עדכון לתיאור עסקי השותפות
בדוח התקופתי לשנת 2017
של דלק קידוחים – שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות")
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 .1סעיף  1.1לדוח התקופתי – פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה
א .לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ (להלן" :קבוצת דלק") מיום  ,9.10.2018לפיה
התקבלה הצעת רכש חליפין מלאה שקבוצת דלק ביקשה לבצע למניות דלק מערכות
אנרגיה בע"מ (להלן" :דלק אנרגיה") ,ראו דוח הצעת מדף של השותפות מיום 16.9.2018
(מס' אסמכתא )2018-01-084490 :ודוח מיידי מיום ( 9.10.2018מס' אסמכתא2018-01- :
 ,)090619אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בזאת על דרך של הפנייה .נכון למועד דוח
זה ,מחזיקה קבוצת דלק (במישרין) ביחידות השתתפות של השותפות בשיעור של 4.99%
(חלף  7.83%טרם הצעת הרכש האמורה).
ב .לעניין מצגת אשר הוצגה במסגרת כנס משקיעים של קבוצת דלק ,ראו דוח מיידי של
השותפות מיום ( 11.11.2018מס' אסמכתא.)2018-01-101887 :
 .2סעיף (1.1.8ז) לדוח התקופתי – מבנה האחזקות העיקריות של השותפות
בחודש אוקטובר  2018מכרה ( Noble Energy Mediterranean Ltd.להלן" :נובל") את כל
החזקותיה בתמר פטרוליום בע"מ (להלן" :תמר פטרוליום") .בעקבות האמור לעיל ,נכון למועד
דוח זה ,מחזיקה השותפות ב 13.42% -מזכויות ההצבעה בתמר פטרוליום .יובהר כי ,לא חל כל
שינוי בשיעור החזקת השותפות בזכויות ההוניות בתמר פטרוליום ,העומד נכון למועד זה על
.22.6%
 .3סעיף  4לדוח התקופתי – תעודות מס
א .לעניין תעודות מס סופיות למחזיק זכאי בשל החזקת יחידת השתתפות של השותפות ושל
אבנר חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (להלן" :שותפות אבנר") ,לשנת המס  ,2014ולעניין
תעודת מס זמנית למחזיק זכאי בשל החזקת יחידת השתתפות של השותפות לשנת המס
 ,2017ראו דוחות מיידים של השותפות מהימים  4.10.2018ו( 8.10.2018 -מס' אסמכתאות:
 2018-01-088264ו ,)2018-01-101494 -אשר המידע המופיע בהם נכלל בזאת על דרך
ההפניה.
ב .בהמשך לאמור בסעיף  4.4לדוח התקופתי ,יצוין כי ,על אף שנכון למועד דוח זה ,הסתיימה
ביקורת רשות המסים לדוחות המס של השותפות ושל שותפות אבנר לשנת המס 2015
ונחתמו הסכמי שומות עם רשות המסים ,טרם הופקו תעודות מס סופיות לשנת המס ,2015
מאחר ותוקף תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל ההחזקה ומכירה של יחידות
השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) ,התשמ"ט – ( 1988להלן בסעיף זה" :התקנות") ,הינו
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העדכון כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי השותפות במהלך הרבעון השלישי של שנת 2018
ועד בסמוך לפני מועד דוח זה בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי למעט עדכונים שנכללו בדוח רבעון ראשון
ליום ( 31.3.2018מס' אסמכתא )2018-01-048577 :ובדוח רבעון שני ליום ( 30.6.2018מס' אסמכתא2018-01- :
( )077380להלן" :דוח רבעון שני  . )"2018העדכון מתייחס למספרי הסעיפים בפרק א' (תיאור עסקי השותפות)
בדוח התקופתי לשנת  2017שפורסם ביום ( 21.3.2018מס' אסמכתא( )2018-01-022209 :להלן" :הדוח
התקופתי") ,אלא אם צוין אחרת.

עד ליום  ,30.6.2015וטרם הוארך תוקפן למועד מאוחר יותר .תעודות מס סופיות ,בהתאם
להסכמי שומות כאמור ,תונפקנה ותפורסמנה בהתאם רק לאחר הארכת תוקפן של
התקנות .בהתאם להסכמי שומות כאמור ,ההכנסה החייבת לצורכי מס של השותפות ושל
שותפות אבנר בשנת  2015הינה כ 317.4 -מיליון ש"ח וכ 293.3 -מיליון ש"ח ,בהתאמה,
ובגינה שילמו השותפות ושותפות אבנר מס על חשבון בעלי יחידות השתתפות בשותפות
ובשותפות אבנר בסך של כ 92-מיליון ש"ח ובסך של כ 88 -מיליון ש"ח ,בהתאמה.
 .4סעיפים  4.3.5ו 4.3.6 -לדוח התקופתי – בקשה לבית המשפט למתן הוראות בנוגע לפרשנותו
ואופן יישומו של סעיף  19לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,התשע"א( 2011-להלן:
"הבקשה")
ביום  6.9.2018התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בבקשת השותף הכללי להורות
על סילוק בקשה למתן הוראות שהגיש המפקח ביום  8.5.2018לבית המשפט המחוזי בתל-
אביב ,במסגרתה התבקש בית המשפט להורות לשותף הכללי לשאת בהוצאות המפקח במסגרת
הבקשה וכן במסגרת הערעור שהוגש לבית המשפט העליון ביום  31.12.2017על פסק דינו של
בית המשפט המחוזי מיום  1.11.2017בבקשה (להלן" :הערעור") .בהתאם לעמדתו של בית
המשפט ,כפי שהושמעה בדיון האמור ,ובעקבות המלצתו ,חתמו המפקח והשותף הכללי על
הסכם פשרה ,לפיו באסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות יובא לאישור
שכר טרחת עורכי הדין של המפקח בבקשה ובערעור ,כך שהתשלום ייעשה מקופת השותפות.
הסכם כאמור קיבל תוקף של פסק דין ביום .31.10.2018
 .5סעיף  6לדוח התקופתי  -סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
ביום  9.10.2018פרסם שר האנרגיה את "התוכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת" ,שעיקרה
צמצום השימוש במוצרי דלק מזהמים עד שנת  .2030התוכנית הציבה יעדים לשנת  2030תוך
פירוט צעדים קונקרטיים וקביעת לוחות זמנים בשלושה תחומים עיקריים כדלקמן:
א .בתחום החשמל ,הפחתה הדרגתית של ייצור חשמל בפחם .החל משנת  2028יופסק לחלוטין
השימוש בפחם בייצור חשמל בכל תחנות הכוח הפחמיות ,וייצור החשמל יתבסס על גז
טבעי ואנרגיות מתחדשות בלבד ,תוך סגירה סופית של התחנות הפחמיות בחדרה
ובאשקלון.
ב .בתחום התחבורה ,הפסקת צריכת מוצרי דלק מזהמים בתחבורה היבשתית ומעבר
לשימוש בכלי רכב חשמליים וכלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס .בהתאם ,החל משנת 2030
תיאסר כניסת כלי רכב לישראל המונעים בבנזין או בסולר ו 100%-מכלי הרכב החדשים
בישראל יונעו בעזרת חשמל וגז טבעי דחוס.
ג .בתחום התעשייה ,הפסקת השימוש במזוט ,גפ"מ וסולר והחלפתם במקורות אנרגיה
יעילים ונקיים יותר החל משנת .2030
התוכנית פורסמה להערות הציבור ובהמשך תובא לאישור הממשלה.
להערכת השותפות ,אישור התוכנית ויישומה עשויים להביא לגידול בביקושים לגז טבעי במשק
הישראלי.
 .6סעיף (7.3.4ד) לדוח התקופתי – פיתוח מאגר תמר ( South-Westלהלן" :מאגר )"SW
בהמשך לאמור בסעיף (7.3.4ד) לדוח התקופתי ,בחודש אוקטובר  2018הגישה נובל ,לבקשת
משרד האנרגיה ,תכנית פיתוח מעודכנת של מאגר תמר  .SWתכנית הפיתוח המעודכנת דומה

בעיקרה לתכנית המקורית ,וכוללת פרטים הקשורים בפעולות שאירעו ומידע חדש שהתקבל
מאז מועד הגשת תוכנית הפיתוח המקורית (חודש אפריל .)2014
 .7סעיף (7.4.5ג) לדוח התקופתי – תוכנית לפיתוח מאגר לוויתן
נכון למועד דוח זה ,ביצעה אסדת  Ensco DS-7את ההשלמה ( )completionשל קידוחי לוויתן-
 ,4לוויתן 3-ולוויתן 5-והחלה בביצוע ההשלמה של קידוח לוויתן ,7-אשר צפויה להסתיים עד
לסוף שנת .2018
 .8סעיף  7.5לדוח התקופתי  -רישיון "/399רועי" (להלן" :רישיון רועי")
ביום  25.9.2018הודיעה רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת (להלן" :רציו") כי הממונה
על ענייני הנפט במשרד האנרגיה (להלן" :הממונה") הודיע כי הוא מאריך את תוקף רישיון רועי
עד ליום  ,14.4.2020בכפוף לשינוי תוכנית העבודה ברישיון רועי ,כדלקמן:
תקופה
 2018ואילך

תיאור תמציתי של תכנית העבודה המתוכננת
בהתאם לתכנית העבודה המחייבת ברישיון רועי נדרש לבצע את הפעולות כדלקמן:
• עד ליום  – 15.12.2018חתימת חוזה עם קבלן קידוח והעברתו לממונה.
• עד ליום  – 30.9.2019תחילת קידוח בשטח רישיון רועי.
• עד שלושה חודשים מסיום הקידוח – הגשת דוח מסכם של תוצאות הקידוח.

יובהר ,כי לאור העובדה שלשותפות אופציה בלבד ברישיון רועי ,ואין לה גישה למידע של
העסקה המשותפת ,תיאור תכנית העבודה המתוכננת ולוחות הזמנים של הפעולות האמורות,
מבוססים על פרסומים פומביים של רציו בלבד.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  -התיאור לעיל בעניין הפעולות המתוכננות ברישיון רועי,
לרבות לוחות זמנים לביצוען ,הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
( 1968להלן" :חוק ניירות ערך") ,ומבוסס על פרסומים פומביים של רציו בלבד .ביצוע תכנית
העבודה בפועל ,לרבות לוחות הזמנים עשוי להיות שונה מהותית מהמפורט לעיל והוא מותנה,
בין היתר ,ברגולציה החלה ,ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית.
 .9סעיף (7.6.3ד) לדוח התקופתי – מאגר "אפרודיטה" בקפריסין
נכון למועד דוח זה ,טרם אושרה תוכנית הפיתוח המעודכנת שהגישו השותפים במאגר
אפרודיטה על-ידי ממשלת קפריסין .אף שלכאורה על-פי הסכם הזכיון ( Production Sharing
 )Contractמיום ( 24.10.2008להלן" :הסכם הזיכיון") ,לממשלת קפריסין קיימת אפשרות,
בהעדר תוכנית פיתוח מאושרת ,לטעון לביטול הסכם הזיכיון ,ממשיכים ופועלים השותפים
במאגר אפרודיטה בשיתוף פעולה עם ממשלת קפריסין לעדכון ואישור תוכנית הפיתוח ועדכון
הסכם הזיכיון .במסגרת זו ,החליטה ממשלת קפריסין להזמין את השותפים לסדרת דיונים
בנושא עדכון הסכם הזיכיון ,לרבות עדכון מנגנון התנאים הפיסקליים .נכון למועד דוח זה,
ובעקבות הזמנה כאמור ,מקיימים הצדדים דיונים רציפים בנושא האמור.
 .10סעיף (7.11.5א) .1לדוח התקופתי – הסכם לאספקת גז טבעי ממאגר תמר לArab Potash -

 Companyו"( Jordan Bromine Company -הרוכשות")
בהמשך לאמור בסעיף (7.11.5א) .1לדוח התקופתי ,בחודש אוקטובר  2018נחתם הסכם נוסף
לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר ,לבין NBL Eastern Mediterranean Marketing Limited
(להלן )"NBL" :לצורך ייצוא גז טבעי לצרכנים בירדן (להלן" :הסכם -NBLתמר השני") .בד

בבד עם חתימת הסכם -NBLתמר השני ,חתמה  NBLעל הסכם נוסף עם הרוכשות ,לפיו
תרכושנה הרוכשות מ NBL-כמות נוספת של גז טבעי שתשמש אותן כאמור במפעליהן
הממוקמים בגדה המזרחית של ים המלח בירדן (להלן" :הסכם האספקה השני") ,על בסיס
מזדמן ( )Interruptibleבהיקף כולל של עד כ ,BCM 1 -כאשר ל NBL-קיימת זכות בהתאם
למועדים הקבועים בהסכם להודיע לרוכשות כי האספקה בהתאם להסכם -NBLתמר השני
תתבצע על בסיס מחייב ( .)Firmהאספקה על פי הסכם -NBLתמר השני צפויה להתחיל במהלך
הרבעון הראשון של  2019וצפויה להימשך עד למועד סיום האספקה על-פי הסכם האספקה
הראשון .יצוין ,כי הסכם -NBLתמר השני והסכם האספקה השני כפופים לקבלת האישורים
הרגולטורים בירדן ובישראל וכן מותנים בחתימת הסכם הולכה עם נתג"ז לשם הזרמת כמויות
הגז הנוספות האמורות לעיל .יתר תנאי הסכם -NBLתמר השני והסכם האספקה השני הינם
בתנאים הדומים להסכם -NBLתמר והסכם האספקה הראשונים.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – ההערכות דלעיל ביחס לכמויות הגז הטבעי שתירכשנה על
ידי הרוכשות במסגרת הסכם האספקה השני ,ותחילת מועד האספקה על-פי הסכם האספקה
השני ,מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,אשר אין כל ודאות כי יתממש,
כולו או חלקו ,והעשוי להתממש באופן שונה מהותית ,וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי
התקיימות התנאים המתלים בהסכם האספקה השני ,אי קבלת אישורים רגולטוריים ,שינויים
בהיקף ,בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על-ידי כל אחת מהרוכשות האמורות.
 .11סעיפים (7.11.5א) .2ו(7.11.5 -ב) .2לדוח התקופתי  -הסכמים לאספקת גז טבעי מפרויקטי
תמר ולוויתן לחברת ( Dolphinus Holdings Limitedלהלן" :הסכם תמר-דולפינוס",
"הסכם לוויתן-דולפינוס" ו" -דולפינוס" ,בהתאמה)
בהמשך לאמור בסעיפים (7.11.5א) .2ו(7.11.5 -ב) .2לדוח התקופתי יצוין ,כי ביום 26.9.2018
חתמו השותפות ונובל על מזכר הבנות בלתי מחייב עם שותפי תמר ועל מזכר הבנות בלתי מחייב
עם שותפי לוויתן בקשר להקצאת קיבולת והסדרים נוספים לצורך הזרמת גז טבעי בתשתיות
הולכה מישראל למצרים ,לרבות בצינור הולכת הגז הקיים של חברת  EMGובצינור הפן ערבי
דרך עקבה .בנוסף לאמור ,הסבו השותפות ונובל את הסכם תמר-דולפינוס לכלל השותפים
בפרויקט תמר ואת הסכם לוויתן-דולפינוס לכלל השותפים בפרויקט לוויתן ,בהתאם לשיעור
זכויותיהם של השותפים בכל אחד מנכסי הנפט הנ"ל .לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של
השותפות מיום ( 27.9.2018מס' אסמכתא ,)2018-01-086332 :אשר המידע המופיע בו נכלל
בזאת על דרך ההפניה.
 .12סעיף (7.12.2ב).2ב .לדוח התקופתי – תיאור שווקי היעד הפוטנציאליים המרכזיים לייצוא גז
טבעי בצנרת מפרויקט תמר ומפרויקט לוויתן – מצרים
לעניין התקשרות  ,EMED Pipeline B.V.חברה בת של השותפות (( )25%באמצעות חברה בת
בבעלות מלאה של השותפות הרשומה בקפריסין))25%( Noble Energy International Ltd. ,
ושותף מצרי ( ,)50%בהסכמים לרכישת  39%מהון המניות של  ,EMGראו דוחות מיידים של
השותפות מיום ( 27.9.2018מס' אסמכתא )2018-01-086332 :ומיום ( 2.10.2018מתקן) (מס'
אסמכתא ,)2018-01-086851 :אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בזאת על דרך של הפנייה.
בהקשר זה יצוין כי ,השותפות ונובל החלו במשא ומתן עם חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ
(קצא"א) ונתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז) ביחס לאפשרות הולכת גז טבעי למצרים,

באמצעות מערכת ההולכה ,וזאת לאחר שהצדדים קיימו בחינות ראשוניות של ההיבטים
הטכניים של אפשרות זו .יודגש כי ,בשלב מקדמי זה אין כל וודאות כי המשאים ומתנים
האמורים יתגבשו לכדי הסכמים מחייבים ומה יהיו תנאיהם של הסכמים כאמור (אם וככל
שיחתמו).
 .13סעיף  7.20לדוח התקופתי – מימון
א .אגרות חוב דלק ואבנר (תמר בונד) בע"מ (להלן " :תמר בונד")
לעניין דוחות דירוג עדכניים של אגרות חוב ,אשר הונפקו למשקיעים מסווגים בישראל,
בארה"ב ובמדינות נוספות על-ידי תמר בונד ,שפרסמה  ,Moody'sראו דוח מיידי של
השותפות מיום ( 15.11.2018מס' אסמכתא ,)2018-01-103804 :אשר הפרטים המופיעים
בו נכללים בזאת על דרך של הפנייה.
ב .בהמשך לאמור בסעיף (7.20.2א) לדוח התקופתי יצוין ,כי השותפות עמדה באמות המידה
הפיננסיות להן התחייבה במסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') של השותפות לציבור
כאמור בסעיף (7.20.1ה) לדוח התקופתי ,כמפורט להלן:
אמת מידה פיננסית

של

ההון הכלכלי
השותפות
יחס ההון הכלכלי
לחוב
חלוקה

היחס הנבדק ליום
30.9.2018
ולמועד הדוח
כ 4,153 -מיליון דולר
כ10-
-

ג .בהמשך לאמור בסעיף (7.20.2ב) לדוח התקופתי יצוין ,כי השותפות עמדה באמות המידה
הפיננסיות להן התחייבה במסגרת הסכם המימון כאמור בסעיף (7.20.1א) לדוח התקופתי,
כמפורט להלן:
אמת מידה פיננסית

היחס הנבדק
ליום 30.9.2018

היחס הנבדק
ליום
– 22.10.2018
מועד משיכת
הכספים2

היחס הנבדק
נכון למועד
פרסום הדוח

היחס הנדרש לכסוי
החוב

3.6

3.4

3.4

 .14סעיף (7.25.12ב) .1לדוח התקופתי – תשלום תמלוגים לבעלי עניין בשותפות
א .לעניין אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי בשותפות מיום  4.9.2018את
תחשיב מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר ,לפיו מועד תחילת תשלום תמלוגים לקבוצת
דלק ,דלק אנרגיה ודלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :בעלות התמלוג") בשיעור של 6.5%
(חלף שיעור של  )1.5%חל בחודש ינואר  ,2018ראו דוח מיידי של השותפות מיום 5.9.2018
(מס' אסמכתא ,)2018-01-082531 :אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך של
הפנייה .יצוין כי ,בהמשך לפניית השותפות לבעלות התמלוג בדרישה להשבת סך של כ2 -
2

בהתאם לאמור בסעיף (7.20.4א) לדוח התקופתי ,עמידה ביחס הנדרש לכיסוי החוב תימדד ,בין היתר ,בעת כל
משיכה .החל מיום ( 21.8.2018מועד פרסום דוח רבעון שני  )2018ועד למועד פרסום דוח זה ביצעה השותפות 3
משיכות ,כאשר משיכה אחרונה בוצעה ביום  .22.10.2018בכל אחת מ 3-המשיכות האמורות עמדה השותפות
ביחס הנדרש.

מיליון דולר ששולם להן ביתר ,ביום  20.9.2018השיבו בעלות התמלוג לשותפות את הסך
האמור.
ב .ביום  6.9.2018התקיימה אסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות אשר זומנה על-ידי
מפקח השותפות ,במסגרתה ,בין היתר ,הוחלט על אישור תקציב ליווי המפקח את הליך
בחינת מועד החזר ההשקעה .לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים (מתקנים) מהימים
 2.9.2018ו( 12.9.2018 -מס' אסמכתאות 2018-01-081628 :ו ,2018-01-083794 -בהתאמה)
אשר המידע המופיע בהם נכלל בזאת על דרך ההפניה.
 .15סעיף  7.26לדוח התקופתי – הליכים משפטיים
א .בהמשך לאמור בסעיף  7.26.1לדוח התקופתי ובסעיף (20א) לפרק א' (תיאור עסקי
השותפות) לדוח רבעון שני בדבר הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה על ידי צרכן של
חברת החשמל נגד שותפי תמר ביום  18.6.2014לבית המשפט המחוזי בתל אביב (להלן
בסעיף זה" :בקשת האישור") ,יצוין כי ,ביום  14.11.2018הוגשה בקשה (מוסכמת) מטעם
מבקשת בקשת האישור לדחות את מועד הגשת הסיכומים מטעם המבקשת ליום
( 31.12.2018חלף  .)18.11.2018ביום  18.11.2018ניתנה ארכה כמבוקש .המועד להגשת
סיכומים מטעם שותפי תמר הינו .31.3.2019
ב .בהמשך לאמור בסעיף  7.26.4לדוח התקופתי בדבר בקשה לאישור תובענה ייצוגית (להלן
בסעיף זה" :בקשת האישור") בקשר עם עסקת המיזוג בין השותפות לבין שותפות אבנר,
יצוין כי ,ביום  15.10.2018התקיים דיון קדם משפט בבקשת האישור במסגרתו הסכימו
הצדדים לנסות להגיע להסדר דיוני בבקשת המבקשים למתן צו לגילוי ועיון במסמכים,
ולמסור הודעה לבית המשפט בעניין בתוך  60ימים.
ג .בהמשך לאמור בסעיף (7.26.6א) לדוח התקופתי בדבר הליך הגישור בקשר עם רישיון
"/353ערן" יצוין ,כי בהתאם להחלטת בית המשפט מיום  ,20.8.2018על הצדדים לעדכן
בדבר תוצאות הליך הגישור עד ליום .27.11.2018
 .16סעיף ( 7.27.1ב)( )5לדוח התקופתי – יעדים ואסטרטגיה עסקית בפרויקט תמר
בהמשך לאמור בסעיף (7.27.1ב)( )5לדוח התקופתי ,נכון למועד דוח זה ,מקדמת השותפות
מספר חלופות למכירת יתרת החזקותיה הישירות בחזקות "תמר" ו"-דלית" ( 22%מתוך
 ,)100%בהתאם לקבוע במתווה הגז ,ובהן הקמת תאגיד ייעודי אשר ינפיק חוב והון ,אשר
יירשמו למסחר בבורסה זרה ו/או בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,ו/או מכירה לצד שלישי.
 .17תקנות  21ו 22-בפרק ד' לדוח התקופתי – מדיניות התגמול ופוליסה לביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי
ביום  20.11.2018זומנה על-ידי השותפות אסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות ליום
 ,27.12.2018אשר על סדר יומה )1( :עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף
הכללי בנושא ביטוח ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה; ( )2אישור תנאי מסגרת לתקופה של
שלוש שנים להתקשרויות עתידיות של השותף הכללי ו/או השותפות בפוליסה לביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי ,במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת
על-ידי קבוצת דלק .לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום ( 20.11.2018מס' אסמכתא2018- :
 ,01-105829בהתאמה) ,אשר המידע המופיע בו נכלל בזאת על דרך ההפניה.

 .18תקנה  26בפרק ד' לדוח התקופתי – הדירקטורים של השותף הכללי
לעניין החלטת אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות מיום  10.10.2018לאשר את מינויים
של ה"ה יעקב זק ועמוס ירון כדירקטורים חיצוניים בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות,
לתקופת כהונה בת שלוש ( )3שנים שתחילתה במועד סיום תקופת כהונתם הנוכחית ,קרי 22
באוקטובר  ,2018ראו דוחות מיידים של השותפות מהימים ( 20.9.2018מתקן) ו10.10.2018 -
(מס' אסמכתאות 2018-01-076228 :ו ,)2018-01-091300 -אשר הפרטים המופיעים בהם
נכללים בזאת על דרך של הפנייה .יצוין כי ,כהונתו של מר איתן רוזנמן כדירקטור חיצוני
בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות הסתיימה ביום .22.10.2018
 .19להלן טבלה הכוללת נתוני הפקה של גז טבעי וקונדנסט ברבעונים הראשון ,השני והשלישי
של שנת  2018בפרויקט
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רבעון 1
גז טבעי
סה"כ תפוקה (המשויכת למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות)
בתקופה (ב MMCF -לגז טבעי
ובאלפי חביות לקונדנסט)
מחיר ממוצע ליחידת תפוקה
(המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות) (דולר לMCF -
ולחבית)
תשלום
(כל
תמלוגים
שנגזר מתפוקת הנכס המדינה
לרבות
המפיק
ברוטו צדדים
מההכנסה
מנכס הנפט) ממוצעים שלישיים
ליחידת
ששולמו
תפוקה (המשויכים בעלי עניין
הזכויות
למחזיקי
ההוניות של השותפות)
ממוצעות ליחידת
הפקה MCF
עלויות ל-
(דולר
למחזיקי
ולחבית) (המשויכות
תפוקה
הזכויות ההוניות של השותפות)
6
(דולר ל MCF -ולחבית)
תקבולים נטו ממוצעים ליחידת
למחזיקי
(המשויכים
תפוקה
הזכויות ההוניות של השותפות)
(דולר ל MCF -ולחבית)

רבעון

קונדנסט

גז טבעי

52

רבעון 3

קונדנסט

גז טבעי

21,925

32.4

23,408

30.6

5.5

50.4

5.5

67.6

5.5

0.6

5.6

0.6

7.6

0.6

0.1

0.9

0.1

1.1

0.4

3.5

0.3

4

0.4

1.9

0.4

2

4.0

38.5

4.1

52.9

25,349

34.2
70
7.9

0.1

4

5
6

0.9

0.4

4.7

0.3

1.7

4.1

54.8
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קונדנסט

הנתונים המובאים בטבלה לעיל ביחס לשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפות במחיר ממוצע ליחידת
תפוקה ,בתמלוגים ששולמו ,בעלויות ההפקה ובתקבולים נטו ,עוגל עד ספרה אחת אחרי הנקודה העשרונית.
נתוני ההפקה כוללים בנוסף להחזקתה הישירה של השותפות בפרויקט תמר ,גם את חלקה של השותפות בנתוני
ההפקה של תמר פטרוליום ,באופן הבא :החל מיום  1.1.2018ועד ליום ( 13.3.2018יום השלמת עסקה בין תמר
פטרוליום לבין נובל לרכישת  7.5%בחזקות תמר ודלית) החזקה ישירה ועקיפה בפרויקט תמר בשיעור של ,25.7%
והחל מיום  ,14.3.2018החזקה ישירה ועקיפה בפרויקט תמר בשיעור של .25.7855%
תמלוגים ששולמו לבעלי עניין הינן לאחר דוח תחשיב מועד החזר ההשקעה (לפרטים נוספים ראו ביאור 4טו לדוחות
הכספיים תמציתיים ביניים ליום  30.9.2018של השותפות המצורפים בהמשך).
יודגש כי ,עלויות ההפקה הממוצעות ליחידת תפוקה כוללות עלויות הפקה שוטפות בלבד ואינן כוללות את עלויות
החיפוש והפיתוח של המאגר.

_________________________
דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
באמצעות דלק ניהול קידוחים ( )1993בע"מ ,השותף הכללי
נחתם על-ידי :גבי לסט ,דירקטור (חלף יו"ר הדירקטוריון)
ויוסי אבו ,מנכ"ל

דלק קידוחים שותפות מוגבלת
 20בנובמבר2018 ,

דוח הדירקטוריון של השותף הכללי
לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2018
דירקטוריון דלק ניהול קידוחים ( )1993בע"מ (להלן" :השותף הכללי") מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון
לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר ( 2018להלן" :תקופת הדוח").

חלק ראשון  -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי השותפות
 .1נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי השותפות
דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות" או "דלק קידוחים") ,נוסדה ביום  1ביולי  1993על-פי
הסכם שותפות ב ין הנאמן דלק נאמנויות קידוחים בע"מ כשותף מוגבל מצד אחד ובין דלק ניהול קידוחים
( )1993בע"מ ,כשותף כללי מצד שני.

שינויים עיקריים שחלו בתקופת הדוח:
לתיאור מקיף של השינויים העיקריים בעסקי השותפות בתקופת הדוח ,ראה עדכוני פרק א' (תיאור עסקי
השותפות) לדוח התקופתי לשנת  ,2017לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  31במרץ  ,2018לדוחות
הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30ביוני  2018וכן לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר
( 2018המצורפים בהמשך).

