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רקע כללי
על ידי שר האוצר  2012הפרוטוקול נחתם בפברואר •

שטייניץ ושר האוצר הסיני
מיועד למימון פרויקטים בתחומי החיסכון במים •

השקייה -בחקלאות 

מיליון דולר 300מסגרת הפרוטוקול היא •
,  שאנסי, ינהאי'צ, גאנסו, יאנג'סינג–חמש פרובינציות •

נינגשיה

מסגרת הפרוטוקול מתחלקת שווה בשווה בין  •
מיליון דולר לפרובינציה 60–הפרובינציות 



גופים רלוונטיים בתהליך מהצד הסיני
הפרויקטים הספציפיים מנהלי•
:סוכנויות הביצוע המקומיות •

– Agriculture Development Office  )תחת משרד האוצר המקומי( - Shaanxi, Ningxia

–Water Resources Department–Xinjiang, Gansu, Qinghai

•Provincial Development and Reform Commission 

•National Development and Reform Commission

•Chinese Ministry of Finance

•Tendering companies
–CITIC International Tendering Co. Ltd (CITIC) – Gansu, Shaanxi and Xinjiang

–China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC) – Qinghai

–China International Tendering Company (China ITC) – Ningxia

Exim Bank–בנק מממן •



תמונת מצב כיום
Shaanxi

פרויקטים 9•

feasibility studyהשלימו את ה •

לאישור Provincial DRCהועבר ל •

מארגן צוות בדיקה DRCה •
סיום תהליך הערכה בפרובינציה באמצע מארס ויעבירו אז ל –הערכה •

NDRC לאישור

באמצע אפריל NDRCסיום הליך אישור ב –הערכה •
לאחר האישור יחלו בהליך המכרז•
אבל סביר שיותר מאחד ולא יותר מחמישה, לא ידוע כמה מכרזים יהיו•



תמונת מצב כיום
Ningxia

פרויקטים 10•

feasibility studyאת ה השלימו •

לאישור Provincial DRCהועבר ל •

סיום תהליך הערכה בפרובינציה באמצע מארס ויעבירו –הערכה •
לאישור NDRCאז ל 

באמצע אפריל NDRCסיום הליך אישור ב –הערכה •
צפי לצאת במכרז לפני יוני•
לא סופי, מכרזים 2-3ככל הנראה •



תמונת מצב כיום
Qinghai

פרויקטים 7•

DRCוהעבירו ל  feasibility studyסיימו •

קיבלו מספר הערות וכרגע מבצעים את התיקונים•
יעבירו דוחות מתוקנים בסוף מארס וצפי לאישור מהיר•
באמצע אפריל NDRCיעבירו ל •
עוד לפני קבלת  , מצפים להתחיל בהליך המכרז באמצע אפריל•

NDRCהאישור הסופי מה 

ככל הנראה מכרז אחד גדול•



תמונת מצב כיום 

Gansu

פרויקטים 9•

•Feasibility study הועברו באוקטובר לרמת הפרובינציה
•DRC  אישר באוקטובר והעביר לNDRC

•NDRC אישר

specific project designכיום מכינים •

צפי למכרז מוקדם•
עדיין אין החלטה לגבי מספר המכרזים•



תמונת מצב כיום
Xinjiang

מכרזים 10•

feasibility studyסיימו •

•Water Resources Department  עוברים על הדוחות
תחילת מארס-בסוף פברואר DRCהעבירו ל •
NDRCלקראת סוף מארס והעברה ל  DRCצפי לאישור ה •

יהיה מהיר יוכלו להתחיל   NDRCבהנחה שהליך האישור ב •
במכרזים

מכרזים 2-3צפי ל •



צפי לעתיד

גאנסו ונינגשיה צפויות להיות הראשונות לצאת •
במכרזים

לפחות חצי   2013משרד האוצר הסיני מצפה שב •
מהכסף יועבר לפרובינציות

שנתיים  -צפי להשלמת הפרויקטים תוך שנתיים•
וחצי



?שאלות


