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Palestinian Product Fair was held in Jericho Agro Industrial Park (JAIP) 

 

The Representative Office of Japan and PIEFZA (Palestinian Industrial Estates and Free 

Zones Authority) held “Palestinian Product Fair” in Jericho Agro Industrial Park 

(JAIP) in co-operation with the developer company of JAIP, “JAIP Company (JAIP 

Co.)”.  

 

Fifteen Japanese businessmen visited JAIP and had a meeting with Palestinian business 

leaders and visited the Fair. Forty two Palestinian companies, including thirteen 

companies which have already signed contracts with JAIP Co. to be tenants of JAIP, 

participated in the Fair to exhibit their products such as dates, olive oil, soaps, salt, 

marbles, machineries, etc.  . 

 

The idea for Jericho Agro Industrial Park (JAIP) started in 2006 as a core project of the 

Japanese government’s initiative called “Corridor for Peace and Prosperity”, as a mid- 

long term efforts for a sustainable economic development.  

 

Japan’s assistance to the PA is extended in a form of budget support or in forms of 

specific development projects. Japan has been supporting financially and technically the 

economic development efforts exerted by key ministries, to help prepare the PA for 

statehood in line with the PA's national development plans. Japan has also provided 

assistance through UN agencies including humanitarian assistance, as well as to local 

NGOs and local councils for their grassroots development projects. Japan’s assistance 

amounts approximately USD 1.5 billion in total since 1993. 
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(JAIP) إقامة معرض للمنتجات الفلسطينية في منطقة أريحا الصناعية الزراعية 

  

معرضا  PIEFZA الصناعية والمناطق الصناعية الحرة هيئة المدنمكتب ممثلية اليابان وأقام 

بالتعاون مع الشركة المطورة  JAIPالزراعية  الصناعية للمنتجات الفلسطينية في منطقة أريحا

 .   .JAIP Coالزراعية الصناعية منطقة أريحا ل

  

 عدد من الزراعية ولقاء الصناعية من رجال أعمال يابانيين بزيارة منطقة أريحا خمسة عشر قام 

 وأربعون  ااثن وشارك في المعرضلمعرض. زيارتهم ل على هامش فلسطينيين العمال األرجال 

 في إلستثمارل  .JAIP Coمعدا وعق وقعتشركة ثالثة عشر من ضمنهم فلسطينية  شركة

JAIP  . منتجاتها مثل التمور وزيت الزيتون والصابون والملح، الشركات بعرض جميع وقامت

 .وغيرها، وااللياتوالرخام، 

 

ساسي األمشروع ال ليكون 6002في عام  JAIPالزراعية الصناعية منطقة أريحا مشروع بدأ 

 ةوطويل ةمتوسطكنوع من الجهود ال"ممر السالم واالزدهار"،  ـب   اليابان المسماةلمبادرة حكومة 

 قتصادية مستدامة.اتنمية تحقيق المدى ل

  

أو في إطار مشاريع  دعم موازنة السلطةفي إطار للسلطة الفلسطينية تأتي المساعدات اليابانية 

 التي تمارسها ،ماليا وتقنيا اليابان جهود السلطة للتنمية االقتصادية تدعموتطويرية محددة. 

كما . مع الخطة الوطنية الفلسطينية للتنمية متزامنة  من أجل التحضير للدولة الرئيسية، وزارات ال

، بما فيها المساعدات االنسانية من خالل وكاالت تابعة لألمم المتحدةأيضا  مساعداتها  تقدم اليابانو

بلغ االهلية.  هم التنمويةمشاريع لدعمغير الحكومية ومؤسسات الحكم المحلي المنظمات ال جانب الى

 .1991منذ  مليار دوالر 1.5 ما يعادلالمساعدات اليابانية حجم 
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