 .2תוצאות הפעילות
א .כללי
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,עיקר עיסוקה של השותפות הינו בחיפוש ,פיתוח והפקה של גז טבעי,
קונדנסט ונפט ,ובכלל זה ,בהפקה ומכירה של גז טבעי וקונדנסט ממאגר תמר שבשטח חזקת תמר (להלן:
"פרויקט תמר") ,בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר ,בפיתוח שלב 1א' בתוכנית הפיתוח של מאגר
לוויתן ובקידום מסחור הגז הטבעי והקונדנסט ממנו ,בקידום ותכנון שלב 1ב' בתוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן
לשווקי יעד נוספים ,בקידום ותכנון של מסחור הגז הטבעי ופיתוח מאגר אפרודיטה ,בבחינת חלופות תשתית
שונות להזרמת גז טבעי לשווקי יעד נוספים ,בפעילות חיפושים בנכסי הנפט בהם מחזיקה השותפות לרבות
למטרות נפט ,לצד בחינת כניסה לנכסי נפט נוספים בישראל ובאגן הים התיכון .כמו כן ,עוסקת השותפות
בקידום פרויקטים שונים מבוססי גז טבעי ,במטרה להגדיל את היקף מכירות הגז הטבעי מנכסי הנפט בהם
מחזיקה השותפות ,וכן בבחינה ובקידום חלופות שונות למכירת החזקות השותפות בפרויקט תמר ,בהתאם
להוראות מתווה הגז .במסגרת זו ,מקדמת השותפות מספר חלופות למכירת יתרת החזקותיה במאגרי "תמר" ו-
"דלית" ( 22%מתוך  ,)100%בהתאם לקבוע במתווה הגז ,ובהן הקמת תאגיד ייעודי אשר ינפיק חוב והון ,אשר
יירשמו למסחר בבורסה זרה ו/או בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,ו/או מכירה לצד שלישי.
בחודש יולי  ,2017השלימה השותפות עסקה למכירת ( 9.25%מתוך  31.25%אשר היו ברשותה) מחזקות תמר
ודלית (להלן" :החזקות") לחברת תמר פטרוליום בע"מ ,והחל ממועד זה מחזיקה השותפות ,באופן ישיר ,ב-
 22%מהחזקות .עם השלמת העסקה רשמה השותפות רווח בסך של כ 567 -מיליון דולר אשר נרשם בדוח רווח
והפסד בסעיף "הכנסות אחרות".
בחודש ינואר  2018חל "מועד החזר ההשקעה" כהגדרתו בהסכם העברת הזכויות משנת  1993והחל ממועד זה
משלמת השותפות תמלוג על לקבוצת דלק ,דלק אנרגיה בשיעור  6.5%חלף  .1.5%עוד יצויין ,כי במהלך חודש
1

יוני  2018הועברו הזכויות לקבלת תמלוגים בגין פרויקט תמר מדלק אנרגיה לדלק תמלוגים ( )2012בע"מ.
לפרטים נוספים ראו ביאור  4טו בדוחות הכספיים המצורפים בהמשך.
הרווח הנקי של השותפות בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 225.9 -מיליון דולר ,לעומת רווח נקי בסך של כ-
 754.5מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד  .הקיטון ברווח נובע בעיקר מרווח בסך של כ 567 -מיליון דולר
ממכירת החזקות ,אשר נרשם בתקופה המקבילה אשתקד ,כמפורט לעיל.
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת  2018הסתכם לסך של כ 74.1 -מיליון דולר לעומת סך של כ 616.6 -מיליון
דולר בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטון ברווח נובע בעיקר מרווח בסך של כ 567 -מיליון דולר ממכירת
החזקות ,אשר נרשם ברבעון המקביל אשתקד ,כמפורט לעיל.
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ניתוח דוחות על הרווח הכולל
להלן נתונים עיקריים לגבי דוחות על הרווח הכולל של השותפות באלפי דולר:
1-3/2018

הכנסות:
ממכירת גז טבעי וקונדנסט
בניכוי תמלוגים

הוצאות ועלויות:
עלות הפקת הגז והקונדנסט
הוצאות פחת ,אזילה והפחתות
הוצאות חיפושי נפט וגז והוצאות
ישירות אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
סך הכל הוצאות ועלויות

106,606
21,278
85,328

4-6/2018

113,463
20,789
92,674

1-9/2018

7-9/2018

124,579
25,087
99,492

344,648
67,154
277,494

1-9/2017

401,243
63,399
337,844

7-9/2017

109,559
17,909
91,650

2017

501,926
80,256
421,670

8,502
10,309

7,406
11,262

6,745
12,955

22,653
34,526

27,331
81,508

7,149
25,321

35,188
94,898

1,375
2,299
22,485

2,210
2,984
23,862

2,684
2,348
24,732

6,269
7,631
71,079

5,350
8,419
122,608

1,992
3,502
37,964

7,840
10,629
148,555

הכנסות (הוצאות) אחרות
חלק השותפות ברווחי (הפסדי) חברה
כלולה ,נטו

()988

474

-

()514

566,934

566,934

566,542

()5,360

4,388

6,352

5,380

5,493

5,493

10,042

רווח תפעולי

56,495

73,674

81,112

211,281

787,663

626,113

849,699

הוצאות מימון

()15,804

()15,296

()13,905

()45,005

()55,455

()17,908

()75,044

הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו
רווח לפני היטל
היטל רווחי נפט וגז

48,360
32,556
89,051
()757

6,302
()8,994
64,680
()1,224

7,577
()6,328
74,784
()641

62,239
17,234
228,515
()2,622

25,598
()29,857
757,806
()3,306

7,733
()10,175
615,938
693

46,872
()28,172
821,527
()4,305

רווח נקי
רווח (הפסד) כולל אחר בגין פריטים
שיתכן ויסווגו מחדש לאחר מכן לרווח
או הפסד:
רווח (הפסד) בגין עסקאות גידור
תזרים מזומנים
רווח בגין נכסים פיננסיים זמינים
למכירה
העברה לרווח או הפסד בגין עסקאות
גידור תזרים מזומנים
העברה לרווח או הפסד בגין מימוש
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
הפסד כולל אחר
סך הכל רווח כולל

88,294

63,456

74,143

225,893

754,500

616,631

817,222

-

-

-

-

()3,957

()2,203

()3,957

-

-

-

-

137

-

2,237

()621

()567

()678

()1,866

()216

()216

()904

()621
87,673

()567
62,889

()678
73,465

()1,866
224,027

()963
()4,999
749,501

()2,419
614,212

()695
()3,319
813,903

מכירות גז בBCM1 -
2
מכירות קונדנסט ב -אלפי חביות

2.4
109

2.6
118

2.8
133

7.8
360

7.5
345

2.6
119

9.9
455

 1הנתונים מתייחסים למכירות גז טבעי ( )100%בפרויקט תמר ובפרויקט ים תטיס ,מעוגלים לעשירית .BCM
 2הנתונים מתייחסים למכירות קונדנסט ( )100%בפרויקט תמר מעוגלים לאלפי חביות.
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הכנסות בניכוי תמלוגים הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 277.5 -מיליון דולר לעומת סך של כ 337.8 -מיליון
דולר בתקופה המקבילה אשתקד ,ירידה של כ .18% -הירידה בהכנסות נובעת בעיקר ממימוש זכויות השותפות
במאגר תמר ומעלייה בשיעור תמלוג העל ,כאמור לעיל ,אשר קוזזו בחלקן באמצעות עלייה בכמות הגז הנמכר
ממאגר תמר.
ההכנסות בניכוי תמלוגים לרבעון השלישי של שנת  2018הסתכמו לסך של כ 99.5 -מיליון דולר לעומת סך של כ-
 91.7מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד .עלייה של כ 8%-הנובעת בעיקר מעלייה בכמות הגז שנמכר
ממאגר תמר ,אשר מנגד קוזזה בחלקה מעלייה בשיעור תמלוגי על כאמור לעיל.
עלות הפקת הגז והקונדנסט כוללת בעיקר את הוצאות ניהול ותפעול פרויקט תמר הכוללת ,בין היתר ,הוצאות
שינוע והובלה ,שכר עבודה ,ייעוץ ,תחזוקה וביטוח .עלות הפקת הגז והקונדנסט הסתכמה בתקופת הדוח לסך
של כ 22.6 -מיליון דולר לעומת סך של כ 27.3 -מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד .הירידה בעלות ההפקה
נובעת בעיקר ממימוש חלק מזכויות השותפות במאגר תמר.
עלות הפקת הגז לרבעון השלישי של שנת  2018הסתכמה לסך של כ 6.7 -מיליון דולר לעומת סך של כ7.1 -
מיליון דולר ,בתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות פחת ,אזילה והפחתות הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 34.5 -מיליון דולר לעומת סך של כ81.5 -
מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד .הוצאות הפחת בתקופה כוללות פחת אזילה בפרויקטים תמר וים
תטיס .עיקר הירידה בהוצאות לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת ,בין היתר ,מהפחתת עלות קידוח
דולפין שברשיון חנה ומעדכון התחייבויות לסילוק נכסי נפט וגז בסך כולל של כ 40 -מיליון דולר ובתקופת הדוח
מהירידה ממימוש חלק מזכויות השותפות במאגר תמר.
הוצאות פחת ,אזילה והפחתות לרבעון השלישי של שנת  2018הסתכמו לסך של כ 13 -מיליון דולר לעומת סך של
כ 25 -מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד .הירידה בהוצאות האמורות נובעת בעיקר מעדכון התחייבויות
סילוק נכסי נפט וגז אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות חיפושי נפט וגז הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 6.3 -מיליון דולר לעומת סך של כ 5.4 -מיליון דולר
בתקופה המקבילה אשתקד והן כוללות ,בין היתר ,הוצאות שכר גיאולוגים ,מהנדסים ,ייעוץ והוצאות הנהלה
וכלליות של מפעילת פרויקט לוויתן .העלייה נובעת בעיקר מעלייה בהיקף הפעילות בפרויקט לוויתן.
הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 7.6 -מיליון דולר לעומת סך של כ 8.4 -מיליון דולר
בתקופה המקבילה אשתקד וכוללות ,בין היתר ,הוצאות בגין שירותים מקצועיים ,הוצאות שכר עובדים ודמי
ניהול לשותף הכללי .בנוסף ,הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בסך של כ 1.5 -מיליון דולר (בתקופה
המקבילה אשתקד :כ 2.1 -מיליון דולר) שנרשמו כנגד קרן הון בגין פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו והנובעות
בעיקר מעלויות ,אשר ממומנות על ידי השותף הכללי (לרבות עלות שכר מנכ"ל השותף הכללי) ,אשר בהתאם
להסכם השותפות אינן מועמסות על השותפות.
הוצאות הנהלה וכלליות לרבעון השלישי של שנת  2018הסתכמו לסך של כ 2.3 -מיליון דולר לעומת סך של כ-
 3.5מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד .הירידה נובעת בעיקר מירידה בהוצאות אשר נרשמו כנגד קרן הון
בגין פעולות בין תאגיד לבעל השליטה בו כאמור.
הכנסות (הוצאות) אחרות בסך של כ 0.5 -מיליון דולר (הוצאה) נובעות בעיקר מעדכון נכסים אחרים לזמן ארוך.
בתקופה המקבילה אשתקד נרשמה הכנסה אחרת בסך של כ 567 -מיליון דולר שנבעה ממכירת  9.25%מזכויות
השותפות בחזקות תמר ודלית.
חלק השותפות ברווחי חברה כלולה ,נטו הסתכם לרווח בסך של כ 5.4 -מיליון דולר אשר נבעה מחלקה של
השותפות בתוצאות תמר פטרוליום בע"מ בתקופת הדוח והשפעת הירידה בשיעור ההחזקה ,כמפורט בביאור 4ד
לדוחות הכספיים המצורפים להלן.
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חלק השותפות ברווחי חברה כלולה ,נטו לרבעון השלישי של שנת  2018הסתכם לסך של כ 6.4 -מיליון דולר
לעומת סך של כ 5.5 -מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול ברווח נובע בעיקר מגידול בהכנסות
ממכירת גז טבעי וקונדנסט בחזקת תמר.
הוצאות המימון הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 45 -מיליון דולר לעומת סך של כ 55.5 -מיליון דולר בתקופה
המקבילה אשתקד .עיקר הוצאות המימון נבעו מריבית בגין אגרות חוב שהנפיקה השותפות ,מתוכם היוונה
השותפות הוצאות מימון בסך של כ 21 -מיליון דולר ,אשר יוחסו לפיתוח פרויקט לוויתן .כמו כן ,היוונה
השותפות בתקופת הדוח עלויות אשראי ישירות בפרויקט לוויתן בסך של כ 52 -מיליון דולר ,אשר נבעו
מהלוואה ייעודית למימון חלקה של השותפות בפיתוח פרויקט לוויתן.
הירידה בהוצאות המימון בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר מפירעון של 20%
מאגרות החוב תמר בונד בחודש יולי  2017במסגרת מימוש זכויות השותפות בחזקות תמר ודלית.
הוצאות המימון ברבעון השלישי של שנת  2018הסתכמו לסך של כ 13.9 -מיליון דולר לעומת סך של כ17.9 -
מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד .הירידה נובעת בעיקר מהסיבה האמורה לעיל.
הכנסות המימון הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 62.3 -מיליון דולר לעומת סך של כ 25.6 -מיליון דולר
בתקופה המקבילה אשתקד .העלייה בהכנסות המימון נובעת בעיקר ,מעדכון תמלוגים מבוססי הפקה עתידיים
מחזקות כריש ותנין ותשלומים שנתיים לקבל שנבעו ממכירת כלל זכויות השותפות בחזקות כריש ותנין בסך
של כ 53.8 -מיליון דולר .העדכון כאמור נובע בעיקר ,משינוי בשיעורי היוון ,הקדמת מועד החלטת השקעה
לפיתוח החזקות ,עדכון משאבים מותנים ונוזלים פחממניים (קונדנסט ונוזלי גז טבעי) ותחזית קצב הפקה.
לפרטים ראה ביאור 4ה לדוחות הכספיים המצורפים ,נספחים ב ו-ג לדוח הדירקטוריון וכן הערכות שווי
תמלוגים ורכיב החוב המצורפים.
הכנסות המימון ברבעון השלישי של שנת  2018הסתכמו לסך של כ 7.6 -מיליון דולר בדומה לתקופה המקבילה
אשתקד.
היטל רווחי נפט וגז הסתכם בתקופת הדוח להוצאה בסך של כ 2.6 -מיליון דולר לעומת סך של כ 3.3 -מיליון
דולר המקבילה אשתקד .סכום ההיטל בתקופת הדוח מורכב מהיטל בגין הכנסות השותפות מפרויקט ים
תטיס.

 .3מצב כספי ,נזילות ומקורות מימון
א .מצב כספי
להלן פירוט השינויים העיקריים בדוח התמציתי ביניים על המצב הכספי ליום  30.9.2018לעומת הדוח על המצב
הכספי ליום :31.12.2017
סך כל הדוח התמציתי על המצב הכספי ליום  30.9.2018מסתכם לסך של כ 3,538 -מיליון דולר לעומת סך של
כ 3,056 -מיליון דולר ליום .31.12.2017
הנכסים השוטפים של השותפות ליום  30.9.2018מסתכמים לסך של כ 488 -מיליון דולר לעומת סך של כ511 -
מיליון דולר ליום  ,31.12.2017כמפורט להלן:
)1

מזומנים ושווי מזומנים ליום  30.9.2018מסתכמים לסך של כ 120 -מיליון דולר לעומת סך של כ155 -
מיליון דולר ליום  .31.12.2017הקיטון נובע בעיקר מחלוקת רווחים למחזיקי יחידות ההשתתפות ,תשלום
מקדמות מס ששולמו בעבור מחזיקי יחידות ההשתתפות ,נטו ומנגד נתקבלו כספים עודפים שמשכה
השותפות מחשבונות תמר בונד ,מכספים שהשותפות קיבלה בקשר עם מכירת חזקות "כריש" ו"תנין" וכן
דיבידנד מחברה כלולה.
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 )2השקעות לזמן קצר ליום  30.9.2018מסתכמות לסך של כ 216 -מיליון דולר לעומת סך של כ 279 -מיליון
דולר ליום  ,31.12.2017וכוללות ,בין היתר ,אגרות חוב קונצרניות ,פקדונות לזמן קצר ,פקדונות המשמשים
ככרית בטחון לאגרות חוב וקרנות סל .הירידה בסעיף ההשקעות לזמן קצר נבעה בעיקר מפרעון כרית
בטחון לאגרות חוב תמר בונד שנפרעו בפירעון המוקדם ,כאמור בסעיף ג להלן.
 )3סעיף הלקוחות ליום  30.9.2018מסתכם לסך של כ 57 -מיליון דולר לעומת סך של כ 47 -מיליון דולר ליום
 .31.12.2017העלייה בסעיף הלקוחות נובעת בעיקר מגידול במכירות חודש ספטמבר  2018לעומת מכירות
חודש דצמבר .2017
 )4סעיף חייבים ויתרות חובה ליום  30.9.2018מסתכם לסך של כ 95 -מיליון דולר לעומת סך של כ 31 -מיליון
דולר ליום  31.12.2017הגידול נובע בעיקר מהעלייה ביתרות מפעיל עסקאות המשותפות ,בגין סכומים
לקבל בקשר עם מכירת חזקות "כריש" ו"תנין" בסך של כ 15 -מיליון דולר וכן דיבידנד לקבל מחברה כלולה
בסך של כ 9 -מיליון דולר.
הנכסים הלא שוטפים של השותפות ליום  30.9.2018מסתכמים לסך של כ 3,050 -מיליון דולר לעומת סך של כ-
 2,544מיליון דולר ביום  ,31.12.2017כמפורט להלן:
 )1השקעות בנכסי נפט וגז ליום  30.9.2018מסתכמות לסך של כ 2,618 -מיליון דולר לעומת סך של כ2,024 -
מיליון דולר ליום  .31.12.2017עיקר העלייה נובעת מהשקעות לפיתוח פרויקט לוויתן בסך של כ 626 -מיליון
דולר .מאידך רשמה השותפות הוצאות פחת אזילה והפחתות בפרויקטים תמר וים תטיס בסך של כ35 -
מיליון דולר.
 )2השקעה בחברה כלולה ליום  30.9.2018כוללת את השקעה במניות תמר פטרוליום בע"מ בסך של כ119 -
מיליון דולר לעומת השקעה בסך של כ 130 -מיליון דולר ליום  31.12.2017התנועה בהשקעה בתקופת הדוח
נבעה מחלק השותפות ברווחי החברה הכלולה בסך של כ 14 -מיליון דולר בניכוי דיבידנד שהתקבל ודיבידנד
שהוכרז בסך כולל של כ 16 -מיליון דולר ובניכוי הפסד בסך של כ 9 -מיליון דולר אשר נבע מדילול החזקות
השותפות בחברה הכלולה כאמור בביאור 4ד לדוחות הכספיים המצורפים להלן.
 )3נכסים אחרים לזמן ארוך ליום  30.9.2018הסתכמו לסך של כ 313 -מיליון דולר לעומת סך של כ 289 -מיליון
דולר ליום  .31.12.2017הנכסים כוללים בעיקר סכומים לקבל בגין מכירת חזקות כריש ותנין בסך של כ-
 195מיליון דולר ,חייבים בגין הקמת תשתיות ליצוא גז בסך של כ 48 -מיליון דולר ומקדמות על חשבון
תמלוגים ששולמו למדינה ,לצדדים קשורים ושלישיים בסך של כ 36 -מיליון דולר (ראה ביאור  15לדוחות
הכספיים השנתיים).
 )4פקדונות בבנקים לזמן ארוך ליום  31.12.2017בסך של כ 101 -מיליון דולר ואשר שימשו ככרית בטחון
לאגרות חוב תמר בונד ,נפרעו בתקופת הדוח במלואם במסגרת הפירעון המוקדם של הסדרה השנייה של
אגרות תמר בונד כמפורט בחלק הרביעי להלן.
ההתחייבויות השוטפות ליום  30.9.2018מסתכמות לסך של כ 165 -מיליון דולר לעומת סך של כ 502 -מיליון
דולר ליום  .31.12.2017היתרה ליום  31.12.2017כללה רווחים שהוכרזו וחולקו בתקופת הדוח בסך של כ60 -
מיליון דולר וכן חלות שוטפת אגרות החוב תמר בונד סדרה  2018שנפרעה בפרעון מוקדם ביום .31.8.2018
זכאים ויתרות זכות ליום  30.9.2018הסתכמו לסך של כ 165 -מיליון דולר לעומת סך של כ 122 -מיליון דולר
ליום  .31.12.2017הגידול נובע בעיקר מעלייה בסעיף הזכאים במסגרת העסקה המשותפת בפרויקט לוויתן וכן
מריבית לשלם בגין אגרות חוב והלוואה מתאגידים בנקאיים.
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ההתחייבויות הלא שוטפות ליום  30.9.2018מסתכמות לסך של כ 2,529 -מיליון דולר לעומת סך של כ1,935 -
מיליון דולר ליום  ,31.12.2017כמפורט להלן:
 )1אגרות חוב ליום  30.9.2018בסך של כ 1,347 -מיליון דולר כוללות אגרות חוב סדרה א' בסך של כ395 -
מיליון דולר (בניכוי הוצאות הנפקה) (ראה פסקה ב להלן) ואגרות חוב תמר בונד בסך של כ 952 -מיליון דולר
(בניכוי הוצאות הנפקה) (ראה חלק רביעי להלן).
 )2התחייבויות לתאגידים בנקאיים לזמן ארוך ליום  30.9.2018כוללות הלוואה בסך של כ 1,062 -מיליון דולר
(בניכוי עמלות גיוס) ,אשר נטלה השותפות בקשר עם מימון פרויקט לווייתן (כאמור בביאור 10ג' לדוחות
הכספיים השנתיים).
 )3התחייבויות אחרות לזמן ארוך ליום  30.9.2018מסתכמות לסך של כ 120 -מיליון דולר לעומת סך של כ-
 122מיליון דולר ליום  31.12.2017וכוללות בעיקר התחייבויות לסילוק נכסי נפט וגז בפרויקטים ים תטיס,
תמר ולוויתן בסך של כ 96 -מיליון דולר והתחייבויות מיסים לשלם בסך של כ 24 -מיליון דולר על חשבון
בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות בקשר עם מכירת  9.25%מזכויות השותפות בחזקות תמר ודלית.
הון השותפות המוגבלת ליום  30.9.2018מסתכם לסך של כ 844 -מיליון דולר לעומת סך של כ 619 -מיליון דולר
ליום  .31.12.2017העלייה בהון נובעת בעיקר מהרווח לתקופה ,בסך של כ 226 -מיליון דולר ,ראה ביאור 2ג
לדוחות הכספיים המצורפים להלן בקשר עם מיון יתרות פתיחה לעודפים בעקבות כניסתו לתוקף של תקן
חשבונאות .IFRS9
ב .תזרים מזומנים
תזרימי המזומנים ,שנבעו לשותפות מפעילות שוטפת ,הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 188 -מיליון דולר,
לעומת סך של כ 279 -מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ,הירידה נבעה בעיקר מהירידה ברווח התפעולי
עקב מימוש חלק מזכויות השותפות במאגר תמר וכן מהירידה ביתרות הזכאים ויתרות זכות.
תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה ,הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 438 -מיליון דולר ,לעומת
תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות השקעה בסך של כ 395 -מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד .תזרימי
המזומנים שנבעו בתקופה המקבילה אשתקד כללו תמורה מכירת נכסי נפט וגז בסך של כ 830 -מיליון דולר.
בתקופת הדוח השקיעה השותפות סך של כ 570 -מיליון דולר לעומת סך של כ 303 -מיליון דולר בתקופה
המקבילה אשתקד בעיקר בפרויקט לוויתן.
תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות מימון ,מסתכמים בתקופת הדוח לסך של כ 215 -מיליון דולר ,לעומת סך של
כ 1,022 -מיליון דולר ששימשו לפעילות מימון בתקופה המקבילה אשתקד .תזרימי המזומנים ששימשו
לפעילות מימון בתקופה המקבילה אשתקד כללו בעיקר חלוקת רווחים בסך של כ 781 -מיליון דולר וכן פרעון
אגרות חוב תמר בונד בגין מכירת החזקותיה בחזקות תמר ודלית כמפורט לעיל .תזרימי המזומנים לפעילות
המימון בתקופת הדוח נבעו בעיקר מקבלת הלוואה מתאגידים בנקאיים לצורך מימון פיתוח פרויקט לוויתן
בסך של כ 600 -מיליון דולר ומנגד חילקה השותפות רווחים שהוכרזו בחודש דצמבר  2017בסך של כ 61 -מיליון
דולר וכן פרעה בפירעון מוקדם את אגרות חוב תמר בונד  2018בסך של כ 320 -מיליון דולר.
ג .מימון
ביום  31.08.2018חברת דלק ואבנר תמר בונד בע"מ פרעה את הסדרה השנייה של אגרות החוב תמר בונד
בפירעון מוקדם וזאת חלף מועד הפירעון המקורי ביום  ,30.12.2018סכום הפירעון המוקדם כלל את קרן אגרות
החוב בסך של  320מיליון דולר ,ריבית צבורה למועד הפירעון המוקדם בסך של כ 2.1 -מיליון דולר וכן דמי
פירעון מוקדם בסך של כ 1.3 -מיליון דולר.
ד .חלוקות רווחים
ביום  18.1.2018חילקה השותפות סך של כ 209.3-מיליון ש"ח ( 0.1783416ש"ח ליחידת השתתפות) בהתאם
לאישור דירקטוריון השותף הכללי והנאמן ביום .21.12.2017

7

חלק שני – חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
במהלך התקופה המדווחת לא חל שינוי בתחומי החשיפות של השותפות ובסיכוני השוק ,כפי שדווחו במסגרת דוח
הדירקטוריון לשנת  ,2017למעט האמור להלן:

 .1דוח בסיסי הצמדה באלפי דולר ליום  30בספטמבר 2018
יתרות פיננסיות
בדולר או
בהצמדה
לדולר

בשקלים לא
צמודים

יתרות שאינן
פיננסיות

סה"כ

רכוש
מזומנים ושווי מזומנים

98,910

21,201

-

120,111

השקעות לזמן קצר

215,985

188

-

216,173

לקוחות

56,596

-

-

56,596

חייבים ויתרות חובה

89,482

-

5,653

95,135

השקעות בנכסי נפט וגז

-

-

2,618,188

2,618,188

השקעה בחברה כלולה

-

-

119,089

119,089

נכסים אחרים לזמן ארוך

207,452

-

105,368

312,820

סה"כ רכוש
התחייבויות
זכאים ויתרות זכות

668,425

21,389

2,848,298

3,538,112

149,846

72

15,151

165,069

אגרות חוב

1,346,761

-

-

1,346,761

התחייבויות לתאגידים בנקאיים לזמן ארוך

1,062,479

-

-

1,062,479

התחייבויות אחרות לזמן ארוך

-

-

119,975

119,975

סה"כ התחייבויות
סה"כ היתרה המאזנית נטו

2,559,086
()1,890,661

72
21,317

135,126
2,713,172

2,694,284
843,828
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 .2דוח בסיסי הצמדה באלפי דולר ליום  31בדצמבר 2017
יתרות פיננסיות
בדולר או
בהצמדה
לדולר

בשקלים לא
צמודים

יתרות שאינן
פיננסיות

רכוש
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות והשקעות לזמן קצר
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
השקעות בנכסי נפט וגז

140,842
278,632
46,506
29,462
-

13,993
194
-

1,416
2,023,671

154,835
278,826
46,506
30,878
2,023,671

פקדונות לזמן ארוך

101,482

-

-

101,482

השקעה בחברה כלולה
נכסים אחרים לזמן ארוך
סה"כ רכוש
התחייבויות
זכאים ויתרות זכות
רווחים לחלוקה שהוכרזו
אגרות חוב

179,885
776,809

14,187

129,833
109,587
2,264,507

129,833
289,472
3,055,503

96,344
1,663,740

62
-

25,823
60,381
-

122,355
60,381
1,663,740

התחייבויות לתאגידים בנקאיים לזמן ארוך

468,967

-

-

468,967

התחייבויות אחרות לזמן ארוך
סה"כ התחייבויות
סה"כ היתרה המאזנית נטו

2,229,177
()1,452,368

62
14,125

121,582
207,786
2,056,721

121,582
2,437,025
618,478

סה"כ

 .3מבחני רגישות
בהתאם לתיקון התשס"ז בהוראות התוספת השנייה לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים התש"ל
 ,) 1970ביצעה השותפות מבחני רגישות לשינויים בגורמי סיכון המשפיעים על השווי ההוגן של "מכשירים
רגישים".
ניתוח רגישות שווי תמורה מותנית בקשר עם תמלוגים וסכומים לקבל בקשר עם רכיב החוב ממכירת חזקות
כריש ותנין לשינויים בשיעור ההיוון (באלפי דולר) :

מכשיר רגיש

רווח(/הפסד)
מהשינויים
1%
2%

סכומים לקבל בקשר עם החלטת השקעה
סופית לפיתוח חזקות כריש תנין
תמורה מותנית בקשר עם תמלוגים מבוססי
הפקה עתידית
()16,161
()21,115
סה"כ
()5,954
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שווי
הוגן

רווח(/הפסד)
מהשינויים
-2%
-1%

()3,065

89,900

3,255

6,714

()8,492
()11,557

120,100
210,000

9,428
12,683

19,928
26,642

ניתוח רגישות שווי תמורה מותנית בקשר עם תמלוגים ממכירת חזקות כריש ותנין לשינויים במחיר הגז הטבעי
(באלפי דולר):

מכשיר רגיש
תמורה מותנית בקשר עם תמלוגים מבוססי
הפקה עתידית

רווח(/הפסד)
מהשינויים
5%
10%
1,330
5,126

שווי
הוגן
120,100

רווח(/הפסד)
מהשינויים
-10%
-5%
()4,707
()3,141

מבחני רגישות לשינויים בשע"ח דולר/שקל (באלפי דולר):
רווח(/הפסד)
מהשינויים
5%
10%
3.808
3.990
()1,060
()2,120
()9
()18
4
8
()1,065
()2,130

מכשיר רגיש

מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות בבנקים
זכאים ויתרות זכות
סה"כ

שווי
הוגן
3.627
21,201
188
()72
21,317

רווח(/הפסד)
מהשינויים
-10%
-5%
3.264
3.446
2,120
1,060
18
9
()8
()4
2,130
1,065

מבחני רגישות לשינויים בעקום שיעור הליבור (באלפי דולר):

ריבית דולרית
אגרות חוב זרות
התחייבויות לתאגידים
בנקאיים
סה"כ

רווח(/הפסד)
מהשינויים
5%
10%
()231
()463
()7,801
()8,264

()3,895
()4,126

שווי הוגן
79,608
()1,156,930
()1,077,322

רווח(/הפסד)
מהשינויים
-10%
-5%
463
231
3,883
4,114

7,755
8,218

מבחני רגישות לשינויים במחירי סחורות וני"ע סחירים (באלפי דולר):
מכשיר רגיש
קרנות סל
פקדונות מובנים
סה"כ

רווח(/הפסד)
מהשינויים
5%
10%
1,225
2,449
357
1,170
1,582
3,619
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שווי הוגן
24,494
24,794
49,228

רווח(/הפסד)
מהשינויים
-10%
-5%
()2,449
()1,225
()4
()2
()2,453( )1,227

חלק שלישי  -גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
 .1אירועים לאחר תאריך הדוח התמציתי על המצב הכספי
לעניין אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח התמציתי על המצב הכספי ,ראה ביאור  6לדוחות הכספיים ליום
 30בספטמבר  2018המצורפים בהמשך.

 .2אומדנים חשבונאיים קריטיים
לא ארע שינוי מהותי בתקופת הדוח לעומת הדיווח לשנת  2017למעט האמור בביאור  2לדוחות הכספיים בקשר
עם יישום לראשונה של תקני חשבונאות חדשים.
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חלק רביעי  -פרטים בדבר אגרות חוב שהונפקו על ידי חברת דלק ואבנר (תמר בונד) בע"מ( 3באלפי דולר) והנפקת אגרות חוב על
ידי השותפות (באלפי ש"ח)
סדרת אגרות החוב

54

2020

2023

2025

ערך נקוב במועד ההנפקה

400,000

400,000

400,000

מועד ההנפקה

19/05/2014

19/05/2014

19/05/2014

ערך נקוב ליום 30/09/18

320,000

320,000

320,000

ערך נקוב צמוד ליום 30/09/18

320,000

320,000

320,000

ערך בספרי השותפות ליום 30/09/18

318,696

316,955

315,793

322,267

322,352

322,710

שיעור הריבית הקבועה לשנה

4.435%

5.082%

5.412%

מועד תשלום הקרן

30/12/2020

30/12/2023

30/12/2025

מועדי תשלום הריבית

ריבית חצי שנתית אשר תשולם בכל  30ביוני ובכל
 30בדצמבר החל ממועד ההנפקה בשנים
2014-2020

ריבית חצי שנתית אשר תשולם בכל  30ביוני ובכל
 30בדצמבר החל ממועד ההנפקה בשנים 2014-
2023

ריבית חצי שנתית אשר תשולם בכל  30ביוני
ובכל  30בדצמבר החל ממועד ההנפקה בשנים
2014-2025

שווי בורסה ליום

630/09/18

בסיס הצמדה מדד בסיס

7

אין

זכות המרה
זכות לפירעון מוקדם או המרה

אין
זכות לפירעון מוקדם

כפויה8

ראה ביאור 10ב לדוחות הכספיים השנתיים.

ערבות לתשלום ההתחייבות

HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION

שם הנאמן

 3חברה בבעלות מלאה של השותפות (להלן "חברת האג"ח").
 4בכל אחת מהסדרות נפרעו  80מיליון דולר במסגרת מכירת ( 9.25%מתוך  )100%מהזכויות בחזקת תמר.
 5ביום  31.8.2018פרעה השותפות בפרעון מוקדם את סדרת אגרות חוב .2018
 6אגרות החוב נסחרות בישראל במערכת "רצף המוסדיים" בבורסה לניירות ערך.

 7קרן וריבית אגרות החוב הינן דולריות.
 8לשותפות הזכות לבצע בכל עת פירעון מוקדם של ההלוואה ,כולה או חלקה ,בכפוף לעמלת פירעון מוקדם .פירעון מוקדם בעקבות אירועים שנקבעו באגרות החוב ,יכול שייעשו ללא עמלת פירעון מוקדם.
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Susie Mox

שם האחראי בחברת הנאמנות

HSBC Bank USA, National Association, as TRUSTEE
452 5th Avenue, 8E6
New York, NY 10018
CTLANYDealManagement@us.hsbc.com

כתובת הנאמן ודוא"ל

דירוג למועד ההנפקה

9

Moody's: Baa3
S&P: BBBMidroog Ltd: Aa2
Standard & Poor’s Maalot: ilAA

10

Moody's: Baa3
S&P: BBBMidroog Ltd: Aa2
Standard & Poor’s Maalot: ilAA

דירוג למועד הדוח

האם עד ליום  30/09/18ובמהלך שלושת
החודשים שהסתיימו באותו המועד,
עמדה החברה בכל התנאים
וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות

כן

האם התקיימו תנאים המקימים עילה
להעמדת איגרות החוב לפרעון מיידי

לא

שיעבודים להבטחת אגרות החוב
ראה ביאור 10ב לדוחות הכספיים השנתיים.

9

ראה דוחות מיידים של השותפות מיום ( 29.5.2014מס' אסמכתא ,)2014-01-077676 :מיום ( 8.6.2014מס' אסמכתא ,)2014-01-084870 :ומיום ( 17.6.2014מס' אסמכתא )2014-01-093132 ,2014-01-093135 :אשר המידע המופיע בהם נכלל בזאת על דרך
ההפניה.

 10ראה דוחות מיידים של השותפות מיום ( 10.11.2016מס' אסמכתאות 2016-01-075573 ,2016-01-075579 :וכן ,)2016-01075867 -מיום ( 12.1.2017מס' אסמכתא )2017-01-004888 :מיום ( 7.6.2017מס' אסמכתא )2017-01-048025 :מיום 12.7.2017
(מס' אסמכתא )2017-01-059785 :מיום ( 17.7.2017מס' אסמכתא )2017-01-061405 :מיום ( 26.7.2017מס' אסמכתאות )2017-01-064525 ,2017-01-064804 :מיום ( 19.10.2017מס' אסמכתאות )2017-01-100419 ,2017-01-100425 :ומיום 10.01.2018
(מס' אסמכתא 2018-01-003618 :מיום ( 19.7.2018מס' אסמכתאות 2018-01-069049 :וכן )2018-01-069037 ,וכן מיום ( 15.11.2018מס' אסמכתא )2018-01-103804 :אשר המידע המופיע בהם נכלל בזאת על דרך ההפניה.
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אגרות החוב

סדרה א'

ערך נקוב במועד ההנפקה באלפי שקלים חדשים

1,528,533

מועד ההנפקה

26/12/2016

ערך נקוב ליום  30/09/18באלפי שקלים חדשים

1,528,533

ערך נקוב צמוד ליום  30/09/18באלפי שקלים חדשים

1,451,686

ערך בספרי השותפות ליום  30/09/18באלפי שקלים חדשים

1,458,003

שווי בורסה ליום  30/09/18באלפי שקלים חדשים

1,454,246

שיעור הריבית הקבועה לשנה

4.5%

מועד תשלום הקרן

 31בדצמבר 2021

מועדי תשלום הריבית

ריבית חצי שנתית אשר תשולם בכל  30ביוני ובכל  31בדצמבר החל
ממועד ההנפקה בשנים 2017-2021

בסיס הצמדה מדד בסיס

אגרת החוב נקובה בש"ח .הקרן והריבית צמודות לשער הדולר 3.819

זכות המרה

אין

זכות לפירעון מוקדם או המרה

זכות לפירעון מוקדם

כפויה11

ערבות לתשלום ההתחייבות

ראה ביאור 10ד לדוחות הכספיים השנתיים

שם הנאמן

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

שם האחראי בחברת הנאמנות

עו"ד מיכל אבטליון ראשוני

כתובת הנאמן ודוא"ל

רחוב יד חרוצים  14תל אביב michal@rpn.co.il

דירוג למועד ההנפקה

A1 stable
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A1 stable

דירוג למועד הדוח

האם עד ליום  30/09/18ובמהלך שלושת החודשים שהסתיימו
באותו המועד ,עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי
שטר הנאמנות

כן

האם התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב
לפרעון מיידי

לא

שיעבודים להבטחת אגרות החוב

ראה ביאור 10ד לדוחות הכספיים השנתיים

ההון הכלכלי של השותפות ליום  30בספטמבר  2018כהגדרתו
בשטר הנאמנות13

 4,153אלפי דולר

יחס הון כלכלי לחוב ליום  30בספטמבר  2018כהגדרתו בשטר
הנאמנות13

כ10 -

 11לשותפות הזכות לבצע בכל עת פידיון מוקדם של אגרות החוב  ,מלא או חלקי ,והכל בהתאם לתנאי שטר הנאמנות.
12

ראה דוחות מיידיים של השותפות מיום ( 22.12.2016מספר אסמכתא ,)2016-01-090873 :מיום ( 18.5.2017מס' אסמכתא)2017-01-042106 :
ומיום ( 25.12.2017מספר' אסמכתא )2017-01-119985 :אשר המידע המופיע בהם נכלל בזאת על דרך ההפניה.

