو ع2، قدم ما مقداره 2008منذ شھر شباط . الفلسطينية في اإلعداد إلقامة الدولة
باإلضافة إلى ذلك، وفر االتحاد األوروبي مساعدات إلى الشعب . لصالح برامج الدعم المالي المباشر

  .  الفلسطيني عبر األونروا ومجال واسع من مشاريع التعاون

ي من لقد دعمت اليابان بقوة جھود التنمية االقتصادية التي تبذلھا وزارات رئيسية في المجالين المالي والفن
وآخذة ذلك بعين االعتبار، وفرت اليابان .  الفلسطينيين في اإلعداد للدولة المستقبليةاجل مساعدة

المساعدات إلى مدينة أريحا الزراعية الصناعية، الذي يعتبر مشروع كبير ومھم في إطار مبادرة اليابان 
ليابان دعما عبر مساعدات إضافة إلى ذلك، وفرت ا. 2006 عام تأطلق تيال"  السالم واالزدھارممر"

 المتحدة، باإلضافة إلى مشاريع لألمم تابعة أخرى توفر من قبل األونروا واليونيسيف ومنظمات إنسانية
لغاية اآلن، وفرت . تنموية شعبية عبر منظمات محلية، مثل المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية

   . 1993ي منذ عام  مليار دوالر أمريك1,7حكومة اليابان ما يقرب من 

  : لالتصال

  :مكتب ممثل االتحاد األوروبي

  (958 673 0599 ,867 5415 02)شادي عثمان 
  (957 673 0599 ,859 5415 02)ايناس أبو شربي 
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