 13בהתאם להתחייבות השותפות במועד הנפקת אגרות החוב – לפרטים נוספים ראה ביאור 10ד לדוח התקופתי.

14

מידע נוסף
דירקטוריון השותף הכללי מביע את הוקרתו להנהלת השותף הכללי בשותפות ,נושאי המשרה וצוות העובדים
כולו על עבודתם המסורה ותרומתם המשמעותית לקידום עסקי השותפות.

בכבוד רב,
גבי לסט
דירקטור
(חלף יו"ר דירקטוריון)

יוסי אבו
מנכ"ל

דלק ניהול קידוחים ( )1993בע"מ
בשם :דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

15

נספח א לדוח הדירקטוריון
נתונים בקשר עם דלק אבנר (תמר בונד) בע"מ

16

 ולאמור בחלק הרביעי לדוח הדירקטוריון ובעקבות2017 ב לדוחות הכספיים לשנת10 בהמשך לאמור בביאור
 להלן נתונים כספיים אשר יועברו למחזיקי,החלטת מיסוי אשר קיבלה השותפות ערב הנפקת אגרות החוב
.אגרות חוב דלק ואבנר (תמר בונד) בע"מ
Statements of Financial Position (Expressed in US$ Thousands)

Assets:
Current Assets:
Short term Bank deposits
Interest receivable
Related parties
Loans to Shareholders

Noncurrent Assets:
Loans to shareholders
Long term bank deposits

30.9.2018
Unaudited

30.9.2017
Unaudited

31.12.2017
Audited

32,824
11,943
67,176
111,943

125,677
15,014
140,691

94,127
320,000
414,127

958,807
958,807

1,280,000
100,661
1,380,661

960,000
101,482
1,061,482

1,070,750

1,521,352

1,475,609

11,943
11,943

15,014
126,338
141,352

320,000
95,609
415,609

960,000
100,000
1,060,000

1,280,000
100,000
1,380,000

960,000
100,000
1,060,000

)1,193(**

*

*

1,070,750

1,521,352

1,475,609

Liabilities and Equity:
Current Liabilities:
Interest payable
Bonds
Related parties
Noncurrent Liabilities:
Bonds
Loans from shareholders

Equity

* Less than $1,000.
** The deficit stems from the initial implementation of IFRS 9, approx. 403 thousand USD$ (Income) for
the current period and approx. 1,596 USD$ (Expense) for past periods.
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Statements of Comprehensive Income (Expressed in US$ Thousands)

Financial expenses
Financial income

For the
Nine
Month
Ended
30.09.2018
Unaudited
48,167
)48,570(
)403(

For the
Nine
Month
Ended
30.09.2017
Unaudited
54,629
)54,629(
-

18

For the
Three
Month
Ended
30.09.2018
Unaudited
17,490
)17,682(
)192(

For the
Three
Month
Ended
30.09.2017
Unaudited
16,621
)16,621(
-

For the
Year
Ended
31.12.2017
Audited
)70,584(
70,584
-

SPONSOR FINANCIAL DATA REPORT14
Cash flow for the period from July 1, 2018 – September 30, 2018

Item

Quantity/Actual Amount (In thousands)
2.8

A.

Total Offtake (BCM) (100%)15

B.

Tamar Revenues (100%)15

C.

Loss Proceeds, if any, paid to Revenue
Accounts

-

D.

Sponsor Deposits, if any, into Revenue
Accounts

-

E.

Gross Revenues (before Royalties)

F.

Overriding Royalties

551,385

118,226

(a) Statutory Royalties

)14,266(

(b) Third Party Royalties

)11,605(

G.

Net Revenues

92,355

H.

Costs and Expenses:
489

(a) Fees Under the Financing
Documents - Interest Income

-

(b) Taxes
(c) Operation and Maintenance
Expenses

)6,505(

(d) Capital Expenditures

)1,743(

(e) Payments under the Tamar FUA

-

(f) Insurance

)3,813(

I.

Total Costs and Expenses (sum of Items
H(a), (b), (c), (d), (e) and (f))

)11,572(

J.

Total Cash Flows Available for Debt
Service (Item G minus Item H)

80,783

Total Debt Service16

323,420

K.

14 The aforesaid report is delivered to the trustee for the bonds on a quarterly and annual basis and represents the cash flow deriving for the
Partnership from the Tamar project relative to the amounts required for the debt service in such period.
15 Sections A and B are based on 100% of Tamar partners.
16 Includes early prepayment of the 2018 bonds .
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נספח ב לדוח הדירקטוריון
תמצית נתונים בדבר הערכת שווי תמלוגים מחזקות כריש ותנין

20

להלן פרטים בדבר הערכת שווי מהותית מאוד בנושא הרווח משערוך תמלוגים ממכירת זכויות
השותפות בחזקות כריש ותנין (לפרטים נוספים ראו ביאור 4ה לדוחות הכספיים התמציתיים
ביניים ולהערכת השווי המצורפת בהמשך):
זיהוי נושא ההערכה:

התמלוגים בגין מכירת כלל הזכויות בחזקות כריש
ותנין.

עיתוי ההערכה:

 30בספטמבר .2018

שווי נושא ההערכה סמוך לפני לא רלוונטי
מועד ההערכה אילו כללי
החשבונאות המקובלים ,לרבות
פחת והפחתות ,לא היו מחייבים
את שינוי ערכו בהתאם להערכת
השווי:
שווי נושא ההערכה
בהתאם להערכה:

שנקבע סך של כ 120.1 -מיליון דולר ארה"ב ,הנכלל
במסגרת נכסים אחרים לזמן ארוך של השותפות.

זיהוי המעריך ואפיוניו ,לרבות
השכלה ,ניסיון בביצוע הערכות
חשבונאיים
לצרכים
שווי
בתאגידים מדווחים ובהיקפים
דומים לאלה של ההערכה
המדווחת או העולים על היקפים
אלה ותלות במזמין ההערכה,
ולרבות התייחסות להסכמי שיפוי
עם מעריך השווי:

ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי בע"מ הינה חברה בת של
חברת גיזה זינגר אבן בע"מ (להלן יחד" :מעריך
השווי") ,אשר הינה פירמת ייעוץ פיננסי ובנקאות
להשקעות מובילה בישראל .לפירמה ניסיון עשיר
בליווי החברות הגדולות ,ההפרטות הבולטות
והעסקאות החשובות במשק הישראלי ,אותו צברה
במהלך שלושים שנות פעילותה .גיזה זינגר אבן
פועלת בשלושה תחומים ,באמצעות חטיבות עסקיות
עצמאיות ובלתי תלויות :ייעוץ כלכלי; בנקאות
להשקעות; מחקר אנליטי וממשל תאגידי.
העבודה בוצעה על ידי צוות בראשות רו"ח איתן
כהן ,שותף ומנהל המחלקה הכלכלית בגיזה זינגר
אבן ,בעל ניסיון של למעלה מעשר שנים בתחומי
הייעוץ הכלכלי והעסקי ,הערכות שווי חברות
ומכשירים פיננסים .איתן הינו רואה חשבון ,בעל
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת
בן גוריון ותואר שני במתמטיקה פיננסית
מאוניברסיטת בר אילן.
למעריך השווי אין עניין אישי ו/או תלות בשותפות
ו/או בשותף הכללי בשותפות ,למעט העובדה שקיבל
שכר טרחה עבור הערכת השווי .כמו כן ,מעריך
השווי אישר כי שכר טרחתו אינו מותנה בתוצאות
הערכת השווי.

מודל ההערכה שמעריך השווי שיטת היוון תזרימי מזומנים צפויים תוך התאמת
שיעורי ההיוון לסיכונים הגלומים בתחזיות תזרימי
פעל לפיו:
המזומנים.
ההנחות שלפיהן ביצע מעריך להלן ההנחות העיקריות בבסיס הערכת השווי:
השווי את ההערכה ,בהתאם
 .1מועדי הפקת הגז ממאגר כריש1.1.2022 :
למודל ההערכות:
עד ;30.9.2033
 .2קצב הפקה שנתי ממוצע ממאגר כריש :כ-
 3.8 BCMגז טבעי; קצב הפקת קונדנסט
ממאגר כריש לפי יחס של כ 18.0 -חביות
קונדנסט לכל  1 mmcfשל גז טבעי שהופק
מהמאגר;
 .3מועדי הפקת הגז ממאגר תנין 1.7.2033 :עד
;31.3.2039
 .4קצב הפקה שנתי ממוצע ממאגר תנין :כ-
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 3.8 BCMגז טבעי; קצב הפקת קונדנסט
ממאגר תנין לפי יחס של כ 5.3-חביות
קונדנסט לכל  1 mmcfשל גז טבעי שהופק
מהמאגר;
שיעור היוון רכיב התמלוגים;11% :
שיעור התמלוגים האפקטיבי אשר ישולם
למדינה בגין הגז והקונדנסט;11.5% :
נוסחת מחיר הגז :מחיר הבסיס בחוזים על
פיהם בוצעה הערכת השווי נאמד באמצעות
הנוסחה המפורטת במנגנון המחירים בין
אנרגי'אן לבין כי"ל ובז"ן ובין אנרג'יאן לבין
;OPC
מחיר הקונדנסט :תחזית מחירי הקונדנסט
נאמדה על בסיס ממוצע תחזית מחירי נפט
ארוכת טווח של ה  World Bank17והEIA18 -
ועל בסיס ההנחה כי מחיר הקונדנסט ייגזר
ממחיר ה Brent-תוך התאמה להבדלי איכות
נפט;
היטל רווחי נפט :לפי חוק מיסוי רווחי נפט,
התשע"א;2011-
שיעור מס חברות ,23% :בהתאם לשיעור
המס הסטטוטורי לאורך שנות התחזית.

A world Bank Quarterly Report: Commodity Markets Outlook, April 201 8 17
U.S Energy Information Administration: Annual Energy Outlook 201 8 18
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נספח ג לדוח הדירקטוריון
תמצית נתונים בדבר הערכת שווי רכיב החוב בקשר עם החלטת
השקעה סופית בחזקות תנין וכריש
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להלן פרטים בדבר הערכת שווי מהותית מאוד בנושא הרווח משערוך רכיב החוב בקשר עם
החלטת השקעה סופית בחזקות כריש ותנין (לפרטים נוספים ראו ביאור 4ה לדוחות הכספיים
התמציתיים ביניים ונספח ב להערכת השווי המצורפת בהמשך):
זיהוי נושא ההערכה:

רכיב החוב בגין מכירת כלל הזכויות בחזקות כריש
ותנין.

עיתוי ההערכה:

 30בספטמבר .2018

שווי נושא ההערכה סמוך לפני לא רלוונטי
מועד ההערכה אילו כללי
החשבונאות המקובלים ,לרבות
פחת והפחתות ,לא היו מחייבים
את שינוי ערכו בהתאם להערכת
השווי:
שווי נושא ההערכה
בהתאם להערכה:

שנקבע סך של כ 89.9 -מיליון דולר ארה"ב ,הנכלל במסגרת
הנכסים השוטפים והנכסים אחרים לזמן ארוך של
השותפות.

זיהוי המעריך ואפיוניו ,לרבות
השכלה ,ניסיון בביצוע הערכות
חשבונאיים
לצרכים
שווי
בתאגידים מדווחים ובהיקפים
דומים לאלה של ההערכה
המדווחת או העולים על היקפים
אלה ותלות במזמין ההערכה,
ולרבות התייחסות להסכמי שיפוי
עם מעריך השווי:

ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי בע"מ הינה חברה בת של
חברת גיזה זינגר אבן בע"מ (להלן יחד" :מעריך
השווי") ,אשר הינה פירמת ייעוץ פיננסי ובנקאות
להשקעות מובילה בישראל .לפירמה ניסיון עשיר
בליווי החברות הגדולות ,ההפרטות הבולטות
והעסקאות החשובות במשק הישראלי ,אותו צברה
במהלך שלושים שנות פעילותה .גיזה זינגר אבן
פועלת בשלושה תחומים ,באמצעות חטיבות עסקיות
עצמאיות ובלתי תלויות :ייעוץ כלכלי; בנקאות
להשקעות; מחקר אנליטי וממשל תאגידי.
העבודה בוצעה על ידי צוות בראשות רו"ח איתן
כהן ,שותף ומנהל המחלקה הכלכלית בגיזה זינגר
אבן ,בעל ניסיון של למעלה מעשר שנים בתחומי
הייעוץ הכלכלי והעסקי ,הערכות שווי חברות
ומכשירים פיננסים .איתן הינו רואה חשבון ,בעל
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת
בן גוריון ותואר שני במתמטיקה פיננסית
מאוניברסיטת בר אילן.
למעריך השווי אין עניין אישי ו/או תלות בשותפות
ו/או בשותף הכללי בשותפות ,למעט העובדה שקיבל
שכר טרחה עבור הערכת השווי .כמו כן ,מעריך
השווי אישר כי שכר טרחתו אינו מותנה בתוצאות
הערכת השווי.

מודל ההערכה שמעריך השווי שיטת היוון תזרימי מזומנים צפויים תוך התאמת
שיעורי ההיוון לסיכונים הגלומים בתחזיות תזרימי
פעל לפיו:
המזומנים.
ההנחות שלפיהן ביצע מעריך להלן ההנחה העיקרית בבסיס הערכת השווי:
השווי את
ההערכה ,בהתאם שיעור היוון רכיב החוב.7.5% :
למודל ההערכות:
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תאריך20/11/18 :

לכבוד
הדירקטוריון של השותף הכללי של דלק קידוחים-שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות")
אבא אבן  ,19הרצליה
ג.א.נ,
הנדון :מכתב הסכמה הניתן בד בבד עם פרסום דוח עיתי בקשר לתשקיף מדף של השותפות (להלן :מסמך
ההצעה")
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) במסמך ההצעה שבנדון של הדוח שלנו המפורט
להלן:
דוח סקירה מיום  20בנובמבר  2018על מידע כספי תמציתי של השותפות ליום  30בספטמבר  2018ולתקופות של
תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

קוסט פורר גבאי את קסירר

זיו האפט

רואי חשבון

רואי חשבון

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר 2018
באלפי דולר של ארה"ב
בלתי מבוקרים

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר 2018
באלפי דולר של ארה"ב
בלתי מבוקרים

תוכן העניינים

עמוד
דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים

1

דוחות כספיים:
דוחות תמציתיים ביניים על המצב הכספי

2

דוחות תמציתיים ביניים על הרווח הכולל

3

דוחות תמציתיים ביניים על השינויים בהון השותפות

4-6

דוחות תמציתיים ביניים על תזרימי המזומנים

7

ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים

8-26

____________________
______________
________

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לשותפים של דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות") ,הכולל את הדוח
התמציתי על המצב הכספי ליום  30בספטמבר  2018ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל ,השינויים
בהון השותפות ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי של השותפות אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות
ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים
לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל .1970-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים
ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת
מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים
להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל
הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע
הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

תל אביב 20 ,בנובמבר 2018

זיו האפט
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
דוחות תמציתיים ביניים על המצב הכספי (באלפי דולר)
30.9.2018
בלתי מבוקר
נכסים:
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות
חייבים ויתרות חובה

נכסים לא שוטפים:
השקעות בנכסי נפט וגז
השקעה בחברה כלולה
פקדונות בבנקים לזמן ארוך
נכסים אחרים לזמן ארוך

התחייבויות והון:
התחייבויות שוטפות:
אגרות חוב
רווחים לחלוקה שהוכרזו
זכאים ויתרות זכות

התחייבויות לא שוטפות:
אגרות חוב
התחייבויות לתאגידים בנקאיים לזמן ארוך
התחייבויות אחרות לזמן ארוך

הון:
הון השותפות
קרנות הון
יתרת רווחים

30.9.2017
בלתי מבוקר

31.12.2017
מבוקר

120,111
216,173
56,596
95,135

132,890
235,651
42,194
215,119

154,835
278,826
46,506
30,878

488,015

625,854

511,045

2,618,188
119,089
312,820
3,050,097

1,887,649
125,285
150,778
267,037
2,430,749

2,023,671
129,833
101,482
289,472
2,544,458

3,538,112

3,056,603

3,055,503

165,069

130,776

319,421
60,381
122,355

165,069

130,776

502,157

1,346,761
1,062,479
119,975

1,662,631
313,590
89,914

1,344,319
468,967
121,582

2,529,215

2,066,135

1,934,868

154,791
21,575
667,462
843,828

154,791
22,015
682,886
859,692

154,791
23,995
439,692
618,478

3,538,112

3,056,603

3,055,503

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
 20בנובמבר 2018
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

גבי לסט
דירקטור
(חלף יו"ר דירקטוריון)
דלק ניהול קידוחים
( )1993בע"מ
השותף הכללי

2

יוסי אבו
מנכ"ל

יוסי גבורה
משנה למנכ"ל

דלק ניהול קידוחים
( )1993בע"מ
השותף הכללי

דלק ניהול קידוחים
( )1993בע"מ
השותף הכללי

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
דוחות תמציתיים ביניים על הרווח הכולל (באלפי דולר)
לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה ביום

הכנסות:
ממכירת גז טבעי וקונדנסט
בניכוי תמלוגים

הוצאות ועלויות:
עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט
הוצאות פחת ,אזילה והפחתות
הוצאות חיפושי נפט וגז והוצאות ישירות אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום

30.9.2018
בלתי מבוקר

30.9.2017
בלתי מבוקר

30.9.2018
בלתי מבוקר

30.9.2017
בלתי מבוקר

344,648
67,154
277,494

401,243
63,399
337,844

124,579
25,087
99,492

109,559
17,909
91,650

לשנה
שהסתיימה
ביום
31.12.2017
מבוקר

501,926
80,256
421,670

22,653
34,526
6,269
7,631
71,079
()514

27,331
81,508
5,350
8,419
122,608
566,934

6,745
12,955
2,684
2,348
24,732
-

7,149
25,321
1,992
3,502
37,964
566,934

35,188
94,898
7,840
10,629
148,555
566,542

חלק השותפות ברווחי חברה כלולה ,נטו

5,380

5,493

6,352

5,493

10,042

רווח תפעולי

211,281

787,663

81,112

626,113

849,699

הוצאות מימון

()45,005
62,239

()55,455
25,598

()13,905
7,577

()17,908
7,733

()75,044
46,872

הכנסות (הוצאות) מימון ,נטו

17,234

()29,857

()6,328

()10,175

()28,172

רווח לפני היטל
היטל רווחי נפט וגז

228,515
()2,622

757,806
()3,306

74,784
()641

615,938
693

821,527
()4,305

רווח נקי
רווח (הפסד) כולל אחר בגין פריטים שיתכן ויסווגו
מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
הפסד בגין עסקאות גידור תזרים מזומנים

225,893

754,500

74,143

616,631

817,222

-

()3,957
137

-

()2,203
-

()3,957
2,237

()1,866

()216

()678

()216

()904

()1,866
224,027
0.192

()963
()4,999
749,501
0.643

()678
73,465
0.063

()2,419
614,212
0.525

()695
()3,319
813,903
0.696

1,173,815

1,173,815

1,173,815

1,173,815

1,173,815

סך הכל הוצאות ועלויות
הכנסות (הוצאות) אחרות

הכנסות מימון

רווח בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
העברה לרווח או הפסד בגין עסקאות גידור תזרים
מזומנים
העברה לרווח או הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים
למכירה
סה"כ הפסד כולל אחר
סה"כ רווח כולל
רווח בסיסי ומדולל ליחידת השתתפות (בדולר)
מספר יחידות השתתפות המשוקלל לצורך החישוב
הנ"ל (באלפים)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
דוחות תמציתיים ביניים על השינויים בהון השותפות (באלפי דולר)

הון
השותפות
לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
:2018
יתרה ליום  1בינואר ( 2018מבוקר)
השפעת יישום לראשונה של IFRS 9
(ראה ביאור 2ג)
יתרה ליום  1בינואר  2018לאחר
יישום השינויים האמורים
רווח נקי
הפסד כולל אחר
סה"כ רווח (הפסד) כולל
רווחים שחולקו
מקדמות מס ע"ח המס בו חייבים
בעלי יחידות ההשתתפות
קרן הון בגין הטבה מבעל שליטה
יתרה ליום  30בספטמבר 2018

לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
:2017
יתרה ליום  1בינואר ( 2017מבוקר)
רווח נקי
הפסד כולל אחר
סה"כ רווח (הפסד) כולל
רווחים שחולקו
מקדמות מס ע"ח המס בו חייבים
בעלי יחידות ההשתתפות
קרן הון בגין הטבה מבעל שליטה
יתרה ליום  30בספטמבר 2017

קרן הון בגין
פדיון יחידות
השתתפות

קרן הון בגין
קרן הון בגין נכסים פיננסיים
זמינים למכירה
פעולות בין
תאגיד לבעל ועסקאות גידור
תזרים מזומנים יתרת רווחים
שליטה בו
בלתי מבוקר

סך-הכל

154,791

1,631

13,166

9,198

439,692

618,478

-

-

-

()2,100

2,114

14

154,791
-

1,631
-

13,166

7,098

-

-

441,806
225,893

()1,866
()1,866

-

-

618,492
225,893
()1,866
224,027
()6

-

-

1,546

-

()231

()231

-

1,546

154,791

1,631

14,712

5,232

667,462

843,828

הון
השותפות

קרן הון בגין
פדיון יחידות
השתתפות

225,893
()6

קרן הון בגין
קרן הון בגין נכסים פיננסיים
זמינים למכירה
פעולות בין
תאגיד לבעל ועסקאות גידור
תזרים מזומנים יתרת רווחים
שליטה בו
בלתי מבוקר

סך-הכל

154,791
-

1,631
-

10,748
-

12,517
()4,999
()4,999
-

609,228
754,500
754,500
()680,441

788,915
754,500
()4,999
749,501
()680,441

-

-

2,118

-

()401
-

()401
2,118

154,791

1,631

12,866

7,518

682,886

859,692

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
דוחות תמציתיים ביניים על השינויים בהון השותפות (באלפי דולר) (המשך):

הון
השותפות
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
:2018
יתרה ליום  1ביולי 2018
רווח נקי
הפסד כולל אחר
סה"כ רווח (הפסד) כולל
קרן הון בגין הטבה מבעל שליטה
יתרה ליום  30בספטמבר 2018

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
:2017
יתרה ליום  1ביולי 2017
רווח נקי
הפסד כולל אחר
סה"כ רווח (הפסד) כולל
רווחים שחולקו
מקדמות מס ע"ח המס בו חייבים
בעלי יחידות ההשתתפות
קרן הון בגין הטבה מבעל שליטה
יתרה ליום  30בספטמבר 2017

קרן הון בגין
פדיון יחידות
השתתפות

קרן הון בגין
קרן הון בגין
פעולות בין
תאגיד לבעל עסקאות גידור
תזרים מזומנים יתרת רווחים
שליטה בו
בלתי מבוקר

סך-הכל

14,475

5,910
-

593,319
74,143

()678
()678

-

74,143

770,126
74,143
()678
73,465

-

237

667,462

843,828

154,791
-

1,631
-

237

-

154,791

1,631

14,712

5,232

הון
השותפות

קרן הון בגין
פדיון יחידות
השתתפות

קרן הון בגין
קרן הון בגין נכסים פיננסיים
זמינים למכירה
פעולות בין
תאגיד לבעל ועסקאות גידור
תזרים מזומנים יתרת רווחים
שליטה בו
בלתי מבוקר

סך-הכל

154,791
-

1,631
-

11,674
-

9,937
()2,419
()2,419
-

366,619
616,631
616,631
()300,033

544,652
616,631
()2,419
614,212
()300,033

-

-

1,192

-

()331
-

()331
1,192

154,791

1,631

12,866

7,518

682,886

859,692

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
דוחות תמציתיים ביניים על השינויים בהון השותפות (באלפי דולר) (המשך):

הון
השותפות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
:2017
יתרה ליום  1בינואר 2017
רווח נקי
הפסד כולל אחר
סך הכל רווח (הפסד) כולל
רווחים שחולקו
רווחים לחלוקה שהוכרזו
מקדמות מס ע"ח המס אותו חייבים
בעלי יחידות ההשתתפות
קרן הון בגין הטבה מבעל שליטה
יתרה ליום  31בדצמבר 2017

קרן הון בגין
פדיון יחידות
השתתפות

קרן הון בגין
נכסים
פיננסיים
קרן הון בגין
פעולות בין זמינים למכירה
תאגיד לבעל ועסקאות גידור
תזרים מזומנים יתרת רווחים
שליטה בו
מבוקר

סך-הכל

154,791
-

1,631
-

10,748
-

12,517
()3,319
()3,319
-

609,228
817,222
817,222
()680,710
()60,000

788,915
817,222
()3,319
813,903
()680,710
()60,000

154,791

1,631

2,418
13,166

9,198

()246,048
439,692

()246,048
2,418
618,478

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
דוחות תמציתיים ביניים על תזרימי המזומנים (באלפי דולר)
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום

לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה ביום
30.9.2018
30.9.2017
30.9.2018
בלתי מבוקר
תזרימי מזומנים  -פעילות שוטפת:
רווח לתקופה
התאמות בגין:
פחת אזילה והפחתות
שינוי בשווי הוגן של נגזרים פיננסיים ,נטו
עדכון התחייבויות בגין סילוק נכסים
שערוך פקדונות והשקעות לזמן קצר ולזמן ארוך
הוצאות (הכנסות) בגין שערוך תשלום מבוסס מניות
הטבה מבעל שליטה שנכללה בהוצאות כנגד קרן הון
רווח ממכירת נכסי נפט וגז
שערוך נכסים אחרים לזמן ארוך
חלק השותפות ברווחי חברה כלולה ,נטו
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה (עליה) בלקוחות
ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה
ירידה (עליה) בנכסים אחרים לזמן ארוך
עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
עליה (ירידה) בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך
מזומנים ,נטו שנבעו מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים  -פעילות השקעה:
השקעה בנכסי נפט וגז
השקעה בנכסים אחרים לזמן ארוך
תמורה ממכירת נכסי נפט וגז
הלוואה שניתנה לחברה כלולה
פרעון הלוואה שניתנה לחברה כלולה
ירידה (עליה) בהשקעות לזמן קצר ,נטו
דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה
הפקדה בפקדונות בבנקים לזמן ארוך
פרעון פקדונות בבנקים לזמן ארוך
מכירת נכסים פיננסיים זמינים למכירה
שינוי בגין מפעיל עסקאות משותפות
מזומנים ,נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה
תזרימי מזומנים  -פעילות מימון:
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים (בניכוי הוצאות
גיוס)
רווחים שחולקו
מקדמות מס ששולמו בעבור מחזיקי יחידות השתתפות ,נטו
רכישה עצמית של אגרות חוב תמר בונד
פרעון אגרות חוב תמר בונד
תשלומים ממימוש עסקאות גידור
מזומנים ,נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון
עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
נספח א'  -פעילות מימון והשקעה שאינה כרוכה בתזרים
מזומנים:
השקעות בנכסי נפט וגז כנגד התחייבויות
תמורה ממימוש נכסי נפט וגז כנגד חייבים לזמן ארוך
דיבידנד שהוכרז על ידי חברה כלולה
רווחים לחלוקה שהוכרזו ומקדמות מס לתשלום המהוות חלוקה
נספח ב'  -מידע נוסף על תזרימי מזומנים:
ריבית ששולמה (כולל ריבית שהוונה)
ריבית שהתקבלה
דיבידנד שהתקבל

30.9.2017

לשנה
שהסתיימה
ביום
31.12.2017
מבוקר

225,893

754,500

74,143

616,631

817,222

36,512
2,061
2,623
113
1,546
()54,086
()5,380

85,864
505
1,586
192
178
2,118
()572,100
()13,668
()5,493

13,541
691
2,108
237
237
()4,916
()6,352

28,003
223
496
279
()75
1,192
()572,100
()2,839
()5,493

100,179
558
3,704
()826
52
2,418
()572,454
()25,724
()10,042

()10,090
587
()1,366
()10,064
()1
()37,545
188,348

15,260
()2,021
3,001
9,105
5
()475,468
279,032

()5,357
()1,557
()547
17,870
2
15,957
90,100

24,837
1,072
5,190
12,752
5
()506,458
110,173

11,667
()182
4,711
()1,901
()110
()487,950
329,272

()570,371
()10,868
10,850
61,399
7,237
100,000
()36,655
()438,408

()302,817
()17,432
829,545
()34,000
29,500
()106,650
()17,676
4,251
10,152
394,873

()205,849
()2,803
135,613
100,000
()18,466
8,495

()126,924
()9,684
829,545
()34,000
29,500
()31,294
()13,269
643,874

()443,329
()31,412
829,898
()34,000
34,000
()150,819
()17,676
51,307
4,251
()6,001
236,219

600,126
()61,091
()3,699
()10,103
()309,897
215,336
()34,724
154,835
120,111

264,141
()780,846
()185,186
()320,000
()1,021,891
()347,986
480,876
132,890

220,040
12,532
()309,897
()77,325
21,270
98,841
120,111

151,245
()300,434
()185,116
()320,000
()654,305
99,742
33,148
132,890

420,534
()781,116
()206,993
()320,000
()3,957
()891,532
()326,041
480,876
154,835

111,296
8,887
-

72,797
119,790
-

111,296
8,887
-

72,797
119,790
-

94,166
119,790
98,653

76,864
7,973
-

57,493
5,574
80

18,161
3,427
-

3,888
1,959
-

109,015
7,832
80

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 1כללי:
א .דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות") נוסדה על-פי הסכם שותפות מוגבלת מיום  1ביולי 1993
בין דלק ניהול קידוחים ( )1993בע"מ כשותף כללי (להלן" :השותף הכללי") מצד אחד ,ובין דלק נאמנויות
קידוחים בע"מ כשותף מוגבל (להלן" :הנאמן") מצד שני.
הנאמן משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות ,וזאת תחת פיקוחם של המפקחים ,רו"ח מיכה בלומנטל
ביחד עם פאהן קנה ושות' ,רואי חשבון וחברת גיסין & קידר (להלן ביחד" :המפקחים") .למפקחים הוענקו
בהסכם השותפות ובפקודת השותפויות סמכויות פיקוח מסוימות.
חברת האם של השותף הכללי בשותפות היא דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן" :חברת האם"" ,דלק
אנרגיה") וחברת האם הסופית של השותפות היא קבוצת דלק בע"מ (להלן" :קבוצת דלק").
יחידות ההשתתפות בשותפות נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והחלו להיסחר בה החל משנת
.1993
כתובת המשרד הרשום של השותפות הינה שדרות אבא אבן  ,19הרצליה.
ב .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ,עיקר עיסוקה של השותפות הינו בחיפוש ,פיתוח
והפקה של גז טבעי ,קונדנסט ונפט ,ובכלל זה ,בהפקה ומכירה של גז טבעי וקונדנסט ממאגר תמר שבשטח
חזקת תמר (להלן" :פרויקט תמר") ,בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר ,בפיתוח שלב 1א'
בתוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן ובקידום מסחור הגז הטבעי והקונדנסט ממנו ,בקידום ותכנון שלב 1ב'
בתוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן לשווקי יעד נוספים ,בקידום ותכנון של מסחור הגז הטבעי ופיתוח מאגר
אפרודיטה ,בבחינת חלופות תשתית שונות להזרמת גז טבעי לשווקי יעד נוספים ,בפעילות חיפושים בנכסי
הנפט בהם מחזיקה השותפות לרבות למטרות נפט ,לצד בחינת כניסה לנכסי נפט נוספים בישראל ובאגן הים
התיכון .כמו כן ,עוסקת השותפות בקידום פרויקטים שונים מבוססי גז טבעי ,במטרה להגדיל את היקף
מכירות הגז הטבעי מנכסי הנפט בהם מחזיקה השותפות ,וכן בבחינה ובקידום חלופות שונות למכירת
החזקות השותפות בפרויקט תמר ,בהתאם להוראות מתווה הגז (לפרטים נוספים בדבר מתווה הגז ראה ביאור
1ז וביאור 12י 1לדוחות הכספיים השנתיים) .במסגרת זו ,מקדמת השותפות מספר חלופות למכירת יתרת
החזקותיה במאגרי "תמר" ו"-דלית" ( 22%מתוך  ,)100%בהתאם לקבוע במתווה הגז ,ובהן הקמת תאגיד
ייעודי אשר ינפיק חוב והון ,אשר יירשמו למסחר בבורסה זרה ו/או בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,ו/או
מכירה לצד שלישי.
ג .יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של השותפות ביחד עם הדוחות הכספיים של השותפות ליום 31
בדצמבר ( 2017להלן" :הדוחות הכספיים השנתיים")  .לכן ,לא הובאו במסגרת דוחות כספיים תמציתיים
ביניים אלה ביאורים בדבר עדכונים בלתי משמעותיים יחסית למידע שכבר דווח בביאורים לדוחות הכספיים
השנתיים.
ד .הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
ה .הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות החישוב אשר ננקטו בדוחות
הכספיים השנתיים למעט האמור להלן:
א .תקן דיווח כספי בינלאומי מספר ( 15להלן" :התקן"):
בהמשך לאמור בביאור 2ל 1בדוחות הכספיים השנתיים בדבר יישום לראשונה של התקן  -הכנסות מחוזים
עם לקוחות ,בחרה השותפות ליישם את הוראות התקן למפרע עם הקלות וללא הצגה מחדש של מספרי
השוואה.
בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  31בדצמבר 2017 ,בגין ההכרה בהכנסה  -ראה ביאור 2טז
לדוחות הכספיים השנתיים.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
א .תקן דיווח כספי בינלאומי מספר ( 15המשך):
המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום  1בינואר 2018 ,בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן:
בהתאם לתקן ,הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות
מוע ברות ללקוח .הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה,
בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מסים) .הכנסה מוכרת ברווח או הפסד עד למידה שצפוי
שההטבות הכלכליות יזרמו לשותפי הפרויקט ,וכן ההכנסה והעלויות ,אם רלוונטי ,ניתנות למדידה מהימנה.
התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שחל על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:
שלב  - 1זיהוי החוזה עם הלקוח ,לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים ( )modificationsבחוזים.
שלב  - 2זיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ( )distinctבחוזה.
שלב  - 3קביעת מחיר העסקה ,לרבות התייחסות לתמורה משתנה ,רכיב מימון משמעותי ,תמורות שאינן
במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
שלב  - 4הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוך שימוש
במחירים נצפים אם הם זמינים ,או באומדנים והערכות.
שלב  - 5הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע ,תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין קיום
מחויבות לאורך זמן.
ליישום התקן לא היתה השפעה על הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של השותפות.
ב .מכשירים פיננסיים:
בהמשך לאמור בביאור 2ל 2לדוחות הכספיים השנתיים בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי
מספר  - 9מכשירים פיננסיים (להלן בסעיף זה "התקן") ,השותפות בחרה ליישם את הוראות התקן ללא הצגה
מחדש של מספרי ההשוואה .בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  31בדצמבר  2017בגין מכשירים
פיננסיים ,ראה סעיפים י ,יא ,יב ,ו-יז בביאור  2לדוחות הכספיים השנתיים .המדיניות החשבונאית שמיושמת
החל מיום  1בינואר 2018 ,בגין מכשירים פיננסיים הינה כדלקמן:
 )1נכסים פיננסיים:
נכסים פיננסיים בתחולת התקן נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה
שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי ,למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד ,לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
השותפות מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:
(א) המודל העסקי של השותפות לניהול הנכסים הפיננסיים ,וכן
(ב) מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.
השותפות מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:
המודל העסקי של השותפות הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן
התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק
תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית ,מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי העלות בתוספת עלויות עסקה
ישירות ,תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת.
כמו כן ,במועד ההכרה לראשונה ישות יכולה לייעד ,ללא אפשרות לשינוי יעוד זה ,מכשיר חוב כנמדד
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או
בהכרה ,לדוגמה במקרה בו ההתחייבויות הפיננסיות המתייחסות נמדדות אף הן בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ב .מכשירים פיננסיים (המשך):
 )1נכסים פיננסיים (המשך):
השותפות מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר:
המודל העסקי של השותפות הינו הן החזקת הנכסים הפיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים
והן מכירת הנכסים הפיננסיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים
מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה .לאחר ההכרה
הראשונית ,מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגן .רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי
הוגן ,למעט ריבית ,הפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח כולל אחר.
מכשירים הוניים:
נכסים פיננסיים המהווים השקעות במכשירים הוניים אינם עומדים בקריטריונים האמורים לעיל ועל כן
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
בקשר עם מכשירים הוניים שאינם מוחזקים למסחר ,במועד ההכרה לראשונה ,השותפות רשאית לבצע
בחירה שאינה ניתנת לשינוי ,להציג ברווח כולל אחר שינויים עוקבים בשווי ההוגן אשר אילולא כן היו
מוכרים דרך רווח או הפסד .שינויים אלה בשווי הוגן לא ייזקפו לרווח או הפסד בעתיד גם לא בעת גריעת
ההשקעה.
 )2ירידת ערך נכסים פיננסיים:
השותפות בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסיים אשר אינם נמדדים
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
השותפות מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;
א) מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה
לראשונה ,או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך – ההפרשה להפסד שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח
בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של  12חודשים לאחר מועד הדיווח ,או;
ב) מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה
בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך ,ההפרשה להפסד שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי
החזויים  -לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר .השותפות מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא
מניחה שסיכון האשראי של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע
במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך ,למשל כאשר המכשיר הינו בעל דירוג חיצוני
של "דרגת השקעה".
ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה ואילו
ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר תיזקף כנגד קרן הון ולא תקטין
את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.
 )3גריעת נכסים פיננסיים:
השותפות גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:
(א) פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי ,או
(ב) השותפות מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות לקבלת
תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי
נותרים בידי הישות אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על הנכס ,או
השותפות מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי,
(ג)
אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד שלישי ,ללא עיכוב
מהותי.
 )4התחייבויות פיננסיות:
במועד ההכרה לראשונה ,השותפות מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן בשווי הוגן
בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.
לאחר ההכרה הראשונית ,השותפות מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת העלות המופחתת.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ב .מכשירים פיננסיים (המשך):
 )5גריעת התחייבויות פיננסיות:
השותפות גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר ,היא מסולקת – דהיינו ,כאשר המחויבות שהוגדרה
בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים
אחרים או משוחרר משפטית מההתחייבות.
במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת ,השותפות בוחנת האם תנאי ההתחייבות שונים
מהותית מהתנאים הקיימים.
כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת ,השינוי מטופל כגריעה של ההתחייבות
המקורית והכרה של התחייבות חדשה .ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים
נזקף לרווח או הפסד.
במקרה בו השינוי אינו מהותי ,השותפות נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות ,קרי להוון את תזרימי
המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית ,כאשר ההפרשים ייזקפו לרווח או הפסד.
בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת ,מביאה השותפות בחשבון שיקולים
איכותיים וכמותיים.
 )6קיזוז מכשירים פיננסיים:
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת זכות
שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות
על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל .הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת
לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או
חדלות פירעון של אחד הצדדים  .על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי ,אסור שהיא תהיה
תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול  ,או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.
 )7נגזרים משובצים:
בהתאם להוראות התקן נגזרים המשובצים בנכסים פיננסיים ,לא יופרדו מחוזה מארח .חוזים מעורבים
אלה יימדדו בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן ,בהתאם לקריטריונים של המודל העסקי ותזרימי
המזומנים החוזיים.
כאשר חוזה מארח אינו מקיים את ההגדרה של נכס פיננסי ,נגזר משובץ מופרד מהחוזה המארח ומטופל
כנגזר כאשר המאפיינים והסיכונים הכלכליים של הנגזר המשובץ אינם קשורים באופן הדוק למאפיינים
ולסיכונים הכלכליים של החוזה המארח ,הנגזר המשובץ מקיים את ההגדרה של נגזר וכן המכשיר
המעורב אינו נמדד בשווי הוגן כאשר השינויים נזקפים לרווח או הפסד.
הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע באופן
משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות.
 )8מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור (הגנה):
השותפת מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה ) (Forwardבגין מטבע
חוץ ועסקאות החלפה של שיעורי ריבית ) (IRSכדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות
בשערי החליפין של מטבע חוץ ובשיעורי הריבית.
רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור נזקפים
מיידית לרווח או הפסד.
עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין היתר כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד ותיעוד פורמלי
של יחסי הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של השותפות לבצע גידור .הגידור נבחן על
בסיס מתמשך ונקבע בפועל שהוא בעל אפקטיביות גבוהה במהלך תקופת הדיווח הכספי שאליהן יועד
הגידור .עסקאות גידור (הגנה) מטופלות כדלקמן:
גידור תזרימי מזומנים:
החלק האפקטיבי של השינויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר מוכר ברווח (הפסד) כולל אחר בעוד
שהחלק הלא אפקטיבי מוכר מיידית לרווח או הפסד.
רווח (הפסד) כולל אחר מועבר לרווח או הפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לרווח או הפסד,
לדוגמה ,בתקופות שהכנסת ריבית או הוצאת ריבית מוכרות או כאשר מכירה חזויה מתרחשת.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ב .מכשירים פיננסיים (המשך):
 )8מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור (הגנה) (המשך):
כאשר הפריט המגודר הוא נכס או התחייבות לא פיננסיים ,עלותם כוללת גם את סכום הרווח (הפסד)
מהמכשיר המגדר.
השותפות מפסיקה ליישם חשבונאות גידור מכאן ולהבא רק כאשר יחסי הגידור או חלקם ,מפסיקים
לקיים את הקריטריונים המזכים (לאחר הבאה בחשבון של איזון מחדש כלשהו של יחסי הגידור ,אם
רלוונטי) ,כולל מקרים בהם המכשי ר המגדר פוקע ,נמכר ,מבוטל או ממומש .כאשר השותפות מפסיקה
ליישם חשבונאות גידור ,הסכום שהצטבר בקרן הגידור ישאר בקרן הגידור עד שתזרים המזומנים יתרחש
או יסווג לרווח או הפסד אם תזרימי המזומנים העתידיים המגודרים אינם חזויים עוד להתרחש.
ג .יישום לראשונה של  - IFRS 9מכשירים פיננסיים:
השותפות בחרה ליישם את הוראות התקן החדש למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.
השותפות מכירה בכל הפרש בין הערך בספרים לפני יישום התקן לבין הערך בספרים במועד היישום לראשונה
ביתרת הפתיחה של העודפים .להלן השפעת היישום לראשונה של התקן:
כפי שדווח
בעבר

השינוי

בהתאם ל-
IFRS 9

ליום  1בינואר2018 ,
יתרת רווחים
קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה ועסקאות גידור
תזרים מזומנים
השקעות לזמן קצר
זכאים ויתרות זכות
סה"כ הון

439,692

2,114

441,806

9,198
278,826
()122,355
618,478

(1)2,100

7,098
278,714
()122,229
618,492

()112
126
14

ד .תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר השותפות לא בחרה ביישומם
המוקדם:
בביאור 2ל( )3לדוחות הכספיים של השותפות לשנת  ,2017הובא מידע בדבר יישומו הצפוי של תקן דיווח כספי
בינלאומי " 16חכירות" (להלן  ,)IFRS 16 -החל מהרבעון הראשון של שנת  .2019כאמור באותו ביאורIFRS ,
 16יחליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות בינלאומי " 17חכירות" (להלן -
 )IAS 17ואת הפרשנויות לאמור בו IFRS 16 .עוסק בהכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי של חכירות ,וצפוי להיות בעל
השפעה משמעותית בעיקר על הטיפול החשבונאי המיושם על ידי הצד החוכר בעסקת חכירה.
השותפות המשיכה ובחנה את השלכות  IFRS 16על דוחותיה הכספיים ,בשלב זה ,לפי המידע הקיים בידה.
להערכתה ,ליישומו לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים והיא ממשיכה לבחון את השלכות
התקן.

 1במסגרת התקן החדש הזכות לקבלת תמלוגים בקשר עם מכירת חזקות כריש ותנין (ראה ביאור 4ה להלן) מוצגת כעת לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 3השקעות בנכסי נפט וגז:
א .הרכב:

נכסי חיפוש והערכה
נכסי נפט וגז
סה"כ

30.9.2018
בלתי מבוקר

30.9.2017
בלתי מבוקר

31.12.2017
מבוקר

114,747
2,503,441
2,618,188

114,765
1,772,884
1,887,649

114,186
1,909,485
2,023,671

ב .התפתחויות בהשקעות בנכסי נפט וגז:
 .1עסקה משותפת "מיכל מתן" (חזקות "תמר" ו "-דלית"):
א) הערכת עתודות הגז הטבעי והקונדנסט בשדה הגז "תמר":
על פי דוח שהוכן בחודש פברואר  2018ע"י חברת ( Netherland Sewell & Associates Incלהלן:
" ,("NSAIשהינה מעריכת עתודות מוסמכת ,מומחית ובלתי תלויה ,על פי כללי  ,SPE-PRMSעתודות
הגז הטבעי בפרויקט תמר (הכולל את מאגרי תמר ותמר  ,)SWהמסווגות כעתודות בהפקה ,נכון ליום
 31בדצמבר  ,2017והמסווגות  ,Proved Reservesהינן כ BCM 221.9-וכמות העתודות המסווגות
 Proved + Probable Reservesהינה כ.BCM 313.2-
על פי הדוח האמור ,עתודות הקונדנסט במאגר תמר ותמר  ,SWהמסווגות כעתודות בהפקה ,נכון
ליום  31בדצמבר  ,2017המסווגות  Proved Reservesהינה כ ,Million Barrels 10.2-וכמות העתודות
המסווגות  Proved + Probable Reservesהינה כ .Million Barrels 14.4 -העתודות לעיל אינן
כוללות את העתודות הגולשות לרישיון ערן .ראה סעיף  5להלן בדבר אי וודאות בהערכת עתודות.
ב) הערכת משאבים מותנים בחזקת "דלית":
על פי דוח שהוכן בחודש מרץ  2018ע"י  ,NSAIעל פי כללי  ,PRE-PRMSכמות המשאבים המותנים
בחזקת "דלית" ,המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה ( )Development Pendingנכון ליום 31
בדצמבר  ,2017נעה בין כ( BCM 6.1-האומדן הנמוך) לכ( BCM 9.5-האומדן הגבוה) .בדוח המשאבים
מצויין כי המשאבים המותנים מותנים באישור פרויקט ,הכולל תוכנית פיתוח מאושרת וצפי סביר
למכירת גז טבעי .ראה סעיף  5להלן בדבר אי וודאות בהערכת משאבים המותנים.
ג) בהמשך לאמור בביאור 7ג1ה לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש אוקטובר  2018הגישה נובל
מדיטרניאן בע"מ (להלן" :מפעיל העסקה" או "נובל") ,לבקשת משרד האנרגיה ,תכנית פיתוח
מעודכנת של מאגר תמר  .SWתכנית הפיתוח המעודכנת דומה בעיקרה לתכנית המקורית ,וכוללת
פרטים הקשורים בפעולות שאירעו ומידע חדש שהתקבל ,מאז מועד הגשת תוכנית הפיתוח המקורית
בחודש אפריל .2014
 .2עסקה משותפת "רציו ים" :
א) הערכת עתודות ומשאבים מותנים בחזקות לוויתן:
על פי דוח שהוכן בחודש מרץ  2018ע"י חברת  ,NSAIעל פי כללי  ,SPE-PRMSעל פי דוח הערכת
עתודות ומשאבים מותנים ומנובאים בחזקות ,מעודכן ליום  28בפברואר  ,2018כמות המשאבים
הכוללת מוערכת בכ BCM 605-ומחולקת לקטגוריות של משאבים המסווגים כעתודות ומשאבים
המסווגים כמותנים .כמות העתודות המאושרות לפיתוח (,)Approved For Development
המסווגות  Proved Undevelopedהינן כ BCM 266.5-וכמות העתודות המסווגות Proved +
 Probable Reservesהינן כ.BCM 358.3-
בנוסף ,עתודות הקונדנסט בחזקות המסווגות כעתודות המאושרות לפיתוח המסווגות Proved
 Undevelopedהינן כ Million Barrels 16.9-וכמות העתודות המסווגות Proved + Probable
 Reservesהינה כ.Million Barrels 22.7-
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 3השקעות בנכסי נפט וגז (המשך):
ב .התפתחויות בהשקעות בנכסי נפט וגז (המשך):
 .2עסקה משותפת "רציו ים" (המשך):
א) הערכת עתודות ומשאבים מותנים בחזקות לוויתן (המשך):
בדוח המשאבים המותנים חולקו המשאבים המותנים לשתי קטגוריות ,המתייחסות לכל אחד משלבי
פיתוח המאגר ,כדלקמן:
שלב 1א ( - )Phase I - First Stageמשאבים מותנים המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה
( ,)Development Pendingמשאבים אלו מותנים בהחלטות לביצוע קידוחים נוספים ובחתימת
הסכמים נוספים למכירת גז טבעי .ופיתוחים עתידיים ( - )Future Developmentמשאבים המותנים
בקבלת החלטת השקעה נוספת ,בהתאם לשלב 1ב בתוכנית הפיתוח ולשלב נוסף (ככל שתעודכן
תוכנית
הפיתוח) ובחתימת הסכמים נוספים למכירת גז טבעי נעות בין כ( BCM 339.2-האומדן הגבוה) לבין
כ( BCM 207.3-האומדן הנמוך) ומשאבים המותנים בקונדנסט נעות בין כMillion Barrels 21.5-
(האומדן הגבוה) לבין כ( Million Barrels 13.1-האומדן הנמוך) .ראה סעיף  5להלן בדבר אי וודאות
בהערכת עתודות.
ב) קידוחי פיתוח במסגרת תכנית הפיתוח:
בהמשך לאמור בביאור 7ג 2לדוחות הכספיים השנתיים ,נכון למועד אישור הדוחות הכספיים
התמציתיים ביניים ,אסדת  Ensco DS-7סיימה לבצע את ההשלמה ( )completionשל קידוחי לוויתן
 ,3לוויתן  4ולוויתן  5והחלה בביצוע ההשלמה של קידוח לוויתן ,7-אשר צפויה להסתיים עד לסוף שנת
.2018
 .3בלוק  12בקפריסין:
בהמשך לאמור בביאור 7ג 3לדוחות הכספיים השנתיים ,נכון למועד אישור הדוחות הכספיים תמציתיים
ביניים ,טרם אושרה תוכנית הפיתוח המעודכנת שהגישו השותפים במאגר אפרודיטה על-ידי ממשלת
קפריסין .אף שלכאורה על-פי הסכם הזכיון ( )Production Sharing Contractמיום  24באוקטובר 2008
(להלן" :הסכם הזיכיון") ,לממשלת קפריסין קיימת אפשרות ,בהעדר תוכנית פיתוח מאושרת ,לטעון
לביטול הסכם הזיכיון ,ממשיכים ופועלים השותפים במאגר אפרודיטה בשיתוף פעולה עם ממשלת
קפריסין לעדכון ואישור תוכנית הפיתוח ועדכון הסכם הזיכיון .במסגרת זו ,החליטה ממשלת קפריסין
להזמין את השותפים לסדרת דיונים בנושא עדכון הסכם הזיכיון ,לרבות עדכון מנגנון התנאים
הפיסקליים .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים תמציתיים ביניים ,ובעקבות הזמנה כאמור ,מקיימים
הצדדים דיונים רציפים בנושא האמור.
 .4פרטים נוספים לגבי רשיונות השותפות:
א) בהמשך לאמור בביאור 7ג 8לדוחות הכספיים השנתיים ,לעת הזאת ,טרם מוצה הליך הגישור בקשר
עם רישיון "/353ערן" ובית המשפט נענה לבקשת הצדדים לעדכן בדבר תוצאות הליך הגישור עד ליום
 27בנובמבר .2018
ב) ביום  16בינואר  2018העביר מפעיל העסקה לממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה (להלן:
"הממונה") תוכנית עבודה מעודכנת ברישיון אלון .D
ג) בהמשך לאמור בביאור 7ג 7לדוחות הכספיים השנתיים ,ביום  25בספטמבר  2018הודיעה רציו חיפושי
נפט ( - )1992שותפות מוגבלת (להלן" :רציו") כי הממונה הודיע כי הוא מאריך את תוקף רישיון רועי
עד ליום  14באפריל  ,2020בכפוף לשינוי תוכנית העבודה ברישיון.
 .5הערכות עתודות גז טבעי ,קונדנסט ומשאבים מותנים:
ההערכות הנ"ל בדבר עתודות הגז הטבעי ,קונדנסט ומשאבים מותנים בזכויות השותפות בחזקות
וברישיונות לחיפושי נפט וגז מבוססות ,בין היתר על מידע גיאולוגי ,גיאופיסי ,הנדסי ואחר שנתקבל
מהקידוחים ומאת מפעיל העסקה בזכויות הנ"ל.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 3השקעות בנכסי נפט וגז (המשך):
ב .התפתחויות בהשקעות בנכסי נפט וגז (המשך):
 .5הערכות עתודות גז טבעי ,קונדנסט ומשאבים מותנים (המשך):
ההערכות הנ"ל הינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות של  ,NSAIאשר לגביהם לא קיימת כל וודאות.
כמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט שיופקו בפועל ,עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל ,בין
היתר ,כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטורים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק
הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגרים.
ההערכות וההשע רות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים
הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.
ביאור  - 4מידע נוסף:
א .התקשרויות לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר:
 .1בחודש פברואר  2018נחתם הסכם לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר למצרים בין השותפות ונובל (להלן
תקראנה יחדיו בסעיף זה" :המוכרות") לבין חברת דולפינוס ( 2Dolphinus Holdings Limitedלהלן:
"דולפינוס") (להלן בסעיף זה" :הסכם הייצוא מתמר") אשר היקפו גדול משמעותית מההסכם לאספקת
גז טבעי שנחתם בין שותפי תמר לבין דולפינוס ביום  17במרץ  ,2015ואשר נחתם מתוך כוונה להחליפו.
ביום  26בספטמבר  2018הסבו המוכרות את הסכם הייצוא מתמר לשותפים בפרויקט תמר.
בהסכם הייצוא מתמר נקבע ,כי אספקת הגז לדולפינוס תהיה בתחילה על בסיס מזדמן (.)Interruptible
במסגרת הסכם הייצוא מתמר ניתנה למוכרות אופציה להודיע לדולפינוס כי אספקת הגז (כולה או חלקה)
תהפוך להיות על בסיס מחייב (להלן בסעיף זה" :האופציה") .מימוש האופציה יכול שיעשה על ידי
המוכרות ,בחלקה או במלואה ,במהלך התקופה שהחל מחודש יולי  2020וסופה בתום חודש דצמבר ,2021
או במהלך תקופה אחרת ,כפי שתוסכם בין המוכרות לדולפינוס .ממועד מימוש האופציה כאמור ,יהיו
המוכרות מחוייבות לספק לדולפינוס כמות שנתית של עד כ( BCM 3.5 -בהתאם להיקף הכמויות שלגביהן
תמומש האופציה) ודולפינוס תהא מחוייבת לרכוש או לשלם עבור כמות שנתית מינימלית של גז טבעי
בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם הייצוא מתמר .כמות הגז החוזית הכוללת הנקובה בהסכם הייצוא מתמר
הינה כ.BCM 32-
מחיר הגז שיסופק לדולפינוס תחת הסכם הייצוא מתמר יקבע על פי נוסחה המבוססת על מחיר חבית נפט
מסוג ברנט (.)Brent
האספקה על-פי הסכם הייצוא מתמר צפויה להתחיל עם הסדרת השימוש בתשתיות הנדרשות להולכת גז
טבעי למצרים .האספקה תימשך עד לאספקת הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם הייצוא מתמר או
עד דצמבר  ,2030לפי המוקדם מביניהם.
הסכם הייצוא מתמר כולל מספר תנאים מתלים ,שעיקרם קבלת אישורים רגולטוריים בישראל ובמצרים
(לרבות קבלת אישורים לייצוא וייבוא הגז כאמור) ,כניסה להסכמים שיאפשרו שימוש בתשתית ההולכה,
לרבות חתימה על הסכמי הולכה בין המוכרות לבין נתיבי גז לישראל בע"מ (להלן" :נתג"ז") (ככל
שיידרשו) ,קבלת ערבויות לטובת המוכרות כפי שנדרש בהסכם הייצוא מתמר ,וכן קבלת אישורים
מרשויות המס בישראל ביחס לעסקאות נשוא הסכם היצוא מתמר .יובהר ,כי אין כל ודאות כי מכירת הגז
לדולפינוס על פי הסכם הייצוא מתמר תתממש ,וזאת עקב אי התקיימות התנאים המתלים בהסכם
הייצוא מתמר ,כולם או חלקם ,וכיוצ"ב.
 .2ביום  21בפברואר  2018נחתם בין שותפי תמר לבין חברת כימיקלים לישראל בע"מ (להלן" :כי"ל") הסכם
על בסיס מזדמן ( )Interruptibleלאספקת גז טבעי (להלן" :הסכם כי"ל מתמר") .תקופת האספקה על פי
הסכם כי"ל מתמר תחל ביום  1בפברואר  2018ותסתיים ביום  1בספטמבר  .2020על פי הסכם כי"ל
מתמר ,במקרה של איחור במועד תחילת ההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכריש ,תוארך תקופת הסכם
כי"ל מתמר באופן אוטומטי בתקופות נוספות של שישה חודשים כל אחת ,וזאת עד למועד תחילת
ההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכריש או עד ליום  31בדצמבר  ,2025לפי המוקדם מביניהם .כמו כן נקבע
כי ,כי"ל תהיה רשאית להודיע לשותפי תמר על ביטול הסכם האספקה בתום כל אחת מתקופות ההארכה
כאמור .היה ויבוטל הסכם לאספקת גז לכי"ל ממאגרי תנין וכריש ,אזי תקופת הסכם כי"ל מתמר תוארך
באופן אוטומטי עד ליום  31בדצמבר .2025
 2למיטב ידיעת השותפות ,הקונה הינה חברה העוסקת בסחר בגז טבעי ואשר מתעתדת לספק גז לצרכנים תעשייתיים ומסחריים גדולים במצרים.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 4מידע נוסף (המשך):
א .התקשרויות לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר (המשך):
 .3בהמשך לאמור בביאור 12ג1ג 1לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש אוקטובר ( 2018לאחר תאריך הדוח על
המצב הכספי) נחתם הסכם לאספקת גז טבעי נוסף (להלן":ההסכם הנוסף") בין שותפי תמר ,לבין חברת
( NBL Eastern Mediterranean Marketing Limitedלהלן )"NBL" :לצורך ייצוא גז טבעי לצרכנים בירדן,
(להלן" :הסכם -NBLתמר השני") .בד בבד עם חתימת הסכם -NBLתמר השני ,חתמה  NBLעל הסכם
נוסף עם  Arab Potash Companyו( Jordan Bromine Company -להלן":הרוכשות") ,לפיו תרכושנה
הרוכשות מ NBL-כמות נוספת של גז טבעי שתשמש אותן כאמור במפעליהן הממוקמים בגדה המזרחית
של ים המלח בירדן (להלן" :הסכם האספקה השני") .הסכם האספקה השני הינו על בסיס מזדמן
( )Interruptibleובמסגרתו יסופק לרוכשות גז טבעי בהיקף כולל של עד כ .BCM 1 -כאשר ל NBL-קיימת
זכות במשך תקופה מסוימת הקבועה בהסכם להפוך את האספקה בהתאם להסכם -NBLתמר השני
לאספקה על בסיס מחייב (.)Firm
האספקה על פי הסכם האספקה השני צפויה להתחיל במהלך הרבעון הראשון של  2019וצפויה להימשך עד
לחודש דצמבר  .2032יצוין ,כי הסכם -NBLתמר השני והסכם האספקה השני כפופים לקבלת האישורים
הרגולטורים בירדן ובישראל וכן לחתימת הסכם הולכה עם נתג"ז לשם הזרמת כמויות הגז הנוספות
בהסכם הייצוא .יתר תנאי הסכם -NBLתמר השני והסכם האספקה השני הינם בתנאים הדומים להסכם
-NBLתמר והסכם האספקה הראשונים.
ב .התקשרויות לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן:
 .1א .כאמור בביאור 12ג2ב לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הסכם ליצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן
לחברת החשמל הלאומית של ירדן (להלן" :הסכם הייצוא") ,ביום  7במרץ  2018הודיעה השותפות
כי התקיימו כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם הייצוא האמור.
ב .בהמשך לאמור בביאור 12ג2א לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט
לוויתן ,הודיעה השותפות ביום  9במאי  2018על התקיימות כל התנאים המתלים בהסכם לאספקת
גז טבעי מפרויקט לוויתן לאי.פי.אמ .באר טוביה בע"מ.
 .2הסכם ליצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן לדולפינוס:
בחודש פברואר  2018נחתם הסכם בין השותפות ונובל (להלן תקראנה יחדיו בסעיף זה" :המוכרות") לבין
חברת דולפינוס (להלן בסעיף זה" :הרוכשת") לייצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן למצרים (להלן בסעיף זה:
"הסכם הייצוא מלוויתן") אשר נחתם בהמשך למכתב הכוונות בלתי מחייב שנחתם בחודש נובמבר .2015
ביום  26בספטמבר  2018הסבו המוכרות את הסכם הייצוא לשותף הנוסף בפרויקט לוויתן.
בהסכם הייצוא מלוויתן נקבע ,כי אספקת הגז לרוכשת תתבצע על בסיס מחייב ( .)Firmהמוכרות
התחייבו לספק לרוכשת כמות שנתית של כ BCM 3.5 -והרוכשת התחייבה לרכוש או לשלם ( Take or
 ) Payעבור כמות מינימלית בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם .כמות הגז החוזית הכוללת הנקובה בהסכם
הייצוא מלוויתן הינה כ.BCM 32 -
מחיר הגז שיסופ ק לרוכשת תחת הסכם הייצוא מלוויתן יקבע על פי נוסחה המבוססת על מחיר חבית נפט
מסוג ברנט ( .)Brentהאספקה על-פי הסכם הייצוא מלוויתן צפויה להתחיל עם תחילת ההפקה ממאגר
לוויתן .האספקה תימשך עד לאספקת הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם הייצוא מלוויתן או עד
דצמבר  ,2030לפי המוקדם מביניהם.
הסכם הייצוא מלוויתן כולל מספר תנאים מתלים ,שעיקרם קבלת אישורים רגולטוריים בישראל
ובמצרים (לרבות קבלת אישורים לייצוא וייבוא הגז כאמור) ,כניסה להסכמים שיאפשרו שימוש בתשתית
ההולכה ,לרבות חתימה על הסכמי הולכה בין המוכרות לבין נתג"ז (ככל שיידרשו) ,קבלת ערבויות לטובת
המוכרות כפי שנדרש בהסכם הייצוא מלוויתן ,וכן קבלת אישורים מרשויות המס בישראל ביחס
לעסקאות נשוא הסכם היצוא מלוויתן.
יובהר ,כי אין כל ודאות כי מכירת הגז לרוכשת על פי הסכם הייצוא מלוויתן תתממש ,וזאת עקב אי
התקיימות התנאים המתלים בהסכם הייצוא מלוויתן ,כולם או חלקם ,וכיוצ"ב.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 4מידע נוסף (המשך):
ב .התקשרויות לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן (המשך):
 .3ביום  21בפברואר  2018נחתם בין שותפי פרויקט לוויתן לבין כי"ל הסכם לאספקת גז טבעי (להלן:
"הסכם כי"ל מלוויתן") .תקופת הסכם האספקה תחל במועד הזרמת הגז בכמויות מסחריות מפרויקט
לוויתן ותסתיים ביום  1בספטמבר .2020
כפי שנמסר לשותפי לוויתן על ידי כי"ל ,התקשרה כי"ל בהסכם לרכישת גז טבעי מחזקות תנין וכריש
(להלן" :הסכם תנין כריש" ו" -מאגרי תנין וכריש" ,בהתאמה) .ולפיכך ,בהתאם להוראות מתווה הגז
והוראות רשות ההגבלים העסקיים ,הסכימו שותפי לוויתן וכי"ל כי ,במקרה של איחור במועד תחילת
ההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכריש ,תוארך תקופת ההסכם באופן אוטומטי בתקופות נוספות של
שישה חודשים כל אחת ,וזאת עד למועד תחילת ההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכריש או עד ליום 31
בדצמבר  ,2025לפי המוקדם מביניהם .כמו כן נקבע כי ,כי"ל תהיה רשאית להודיע לשותפי לוויתן על
ביטול הסכם האספקה בתום כל אחת מתקופות ההארכה כאמור .כן נקבע בהסכם האספקה כי ,היה
והסכם תנין כריש יבוטל ,אזי תקופת הסכם האספקה תוארך באופן אוטומטי עד ליום  31בדצמבר .2025
שותפי לוויתן התחייבו לספק לכי"ל כמות שנתית של גז טבעי בהיקף של כ ,0.38 BCM-בהתאם לתנאים
המפורטים בהסכם האספקה .כי"ל התחייבה לרכוש או לשלם ( .)Take or Payכמו כן נקבע בהסכם
האספקה מנגנון להגדלת כמות הגז שתסופק לרוכשת ,עד לכמות שנתית בהיקף של כ.0.76 BCM-
בהסכם ה אספקה נקבע כי מחיר הגז יוצמד בחלקו למחיר חבית מסוג נפט ברנט ( )Brentובחלקו לתעריף
יצור החשמל ,כפי שיקבע מעת לעת על-ידי רשות החשמל וכולל "מחיר רצפה".
ג .התקשרות בהסכמים לרכישת מניות  EMGולרכישת זכויות בצינור :EMG
ביום  27בספטמבר  2018הודיעה השותפות כי ,במטרה לממש את הסכמי דולפינוס (כאמור בביאור 4א 1ו4 -ב2
לעיל) ,חתמה  3)"EMED"( EMED Pipeline B.V.ביום  26בספטמבר  2018על הסכמים לרכישת  39%מהון
המניות של חברת ( Eastern Mediterranean Gas Company S.A.Eלהלן )"EMG":לצורך הזרמת גז טבעי
מישראל למצרים באמצעות צינור ( EMGלהלן" :עסקת  "EMGאו "העסקה" או "צינור  .)"EMGהשלמת
העסקה מותנית ,בין היתר ,בחתימת הסכם קיבולת והפעלה ( Capacity, Lease & Operatorship Agreement
 ,)– CLOAבין  EMEDלבין  ,EMGבמסגרתו תעניק  EMGל EMED -את הזכות הבלעדית לחכור ולהפעיל
את צינור  EMGלצורך הזרמת גז טבעי מישראל למצרים (להלן" :הסכם הקיבולת וההפעלה") ,והכל כמפורט
להלן:
 EMGהינה חברה פרטית הרשומה במצרים שבבעלותה צינור ימי בקוטר של  26אינטש ובאורך של כ 90-ק"מ
המחבר בין מערכת ההולכה הישראלית באזור אשקלון לבין מערכת ההולכה המצרית באזור אל-עריש וכן
מתקנים נלווים .צינור  EMGתוכנן לקיבולת של כ 7 BCM -לשנה ,עם אפשרות להגדלת הקיבולת לכBCM -
 9לשנה באמצעות התקנת מערכות נוספות .הזרמת הגז בצינור  EMGממצרים לישראל הופסקה לפני מספר
שנים ,ולמיטב ידיעת השותפות ,אין ל EMG-פעילות מסחרית ,והיא נותרה חשופה לתביעות וחובות מצד
רשויות ,מממנים ,ספקים ולקוחות בסכומים משמעותיים .יצוין כי במסגרת העסקה ,השותפות אינה נדרשת
להעמיד בטחונות או ערבויות ביחס לחובותיה הקיימים של .EMG

 EMED 3הינה חברה יעודית שהוקמה לצורך העסקה ורשומה בהולנד ,שמניותיה מוחזקות ,כדלקמן :חברת בת בבעלות מלאה של השותפות הרשומה בקפריסין – ,25%
נובל קפריסין –  25%וחברת  ,Sphinx EG BVחברת בת בבעלות מלאה של  ,East Gas Companyהמחזיקה ,בין היתר ,בצנרת גז ותשתיות במצרים (להלן" :השותף
המצרי") – .50%
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 4מידע נוסף (המשך):
ג .התקשרות בהסכמים לרכישת מניות  EMGולרכישת זכויות בצינור ( EMGהמשך):
נכון למועד טרם חתימת הסכמים לרכישת מניות  EMGבעלי המניות הינם ,כדלקמן:
(;12% – EGI-EMG LP )1
( )2מרחב מ.נ.פ .בע"מ – ;8.2%
( )3מרחב אמפל אחזקות באנרגיה ,שותפות מוגבלת – ;8.6%
( )4קבוצת מרחב – אמפל בע"מ – ( 8.2%להלן" :קבוצת מרחב אמפל");
(( PTT Energy Resources Company Limited )5להלן;25% – 4)"PTT" :
(( Mediterranean Gas Pipeline Ltd. )6להלן;28% – 5)"MGPC" :
(( Egyptian General Petroleum Corporation )7להלן10% – 6)"EGPC" :
(בעלי המניות ( )1( – )4לעיל יכונו להלן יחד" :המוכרות")
יצוין כי חלק מהמוכרות ,בעלי המניות במוכרות וחברות הקשורות למוכרות ,מנהלים מספר הליכי בוררות
במוסדות לבוררות בינלאומית כנגד ממשלת מצרים וחברות בבעלותה בקשר להפסקת הזרמת הגז ממצרים
לישראל (להלן יחד" :הליכי הבוררות") .כמו כן EMG ,הינה צד לבוררויות כנגד חברות בבעלות ממשלת
מצרים.
 .1הסכמים לרכישת  39%מהון מניות EMG
ביום  26בספטמבר  2018חתמה  EMEDעם המוכרות על ארבעה הסכמים נפרדים ,דומים בעיקרם,
לרכישת מניות  EMGהמוחזקות על ידי המוכרות ,בשיעור כולל של  37%מהון המניות של ( EMGלהלן
ביחד" :הסכמי רכישת המניות") ,וכן על הסכם נוסף לרכישת מניות בשיעור של  2%מ( MGPC-להלן:
"הסכם .)"MGPC
א) עיקרי הסכמי רכישת המניות
 )1בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ,שהעיקרים שבהם נזכרים בפסקה  4להלן ,והתנאים
להשלמת העסקה ( ,)Closingהמוכרות תמכורנה ותעברנה ל EMED -את מניות EMG
המוחזקות על ידן ,בשיעור כולל של  37%מהון מניות ( EMGלהלן" :המניות הנרכשות") ,לרבות
כלל הזכויות הנלוות למניות הנרכשות.
 )2המוכרות ,בעלי המניות במוכרות והחברות הקשורות למוכרות יוותרו על כל טענה ,תביעה ,פסק,
החלטה ,צו או סעד הקיימים להם כנגד ממשלת מצרים וחברות בבעלותה במסגרת הליכי
הבוררות.
 )3בתמורה למניות הנרכשות ,לוויתור על זכויותיהן במסגרת הליכי הבוררות ,ולזכויות נוספות
בהתאם להסכמי רכישת המניות ,כאמור לעיל ,תשלם  EMEDלמוכרות במועד השלמת העסקה
( ,)Closingסך כולל של  518מיליון דולר ארה"ב (להלן" :התמורה") ,אשר מתוכו תשלמנה כל
אחת מבין השותפות ונובל סך של כ 185 -מיליון דולר ארה"ב ,והיתרה תשולם על-ידי השותף
המצרי.
 )4ביצוע העסקה נשוא הסכמי רכישת המניות מותנה בהתקיימות תנאים מתלים מקובלים ובין
היתר :קבלת כל האישורים וההסכמות הנדרשים לשם העברת המניות הנרכשות מאת המוכרות
ורישומן על שם  ; EMEDקבלת האישורים וההסכמות הדרושים על פי כל דין במצרים וישראל
לקיום העסקאות נשוא הסכמי רכישת המניות ולהזרמת הגז בצינור  EMGמישראל למצרים;
חתימה על הסכם הקיבולת וההפעלה והסרת כל מניעה מהותית לביצועו; השלמת הליך בדיקת
נאותות ( )Due Diligenceהנדסית ביחס לצינור  ,EMGובכלל זה ביצוע מבחני הזרמת גז רציפה
מישראל למצרים דרך צינור  ,EMGבהתאם לכמויות ולתקופה שנקבעו; שינוי מבנה חוב קיים
של  EMGלטובת בנק מצרי ופריסתו מחדש לשביעות רצונה של  ;EMEDקבלת כל האישורים
הפורמליים הנדרשים אצל המוכרות ,לרבות ביחס לבעלת השליטה בקבוצת מרחב אמפל
הנמצאת בהליכי פירוק ,אישורי בית משפט ,והשלמת כלל הסכמי רכישת המניות.

 4חברת אנרגיה ציבורית בבעלות חלקית של ממשלת תאילנד.
 5חברה פרטית ,אשר למיטב ידיעת השותפות ,נמצאת בשליטת  ,Evsen Groupחברה בראשותו של ד"ר עלי אבסן.
 6חברה ממשלתית מצרית.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 4מידע נוסף (המשך):
ג .התקשרות בהסכמים לרכישת מניות  EMGולרכישת זכויות בצינור ( EMGהמשך):
 .1הסכמים לרכישת  39%מהון מניות ( EMGהמשך):
א) עיקרי הסכמי רכישת המניות (המשך):
 )5המועד האחרון לקיום התנאים המתלים ולהשלמת העסקה ( )Closingהוא  30ביוני  ,2019אולם
בכוונת הצדדים לפעול להשלמת העסקה בהקדם האפשרי ,כך שהזרמתו של גז טבעי מישראל
למצרים דרך צינור  EMGתחל במהלך המחצית הראשונה של שנת . 2019
ב) עיקרי הסכם MGPC
בד בבד עם חתימת הסכמי רכישת המניות ,נחתם הסכם בין  EMEDלבין  ,MGPCלפיו תעביר
 MGPCל , EMED -ללא תמורה ,בכפוף ובמקביל להשלמת הסכמי רכישת המניות 2% ,ממניות
 EMGהמוחזקות על-ידה ,וזאת כנגד סיום מחלוקות בין חלק מהמוכרות לבין .MGPC
בכפוף ולאחר השלמת עסקת  ,EMGבעלי המניות ב EMG-יהיו כדלקמן:
(;39% – EMED )1
(;25% – PTT )2
(;17% – MGPC )3
( )4השותף המצרי – ;79%
(.10% – EGPC )5
 .2הסכם הקיבולת וההפעלה – Capacity Lease & Operatorship Agreement
כאמור ,השלמתה של עסקת  EMGמותנית ,בין היתר ,בחתימת הסכם הקיבולת וההפעלה בין  EMEDל-
 ,EMGבמסגרתו תעניק  EMGל EMED -את הזכות הבלעדית לחכור ולהפעיל את צינור  EMGלכל
תקופת הסכמי דולפינוס ,עם אפשרות להארכת ההסכם .על פי הסכם זה ,העלויות הנדרשות להשמשת
צינור  ,EMGעד לסכום של  30מיליון דולר (המשקף הערכה ראשונית של עלויות אלה) ,ועלויות ההפעלה
השוטפות של הצינור ,תחולנה על ( EMEDלהלן יחד" :עלויות ההפעלה") ,ואילו  EMGתהיה זכאית
לקבל את דמי ההולכה השוטפים שתשלם דולפינוס עבור השימוש בצינור (להלן" :דמי ההולכה") בניכוי
עלויות ההפעלה.
 .3הסכם בעלי המניות בEMED-
בסמוך למועד חתימת הסכמי רכישת המניות ,חתמו בעלי המניות ב EMED-על הסכם בעלי מניות
המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כבעלי מניות ב ,EMED-ובכלל זאת הוראות בדבר החלטות
מהותיות שתתקבלנה פה אחד .כמו כן ,נקבעו הסדרי זכות סירוב ראשונה על העברת מניות ב.EMED -
 .4הסכם עקרונות לשימוש בתשתיות נוספות
בד בבד עם חתימת הסכמי רכישת המניות ,כמתואר לעיל ,נחתם הסכם עקרונות בין השותפות ונובל לבין
השותף המצרי (אשר בבעלותו מקטע הצינור בין עקבה לאל-עריש ,להלן" :הצינור הפאן ערבי") ,וחברה
קשורה של דולפינוס ,לפיו הסכימו הצדדים ,כי השותפות ונובל תקבלנה גישה לקיבולת נוספת במערכת
ההולכה המצרית ,באמצעות הצינור הפאן-ערבי ,בנקודת הכניסה למערכת ההולכה המצרית באזור עקבה
אשר תאפשר הזרמת גז בכמויות נוספות מעבר לכמויות הגז שיוזרמו דרך צינור ( EMGלהלן":התשתית
הנוספת ") לשם יישום הסכם דולפינוס והסכמים נוספים למכירת גז טבעי למצרים .כמו כן ,הסכימו
הצדדים לבחון פרוייקטים נוספים להולכת גז טבעי מישראל למתקנים וללקוחות פוטנציאליים במצרים.
 .5מזכרי הבנות עם שותפי תמר ושותפי לוויתן
בסמוך למועד החתימה על עסקת  EMGחתמו נובל והשותפות על מזכר הבנות בלתי מחייב עם שותפי
תמר ועל מזכר הבנות בלתי מחייב עם שותפי לוויתן בקשר להקצאת הקיבולת והסדרים נוספים בקשר עם
הזרמת גז טבעי בצינור  EMGובתשתית הנוספת (כהגדרתה לעיל).
 7למיטב ידיעת השותפות MGPC ,צפויה להעביר לשותף המצרי את המניות הנ"ל.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 4מידע נוסף (המשך):
ג .התקשרות בהסכמים לרכישת מניות  EMGולרכישת זכויות בצינור ( EMGהמשך):
 .5מזכרי הבנות עם שותפי תמר ושותפי לוויתן (המשך):
במסגרת מזכר ההבנות עם שותפי לוויתן נקבע ,כי בכפוף ,בין היתר ,לחתימתו של הסכם מחייב עד ליום
 30ביוני  2019ולהשלמת עסקת  ,EMGישולם על-ידי השותפים בפרויקט לוויתן במועד השלמת עסקת
 EMGסכום של  250מיליון דולר בתמורה להתחייבות  EMEDלאפשר הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן
לצורך מימוש הסכם לוויתן-דולפינוס והבטחת קיבולת של  350,000MMbtuליום בצינור  EMGובתשתית
הנוספת ,כך שבהמשך לאמור בסעיף 1א 3לעיל ,במועד השלמת העסקה ,מתוך סך התמורה שתשולם על-
ידי השותפות ונובל ,סך של כ 250 -מיליון דולר ישולם על-ידי שותפי לוויתן ,כך שסך התמורה שתשולם
על-ידי השותפות במועד השלמת העסקה יעמוד על כ 170-מיליון דולר ,וזאת בהתאם לכלל תנאי אישור
אסיפת מחזיקי היחידות .
במקביל ,חתמו נובל והשותפות על מזכר הבנות בלתי מחייב עם שותפים בפרויקט תמר לפיו ,בכפוף ,בין
היתר ,לחתימת הסכם מחייב עד ליום  30ביוני  2019ולהשלמת עסקת  ,EMGישלמו שותפי תמר לשותפי
לוויתן ,עד ליום  30ביוני  ,2020סכום של  125מיליון דולר (המהווה החזר של  50%מהסכום האמור
להשתלם על-ידי שותפי לוויתן במועד השלמת עסקת  )EMGבתמורה להתחייבות של  EMEDלאפשר
העברת גז ממאגר תמר לצורך מימוש הסכם תמר-דולפינוס ,לרבות מכירה על בסיס מזדמן כבר בתחילת
 ,2019או סכום מופחת באופן יחסי ,היה וסך הקיבולת של צינור  EMGוהתשתית הנוספת ,כפי שתאושר
על-ידי גורם טכני מוסמך ,יהיה נמוך מקיבולת של  700,000MMbtuליום .בנוסף נקבעו במזכרי ההבנות
מנגנונים המאפשרים לשותפי לוויתן להשתמש בקיבולת הפנויה מעל  350,000MMbtuליום ,ככל ששותפי
תמר לא ישתמשו בקיבולת במלואה .יודגש ,כי ההסכמים המחייבים עם שותפי תמר ושותפי לוויתן ,אם
וככל שייחתמו ,צפויים לכלול הסדרים ספציפיים בנוגע להסדרת השימוש בצינור  EMGוהתשתית
הנוספת ,לרבות הסדרים בנוגע לחלוקת הקיבולת במקרים שונים ,השקעות בתשתית הנוספת והסדרים
נוספים .ההסכמים המחייבים ,אם וככל שייחתמו ,יהיו כפופים לקבלת האישורים הרגולטוריים
הרלוונטיים ,לרבות אישור רשות ההגבלים העסקיים ואישור משרד האנרגיה ,ככל שיידרשו.
בנוסף לאמור ,בסמוך למועד חתימת הסכמי רכישת המניות ,הסבו דלק ונובל את הסכם תמר-דולפינוס
לכלל השותפים בפרויקט תמר ואת הסכם לוויתן-דולפינוס לכלל השותפים בפרויקט לוויתן ,בהתאם
לשיעור זכויותיהם של השותפים בכל אחד מנכסי הנפט הנ"ל .בהקשר זה יצוין כי ,השותפות ונובל החלו
במשא ומתן עם חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ (קצא"א) ונתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן:
"נתג"ז") ביחס לאפשרות הולכת גז טבעי למצרים ,באמצעות מערכת ההולכה ,וזאת לאחר שהצדדים
קיימו בחינות ראשוניות של ההיבטים הטכניים של אפשרות זו .יודגש כי ,בשלב מקדמי זה אין כל וודאות
כי המשאים ומתנים האמורים יתגבשו לכדי הסכמים מחייבים ומה יהיו תנאיהם של הסכמים כאמור
(אם וככל שיחתמו).
יובהר ,כי המידע המובא לעיל ,לרבות בנוגע לאפשרות להזרמת גז בצינור  EMGבמסגרת בדיקת הנאותות
ההנדסית ,תנאי הסכם הקיבולת וההפעלה ,אם וככל שייחתם ,אפשרויות המימון של העסקה ,עלויות
השמשת צינור  , EMGהאפשרות להתקיימותם של התנאים להשלמת העסקה ,והמועד האפשרי
להתקיימותם ,והאפשרות לחתימת הסכמים מחייבים עם שותפי לוויתן ו/או תמר עשוי שלא להתממש,
כולו או חלקו ,או עשוי להתממש באופן שונה מהותית ,וזאת עקב גורמים שונים אשר לשותפות אין
עליהם שליטה.
ד .השקעה בתמר פטרוליום בע"מ (להלן":חברה כלולה" או "תמר פטרוליום"):
 .1בהמשך לאמור בביאור  6לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש מרץ  2018רכשה תמר פטרוליום מנובל
( 7.5%מתוך  )100%מהזכויות בחזקות תמר ודלית ,בין היתר בתמורה להקצאה פרטית של  43.5%ממניות
תמר פטרוליום (לאחר ההקצאה) .בעקבות האמור לעיל ,ירד שיעור ההחזקה של השותפות בתמר
פטרוליום לכ 22.6% -מהזכויות ההוניות .8חלקה של השותפות בתוצאות תמר פטרוליום בתקופת הדוח
והשפעת הירידה בשיעור ההחזקה נכללו בסעיף חלק השותפות ברווחי חברה כלולה ,נטו.

 8יובהר ,כי לאחר תאריך הדוח תמציתי ביניים על המצב הכספי מכרה נובל את כל החזקותיה בחברה הכלולה וכתוצאה מכך זכויות ההצבעה של השותפות בחברה
הכלולה ירד מכ 16.67% -לכ.13.42% -
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 4מידע נוסף (המשך):
ד .השקעה בתמר פטרוליום בע"מ (להלן":חברה כלולה" או "תמר פטרוליום") (המשך):
 .2בימים  20במרץ  2018ו 30 -באוגוסט  2018החליט דירקטוריון תמר פטרוליום על חלוקות דיבידנדים בסך
של כ 32-מיליון דולר (כ 0.36 -דולר למניה) ובסך של כ 39.3 -מיליון דולר (כ 0.44 -דולר למניה) ,בהתאמה.
מזה חלק השותפות כ 7.2-מיליון דולר וכ 8.9 -מיליון דולר ,בהתאמה .הדיבידנדים האמורים התקבלו
במהלך החודשים אפריל  2018ואוקטובר .2018
ה .בהמשך לאמור בביאור 8ב לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הסכם למכירת זכויות בחזקות  I/17כריש וI/16 -
תנין (להלן ביחד" :החזקות") ,ביום  27במרץ  2018התקבלה אצל השותפות הודעה מחברת אנרג'יאן לפיה,
ביום  22במרץ  2018קיבלה אנרג'יאן החלטת השקעה סופית בקשר עם פיתוח החזקות .בהתאם לתנאי
ההסכם זכאית השותפות לקבל ,החל ממועד קבלת החלטת ההשקעה כאמור ,סך של  108.5מיליון דולר,
בעשרה תשלומים שנתיים שווים בתוספת ריבית ,במנגנון ובשיעור שנקבע בהסכם (להלן" :התשלומים
השנתיים") וכן תמלוגים בקשר עם גז טבעי וקונדנסט שיופקו מהחזקות (להלן":התמלוג מהחזקות") .יצויין
כי ,בחודש מרץ  2018קיבלה השותפות את התשלום הראשון.
סעיף הכנסות מימון בתקופת הדוח לתקופה של תשעה חודשים כולל סך של כ 53.8 -מיליון דולר (לתקופה של
שלושה חודשים כולל סך של כ 4.7 -מיליון דולר) הנובע מעדכון שווי התמלוג מהחזקות והתשלומים השנתיים.
העדכון כאמור נובע בעיקר משינוי בשיעורי ההיוון ,הקדמת מועד החלטת השקעה לפיתוח החזקות ,עדכון
משאבים מותנים ונוזלים פחממניים (קונדנסט ונוזלי גז טבעי) ותחזית קצב הפקה.
להלן פרמטרים עיקריים מתוך הערכות השווי ששימשו למדידת התמלוגים והסכומים לקבל :שיעור היוון
לסכומים לקבל נאמד ב ;7.5%-שיעור ההיוון שנאמד לרכיב התמלוגים נאמד ב ;11%-סך הכולל של המשאבים
המותנים של גז טבעי ושל ונוזלים פחממנים ששימשו את הערכת השווי למדידת התמלוגים נאמדו בכ67 -
 BCMובכ ,MMBBL33 -בהתאמה.
ו .בחודש ספטמבר  2018פרסמה השותפות דוח הצעת מדף ,על-פיו הציעה קבוצת דלק ,בין היתר ,יחידות
השתתפות של השותפות ,במסגרת הצעת רכש חליפין מלאה שקבוצת דלק ביקשה לבצע למניות דלק אנרגיה.
בחודש אוקטובר ( 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) הודיעו קבוצת דלק והשותפות כי הצעת הרכש
האמורה התקבלה במלואה.
כמו כן ,יצויין כי הוארכה התקופה להצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף של השותפות מיום  25במאי 2018
עד ליום  25במאי .2019
ז .במהלך חודש אפריל  ,2018העמידו השותפים הישראליים בפרויקט לוויתן ערבות נוספת לטובת רשות המיסים
בישראל (מכס) בקשר עם ציוד המיובא על-ידי מפעיל העסקה לצורך פיתוח פרויקט לוויתן .חלקה של
השותפות בערבות האמורה הינו בסך של כ 188 -מיליון ש"ח .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים תמציתיים
ביניים ,חלקה של השותפות בערבויות שהועמדו לטובת המכס בקשר עם הפרויקטים תמר ולוויתן מסתכם
לסך של כ 375 -מיליון ש"ח (כפי שמעודכן מעת לעת) .במהלך חודש יולי  ,2018העמידו השותפים בפרויקט
לוויתן ערבות נוספת לטובת רשות מקרקעין לישראל בקשר עם הקמת תשתית פיתוח פרויקט לוויתן .חלקה
של השותפות בערבות האמורה הינו בסך של כ 2.3 -מיליון ש"ח.
ח .בהמשך לאמור בביאור 21ג 1לדוחות הכספיים השנתיים ,ביום  19בפברואר  2018הודיעה השותפות כי מנכ"ל
השותף הכללי מר יוסי אבו מסר לשותפות שדירקטוריון דלק אנרגיה ,אישר את מינויו כמנכ"ל דלק אנרגיה,
בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ,זאת בנוסף לתפקידו כמנכ"ל השותף הכללי ,ובאופן שעיסוקו
העיקרי ימשיך להיות מנכ"ל השותף הכללי.
בהמשך לאמור לעיל ,הגיע מר אבו להסכמה עם השותף הכללי ודלק אנרגיה ,לפיה ימשיך לכהן בתפקידו
הנוכחי כמנכ"ל השותף הכללי בהיקף משרה של כ( 80%-במקום  ,)100%וכן יכהן במקביל לכך כמנכ"ל דלק
אנרגיה בהיקף משרה של  ,20%בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לכך בשותפות ובדלק אנרגיה.
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 4מידע נוסף (המשך):
ח( .המשך):
מר אבו יעדכן את ועדת הביקורת והדירקטוריון בכל עניין בו יתעורר חשש מיצירת ניגוד עניינים בין כהונתו
כמנכ"ל השותף הכללי לבין כהונתו כמנכ"ל דלק אנרגיה ,ויפעל בהתאם להוראותיהם באותו העניין .הצדדים
הסכימו כי השותף הכללי ימשיך לשאת במלוא שכרו של מר אבו ( 100%משרה) ,ותיערך התחשבנות בין
השותף הכללי לבין דלק אנרגיה בגין נשיאת חלקה של דלק אנרגיה ( )20%בעלות שכרו הכוללת של מר אבו,
לרבות כל מרכיבי התגמול להם הוא זכאי על פי תנאי ההעסקה הנוכחיים על-פי הסכם ההעסקה השני .בנוסף,
בגין כהונתו כדירקטור בחברות מוחזקות על-ידי השותפות או דלק אנרגיה ,יהא זכאי מר אבו לגמול כמקובל.
ביום  17במאי  2018אישרה האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות את השינויים בתנאי
הכהונה והעסקה של מר אבו .כמו כן ,ביום  3ביולי  2018החליט דירקטוריון דלק אנרגיה על כניסתו לתוקף של
מינוי מר אבו כמנכ"ל דלק אנרגיה החל מיום  3ביולי  .2018החל ממועד זה נכנסו לתוקף כל השינויים בתנאי
הכהונה והעסקה של מר אבו.
ט .ביום  17במאי  2018אישרה האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של בעלי היחידות ההשתתפות של השותפות,
בין היתר ,להסמיך את השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירים ליחידות
השתתפות במהלך תקופה שממועד אישור האסיפה ועד יום  6במאי  ,2021בהיקף ובתנאים שייקבעו לפי
החלטת השותף הכללי בכפוף לכך שסך כל תמורת ההנפקה (או ההנפקות) בתקופה הנ"ל לא יעלה על סך
בש"ח לסכום השווה ל 300-מיליון דולר ארה"ב.
י .בהמשך לאמור בביאור 12ט 1לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תביעת השבת תמלוגים ,ביום  1בפברואר 2018
הגישו התובעות את העדויות מטעמן ואילו בימים  8ביולי  2018ו 10 -ביולי  2018הגישה הנתבעת תצהירי עדות
ראשית מטעמה .בשלב זה ,מתקיימים הליכים מקדמיים נוספים בתביעה אשר טרם הסתיימו.
יא.בהמשך לאמור בביאור 20ג 6לדוחות הכספיים השנתיים בנוגע להוראות סעיף  19לחוק מיסוי רווחים ומשאבי
טבע ,ביום  17באפריל  2018קבע בית המשפט העליון כי ,הערעור שהגיש השותף הכללי בשותפות לבית
המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבקשה והערעור שהוגש לבית המשפט העליון בעניינה
של ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת ,ייקבעו לשמיעה באותו מועד ובפני אותו מותב .ביום  2במאי  ,2018קבע
בית המשפט דיון לצורך השלמת הדיונים ליום  18במרץ .2019
יב .בהמשך לאמור בביאור 12ט 2לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הבקשה לאישור תובענה יצוגית על ידי צרכן
של חברת החשמל ,בחודש אפריל  2018הגישו באי כוח המבקש המנוח בקשה מוסכמת להחליפו באלמנתו,
בכפוף להגשת תצהיר משלים מטעמה ובאותו היום אושרה הבקשה על-ידי בית המשפט .במהלך החודשים
מאי  2018ויוני  2018התקיימו חקירות המצהירים מטעם המדינה וחקירות מצהירים מטעם פרויקט תמר.
יצוין כי ,ביום  18בנובמבר ( 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) אושרה בקשה מטעם המבקשת לדחות
את מועד הגשת הסיכומים מטעם המבקשת ליום  31בדצמבר  .2018המועד להגשת סיכומים מטעם שותפי
תמר הינו  31במרץ  .2019להערכת השותפות ,בהתבסס על חוות הדעת של היועצים המשפטיים ,סיכוייה של
הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית להתקבל נמוכים מ.50%-
יג .ביום  31באוגוסט  ,2018פרעה השותפות בפרעון מוקדם מלא את הסדרה השנייה של אגרות החוב תמר בונד
בהיקפה הכולל של  320מיליון דולר (להלן" :סכום הקרן") ,ושמועד פירעונה המקורי חל ביום  30בדצמבר
 . 2018סכום הפירעון המוקדם כולל את סכום הקרן ,בתוספת ריבית צבורה בסך כולל של כ 2.1-מיליון דולר
ובתוספת דמי פירעון מוקדם בסך של כ 1.3-מיליון דולר (להלן" :עמלת הפירעון המוקדם") .יצויין ,כי סכום
עמלת הפרעון המוקדם נמוך מיתרת הריבית אשר היתה משלמת מנפיקת האג"ח ,דלק ואבנר (תמר בונד)
בע"מ ,לו הסדרה השנייה של אגרות החוב תמר בונד היתה נפרעת במועדה המקורי.
יד .בהמשך לאמור בביאור 12ג1א 9לדוחות הכספיים השנתיים בדבר מחלוקת תעריף ייצור החשמל ,בתקופת
הדוח נחתם הסכם פשרה בין שותפי תמר לבין בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן" :בז"ן") במסגרתו שילמה בז"ן
לשותפי תמר סך של  2.3מיליון דולר (חלק השותפות סך של כ 0.7 -מיליון דולר).
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 4מידע נוסף (המשך):
טו .בהמשך לאמור בביאור 15ד לדוחות הכספיים השנתיים ,במהלך חודש יוני  2018התקבל דוח שנערך לבקשת
המפקח בשותפות על ידי יועץ כלכלי חיצוני (להלן" :היועץ" ו" -דוח היועץ" ,בהתאמה) ,אשר מסכם בדיקות
שערך היועץ לגבי תחשיב מועד החזר ההשקעה שנכלל בטיוטת דוח תחשיב שהוכן על ידי השותפות ,לצורך
קביעת מועד תחילת תשלום תמלוגים לקבוצת דלק ,דלק אנרגיה (להלן" :בעלות התמלוג") ,בשיעור של 6.5%
חלף שיעור של ( 1.5%להלן" :טיוטת התחשיב") .עוד יצויין ,כי במהלך חודש יוני  2018הועברו הזכויות
לקבלת תמלוגים בגין פרויקט תמר מדלק אנרגיה לדלק תמלוגים ( )2012בע"מ.
הנושא העיקרי הנזכר בדוח היועץ הוא הטיפול בהיטל על רווחי גז ונפט מכח חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע,
תשע"א ,2011-לגביו ציין היועץ ,בין היתר ,כי מסקנותיו אינן בהכרח מייצגות ליקויים בטיוטת התחשיב והן
כפופות לפרשנות משפטית וכלכלית של הסכם התמלוגים.
לאור העובדה שעל בעלות התמלוג ,נמנות בעלות השליטה בשותפות ,החליט דירקטוריון השותף הכללי
להסמיך את ועדת הביקורת (המורכבת מדירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים בלבד) ,לטפל בנושא זה ,ובכלל
זאת לבחון סוגיות שעולות מדוח היועץ ,לברר את הסוגיות השונות מול בעלות התמלוג ולנקוט בכל פעולה
אחרת כפי שתמצא הוועדה לנכון ,לפי שיקול דעתה ,והכל בהתאם לטובת השותפות .לפי החלטת
הדירקטוריון ,ועדת הביקורת תהא מוסמכת לשכור שירותיהם של יועצים מקצועיים חיצוניים ובלתי תלויים,
לפי שיקול דעתה ועל חשבון השותפות ,לצורך ליווי ההליך מבחינה משפטית וכלכלית ולקבוע את תנאי
תגמולם של היועצים האמורים .ועדת הביקורת התבקשה לגבש המלצותיה בנושא ולהציגן בפני הדירקטוריון.
ביום  4בספטמבר  2018אישרו ועדת הביקורת ולאחריה הדירקטוריון (בהרכב שאינו כולל דירקטורים
המכהנים בבעלת השליטה) את תחשיב מועד החזר ההשקעה ,לפיו מועד החזר ההשקעה חל בחודש ינואר
( 2018חלף חודש דצמבר  2017לפי טיוטת התחשיב) .שינוי מועד החזר ההשקעה כאמור לעיל נובע בעיקר
מתיקון טעות חישובית שנכללה בטיוטת התחשיב לגבי הוצאות המימון .בעקבות האמור ,פנתה השותפות
לבעלות התמלוג בדרישה להשבת סך של כ 2 -מיליון דולר ששולם להן ביתר ,ואשר הושב לשותפות במהלך
חודש ספטמבר  .2018יצוין ,כי אישור התחשיב על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון נעשה לאחר קבלת דוח
מיוחד של רואי החשבון המבקרים עם השלמת ביקורת מיוחדת שלהם ,בהיקף שנקבע ובהסתמך על יעוץ
משפטי בלתי תלוי לוועדת הביקורת .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מועד החזר
ההשקעה עדיין נבחן על ידי מפקח השותפות ובעלות התמלוג.
בנוסף ,באסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות מיום  12בספטמבר  2018אושר למפקח השותפות
תקציב לליווי בחינת מועד החזר השקעה.
טז .ביום  1ביולי  2018אישרה האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות להימנע מחלוקת רווחים
לצורך השקעתם ברכישת זכויות בחברת  EMGבלבד על מנת לאפשר התקשרות עם  EMGבקשר עם השימוש
בצינור הגז הקיים בין ישראל למצרים והמתקנים שבבעלותה לצורך הזרמת גז טבעי בלבד (ראה ביאור 4ג
לעיל).
יז .ביום  24ביולי  2018אישרה האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות התקשרות עם קבוצת
דלק בהסכם המסדיר חלוקת עלויות העסקת עובדים .במסגרת תנאי ההתקשרות נקבע ,בין היתר,
שההתקשרות הינה לתקופה של שלוש שנים שתחילתה מועד אישור האסיפה הכללית .ההסדר יחול על עובדים
ונושאי משרה בתחומים שהוגדרו מראש ,היקף העסקת העובדים על ידי חברות קבוצת דלק לא יעלה על 5%
משרה בהיקף משרה ממוצע שנתי ,עלות העסקה כוללת שתישא קבוצת דלק כוללת ,בין היתר ,שכר ,אופציות,
נלוות לשכר ,חלק יחסי בעלויות משרד ותקורות משרדיות אחרות.
יח .בהמשך לאמור בביאור 20א 4לדוחות הכספיים השנתיים ,ביום  4באוקטובר ( 2018לאחר תאריך הדוח על
המצב הכספי) פירסמה השותפות תעודות מס סופיות למחזיק זכאי בשל החזקת יחידת השתתפות לשנת המס
 2014בשותפות ובשותפות אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת אשר מוזגה עם ולתוך השותפות בשנת 2017
(להלן" :אבנר" וביחד עם השותפות" :השותפויות") .יצויין כי ,ביקורת מס הכנסה לדוחות המס של
השותפויות לשנת  2015הסתיימה ונחתם הסכם שומות ,אך טרם פורסמה תעודת מס סופית מאחר ותוקף
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל ההחזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט),
התשמ"ט –  1988הינו עד ליום  30ביוני .2015
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 4מידע נוסף (המשך):
יח(.המשך):
ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים תמציתיים ביניים ,טרם הוארך תוקפן .בהתאם להסכם האמור,
ההכנסה החייבת לצורכי מס של השותפות ושל אבנר לשנת  2015הינה כ 317.4 -מיליון ש"ח וכ 293.3 -מיליון
ש"ח ,בהתאמה ובגינן שילמו השותפות ואבנר מס על חשבון בעלי יחידות השתתפות בכל אחת מהשותפויות
בסך של כ 92-מיליון ש"ח ובסך של כ 88 -מיליון ש"ח ,בהתאמה.
ביום  8בנובמבר ( 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) פרסמה השותפות תעודת מס זמנית למחזיק זכאי
בשל החזקת יחידת השתתפות לשנת המס  .2017תעודת המס הסופית לשנת המס  2017תונפק רק בגמר
ביקורת רשות המיסים ייתכן והתעודה הסופית תהיה שונה באופן מהותי מתעודת המס הזמנית.
יט .ביום  20בנובמבר ( 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) ,אישר דירקטוריון השותף הכללי חלוקה לשותף
המוגבל בסך של  1מיליון ש"ח (כ 270 -אלפי דולר) אשר ישמשו לתשלום שכר המפקח ושכר הנאמן
והוצאותיהם ,בהתאם להוראות הסכם הנאמנות.
כ .ביום  20בנובמבר ( 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) הודיעה השותפות על זימון אסיפה כללית של
בעלי יחידות ההשתתפות ליום  27בדצמבר  ,2018אשר על סדר יומה )1( :עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה
בשותפות ובשותף הכללי בנושא ביטוח ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה; ( )2אישור תנאי מסגרת לתקופה
של שלוש שנים להתקשרויות עתידיות של השותף הכללי ו/או השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי ,במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על-ידי קבוצת דלק.
כא .בהמשך לאמור בביאור 12ט 3לדוחות הכספיים השנתיים בדבר בקשה לאישור תובענה ייצוגית (להלן" :בקשת
האישור") בקשר עם עסקת המיזוג בין השותפות לבין שותפות אבנר ,יצוין כי ,ביום  15באוקטובר 2018
התקיים דיון קדם משפט בבקשת האישור במסגרתו הסכימו הצדדים לנסות להגיע להסדר דיוני בבקשת
המבקשים למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ,ולמסור הודעה לבית המשפט בעניין בתוך  60ימים.
ביאור  - 5מכשירים פיננסיים:
שווי הוגן של מכשירים פיננסיים:
א .השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוחות הכספיים תואם או קרוב לערכם בספרים ,למעט
אגרות חוב שהונפקו ושווין ההוגן ליום  30בספטמבר  ,2018הינו כ 1,368.2 -מיליון דולר (ליום  31בדצמבר
 :2017כ 1,695 -מיליון דולר ,ליום  30בספטמבר  2017כ 1,747.3 -מיליון דולר) וערכן בספרים הינו כ1,363.2 -
מיליון דולר (ליום  31בדצמבר  :2017כ 1,664 -מיליון דולר ,ליום  30בספטמבר  2017כ 1,682.2 -מיליון דולר).
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 5מכשירים פיננסיים (המשך):
שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך):
ב .להלן נתונים בדבר היררכיית השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן שהוכרו בדוחות
התמציתיים על המצב הכספי:
30.9.2018
בלתי מבוקר
סך-הכל
רמה 3
רמה 2
רמה 1
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 אגרות חוב -פקדונות

מובנים9

 תמורה מותנית ממכירת חזקות כריש ותנין בקשר עםתמלוגים מבוססי הפקה עתידית (ראה ביאור 4ה
לעיל)10
 סכומים לקבל ממכירת חזקות כריש ותנין בקשר עםהחלטת השקעה סופית לפיתוח חזקות כריש תנין (ראה
ביאור 4ה לעיל)11.
 קרנות סלסה"כ נכסים פיננסיים

85,774

-

-

85,774

25,283

-

24,794

50,077

-

-

120,100

120,100

24,494

89,900
-

-

89,900
24,494

135,551

89,900

144,894

370,345

30.9.2017
רמה 3
רמה 2
בלתי מבוקר

רמה 1
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 -אגרות חוב

66,936

 תמורה מותנית ממכירת חזקות כריש ותנין בקשר עםתמלוגים מבוססי הפקה עתידית (ראה ביאור 4ה
לעיל)12
 -קרנות סל

4,077

-

-

-

80,800
-

סך-הכל

66,936

80,800
4,077

נכסים פיננסיים זמינים למכירה:
 תמורה מותנית ממכירת חזקות כריש ותנין בקשר עםהחלטת השקעה סופית לפיתוח חזקות כריש תנין (ראה
ביאור 4ה לעיל)13.
סה"כ נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
-

נגזרים פיננסיים

14

סה"כ התחייבויות פיננסיות
סה"כ נכסים בניכוי התחייבויות

-

-

71,700

71,700

71,013

-

152,500

223,513

-

-

()73

()73

71,013

-

()73
152,427

()73
223,440

 9במהלך תקופת הדוח נפרעו פקדונות מובנים ברמה  3בסך של כ 35 -מיליון דולר (בתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  ,)0 ,2018נרכשו פקדונות
מובנים בסך של כ 15 -מיליון דולר (בתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  )0 ,2018וכן יתרת הפקדונות שוערכה בסך של כ 80 -אלפי דולר (הוצאה)
(בתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  33 ,2018אלפי דולר (הוצאה)).
 10במהלך תקופת הדוח שוערכה היתרה בסך של כ 32.5-מיליון דולר (הכנסה) (בתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  4.1 ,2018מיליון דולר (הכנסה)).
 11במהלך תקופת הדוח התקבלו כ 10.8 -מיליון דולר (בתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  ,)0 ,2018היתרה שוערכה בכ 21.25 -מיליון דולר
(הכנסה) (בתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  0.8 ,2018מיליון דולר (הכנסה)) וכן סווגה מרמה  3לרמה .2
 12במהלך התקופה של  9חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2017שוערכה היתרה בסך של כ 7.1-מיליון דולר (הכנסה) (בתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר  4.1 ,2017מיליון דולר (הכנסה)).
 13במהלך התקופה של  9חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2017שוערכה היתרה בסך של כ 5.1-מיליון דולר (הכנסה) (בתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר  3.5 ,2017מיליון דולר (הכנסה)).
 14במהלך התקופה של  9חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2017שוערכה היתרה בסך של כ 505 -אלפי דולר אשר הוכרו ברווח או הפסד בסעיף הוצאות מימון
(בתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2017כ 0 -אלפי דולר).
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דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי דולר)
ביאור  - 5מכשירים פיננסיים (המשך):
שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך):
רמה 1
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 -אגרות חוב

95,070

 תמורה מותנית ממכירת חזקות כריש ותנין בקשר עםתמלוגים מבוססי הפקה עתידית15
 -קרנות סל

31.12.2017
רמה 3
רמה 2
מבוקר
-

-

סך-הכל

95,070

-

-

88,600

88,600

14,093

-

-

14,093

נכסים פיננסיים זמינים למכירה:
 תמורה מותנית ממכירת חזקות כריש ותנין בקשר עםהחלטת השקעה סופית לפיתוח חזקות כריש תנין16
סה"כ נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 נגזרים פיננסיים17סה"כ התחייבויות פיננסיות
סה"כ נכסים בניכוי התחייבויות

109,163

-

78,500
167,100

78,500
276,263

109,163

-

()126
()126
166,974

()126
()126
276,137

ביאור  - 6אירועים לאחר תאריך הדוחות על המצב הכספי:
א .לפרטים בדבר הסכם נוסף עם צרכנים ירדנים ,ראה ביאור4א 3לעיל.
ב .לפרטים בדבר ירידה בזכויות ההצבעה בחברה כלולה ,ראה ביאור 4ד לעיל.
ג .לפרטים בדבר הודעת קבוצת דלק והשותפות לעניין הצעת רכש חליפין ,ראה ביאור 4ו לעיל.
ד .לפרטים בדבר עדכון בבקשה לאישור תובענה יצוגית ,ראה ביאור 4יב לעיל.
ה .לפרטים בדבר תעודות מס של השותפות ,ראה ביאור 4יח לעיל.
ו .לפרטים בדבר חלוקה לשותף המוגבל ,ראה ביאור 4יט לעיל.
ז .לפרטים בדבר זימון אסיפה כללית ,ראה ביאור 4כ לעיל.

 15במהלך שנת  2017שוערכה היתרה בסך של כ 14.9 -מיליון דולר אשר הוכר ברווח או הפסד בסעיף הכנסות מימון.
 16במהלך שנת  2017שוערכה היתרה בסך של כ 11.9 -מיליון דולר אשר מתוכם סך של כ 2.1 -מיליון דולר הוכר ברווח כולל אחר וסך של כ 9.8 -מיליון דולר הוכר
ברווח או הפסד בסעיף הכנסות מימון.
 17במהלך שנת  2017שוערכה היתרה בסך של כ 558 -אלפי דולר אשר הוכרו ברווח או הפסד בסעיף הוצאות מימון.
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דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג(א)
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,תש"ל:1970-
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של השותף הכללי בדלק קידוחים  -שותפות מוגבלת (להלן" :השותף
הכללי" ו"השותפות" ,בהתאמה) ,אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח
הכספי ועל הגילוי בשותפות.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
 .1אסי ברטפלד ,יו"ר דירקטוריון השותף הכללי;
 .2יוסי אבו ,מנכ"ל השותף הכללי;
 .3יוסי גבורה ,משנה למנכ"ל ומנהל סיכוני שוק;
 .4יניב פרידמן ,משנה למנכ"ל.
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בשותפות ,אשר תוכננו בידי
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל
את התפקידים האמורים ,בפיקוח דירקטוריון השותף הכללי ,ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהשותפות נדרשת
לגלות בדוחות שהיא מפרסמת על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת
הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהשותפות נדרשת לגלותו
כאמור ,נצבר ומועבר להנהלת השותף הכללי ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום
הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד
המתאים ,בהתייחס לדרישות הגילוי.
בשל המג בלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון
מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני
לתקופה שנסתיימה ביום  30ביוני ( 2018להלן" :הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון"),
נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית.
עד למועד הדוח ,לא הובא לידיעת הדירקטוריון של השותף הכללי והנהלת השותף הכללי כל אירוע או
עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית ,כפי שהובאה במסגרת הדוח
הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון;
למועד הדוח ,בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח הרבעוני בדבר הבקרה
הפנימית האחרון ,ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת הנהלת השותף הכללי ודירקטוריון השותף הכללי
כאמור לעיל ,הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)(:)1
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,יוסי אבו ,מנכ"ל השותף הכללי ,מצהיר כי:
( )1בחנתי את הדוח הרבעוני של דלק קידוחים – שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות") לרבעון השלישי של שנת
( 2018להלן" :הדוחות");
( )2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס
לתקופת הדוחות;
( )3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של השותפות לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;
( )4גיליתי לרואה החשבון המבקר של השותפות ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של השותף
הכללי בשותפות ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתה של השותפות לאסוף ,לעבד,
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות
הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;
( )5אני ,לבד או יחד עם אחרים בשותף הכללי בשותפות:
(א) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לשותפות מובא לידיעתי על ידי אחרים בשותפות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה
של הדוחות; וכן –
(ב) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם
לכללי חשבונאות מקובלים;
(ג) לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (הדוח הרבעוני לרבעון
השני של שנת  )2018לבין מועד דוח זה ,אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה של
השותף הכללי בשותפות בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של השותפות.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
__________________
 20בנובמבר2018 ,

_____________________
יוסי אבו ,מנכ"ל

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג(ד)(:)2
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,יוסי גבורה ,משנה למנכ"ל ,מצהיר כי:
( )1בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של דלק
קידוחים  -שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות") לרבעון השלישי של שנת ( 2018להלן" :הדוחות" או "הדוחות
לתקופת הביניים");
( )2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים כל
מצג לא נכון של עובדה מהותית ,ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם,
לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
( )3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים באופן
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של השותפות
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
( )4גיליתי לרואה החשבון המבקר של השותפות ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של השותף
הכללי בשותפות ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול
בדוחות לתקופת הביניים ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתה של השותפות לאסוף ,לעבד,
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות
הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;
( )5אני ,לבד או יחד עם אחרים בשותף הכללי בשותפות:
(א) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לשותפות מובא לידיעתי על ידי אחרים בשותפות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה
של הדוחות; וכן –
(ב) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם
לכללי חשבונאות מקובלים;
(ג) לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (הדוח הרבעוני לרבעון
השני של שנת  )2018לבין מועד דוח זה ,המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול
בדוחות לתקופת הביניים ,אשר יש בו כדי לשנות ,להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה של השותף
הכללי בשותפות בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של השותפות.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
_______________
 20בנובמבר2018 ,

_____________________
יוסי גבורה ,רו"ח
משנה למנכ"ל

דלק קידוחים – שותפות מוגבלת

הערכות שווי תמלוגים ורכיב החוב
ממכירת חזקות " I/16תנין" וI/17-
"כריש"
****
נובמבר 2018

תוכן עניינים

 .1מבוא והגבלת אחריות 3 .................................................................
 .2תמצית מנהלים 6 ..........................................................................
 .3תיאור עסקי השותפות8 .................................................................
 .4תיאור עסקת מכירת הזכויות בחזקות כריש ותנין 23.........................
 .5הערכת שווי תמלוגים 25.................................................................
 .6נספח א – תחזית תזרים מזומנים 31................................................
 .7נספח ב – הערכת שווי רכיב החוב 33...............................................
 .8נספח ג – תחזית אנרג'יאן -הנחות עבודה מרכזיות34.........................
 .9נספח ד – תחזית דלק תמלוגים -הנחות עבודה מרכזיות35.................
 .10הגדרות 36..................................................................................

2

 .1מבוא והגבלת אחריות
 .1.1כללי
עבודה זו (להלן" :העבודה" ו/או "חוות הדעת") הוכנה על ידי ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי בע"מ (להלן:
"ג'י.אס.אי") לצורך הערכת שווי התמלוגים להם זכאית השותפות המוגבלת דלק קידוחים
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(להלן" :דלק קידוחים" ,ו/או "השותפות") בגין מכירת זכויותיה בחזקות " I/16תנין" וI/17 -
"כריש" (להלן" :החזקות") ליום  30בספטמבר ( 2018להלן "מועד הערכת השווי") ,וזאת בהתאם
לדרישת ההנהלה .ידוע לנו כי העבודה מיועדת לשמש את דלק קידוחים ,בין היתר ,לצרכי דוחות
כספיים רבעוניים ותקופתיים ,ועל כן אנו מסכימים שהעבודה תאוזכר ו/או תיכלל בכל דוח
שתפרסם השותפות ובעלי העניין בה ,בהתאם לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ותקנותיו ,והכל
כאמור במכתב ההתקשרות מיום  3בנובמבר .2016
לצורך הכנת העבודה ,התבססנו ,בין היתר ,על מצגים ,תחזיות והסברים (להלן" :המידע")
שקיבלנו מהשותפות ו/או ממי מטעמה .ג'י.אס.אי מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת
בדיקה עצמאית של המידע ,כמו כן ,לא בא לידיעתנו דבר העלול להצביע על חוסר סבירותו .המידע
לא נבדק באופן בלתי תלוי ,ולפיכך העבודה המוגשת לכם אינה מהווה אימות לנכונותו ,לשלמותו
ולדיוקו של מידע זה .הערכה כלכלית אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נתון בזמן מסוים,
על בסיס נתונים ידועים ותוך התייחסות להנחות יסוד ותחזיות שנאמדו.
חוות דעת זאת כוללת תיאור של המתודולוגיה ועיקרי ההנחות והניתוחים ,אשר שימשו לקביעת
השווי ההוגן של התמורה לה זכאית השותפות .עם זאת ,התיאור אינו מתיימר להיות תיאור מלא
ומפורט של כל הנהלים אשר יישמנו במהלך גיבוש חוות הדעת.
עבודה זו אינה מהווה בדיקת נאותות ואינה באה במקומה .כמו כן ,העבודה איננה מיועדת לקבוע
את שווי התמורה עבור משקיע ספציפי ואין בה משום ייעוץ או חוות דעת משפטית.
העבודה אינה כוללת ביקורת חשבונאית לגבי ההתאמה לכללי החשבונאות .ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי
אינה אחראית לאופן ההצגה החשבונאית של הדוחות הכספיים של השותפות לגבי דיוק ושלמות
הנתונים ולהשלכות של אותה הצגה חשבונאית במידה וקיימות.
היה והמידע והנתונים ,עליהם הסתמכה ג'י.אס.אי אינם שלמים ,מדויקים או מהימנים ,תוצאות
עבודה זו עלולות להשתנות .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשוב ולעדכן את העבודה לאור נתונים
חדשים שלא הובאו בפנינו .למען הסר ספק ,עבודה זו תקפה למועד חתימתה בלבד.
יודגש כי המידע המפורט בעבודה זו ,לרבות ביחס לתחזיות ולתנאים המסחריים העיקריים
בהסכם המכירה של המאגרים ,להיקף הכספי הכולל שלו ,לזכויות המועברות מכוחו ,לתמלוגים
המוסכמים בו ,ולהתקיימותם של התנאים המתלים בו ,מהווים מידע צופה פני עתיד כמשמעותו
1

בתאריך  17למאי  2017התמזגה דלק קידוחים עם השותפות אבנר חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (להלן" :אבנר",
להלן ביחד" :השותפויות") וכתוצאה מכך נמחקה שותפות אבנר ללא פירוק.
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בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  ,1968אשר אין כל וודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,באופן האמור
או בכל אופן אחר .המידע האמור עשוי להתממש באופן שונה מהותית וזאת עקב גורמים שונים
לרבות עיכובים בלוחות הזמנים ,בפיתוח המאגרים ועוד.
עוד נציין כי בבואנו להעריך את השווי של התמורה ,התבססנו על ההנחה כי עסקת מכירת הזכויות
בחזקות כריש ותנין נעשתה בתנאי שוק בין קונה ומוכר מרצון ולא הובא לידיעתנו כל מידע אשר
עלול לסתור הנחה זו.
אנו מאשרים בזה כי אין לנו עניין אישי ו/או תלות בשותפות ו/או בשותף הכללי בשותפות ,למעט
העובדה שאנו מקבלים שכר טרחה עבור עבודה זו .כמו כן ,הרינו לאשר כי שכר טרחתנו אינו מותנה
בתוצאות העבודה.
ג'י.אס.אי וכל חברה הנשלטת על ידה במישרין ו/או בעקיפין וכן כל בעל שליטה ,נושא משרה ועובד
במי מהן ,אינם אחראיים לכל נזק ,אובדן הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא ,לרבות ישיר ו/או עקיף
שייגרמו למי שמסתמך על האמור בעבודה זו כולה או חלקה.
 .1.2מקורות מידע
מקורות המידע העיקריים ששימשו בהכנת חוות הדעת מפורטים להלן:
•

דוח תקופתי של השותפות לשנת 2017

•

מידע לגבי תנאי העסקה ותחזיות שהתקבלו מהשותפות

•

תשקיף שפורסם ע"י ( Energean Oil & Gas plcהחברה האם של )Energean Israel Limited
מיום  16במרץ ( 2018להלן" :התשקיף") ,לרבות דוח המשאבים שהוכן ע"י Netherland
( Sewell and Associate Inc.להלן)"NSAI" :

•

הסכם למכירת הזכויות בחזקות כריש ותנין

•

דיווחים מיידים של חברות בורסאיות ומידע גלוי המתפרסם באתרי אינטרנט (לרבות אתר
האינטרנט של אנרג'יאן) ,כתבות בעיתונות או מקורות פומביים אחרים

•

מקורות פנימיים ובסיסי נתונים של גיזה זינגר אבן

•

פגישות ו/או שיחות טלפון עם בעלי תפקידים בשותפות
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 .1.3פרטי החברה המעריכה
ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי בע"מ הינה חברה בת של חברת גיזה זינגר אבן בע"מ ,אשר הינה פירמת
ייעוץ פיננסי ובנקאות להשקעות מובילה בישראל .לפירמה ניסיון עשיר בליווי החברות הגדולות,
ההפרטות הבולטות והעסקאות החשובות במשק הישראלי ,אותו צברה במהלך שלושים שנות
פעילותה .גיזה זינגר אבן פועלת בשלושה תחומים ,באמצעות חטיבות עסקיות עצמאיות ובלתי
תלויות :ייעוץ כלכלי; בנקאות להשקעות; מחקר אנליטי וממשל תאגידי.
העבודה בוצעה על ידי צוות בראשות רו"ח איתן כהן ,שותף ומנהל המחלקה הכלכלית בגיזה זינגר
אבן  ,בעל ניסיון של למעלה מעשר שנים בתחומי הייעוץ הכלכלי והעסקי ,הערכות שווי חברות
ומכשירים פיננסים .בעבר שימש כמנהל מחלקה כלכלית בחברה יזמית בתחום התשתיות וכמנהל
במחלקה הכלכלית של ( KPMGסומך חייקין) .איתן הינו רואה חשבון ,בעל תואר ראשון בכלכלה
ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני במתמטיקה פיננסית מאוניברסיטת בר אילן.

בברכה ,

ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי
 18בנובמבר 2018
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 .2תמצית מנהלים
 .2.1רקע
דלק קידוחים הינה שותפות מוגבלת ציבורית (כמשמעותה בפקודת השותפויות) הרשומה למסחר
בבורסה לניירות ערך בתל אביב .השותפות עוסקת בחיפושים ,פיתוח והפקה של נפט ,גז טבעי
וקונדנסט.
במהלך השנים  2012ו 2013 -דיווחה השותפות לבורסה כי מאגרי הגז תנין וכריש מהווים תגליות
גז טבעי .להלן פירוט כמויות הגז הטבעי והנוזלים הפחממניים (קונדנסט ונוזלי גז טבעי) במאגרי
כריש ותנין ( )100%כפי שפורסמו בתשקיף של  ,Energean Oil & Gas plcהחברה האם של חברת
( 2Energean Israel Limitedלהלן" :אנרג'יאן" ו/או "הרוכשת") ,מיום  16במרץ :32018

חזקה
כריש
תנין
סה"כ

עתודות ומשאבים מותנים*
נוזלים
פחממניים
גז טבעי
()MMBBL
()BCM
45.0
21.7
66.7

28.7
4.1
32.8

* העתודות המוכחות והצפויות בקטגוריית  2Pמהוות מעל  90%מסך כמויות הגז הטבעי במאגר,
בהתאם לדיווח של אנרג'יאן בבורסה בלונדון מיום  16באוגוסט  .2018יצויין כי אנרגי'אן לא
פירסמה דוח משאבים על ידי צד שלישי ,המעודכן באופן שתואם את הפרסום הנ"ל.
בעקבות החלטת ממשלת ישראל על מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי
תמר ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי לוויתן ,כריש ותנין ושדות גז טבעי נוספים (להלן" :מתווה
הגז") ,נדרשו השותפויות ו( Noble Energy Mediterranean-להלן" :נובל") ,בין היתר ,למכור את
החזקותיהן במאגרי כריש ותנין בכדי לעמוד בתנאים אשר יזכו אותן בפטור ממספר הוראות של
חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח – ( 1988להלן" :חוק ההגבלים העסקיים").
ביום  16באוגוסט  ,2016נחתם הסכם למכירת כלל הזכויות בחזקות כריש ותנין בין דלק קידוחים
ואבנר לבין אנרג'יאן ,במסגרתו זכאיות השותפויות לתמורה בסך  148.5מליון דולר ,המורכבת
מתשלום במזומן של  40מיליון דולר (ששולמו במועד השלמת העסקה) ו 108.5 -מליון דולר אשר
ישולמו בפריסה של  10תשלומים שנתיים שווים בתוספת ריבית ,כאשר סכום זה מותנה בהחלטת
הרוכשת לפתח את המאגר( 4להלן" :רכיב החוב") .כמו כן ,השותפויות תהינה זכאיות לתמלוגים
 2לשעבר Ocean Energean Oil and Gas Ltd.
 3על-פי דוח המשאבים של  NSAIשצורף לתשקיף של אנרג'יאן.Net Resources ,
 4קבלת החלטת השקעה סופית ( ) FIDבקשר עם פיתוח החזקות או במועד בו סך ההוצאות של הרוכשת בקשר עם
פיתוח החזקות ,עלה על  150מיליון דולר (המוקדם מבין השניים).
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מההכנסות אשר יתהוו לרוכשת ממכירות גז טבעי וקונדנסט שיופקו מהחזקות ,בשיעורים של
( 7.5%לפני תשלום היטל רווחי נפט) ו( 8.25% -לאחר תשלום היטל רווחי נפט) ,בניכוי שיעור
התמלוגים הקיימים ,5בהם מחוייבת השותפות ביחס לחלקן המקורי של דלק קידוחים ואבנר
בחזקות (להלן" :התמלוגים") .ביום  27בדצמבר  2016פרסמו השותפויות כי התקיימו התנאים
המתלים להשלמת העסקה .ביום  27במרץ  2018הודיעה אנרג'יאן לשותפות על קבלת החלטת
השקעה לפיתוח מאגר כריש.
 .2.2תוצאות הערכת השווי
הערכת שווי התמורה נערכה בשיטת היוון תזרימי מזומנים ( .)DCFבהתאם להנחות המפורטות
בגוף העבודה ,שווי התמלוגים בעסקה למועד הערכת השווי נאמד בכ 120.1-מיליון דולר .לפירוט
בדבר הערכת שווי רכיב החוב ראה נספח ב'.
להלן ניתוח רגישות לשווי התמלוגים ביחס לשיעור ההיוון ולשינויים במחירי הגז הטבעי (במליוני
דולר ארה"ב):
שינוי בוקטור מחירי גז טבעי (דולר ארה"ב ל )mmbtu

שינוי בשיעורי
היוון (בנקודות
בסיס)

)(1.50
84.8 +250 bp
91.0 +150 bp
98.0
+50 bp
101.7
105.6
-50 bp
114.1 -150 bp
123.6 -250 bp

)(1.00
89.3
95.9
103.1
107.0
111.1
120.0
130.0

)(0.50
95.6
102.6
110.3
114.5
118.9
128.4
139.0

100.4
107.7
115.7
120.1
124.7
134.6
145.7

0.50
105.3
113.0
121.5
126.1
130.9
141.4
153.1

1.00
110.0
118.0
127.0
131.8
136.9
147.9
160.2

1.50
116.8
125.3
134.8
139.9
145.3
157.0
170.0

 5כהגדרתם בדיווחים של דלק קידוחים ואבנר לבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום  25בדצמבר .2016
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 .3תיאור עסקי השותפות
 .3.1תיאור השותפות
דלק קידוחים הינה שותפות מוגבלת (כמשמעותה בפקודת השותפויות) הרשומה למסחר בבורסה
לניירות ערך בתל אביב .השותפות עוסקת בחיפוש ,פיתוח והפקה של נפט ,גז טבעי וקונדנסט .להלן
תיאור מנגנוני תמלוגי העל החלים על השותפות למועד עבודה זו:
תמלוגי על
נכסי נפט בים
נכסי נפט
ביבשה

בגין  50%מההכנסות מחזקות
כריש ותנין
6
 3%לפני מועד החזר השקעה
 13%לאחר מועד החזר השקעה
 5%לפני מועד החזר השקעה
 15%לאחר מועד החזר השקעה

בגין  50%מההכנסות
מחזקות כריש ותנין
6%

 .3.2תאור ענף הפעילות
 .3.2.1כללי
כאמור לעיל ,תחום הפעילות העיקרי של השותפות הינו חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט ,גז טבעי
וקונדנסט בישראל ובקפריסין ובחינת חלופות תשתית שונות להזרמת גז טבעי לשווקי יעד נוספים.
פעילות החיפוש ,הפיתוח וההפקה של משאבי טבע בישראל כפופה למתן אישורים בהתאם לחוק
הנפט התשי"ב ( 1952להלן" :חוק הנפט") אשר מסדיר את הרגולציה בתחום ומגדיר את סוגי
האישורים הניתנים לתאי שטח מוגדרים וכפופים לאישור תוכנית עבודה לביצוע פעולות חיפוש
והפקה ,כמפורט להלן:
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▪

"היתר מוקדם" נועד לאפשר לבעלות ההיתר מרווח זמן מספק לצורך עריכת בדיקות על
מנת לאמוד את הסיכויים לגילוי הידרוקרבונים (למעט קידוחי נסיון) והוא ניתן לתקופה
של עד  18חודשים.

▪

"רישיון" מקנה למחזיקת הרישיון זכות לחפש גז טבעי ונפט בשטח הרשיון ולקדוח
קידוחי חיפוש .הרשיון ניתן לתקופה של עד  7שנים.

המונח "מועד החזר ההשקעה" משמעו – המועד לאחר חתימת הסכם העברת הזכויות בין השותפות לבין דלק
מערכות אנרגיה ודלק ישראל (כיום קבוצת דלק) שנחתם בשנת ( 1993כפי שתוקן מעת לעת) לפיו שווי התקבולים
(נטו) אשר השותפות קיבלה או זכאית לקבל בגין נפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מנכס
הנפט (דהיינו  -רשיון או חזקה) בו נמצא הממצא ,כשהם מחושבים בדולרים יגיע לסכום השווה למלוא שווי כל
הוצאות השותפות באותו נכס הנפט כשהן מחושבות בדולרים.
המונח "שווי התקבולים (נטו)" משמעו – שווי כל התקבולים כפי שיאושרו על-ידי רואי חשבון של השותפות בגין
נפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מנכס הנפט (דהיינו  -רשיון או חזקה) (להלן" :שווי
התקבולים (ברוטו)") לאחר ניכוי כל הוצאות הפקתם ותמלוגים ששולמו בגינם.
המונח "שווי כל הוצאות השותפות" משמעו – כל ההוצאות שהשותפות הוציאה בנכס הנפט (דהיינו  -רשיון או
חזקה) בו מופק הנפט ו/או הגז ו/או החומרים בעלי ערך אחרים אך למעט הוצאות (עד גובה שווי התקבולים (נטו))
שנוכו משווי התקבולים (ברוטו) לצורך קביעת סכום שווי כל התקבולים (נטו) וכפי שיאושרו על-ידי רואי חשבון
השותפות.
לפרטים ולהרחבה בדבר הסכמים לגבי תשלום תמלוגים למדינה ולבעלי עניין בשותפות ראה סעיף  7.25.12לדו"ח
התקופתי לשנת  2017של דלק קידוחים
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▪

"חזקה" מקנה למקבלת החזקה את הזכות לחפש ולהפיק גז טבעי ונפט והיא תקפה
לתקופה של  30שנה עם אפשרות להארכה ל  20שנים נוספות.

בנוסף ,חוק משק הגז הטבעי התש"ס  2000מסדיר בעיקר את נושא ההולכה ,החלוקה והשיווק של
גז טבעי בתחומי מדינת ישראל.
ענף הגז הטבעי בישראל החל להתפתח עם תגליות מאגרי הגז הטבעי נועה ומרי  Bבשנים
 ,1999-2000תגליות אלו איפשרו לחברות במשק ובראשן חברת החשמל ,לעבור לשימוש נרחב יותר
בגז טבעי חלף השימוש בדלקים מזהמים ויקרים יותר כדוגמת פחם ,סולר ומזוט .התפתחות הענף
הואצה עם גילוי המאגרים תמר ולוויתן בשנים  2009ו 2010-בהתאמה .תגליות אלו משפיעות
באופן מהותי על עצמאותה האנרגטית של ישראל ועל פיתוח והרחבת השימושים בגז טבעי במשק
הישראלי.
 .3.2.2חיפוש ופיתוח של מאגרי גז טבעי
חיפוש ופיתוח מאגרי גז טבעי הינו תהליך ארוך ומורכב ,המאופיין בחוסר ודאות רב והשקעות
הוניות משמעותיות לאורך כל שלבי התהליך .קיימים הבדלים מהותיים בין חיפוש ופיתוח מאגרי
גז טבעי ביבשה ,הנחשבים כפשוטים יחסית ,לעומת חיפושים ופיתוח בים ,המחייבים תשומות
כספיות רבות יותר וטכנולוגיות ייחודיות ,בתנאים מורכבים ומסוכנים יותר.
תהליך חיפוש ,פיתוח והפקה טיפוסי של גז טבעי בשטח כלשהו ,עשוי לכלול בין היתר את השלבים
הבאים :ניתוח ראשוני של נתונים גיאולוגיים וגיאו-פיזיים קיימים לבחירת אזורים בעלי
פוטנציאל אקספלורציה; ביצוע סקרים סיסמיים; ביצוע קידוח ניסיון (אקספלורציה) ובדיקות
נוספות (בשלב זה ישנה אפשרות לגילוי קידוח יבש והפסקת התהליך); ניתוח סופי של תוצאות
הקידוח ,ובמקרה של ממצא של גז הטבעי ,ביצוע ניתוח של נתונים כלכליים והערכה ראשונית
של מתכונת ועלות הפיתוח; גיבוש תוכנית פיתוח והכנת תוכנית כלכלית לפרויקט; ניתוח סופי
של הנתונים וקבלת החלטה האם הממצא (התגלית) הינו מסחרי (גם בשלב זה ייתכן כי תוצאות
הסקרים יעידו כי הממצא איננו מסחרי ופיתוח המאגר ייפסק); ביצוע עבודות הפיתוח של המאגר,
ובכלל זה ביצוע קידוחי הפקה ,הנחת צנרת ,בניית מתקני טיפול ועוד; תפעול ואחזקה שוטפת.
שוק הגז הטבעי בישראל הינו צעיר יחסית למשקי גז אחרים בעולם ,ולצורך פיתוחו ביעילות
מיטבית ,נדרש שיתוף פעולה עם חברות רב-לאומיות אשר יספקו לשחקנים המקומיים משאבים,
ידע וניסיון .בהקשר זה נדגיש שחברות רב-לאומיות יכולות להשקיע ולפעול ברחבי העולם ומטבע
הדברים הן משקללות ,במסגרת חישובי העלות-תועלת שלהן ,את הרווחיות הפוטנציאלית ואת
הרווחיות בפועל במיקומים שונים בעולם לעומת המגבלות ,העלויות והסיכונים הנגזרים מהמצב
הגיאופוליטי ומהסביבה הרגולטורית בכל אזור.
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 .3.2.3תועלות
לשימוש בגז טבעי ישנן תועלות רבות למשק הישראלי ,בינהן:
▪ חיסכון בעלויות האנרגיה בתעשייה ובייצור חשמל  -מחירו הנמוך של הגז הטבעי ביחס
לדלקים חלופיים הנפוצים כיום כדוגמת מזוט וסולר ,מוביל לחיסכון משמעותי בעלויות הייצור
ועקב כך גם לירידה במחירי מוצרים סופיים שעיקר עלויות הייצור שלהם הן עלויות החשמל.
רוב תחנות הכוח אשר הוקמו בשנים האחרונות בארץ פועלות באמצעות טורבינות גז טבעי
ומתאפיינות בעלויות הקמה נמוכות ,7זמן הקמה קצר יותר ,חיסכון בשטחי קרקע 8ויתרונות
תפעוליים רבים .נוסף למחיר הנמוך יחסית ,הגז הטבעי הוא מקור אנרגטי יעיל יותר מדלקים
אחרים ,והוא מאפשר לתחנות כוח ולמפעלים להגיע לרמת נצילות אנרגטית גבוהה המתבטאת
גם היא בסופו של דבר בחיסכון בעלויות .9על פי הערכות רשות הגז הטבעי ,10החיסכון הכולל
במשק הישראלי ממעבר לשימוש בגז טבעי בשנים  2004-2017נאמד בכ 54.4-מליארד ש"ח.
עיקר החיסכון נובע מסקטור החשמל אשר צריכתו הכוללת הסתכמה בשנת  2017בכ8.5BCM-
המהווה  83%מהביקוש לגז טבעי .יתרת החיסכון ממעבר לשימוש בגז טבעי מיוחסת ברובה
למפעלי תעשיה ,אשר צריכתם הכוללת בשנת  2017הסתכמה בכ.1.8 BCM-
▪ אנרגיה נקיה  -החומרים העיקריים הנפלטים מבעירת גז טבעי הם פחמן דו-חמצני ואדי מים.
מאחר שפחם ונפט הם דלקים מורכבים יותר ,עם יחס פחמן ומרכיבי חנקן וגפרית גבוה יותר,
הרי שבמהלך בעירתם משתחררים מזהמים ברמות זיהום גבוהות יותר ,כולל חלקיקי אפר של
חומרים שאינם נשרפים אך נמצאים באטמוספירה ומוסיפים לזיהום האוויר .בעירת הגז
הטבעי לעומת זאת משחררת כמות מועטה של מזהמים תוך כדי צמצום זיהום אוויר ושמירה
על סביבה נקייה ובריאה יותר.
▪ אי-תלות אנרגטית  -מאפייניה הגיאופוליטיים של ישראל הופכים אותה לאי אנרגטי שאיננו
יכול לייבא דלקים ממדינות שכנות ,ואילצו אותה להסתמך במשך שנים על ייבוא דלקים יקר
מאירופה .בידודה האנרגטי של ישראל נחלש מעט בין השנים  2012 – 2008עם תחילת אספקת
הגז הטבעי ממצרים ,אולם קטיעת האספקה הפתאומית המחישה את החשיבות של פיתוח
מקורות אנרגיה מקומיים .פיתוח משק הגז הטבעי הישראלי יספק לתעשייה הישראלית בטחון
אנרגטי לטווח הארוך ,ויפחית את תלותה במחירי האנרגיה הבינלאומיים.
▪ הגז הטבעי כמקור הכנסה ממשלתי באמצעות מיסוי  -תעשיית הגז הטבעי הישראלית צפויה
להיטיב עם הכלכלה המקומית גם באופן ישיר באמצעות הכנסות ממשלתיות ממיסוי החברות
ומהמע"מ ממכירות לצרכן הסופי .יתרה מזאת ,במשק הישראלי ישנן כמה מערכות מיסוי

 7כמחצית מעלות תחנת כוח פחמית ,כשליש מעלות תחנת כוח גרעינית וכ 15%-מתחנה המונעת באנרגיית רוח.
 8הגז הטבעי מובל באמצעות צינור תת-קרקעי ובניגוד לדלקים אחרים ,אינו מצריך שטחי אחסון.
 9תחנות כוח המופעלות בפחם או במזוט מנצלות רק כ 40% -מהאנרגיה הראשונית המופנית לייצור חשמל .תחנת כוח
בעלת מחז ור משולב המשלבת טורבינת גז וטורבינת קיטור יעילה יותר ומנצלת  55%מהאנרגיה .תחנות קוגנרציה
המנצלות את האנרגיה התרמית המופקת בתהליך הייצור מגיעות לרמת נצילות של כ.80% -
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ייחודיות החלות על תחום הגז הטבעי ובדומה לכל מוצרי הדלק האחרים ,הגז הטבעי כפוף גם
הוא למס הבלו .בנוסף ,לפי חוק הנפט ,המדינה רשאית לגבות תמלוגים בשיעור של כ12.5% -
מסך מכירות הגז הטבעי בפי הבאר .זאת ועוד ,בעקבות מסקנות ועדת ששינסקי המדינה זכאית
לתקבולי היטל רווחי נפט וגז בשיעור של כ( 50%-20% -תלוי בין היתר בשיעור מס החברות)
מהכנסות בעלי זכויות הנפט בניכוי תמלוגים ,עלויות הפעלה ועלויות פיתוח.
 .3.2.4לקוחות
משק הגז הטבעי בישראל מורכב ממספר שכבות צרכנים הנבדלות זו מזו באופי פעילותן ומאפייני
צריכת הגז הטבעי:
▪ חברת החשמל  -חברת החשמל מהווה עבור שותפי פרויקט תמר לקוח עוגן חשוב ביותר ,בין
היתר ,לצורך השגת מימון להקמת תשתית להפקה של גז טבעי ופיתוח המאגרים .למעשה ,ללא
קיומה של עסקת מכירת הגז הטבעי לחברת החשמל ,ייתכן ולא ניתן היה להבטיח את המימון
הנדרש לפיתוחו של פרויקט תמר .חברת החשמל הינה חברה ממשלתית המפוקחת על ידי רשות
החשמל בין היתר בהקשר לעלויות התשומות לייצור חשמל ,ובפרט ,עלויות גז טבעי.
בשנת  2017צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל היוותה כ 11 83%-מכלל צריכת הגז הטבעי במשק
באופן דומה לשנת  .2016חלקה של חברת החשמל היווה קרוב לכ 63%-מצריכת הגז הטבעי
לייצור חשמל בשנת  2017לעומת כ 61%-בשנת  ,2016כ 65%-ב 2015-וכ 74%-בשנת  .2014יתרת
הביקוש הינה של יצרני החשמל הפרטיים ומגמה זו צפויה להימשך בשנים הקרובות.
▪ יצרני חשמל פרטיים  -שכבת יצרני החשמל הפרטיים (להלן" :יח"פים") הינה השנייה
בחשיבותה בהיבטי היקף צריכת גז טבעי ,אחרי חברת החשמל .בשנת  2017הצריכה של
היח"פים הסתכמה לכ.12 3.2 BCM -
יצרני החשמל הפרטיים מתחלקים למספר סוגים ,בהתאם לטכנולוגיית הייצור בה הם
משתמשים :יח"פ קונבנציונאלי ,מתקני קוגנרציה ,אגירה שאובה ,יח"פים באנרגיות
מתחדשות ,ומפעלים גדולים אשר הקימו לעצמם תחנות כוח ובגינן קיבלו רישיון ייצור עצמי.
בכל הנוגע למעמדם של יצרני החשמל הפרטיים במשק הגז הטבעי ,סעיף  93לחוק משק הגז
הטבעי מגדיר כי גז טבעי הנמכר ליצרן חשמל פרטי הינו מוצר בר פיקוח במסגרת חוק הפיקוח
על מחירי מצרכים ושירותים התשנ"ו – .1996
▪ צרכני תעשייה גדולים  -שכבת צרכנים זו מורכבת ממספר צרכנים משמעותיים ,החיוניים
לפיתוחו של משק הגז הישראלי .צרכנים בעלי כוח ומוניטין משמעותיים במשק הישראלי,
ובעלי ניסיון וידע נרחב בכל הנוגע לפעילות התעשייה הישראלית בכלל ופעילות משק הגז הטבעי
בישראל בפרט .מרבית מפעלי התעשייה הגדולים במשק חתמו על הסכמים לרכישת גז טבעי
במסגרת הקמת תחנות כוח פרטיות בחצר המפעל ,לאספקת צרכי החשמל של המפעל ,המהווה
רק חלק מיכולת הייצור של תחנת הכוח ,ומכירת החשמל המיוצר לצרכנים חיצוניים או לחברת
11
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החשמל .בהתאם לכך ,גם הסכמי רכישת הגז הטבעי עליהם חתמו מרבית מפעלי התעשייה
הגדולים עד כה הינם בעלי מאפיינים של הסכמים עם תחנות כוח פרטיות .סה"כ צריכת הגז
הטבעי בסקטור התעשייה בשנת  2017הסתכמה בכ ,131.81 BCM -גידול של  11%בהשוואה
לשנת  .2016עיקר הגידול נובע מחיבורת של צרכנים חדשים לרשת החלוקה ועוד  4צרכנים
13

נוספים הצורכים .CNG

▪ צרכנים בינוניים וקטנים  -מגזר צרכני רשתות החלוקה הכולל בעיקר מפעלים ועסקים
בינוניים וקטנים כגון מכבסות ומאפיות ,הינו מגזר חדש יחסית במשק הגז הטבעי שהחל
לחתום על הסכמי רכישה וביצוע הסבת תשתיות רק בשנים האחרונות .צרכנים אלה מאופיינים
בצריכת גז בלחץ נמוך ,בהיקף כמותי קטן יחסית ולא רציף על פני שעות היממה ,כאשר חלקם
עדיין לא מחוברים למערכות ההולכה היבשתית ,או החלוקה ,ובשל כך צורכים גז טבעי דחוס
( - )Condensed Natural Gas – CNGפתרון זמני ולא מיטבי ,שכן עלות הצריכה יכולה להגיע
לפי  2מעלות הגז טבעי המונזל.
▪ תרשים  – 1צריכת גז טבעי בשנים ( 2004-2017מקור :רשות הגז הטבעי)
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 .3.2.5תחזית ביקושים
להלן הגורמים המרכזיים אשר צפויים להניע את הצמיחה בביקוש לגז טבעי:
▪ מעבר לשימוש בגז טבעי על ידי יצרני חשמל פרטיים ומפעלי תעשיה  -בשנת  2013החלו יצרני
חשמל פרטיים לעשות שימוש בגז טבעי .כמו כן ,חלה עליה בביקושים בסקטור התעשייה,
ובשנים האחרונות קיימת הסבה משמעותית משימוש בתזקיקי נפט בתעשיה לשימוש בגז
טבעי .כמו כן ,קיימת מגמה של חיבור מפעלי תעשיה נוספים אל רשת חלוקת הגז הטבעי.
▪ הגדלת הביקושים במשק החשמל  -בשנים האחרונות ניכרת מגמת הסבה משימוש בתזקיקי
נפט ופחם בתחנות הכוח של חברת החשמל לשימוש בגז טבעי (בדצמבר  2015החליט שר
האנרגיה ,ד"ר יובל שטייניץ ,על הפחתה של  15%בשימוש בפחם לייצור חשמל בשנת 2016
ביחס לשנת  .)2015החל משנת  2017חלה הפחתה נוספת של  5%ובסך הכל הפחתה של 20%
ביחס לשימוש שנעשה בשנת .2015
באוגוסט  2016הודיע שר האנרגיה על החלטתו להשבית ארבע יחידות ייצור פחמיות של חברת
החשמל עם חיבורם של שלושה מאגרי גז לחוף ,והקמתן של תחנות כוח חדשות המופעלות בגז
טבעי תוך עד שש שנים .בהמשך לכך ,בספטמבר  2016התקבלו בחברת החשמל היתרי פליטה
לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח –  ,2008ביחס לאתרי תחנות הכוח הפחמיות שלה ,במסגרתם
נקבע ,בין היתר ,חובת המשך התקנת אמצעי הפחתת פליטות ,וכן הפסקת פעילותן של יחידות
 1-4בתחנת הכוח הפחמית באתר "אורות רבין" ,זאת לא יאוחר מיום  1בינואר .2022 ,ביום 28
במאי 2017 ,התפרסמה באתר משרד האנרגיה הודעה על החלטתו של שר האנרגיה לפיה המגזר
הפרטי יקים את תחנות הכוח שתופעלנה בגז טבעי במקומן של יחידות  1-4הפחמיות ב"אורות
רבין" וזאת ,בין היתר ,בכדי להבטיח עמידה בלוחות הזמנים שקבע להפסקת השימוש בפחם
ביחידות אלה.
בנובמבר  2017החליט שר האנרגיה על עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות
ייצור פחמיות ,לפיהם תינתן בכל זמן עדיפות לייצור חשמל בגז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם,
תוך הפעלת היחידות הפחמיות בעומס מינימאלי המאפשר גמישות ואמינות אספקה למשק.
בינואר  2018הודיע שר האנרגיה כי החליט להורות לחברת החשמל להפחית את השימוש בפחם
לייצור חשמל בשיעור של  30%ביחס לשנת  2015לפי הודעת משרד האנרגיה ומשרד הגנת
הסביבה ,החלטה זו תוביל להפחתה ניכרת בזיהום אוויר מתחנות הכוח הפחמיות וצפויה
להגדיל את הביקושים לגז טבעי במשק .על-פי האמור בהודעת המשרדים ,צעדים אלו ,אשר
אושרו על ידי שר האנרגיה ,וכן תחנות כוח לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח 2008 -יביאו לכך
שבסוף שנת  2018למעלה מ 70%-מייצור החשמל במשק יתבסס על גז טבעי ואנרגיות
מתחדשות.
במרץ  2018אישרה ועדת הכספים של הכנסת ולאחריה מליאת הכנסת את הצווים ,בהם נקבע,
בין היתר ,כי החל מיום  15במרץ 2019 ,יעלה מס הבלו על פחם בכ ,125%-וזאת נוכח מדיניות
הממשלה לגלם עלויות חיצוניות של דלקים ולעודד הרחבת שימושים בגז טבעי.
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בנוסף ,הוחלט כי החל מיום  1בינואר  ,2024יעלה באופן הדרגתי מס הבלו על גז טבעי דחוס
( )CNGוזאת בכפוף לקיומן של לא פחות מ 25-תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס שיקבלו את כל
האישורים הנדרשים לפעילות .כן נקבע כי החל מיום  1במאי  ,2018יבוטל באופן הדרגתי
הישבון הבלו על הסולר ,המשמש בעיקר לצרכי תחבורה.
ביום  3ביוני  ,2018אישרה הממשלה רפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל (להלן:
"הרפורמה") .במסגרת הרפורמה נכללים ,בין היתר ,הצעדים הבאים ,אשר יבוצעו במהלך
שמונה השנים הקרובות:
א .חברת החשמל תמכור במהלך  5השנים הקרובות כ 19-יחידות ייצור ,בהן היא מחזיקה
כיום ,ב 5-אתרים שונים ,המהוות כמחצית מייצור החשמל בגז( :א) אלון תבור  -בתוך
שנה וחצי מיום אישור הרפורמה; (ב) רמת חובב  -בתוך שנתיים וחצי מיום אישור
הרפורמה; (ג) רידינג  -בתוך שלוש שנים מיום אישור הרפורמה; (ד) חגית מזרח  -בתוך
ארבע שנים מיום אישור הרפורמה; (ה) אשכול  -בתוך חמש שנים מיום אישור הרפורמה.
ב .חברת החשמל תקים שתי יחידות ייצור חדישות באמצעות גז טבעי באורות רבין ,וזאת
כחלק מהמגמה לצמצום השימוש בפחם בתהליך יצירת החשמל ,כפי שבאה לידי ביטוי
גם בהודעת שר האנרגיה מיום  ,3.1.2018כמפורט לעיל ,במקום יחידות  1עד  4הפחמיות
אשר צפויות להסגר .פעילות זו תאוגד בחברה בת בבעלות מלאה של חברת החשמל.
בהמשך לאישור הרפורמה האמור לעיל ,ביום  29ביולי  ,2018אישרה הממשלה להפסיק את
הפעלתן השוטפת של יחידות ייצור חשמל  1עד ( 4הפחמיות) בתחנת הכוח אורות רבין ,בכפוף
להתקיימות תנאים מתלים (חיבור שלושה ספקי גז טבעי לחוף ותחילת הפעלה של מחז"מ
(תחנת כוח במחזור משולב) ראשון בהספק של כ 600-ואט אשר יוקם על ידי חברה בת של חברת
החשמל) ,החל מחודש יוני .2022
ביום  9באוקטובר  ,2018שר האנרגיה הציג תכנית שמטרתה להביא להפחתת השימוש באנרגיה
מזהמת ,שעיקרה צמצום השימוש במוצרי דלק מזהמים עד לשנת  .2030בהתאם לתכנית,
נקבעו היעדים בתחומים הבאים:
א .תחום החשמל  -ייצור החשמל באמצעות שימוש ב 80%-גז טבעי ו 20%-אנרגיות מתחדשות
החל משנת  ,2030תוך סגירה סופית של התחנות הפחמיות בחדרה ובאשקלון בשנת .2028
ב .תחום התעשייה  -ייצור  95%מהאנרגיה והקיטור הנדרשים לתעשייה ,באמצעות גז טבעי
החל משנת .2030
ג .תחום התחבורה  -מעבר הדרגתי למכוניות חשמליות ומשאיות גז טבעי ,והטלת איסור
מוחלט על יבוא מכוניות הפועלות באמצעות דלקים מזהמים החל משנת .2030
לאמור לעיל מספר יתרונות מרכזיים ובהם ,בין היתר ,הפחתת עלויות ייצור החשמל הואיל
והגז הטבעי הינו מקור אנרגיה יעיל יותר ביחס למקורות האנרגיה העיקריים בהם עושה חברת
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החשמל שימוש כיום (פחם ,סולר ומזוט) .כמו כן ,הגז הטבעי הינו מקור אנרגיה נקי יותר ביחס
למקורות האנרגיה המצוינים לעיל ,דבר אשר מגביר את המשך הגדלת הביקושים לגז טבעי על
חשבון מקורות אנרגיה מזהמים יותר.
▪ שיפור ביחסים דיפלומטיים עם מדינות שכנות  -בעת האחרונה ניכרת מגמת שיפור ביחסים עם
מספר מדינות שכנות אשר הקשרים העסקיים עימן הינם אסטרטגיים בעבור מדינת ישראל בכלל,
ובעבור חברות הגז בפרט .בהקשר זה נציין את הסכם היצוא שנחתם ביום  26לספטמבר  2016בין
שותפות לוויתן לבין חברת החשמל הירדנית ( ,)NEPCOלאספקה של גז טבעי בסכום כולל של כ-
 10מיליארד דולר (נציין כי התקיימו התנאים המתלים בהסכם ,וכי צינור הולכת הגז נמצא בבניה
בימים אלה) ,ואת ההסכמים שנחתמו ביום  19לפברואר  2018בין שותפויות תמר ולוויתן לבין
חברת דולפינוס המצרית ,לאספקה של גז טבעי בסכום כולל של כ 15-מיליארד דולר .נציין כי ביום
 27בספטמבר  ,2018נחתם הסכם (בכפוף להתקיימות תנאים מתלים כמפורט בדיווח השותפות)
בין חברת ( EMEDחברה המוחזקת ע"י דלק קידוחים ( ,)25%נובל אנרג'י ( )25%ו-חברת East
 ,))50%( Gasלרכישת  39%מחברת  ,EMGהמחזיקה בבעלותה צינור ימי להולכת גז בין ישראל
למצרים ,על מנת להוציא לפועל את ההסכם עם חברת דולפינוס כמתואר לעיל.
▪

על פי פרסומי משרד האנרגיה ,כמות הגז הטבעי שנצרכה במשק בשנת  2017הסתכמה לכBCM -
 ,10.35עליה של כ 7% -ביחס לשנת  .2016סך צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל נאמדה בכBCM -

 ,8.5המהווים כ 83% -מסך צריכת הגז הטבעי .כמו כן ,צריכת הגז הטבעי בסקטור התעשייה
נאמדה בכ.1.81 BCM -
תחזית הביקוש לגז טבעי שפורסמה על ידי רשות הגז ,14מתבססת ,בין השאר ,על המשך גידול
בצריכת החשמל בממוצע רב-שנתי של כ ,3%-תוך שימוש מינימאלי במזוט ובסולר ,הישענות על
תחנות פחמיות בהיקף דומה להיום למעט הקמה של תחנות חדשות (בהנחה שיחידות פחמיות
בתחנות הכוח אורות רבין לא יוסבו לשימוש בגז טבעי) ,מעבר לגז טבעי כדלק עיקרי לייצור חשמל
החל משנת  2014וכן הטמעה הדרגתית של אנרגיות מתחדשות .בנוסף ,התחזית מביאה בחשבון
הסבה הדרגתית לשימוש בגז טבעי בתחבורה ,וכן ייצור מקומי של מתנול ואמוניה בתעשייה
הפטרוכימית.
על פי תחזיות שפורסמו על ידי גורמים שונים בשוק ,בינהן ,תחזיות שנכללו בדיווחי השותפות
במאגר תמר לבורסה ,רמת הביקוש לגז טבעי בשנים  2020ו 2025-תהיה כ 14 BCM -וכBCM -
 20.3בהתאמה.

 14מקורhttp://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGEconomy.aspx :
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 .3.2.6סביבה רגולטורית
הפקת גז טבעי ממאגרים במים הטריטוריאליים של מדינת ישראל ומכירתו כפופים למגבלות
רגולטוריות בקשר עם כמות הגז המופקת והגבלות על ייצוא הגז מחוץ לישראל ובקשר למחירי
הגז .בנוסף הפקה ומכירה של גז טבעי ממאגרי תמר ,לוויתן ,כריש ותנין ו/או מאגר אחר כפופה
למגבלות רגולטוריות נוספות מתוקף מתווה הגז ,כמפורט להלן:
▪ הגבלים עסקיים ופטור מהוראות חוק הגבלים עסקיים – בשנת  2012הכריז הממונה על
הגבלים עסקיים על השותפים בפרויקט תמר כבעלי מונופולין באספקת גז טבעי בישראל .עקב
ההכרזה ניתן להטיל מגבלות על פעילות השותפים בפרויקט תמר מתוקף חוק ההגבלים .כמו
כן ,במהלך השנים  2011-2014שקל הממונה להגבלים עסקיים להכריז על השותפים בפרויקט
לוויתן כשותפים להסדרים כובלים בקשר עם שיווק גז טבעי ממאגר לוויתן.
מתווה הגז מעניק פטור לדלק קידוחים ,נובל ורציו בקשר עם ההסדרים הכובלים בקשר עם
מאגר לוויתן .כמו כן ,מתווה הגז מעניק פטור מהיות דלק קידוחים ונובל בעלות מונופולין בכל
הקשור למאגרים תמר ולוויתן (להלן" :הפטור") .מתן הפטור כמתואר לעיל מותנה בקיום
התנאים הבאים:
▪

מכירת הזכויות של דלק קידוחים ,ונובל במאגרים כריש ותנין לצד שלישי שלא קשור למי
מהן בתוך  14חודשים ממועד מתן הפטור או ממועד פרסום טיוטת הסדרה חדשה על ידי
הממונה על ענייני הנפט בנוגע לתנאי הכשירות למפעיל ,כמאוחר מביניהם .התנאי מגדיר
מחיר מינימאלי כנמוך מבין  40מיליון דולר או סך כל התמורה המשולמת בגין כל הזכויות
בכריש ותנין .נציין כי ביום  16באוגוסט  ,2016נחתם הסכם למכירת כלל הזכויות בחזקות
כריש ותנין בין דלק קידוחים לבין אנרג'יאן.

▪

מכירת מלוא הזכויות של דלק קידוחים במאגר תמר לצד שלישי שלא קשור אליה או למי
מהמחזיקים בזכויות במאגרי לוויתן ,כריש ותנין וכן הגבלת הזכויות של נובל במאגר תמר
לשיעור של  25%לכל היותר זאת תוך  72חודשים .נכון למועד העבודה ,השותפות מחזיקה
ב 22%-ממאגר תמר .כמו כן ,נציין כי בינואר  2018נובל מכרה לתמר פטרוליום בע"מ
 7.5%מזכויותיה במאגר תמר ,וכתוצאה מכך ירדה לשיעור אחזקה של  25%במאגר תמר.

▪

הטלת מגבלות על הסכמים חדשים שיחתמו לאספקת גז ממאגרי תמר ולוויתן כגון איסור
על מגבלות רכישה מספקים אחרים ,במקרים מסוימים מתן הזכות לצרכנים לקבוע חד
צדדית את תקופת ההתקשרות ומתן אפשרות חד צדדית לצרכנים לשינוי בהיקף האספקה
בהסכם.

▪ סביבה רגולטורית יציבה  -במתווה המקורי התחייבה ממשלת ישראל לשמור על "יציבות
רגולטורית" בהקשר של חיפושי גז טבעי והפקתו למשך תקופה של  10שנים .במרץ  2016פסק
בג"ץ כי סוגיית היציבות הרגולטורית במתווה הגז בנוסח הקיים אינה חוקית .במאי  2016שבה
ואימצה הממשלה את החלטתה בעניין מתווה הגז ,תוך קביעת הסדר חלופי בעניין "סביבה
רגולטורית יציבה" לשם הבטחת סביבה רגולטורית המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז
הטבעי והפקתו.
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▪ תמלוגים למדינת ישראל  -על פי חוק הנפט בעל חזקה חייב בתמלוג בשיעור של  12.5%מכמות
הגז הטבעי או הנפט שהופקה בחזקה וכי בעל החזקה ישלם למדינה את שווי השוק של התמלוג
בפי הבאר .אופן חישוב השווי על פי באר במאגר תמר נמצא בדיון בין הממונה על ענייני הנפט
לבין השותפויות במאגר תמר ואופן החישוב טרם נקבע .כיום שותפיות תמר משלמות מקדמות
על חשבון תמלוגים בשיעור של  12%מהכנסות פרויקט תמר .אופן חישוב התמלוגים במאגרי
לוויתן ,כריש ותנין ,טרם נקבע.
▪ חוק מיסוי רווחים ומשאבי טבע  -חוק מיסוי משאבים קובע היטל על רווחי נפט וגז לפי מנגנון
אשר מקשר בין שיעור ההיטל לבין יחס ההכנסות המצטברות נטו מפרויקט הפקת הנפט והגז
לבין סך ההשקעות המצטברות נטו מפרויקט הפקת הנפט והגז לבין סך ההשקעות המצטברות
בגין חיפוש ופיתוח ראשוני של המאגר (להלן" :יחס כיסוי ההשקעות") .ההיטל המינימאלי
בשיעור של  20%יגבה כאשר יחס כיסוי השקעות יגיע ל  1.5ויעלה בהדרגה עד לשיעור של 50%
(תלוי בין היתר בשיעור מס החברות) כאשר יחס כיסוי ההשקעות יגיע ל  .2.3ההיטל יחושב
ויוטל על כל מאגר בנפרד.
▪ פיקוח על מחירים  -בתקופה שבין הכניסה לתוקף של מתווה הגז ועד למועד קיום מלוא תנאי
הפטור ,פיקוח המחירים בענף הגז הטבעי מתוקף חוק ההגבלים יוגבל להטלת דרישות דיווח
על רווחיות ומחיר הגז ,זאת בתנאי ובמהלך תקופה זו יציעו בעלי הזכויות בתמר ולוויתן
לצרכנים פוטנציאלים מחיר המבוסס על המחיר הממוצע המשוקלל של המחירים בהסכמים
הקיימים במאגרים או על מחירים בהסכמי ייצוא .להלן תמצית חלופות המחיר וההצמדה
שפורסמו במסגרת החלטת ממשלה  476מיום  16באוגוסט :2015
▪ חלופה  - 1מחיר שיקבע ויתעדכן על פי הנוסחה ) .P(T)= R(T-2)/Q(T-2כאשר ) P(Tהינו
מחיר הבסיס; ) R(T-2הינו סכום ההכנסות מכלל מכירות הגז הטבעי שהתבצעו ברבעון
שקדם לרבעון שקדם למועד חתימת ההסכם על ידי מי שהוא בעל חזקה; ו Q(T-2)-הינה
כמות המצטברת של גז טבעי ,שסופקה לצרכנים ברבעון שקדם לרבעון שקדם למועד
חתימת ההסכם על ידי מי שהוא בעל חזקה .מחיר הבסיס יתעדכן ע"ב התוצאה שתתקבל
מחישוב בהתאם לנוסחה לעיל.
▪ חלופה  - 2מחיר שייקבע בהתאם למחיר חבית נפט מסוג  ,Brentכפי שיחושב בהתאם
לנוסחה המיטבית לצרכן הקיימת במועד החלטה ,בהסכמים של בעלי החזקה לאספקה
משדה "תמר".
▪ חלופה  - 3בעלי הזכויות בחזקות יציעו לצרכנים הפוטנציאלים שהם יצרני חשמל פרטיים
(יח"פ) בעלי רישיון ייצור להספק מותקן של  20מגה וואט ומעלה לאתר ,בנוסף גם את
החלופה הכוללת הצמדה לתעריף היצור המשוקלל המפורסם על ידי רשות החשמל כמפורט
להלן:
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•

יצרני חשמל קונבנציונאלי – ממוצע פשוט של המחירים הקבועים בחוזים של
שלושת היח"פים הגדולים ,ושל ההצמדה לפי אותם החוזים;

•

יצרני חשמל קוגנרציה – ממוצע פשוט של המחירים הקבועים במועד החלטת
הממשלה בחוזי הקוגנרציה הצמודים לתעריף הייצור המשוקלל ,ושל ההצמדה
לפי אותם החוזים;

הממוצעים האמורים לעיל יחושבו על ידי רשות הגז הטבעי בהתאם לנתונים שיסופקו לה
על ידי בעלי הזכויות בחזקות .להלן נוסחאות ההצמדה ליצרני חשמל פרטיים לרבעון
הראשון לשנת :2018
יצרן חשמל פרטי קונבנציונאלי
)CP$ = 5.71 * (53.3%* Pt/Pt0 + 46.7%* Pt/Pt0 * Ns0/Ns
יצרן חשמל פרטי בקוגנרציה
)CP$ = 5.81 * (90%* Pt/Pt0 + 10%* Pt/Pt0 * Ns0/Ns
כאשר:
CP$

-

מחיר חודשי ממודד ב  $ל MMBTU-

Pt

-

תעריף רכיב ייצור הידוע ביום האחרון לחודש שקדם לחודש חישוב המחיר

Pt0

-

תעריף רכיב ייצור בסיס =  0.3463ש"ח לקילו וואט לשעה

Ns

-

ממוצע חודשי של שער חליפין שקל-דולר נכון לחודש חישוב המחיר

Ns0

-

שער בסיס דולר =  ₪ 3.65לדולר

בעלי החזקות יציעו לצרכן מחיר רצפה בהתאם למוצע בהסכמים הקיימים לפי מדרגות של 5.2
דולר ל  5 ,MMBTU -דולר ל  MMBTU -ו 4.7 -דולר ל  MMBTU -ומנגנון העדכון יחל
בהתאם לשינוי האחרון שחל ברכיב הייצור .נכון לחודש ינואר  ,2018מחיר הרצפה הינו 4.7
דולר ל .MMBTU -
▪ אפשרות הבחירה בין חלופות המחיר המפורטות לעיל תועמד לרוכש רק ערב ההתקשרות
בחוזה .כמו כן ,בעלי הזכויות בחזקות יהיו רשאים להציע לצרכנים הפוטנציאלים הנחה על
מחירים הנובעים מהחלופות המפורטות לעיל .בנוסף ,יהיו רשאים הצדדים להסכם לבחור כל
שיטת עדכון של מחיר הבסיס ובלבד שתהיה סבירה ומקובלת בהסכמי הגז הטבעי בארץ או
בעולם .במקרה כאמור ,יעודכן מחיר הבסיס בהתאם לשיטת ההצמדה שנבחרה.
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 .3.2.7עסקאות לרכישת גז טבעי ממאגרי הגז כריש ותנין
בדצמבר  2017נחתם הסכם למכירת גז טבעי בין אנרג'יאן לבין  3חברות המוחזקות ע"י החברה
לישראל בע"מ (כימיקלים לישראל בע"מ (להלן" :כי"ל") ,בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן" :בז"ן")
ואו.פי.סי אנרגיה בע"מ (להלן )"OPC" :אשר הינה צרכנית הגז הטבעי השניה בגודלה בישראל
לאחר חברת החשמל ,בהיקף כולל של כ BCM 39-ל 15-שנה.
מנגנון המחירים בין אנרגי'אן לבין כי"ל ובז"ן ,אשר הנן הרוכשות העיקריות בעסקה (רכשו 30
 BCMמתוך הכמות הכוללת) נקבע כדלקמן:
כאשר  PTגדול מ:43.47-
)CP = 3 + ((P0 * PT/PT0) * 0.5
כאשר  PTקטן מ:43.47-
CP = P0 * PT/PT0
כאשר :
P0

-

 $ 3.975ל  MMBTU-של גז טבעי

PT0

-

שווה ל28.8-

PT

-

Ns

-

הממוצע המשוקלל של תעריף רכיב הייצור כפי שמפורסם מעת לעת ע"י
רשות החשמל
ממוצע חודשי של שער חליפין שקל-דולר נכון לחודש חישוב המחיר

כמו כן ,במסגרת ההסכמים הנ"ל ,קיים מחיר רצפה של  3.975$ל MMBTU-של גז טבעי.
מנגנון המחירים בין אנרג'יאן לבין  OPCנקבע כדלקמן:
CP = P0 * PT/PT0
כאשר :
P0

-

 $ 3.975ל  MMBTU-של גז טבעי

PT0

-

שווה ל 28.0-כאשר  PTגבוה מ26.4-

PT

-

שווה ל 26.4-כאשר  PTנמוך או שווה ל26.4-
הממוצע המשוקלל של תעריף רכיב הייצור כפי שמפורסם מעת לעת ע"י
רשות החשמל
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כמו כן ,במסגרת ההסכמים הנ"ל ,קיים מחיר רצפה של  3.975$ל MMBTU-של גז טבעי כאשר
 PTגדול או שווה ל ,26.4-ומחיר רצפה של  3.8$ל MMBTU-של גז טבעי כאשר  PTקטן מ-
.26.4
 .3.2.8גורמי סיכון ואי ודאות
פעילות החיפוש ופיתוח הממצאים של נפט וגז טבעי כרוכה בהוצאות כספיות ניכרות בתנאי חוסר
ודאות וכפועל יוצא ברמת סיכון פיננסי גבוהה ביותר .להלן פירוט גורמי סיכון וחוסר ודאות בעלי
השפעה מהותית על פעילות הרוכשת של מאגרי כריש ותנין והתקבולים הצפויים מהם:
▪ שינויים בתעריף ייצור החשמל ,מדדי מחירים ,מחירי מקורות אנרגיה חלופיים  -המחירים
המשולמים על ידי הצרכנים עבור הגז הטבעי נגזרים ,בין היתר ,מתעריף ייצור החשמל ,משער
החליפין שקל/דולר אמריקאי ,ממדד המחירים לצרכן האמריקאי וממחירי דלקים התחליפיים
לגז כגון מזוט ,סולר וברנט .כמו כן ,שינוי משמעותי במקורות אנרגיה תחליפים יכול להביא
לידי שינוי במודל השימוש של חברת החשמל כך שתינתן עדיפות לתחנות כוח המופעלות
באמצעות מקורות אנרגיה תחליפים לגז .ירידה בתעריפים עלולה להשפיע לרעה גם על
המחירים שיתקבלו ממאגרי כריש ותנין ועל הכדאיות הכלכלית לפיתוחם.
▪ תחרות באספקת הגז  -בשנים האחרונות נתגלו בישראל מספר מאגרי גז משמעותיים בהיקפים
העולים באופן ניכר על הערכות משרד האנרגיה ביחס לצרכי המשק המקומי .בנוסף ,בשנת
 2015התגלה מאגר גז טבעי מהותי במצרים ("זוהר") ,ובשנת  2018התגלה מאגר גז טבעי בבלוק
 6בקפריסין ,למאגרים אלה עשויה להיות השפעה שלילית על יכולת ייצוא הגז הטבעי ממדינת
ישראל מחד ,והם עשויים להביא להגברת התחרות בשוק הגז הטבעי בישראל ע"י הגדלת ההיצע
(באמצעות ייבוא) מאידך .כמו כן ,ייתכן ויתגלו ממצאים נוספים בעתיד ,הן בישראל והן
במדינות נוספות באגן המזרחי של הים התיכון ,אשר פיתוחם עשוי להוביל לכניסת מתחרים
נוספים באספקת גז טבעי למשק המקומי ולמדינות שכנות ועל ידי כך להגביר את היקף
התחרות בענף.
▪ מגבלות על ייצוא  -הגבלת כמות הגז שניתן לייצא עלולה להשפיע לרעה באופן של עודף היצע
בשוק המקומי ולירידה בתעריפים שעלולה להשפיע לרעה גם על המחירים שיתקבלו ממאגרי
כריש ותנין ועל הכדאיות הכלכלית לפיתוחם .בהקשר זה נציין כי בהתאם לטיוטת המלצות
ועדת אדירי מיולי  ,2018מכסות יצוא הגז כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה  442יוותרו ללא שינוי.
עם זאת ,בהתאם להמלצות הועדה ,נוסחת חישוב מכסת היצוא תשתנה ,כך שתהיה גבוהה
יותר ביחס לנוסחה שנקבעה בהחלטת ממשלה  ,442עבור מאגרי גז שטרם התגלו בלבד.
▪ תלות בתקינות מערכת ההולכה הארצית  -יכולת ההספקה של הגז שיופק מהמאגרים לצרכנים
הפוטנציאליים מותנה ,בין היתר ,בתקינותה של מערכת ההולכה הארצית לאספקת הגז ושל
רשתות החלוקה האזורית.
▪ סיכוני תפעול והעדר כיסוי ביטוחי מספק  -פעולות חיפושי נפט וגז והפקתם חשופות למגוון
סיכונים ,כגון התפרצות בלתי מבוקרת של נוזלים וגז מבור הקידוח ,התפוצצות ,התמוטטות
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בור הקידוח ואירועים אחרים העלולים לפגוע בתפקוד מערכת ההפקה וההולכה ,אשר כל אחד
מהם עשוי לגרום להרס או נזק של בארות נפט או גז ,מתקני ההולכה וההפקה ,ציוד חיפושים
ועוד .כמו כן ,קיים סיכון של אחריות לנזקים הנובעים מזיהום עקב התפרצות ו/או נזילה של
נוזלים ו/או דליפה של גז .על אף הביטוחים הקיימים בשוק ,לא כל הסיכונים האפשריים
מכוסים או ניתנים לכיסוי.
▪ עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים  -עלויות משוערות לביצוע
פעולות חיפושים ופיתוח ,ולוחות זמנים משוערים לביצוען מבוססות על אומדנים כלליים בלבד
ועלולות להיות בהן סטיות ניכרות .תכניות החיפושים עשויות להשתנות במידה משמעותית,
בין היתר ,בעקבות תקלות ו/או ממצאים שיתקבלו במהלך ביצוע אותן פעולות ולהביא לפערים
ניכרים בלוחות הזמנים ובעלויות המשוערות של אותן פעולות .במקרים מסוימים עשויה
הרוכשת גם לוותר על ביצוע פעולות מסוימות הנדרשות בהתאם לתכניות העבודה של
המאגרים ,ועקב כך עלולה לאבד את זכויותיה בהם.
▪ שינויים רגולטוריים  -תחום הפעילות דורש אישורים רגולטוריים רבים ,בעיקר מצד הגורמים
המוסמכים על-פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי ,וכן אישורים נלווים של רשויות המדינה
(לרבות משרד הבטחון ,משרד איכות הסביבה ,רשויות המס ורשויות התכנון השונות) .במהלך
השנים האחרונות הועלו מספר הצעות לתיקונים בחוקים ו/או בתקנות ו/או בהנחיות
הרלוונטיים לתחום הפעילות ופורסמו מספר החלטות ,חוקים והנחיות אשר ליישומם עלולה
להיות השפעה שלילית על פעילות המאגרים.
▪ גורמי סיכון נוספים  -קיימים גורמים נוספים אשר תורמים לחוסר הוודאות השורר בתחום
הפעילות ובהם תלות בקבלני משנה ,קשיים בהשגת מימון ,תלות במזג אוויר ובתנאי הים,
ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט ועוד.
 .3.2.9התפתחויות בשוק
▪ גיוס חוב בכיר מקונסרציום מלווים – ביום  2במרץ  2018נחתם בין Energean Oil & Gas plc
לבין קונסורציום מלווים מקומיים ובינלאומיים ,הסכם לגיוס חוב בכיר בהיקף של כ1.275-
מיליארד דולר ,15לטובת מימון הפיתוח של מאגר כריש.
▪ הנפקת חברת אנרג'יאן בבורסה בלונדון – ביום  15במרץ ,השלימה חברת האם של אנרג'יאן,
 ,Energean Oil & Gas plcהנפקה ראשונה לציבור בבורסה בלונדון ,במסגרת הנפקה זו גויסו
על ידה כ 460-מיליון דולר ,אשר מיועדים לשמש בין היתר ,לפיתוח מאגר כריש.
▪ קבלת החלטת השקעה – ביום  27במרץ  2018הודיעה אנרג'יאן לשותפות על קבלת החלטת
השקעה בפיתוח מאגר כריש ,וביום  29במרץ שילמה לשותפות את התשלום הראשון בסך של
 10.85מליון דולר.
 15ראה עמוד  289בתשקיף של אנרג'יאן מיום  22במרץ 2018

21

▪ ביצוע קידוח אקספלורציה – ביום  25ביוני  2018הודיעה אנרג'יאן כי דירקטוריון החברה אישר
ביצוע קידוח אקספלורציה בחזקת כריש ,הצפוי להתחיל בחודש מרץ .2019
▪ סיווג משאבים – ביום  16באוגוסט  ,2018הודיעה אנרג'יאן כי כ 92%-מהמשאבים המותנים
של גז טבעי ונוזלים פחממניים באומדן הטוב ביותר ( )2Cבמאגרי כריש ותנין ,סווגו כעתודות
( ,)2Pללא שינוי בסך כל המשאבים המותנים ( )2Cוהעתודות ( )2Pיחד .יצויין כי אנרגי'אן לא
פירסמה דוח משאבים על ידי צד שלישי ,המעודכן באופן שתואם את הפרסום הנ"ל.
▪ רישום חברת אנרג'יאן למסחר בבורסה בישראל – ביום  29באוקטובר  ,2018החלה חברת האם
של אנרג'יאן ,Energean Oil & Gas plc ,להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב כחברה
דואלית אשר מניותיה נסחרות בנוסף גם ברשימה הראשית של בורסת לונדון.
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 .4תיאור עסקת מכירת הזכויות בחזקות כריש ותנין
 .4.1הזכויות הנמכרות
ביום  7בפברואר  2012וביום  22למאי  2013השותפויות דיווחו לבורסה כי חזקות הגז תנין וכריש,
בהתאמה ,מהוות תגליות גז טבעי .חלקן של כל אחת מהשותפויות בכל אחת מהחזקות הינו
( 26.4705%חלקה של נובל  .)47.059% -נציין כי בחודש מאי  2017התמזגה דלק קידוחים עם אבנר
וכתוצאה מכך נמחקה שותפות אבנר ללא פירוק .
ביום  16באוגוסט  2015התקבלה החלטת ממשלה בדבר מתווה להסדרת משק הגז הטבעי בישראל
לרבות בקשר לזכויות השותפות במאגרי הגז הטבעי "תמר"" ,לוויתן"" ,כריש" ו"-תנין" (להלן:
"מתווה הגז" ו/או "המתווה") .במסגרת המתווה ניתנו לתאגידי הגז והנפט הפועלים בשוק הגז
בישראל ,ובהן השותפויות ,פטור ממספר הוראות של חוק ההגבלים העסקיים בהינתן עמידה
במספר תנאים ,ביניהם ,מכירת חזקות כריש ותנין בתוך  14חודשים.
ביום  14בנובמבר  2015הודיעו השותפויות כי הן רכשו בחלקים שווים מחברת נובל את הזכות
למכור את חלקה של נובל בחזקות כריש ותנין בתמורה לסכום כולל של כ 67 -מליון דולר .על פי
ההסכם בין השותפויות לנובל ,האחרונה לא תהיה זכאית לכל תמורה נוספת בגין מכירת הזכויות
לצד שלישי.
ביום  16באוגוסט  ,2016נחתם הסכם למכירת כלל הזכויות בחזקות כריש ותנין בין דלק קידוחים
ואבנר לבין חברת ( Energean Israel Ltd.לשעבר  ,)Ocean Energean Oil and Gas Ltd.חברה
רשומה בקפריסין אשר הינה חברה בת של ( Energean E&P Holdings Ltdלהלן":אנרג'יאן"
ו/או "הרוכשת") .16עיקר פעילותה של הרוכשת הינו חיפוש ,פיתוח והפקה של מאגרי גז ונפט ביוון
ובמדינות נוספות באיזור הבלקן והמזרח התיכון.
להלן פירוט כמויות הגז הטבעי והנוזלים הפחממניים (קונדנסט ונוזלי גז טבעי) במאגרי כריש ותנין
( )100%שפורסמו בתשקיף של אנרג'יאן מיום  16במרץ :172018

חזקה
כריש
תנין
סה"כ

עתודות ומשאבים מותנים*
נוזלים
פחממניים
גז טבעי
()MMBBL
()BCM
45.0
21.7
66.7

28.7
4.1
32.8

 16חברת  Energean Israel Ltd.משמשת כזרוע הפעילות של  Energaen E&P holdings Ltd.בישראל.
 17על-פי דוחות שקיבלה אנרג'יאן מחברת .Net Resources ,NSAI
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* העתודות המוכחות והצפויות בקטגוריית  2Pמהוות מעל  90%מסך כמויות הגז הטבעי במאגר,
בהתאם לדיווח של אנרג'יאן בבורסה בלונדון מיום  16באוגוסט  .2018יצויין כי אנרגי'אן לא
פירסמה דוח משאבים על ידי צד שלישי ,המעודכן באופן שתואם את הפרסום הנ"ל.
 .4.2התמורה
להלן תיאור מרכיבי התמורה בהסכם הרכישה:
א .הרוכשת תרכוש מדלק קידוחים (להלן" :המוכרת") את כלל הזכויות של המוכרת ושל חברת
נובל בחזקות כריש ותנין (להלן" :הזכויות הנמכרות").
ב .בתמורה לזכויות הנמכרות הרוכשת תשלם למוכרת סך כולל של  148.5מליון דולר אשר
יתקבלו באופן הבא:
 .iתשלום במזומן של  10מליון דולר אשר שולם למוכרת במועד השלמת העסקה;
 .iiתשלום נוסף של  30מליון דולר אשר שולם למוכרת במועד השלמת העסקה;
 .iiiיתרת התמורה ,בסכום של  108.5מליון דולר ,תשולם למוכרת בעשרה תשלומים שנתיים
שווים ובתוספת ריבית בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם .תשלומים אלה ישולמו מיד לאחר
המועד בו תתקבל החלטת השקעה סופית ( )FIDבקשר עם פיתוח החזקות ,או במועד בו
סך ההוצאות של הרוכשת בקשר עם פיתוח החזקות יעלה על  150מליון דולר ,המוקדם
מבין השניים (להרחבה ,ראו נספח ב');
 .ivנציין כי ביום  27במרץ  2018הודיעה אנרג'יאן לשותפות על קבלת החלטת השקעה בפיתוח
מאגר כריש וביום  29במרץ שילמה לשותפות את התשלום הראשון בסך של  10.85מליון
דולר.
 .vהרוכשת תעביר למוכרת תמלוגים בגין גז טבעי וקונדנסט אשר יופקו מהחזקות בשיעור
של  7.5%לפני תשלום היטל רווחי נפט מכוח חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (להלן:
"ההיטל") ו 8.25%-לאחר תחילת תשלום ההיטל ,וזאת בניכוי שיעור התמלוגים
הקיימים 18בהם נשאו השותפויות ביחס לחלקן המקורי בחזקות.

 18כהגדרתם בדיווחים של דלק קידוחים ואבנר לבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום  25בדצמבר .2016
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 .5הערכת שווי תמלוגים
 .5.1מתודולוגיה
בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי  ,3תמורה מותנית מוגדרת כ..." :מחויבות של הרוכש להעביר

נכסים נוספים או זכויות הוניות אל הבעלים הקודמים של הנרכש כחלק מעסקת ההחלפה עבור
השליטה על הנרכש ,אם אירועים עתידיים מוגדרים יתרחשו ,או אם יתקיימו תנאים".
כמפורט בפרק  4לעיל ,התמורה לה זכאית השותפות כוללת אפשרות לתקבולים עתידיים ,בנוסף
לסכומים שהתקבלו במזומן ( 40מיליון דולר) ,אשר מותנים בהתרחשותם של אירועים עתידיים
כמפורט להלן:
.i

תמורה בסך של  108.5מיליון דולר אשר תשולם למוכרת בעשרה תשלומים שנתיים שווים
ובתוספת ריבית החל מהמועד בו הרוכשת קיבלה החלטת השקעה סופית ( )FIDאו שהרוכשת
השקיעה בפיתוח המאגר סכום מצטבר העולה על  150מיליון דולר (להלן" :החלטת
ההשקעה") כמוקדם מביניהם .לפיכך ,רכיב תמורה זה דומה במאפייניו לחוב פיננסי של
הרוכשת למוכרת ,המותנה בפיתוח החזקות ,בין אם בהחלטת השקעה סופית ( )FIDאו בביצוע
ההשקעה בפועל (להלן" :רכיב החוב").
נציין כי ביום  27במרץ  2018הודיעה אנרג'יאן לשותפות על קבלת החלטת השקעה בפיתוח
מאגר כריש ועל כן רכיב החוב מוגדר כתמורה נדחית .לעניין הערכת שווי רכיב החוב ראה נספח
ב'.

.ii

תמלוגים מההכנסות (בניכוי תמלוגים קיימים )19אשר ישולמו למוכרת בשיעורים של 7.5%
לפני ההיטל ו 8.25% -לאחר ההיטל .לפיכך ,התמלוגים מותנים גם הם בפיתוח החזקות
וביכולת של הרוכשת להפיק הכנסות מגז טבעי וקונדנסט מהמאגרים (להלן" :התמלוגים").

בהתאם למאפייני רכיבי התמורה המפורטים לעיל ולאור הערכתינו את התממשות העסקה ופיתוח
המאגרים ,השווי של התמלוגים בעסקת המכירה של חזקות כריש ותנין ,נאמד באמצעות שיטת
היוון תזרימי המזומנים ,תוך התאמת שיעורי ההיוון לסיכונים הגלומים בפיתוח המאגרים
ובתזרים המזומנים.
 .5.2הנחות עבודה
 .5.2.1כללי
הנחות העבודה המרכזיות כמפורט מטה מבוססות על נתוני שוק ממקורות פומביים ,על מידע
המופיע בתשקיף שפורסם ע"י אנרג'יאן ביום  16במרץ  ,2018ועל המודל הפיננסי של החזקות אשר
התקבל מהשותפות ואשר הנחותיו המרכזיות נבחנו על ידנו ונמצאו כסבירות .יודגש כי ההנחות
והמידע המפורטים להלן ,לרבות ביחס לתחזיות ולתנאים המסחריים העיקריים בהסכם

 19הזכויות הנמכרות תועברנה לרוכשת יחד עם התמלוגים הקיימים בחזקות בהן נשאו כל אחת מהמוכרות ביחס
לחלקן המקורי (.)26.4705%
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המכירה של המאגרים ,וכן בדבר סוגי הנוזלים הפחממניים אשר יופקו מהמאגרים וישולמו
בגינם תמלוגים לשותפות ,מהווים מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח
–  ,1968אשר אין כל וודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,באופן האמור או בכל אופן אחר.
 .5.2.2מועד הערכת השווי
הערכת השווי בוצעה למועד  30בספטמבר .2018
 .5.2.3לוח זמנים
במסגרת עבודתנו הנחנו שעל מנת לפתח את החזקות ולספק את כמויות הגז שהונחו ,אנרג'יאן
תידרש לחתימה על הסכמים למכירת גז טבעי .ההסכמים שנחתמו במהלך השנה האחרונה בין
אנרג'יאן לבין החברה לישראל ,דוראד ,רפק ואדלטק משקפים מכירה של מעל  90%ממשאבי הגז
הטבעי הקיימים במאגרים ותומכים בסבירות והיתכנות ההערכה כי המאגרים יפותחו.
יצויין כי פיתוח מאגרי הגז הטבעי כריש ותנין הינו מהלך אסטרטגי עבור מדינת ישראל בכל הנוגע
לגיוון מקורות אספקת הגז ויתירות ביחס לתשתיות הובלת הגז הטבעי ליבשה .לפיכך ,להערכתנו
קיימת סבירות ברמה גבוהה שמדינת ישראל תפעל לכך שהמאגרים יפותחו באמצעות הסרת
חסמים אפשריים בדרך לפיתוח המאגרים.
ביום  22במרץ  2018אנרג'יאן הודיעה על קבלת החלטת השקעה בפיתוח כריש ותנין ,וכפועל יוצא
מהסכם הרכישה ,התשלום הראשון בגין רכיב החוב התקבל ב 29-במרץ ( 2018יתר התשלומים
השנתיים יתקבלו ב 31-במרץ בכל אחת מהשנים  .)2019-2027כמו כן ,הונח כי פיתוח המאגרים
יתבצע באופן מדורג ,כך שתחילת ההפקה מחזקת תנין תחל לקראת סיום ההפקה מחזקת כריש.
 .5.2.4תחזית כמויות וקצב הפקה שנתי
מניתוח תחזית הביקושים בשוק המקומי כפי שפורסמו במערכת המאי"ה על ידי השותפות ,עולה
כי הביקוש השנתי החזוי בתקופת ההרצה ובתחילת תקופת ההפעלה המסחרית בשנת  ,2022צפוי
לעמוד על כ 15-18 BCM -כשעיקר הביקוש נובע מגידול בייצור חשמל (כתוצאה מגידול טבעי)
וכתוצאה מהסבת תחנות פחמיות לשימוש בגז טבעי (כאמור בסעיף  3.2.4לעיל) .
על פי תוכנית הפיתוח של המאגרים שפורסמה על ידי אנרג'יאן בתשקיף ,אנרג'יאן מעריכה כי היא
צפויה למכור כ 5.0 BCM-בממוצע לאורך שנות התחזית ,מתוכם כ 3.3 BCM-עד  3.8 BCMהנם
במסגרת מנגנוני ה Take or pay -הכלולים בהסכמים עם לקוחותיה .לאור זאת ,הנחנו קצב
הפקת גז טבעי של כ 3.0 BCM -בשנת הפעילות הראשונה ,עם עלייה הדרגתית עד לקצב מכירת גז
טבעי שנתי מקסימאלי של כ 4.0 BCM -משנת הפעילות השלישית ואילך ,כאשר כמות הקונדנסט
השנתית נגזרת מהיחס בין כמות הקונדנסט הכוללת לבין כמות הגז הטבעי הכוללת ,בכל מאגר
ותוך הנחת עבודה שכל הנוזלים הפחמימניים שיופקו הנם מסוג קונדנסט (לפירוט תחזית קצב
הפקה שנתית ראה נספח א').
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להלן ריכוז ההנחות לגבי מועדי תחילת ההפקה והתפוקה השנתית ,לגבי כל אחת מהחזקות:
חזקה

כריש

תנין

תחילת תקופת הפעלה
סיום תקופת הפעלה
גז טבעי
קצב הפקה שנתי ממוצע ()BCM
סה"כ ()BCM
קונדנסט
יחס הפקה*
סה"כ ()MMBBL

1/2022
9/2033

7/2033
3/2039

3.83
45.0

3.77
21.7

18.06
28.7

5.35
4.1

* bbl of condensate per 1 mmcf of natural gas
 .5.2.5תחזית מחירי גז טבעי
תחזית מחירי הגז הטבעי התבססה על ההנחות להלן:
▪

מחיר הבסיס בחוזים על פיהם בוצעה הערכת השווי נאמד באמצעות הנוסחאות המפורטות
במנגנון המחירים בין אנרגי'אן לכי"ל ובז"ן ,ובין אנרג'יאן ל ,OPC-והפרמטרים המפורטים
להלן:
.i

תעריף רכיב הייצור :נכון למועד הערכת השווי ,תעריף רכיב הייצור הינו  28.16אגורות,
כפי שנקבע החל מינואר  .2018בשנים  2018ועד לתום שנת  2027הונח גידול בשיעור שנתי
של כ( 2%-נומינאלי) ,פרט לשנים  2021ו 2024-בהן הונח כי לא יחול גידול בתעריף
הייצור ,עקב עדכון מחירי הגז הצפויים לחברת החשמל ,וזאת לאור שקלול התנאים
שלהערכתנו ישררו במועדי העדכון וישפיעו על תנאי המשא ומתן בין הצדדים (לרבות
מחירי דלקים חלופיים ,הפער בין המחיר של חברת החשמל ליצרני החשמל הפרטיים
והחלופות שתהיינה לכל אחד מהצדדים) .משנת  2028ואילך הונח שיעור גידול של כ-
 1.5%בתעריף רכיב הייצור.

.ii

כי"ל ובז"ן  -מחיר רצפה של  3.975דולר ארה"ב ל mmbtu-בהתאם להסכם בין החברה
לבין כי"ל ובז"ן.

.iii

 - OPCמחיר רצפה של  3.975דולר ארה"ב ל mmbtu-כאשר רכיב היצור גדול או שווה
ל 26.4-אגורות ,ומחיר רצפה של  3.8דולר ארה"ב ל mmbtu-כאשר רכיב היצור נמוך מ-
 26.4בהתאם להסכם בין החברה לבין .OPC

▪

הונח כי כמות הגז שתמכר תתפלג באופן שווה בין יצרני חשמל פרטיים (חוזים כדוגמת החוזה
עם  )OPCויצרנים תעשיתיים (חוזים כדוגמת החוזים עם כי"ל ובז"ן).
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 .5.2.6תחזית מחירי קונדנסט
תחזית מחירי הקונדנסט נאמדה על בסיס ממוצע תחזית מחירי נפט ארוכת טווח של ה World 20
 Bankוה  EIA21ועל בסיס הנחת השותפות כי מחיר הקונדנסט ייגזר ממחיר ה Brent-תוך התאמה
להבדלי איכות נפט.
 .5.2.7שיעור התמלוגים
שיעור התמלוגים אשר ישולמו למדינה נקבע בהתאם לחוק הנפט על  12.5%משווי הגז בפי הבאר.
שיעור התמלוגים בפועל הינו נמוך יותר כתוצאה מניכוי הוצאות בגין מערכות ההולכה והטיפול
בגז עד לנקודת מסירת הגז בחוף .בהתאם לאומדני השותפות ,הונח כי שיעור התמלוגים
האפקטיבי אשר ישולם למדינה בגין הגז והקונדנסט הינו  .11.5%כמו כן ,שיעור התמלוגים
הקיימים בחזקות בהן נשאו כל אחת מהשותפויות הותאמו באופן דומה .נציין כי שיעור התמלוגים
בפועל עשוי להשתנות ואינו סופי.
 .5.2.8היטל רווחי נפט
היטל רווחי הנפט הינו היטל פרוגרסיבי שנקבע לפי מנגנון אשר מקשר בין שיעור ההיטל לבין יחס
ההכנסות המצטברות נטו מפרויקט הפקת הנפט והגז לבין סך ההשקעות המצטברות בגין חיפוש
ופיתוח ראשוני של המאגר (להלן" :יחס כיסוי ההשקעות") .ההיטל המינימאלי בשיעור של 20%
יגבה כאשר יחס כיסוי השקעות יגיע ל  1.5ויעלה בהדרגה עד לשיעור של ( 50%בהתאם לשיעור מס
החברות )22כאשר יחס כיסוי ההשקעות יגיע ל  .2.3ההיטל יחושב ויוטל לכל מאגר בנפרד.
במסגרת תחזית תזרימי המזומנים בגין התמלוגים ניכינו את ההיטל מהתמלוגים נטו (לאחר קיזוז
התמלוגים הקיימים) שיתקבלו על ידי השותפות מכל חזקה ,על בסיס שיעור ההיטל שחושב במודל
הפיננסי של כל אחת מהחזקות.
 .5.2.9שיעור היוון תמלוגים
שיעור ההיוון לתמלוגים נאמד ב ,11%-בדומה לשיעור ההיוון שנאמד בעבודה שבוצעה על ידינו
ליום  31במרץ  .2018לפירוט נוסף ראה סעיף  5.2.9בעבודה ליום  31במרץ .2018
 .5.3תוצאות הערכת השווי
בהתאם להנחות המפורטות בגוף העבודה ,שווי התמלוגים נאמד בכ 120.1-מיליון דולר .לפירוט
בדבר הערכת שווי רכיב החוב ראה נספח ב'.
 .5.4בחינת סבירות הערכת השווי
לצורך בדיקת סבירות שווי התמלוגים ,ביצענו בחינה של הפער בין שיעור ההיוון הגלום בתזרים
התמלוגים (לפני מס) ממאגרי כריש ותנין ,על בסיס התחזיות שפורסמו בתשקיף של אנרג'יאן
ברבעון הראשון של שנת  ,2018ביחס לשיעור ההיוון הגלום בתזרים התמלוגים (לפני מס) ממאגר
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תמר ,על בסיס התחזיות שפורסמו על ידי חברת דלק תמלוגים ( )2012בע"מ בתשקיף מדף באפריל
.2018
 .5.4.1שיעור היוון הגלום בשווי התמלוגים בהתאם לתחזיות שפורסמו ע"י אנרג'יאן בתשקיף
כאמור בסעיף  5.2לעיל ,ההנחות ששימשו אותנו ,בין היתר ,בקשר עם קצבי מכירת הגז הטבעי
ומחירו ,הינן נמוכות ביחס לתחזיות שפורסמו ע"י אנרג'יאן בתשקיף האמור לעיל .מבחינה
שערכנו ,עולה כי שיעור ההיוון הגלום בתזרים התמלוגים (לפני מס) ,בהתאם לתחזיות שפורסמו
ע"י אנרג'יאן בתשקיף ,כשהוא מושווה לשווי התמלוגים לפי הערכת השווי (כשהם מהוונים בשיעור
היוון של  ,)11%הינו כ.15.3%-
לפירוט בדבר ההנחות העיקריות הגלומות בתחזית התזרים של אנרג'יאן ראו נספח ג'.
 .5.4.2בחינת שיעור היוון הגלום בנכסים דומים
ביצענו בחינה של שיעור ההיוון (לפני מס) הגלום במאגר תמר ,הנגזר משווי השוק של דלק תמלוגים
(נכון למועד ביצוע העבודה ,הנכס העיקרי של דלק תמלוגים הינו הזכות לתמלוגים מדלק קידוחים
ותמר פטרוליום) והתאמתו לשווי נכסי ( ,(Enterprise Valueותחזית תזרימי המזומנים הצפויים
מהמאגר לפני מס (בהתאם לתחזיות שפורסמו ע"י דלק תמלוגים ( )2012בתשקיף מדף מאפריל
 2018והתאמות שבוצעו על ידינו למחירי הגז והנוזלים הפחממניים.
להערכתנו ,לאור סיכוני ההקמה והתפעול העודפים במאגרים כריש ותנין ביחס למאגר תמר אשר
הינו מאגר פעיל ,ולאור ההבדלים בגדלי המאגרים והחשיבות האסטרטגית שיש למאגר תמר ביחס
למאגרים כריש ותנין ,פער זה (אשר להערכתנו גבוה מ )2% -הינו סביר.
לפירוט בדבר ההנחות העיקריות הגלומות בתחזית התזרים של דלק תמלוגים ראו נספח ד'.
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 .5.5ניתוחי רגישות
להלן ניתוח רגישות לשווי התמלוגים ביחס לשיעור ההיוון ולשינויים במחירי הגז הטבעי במליוני
דולר ארה"ב:
שינוי בוקטור מחירי גז טבעי (דולר ארה"ב ל )mmbtu

שינוי בשיעורי
היוון (בנקודות
בסיס)

)(1.50
84.8 +250 bp
91.0 +150 bp
98.0
+50 bp
101.7
105.6
-50 bp
114.1 -150 bp
123.6 -250 bp

)(1.00
89.3
95.9
103.1
107.0
111.1
120.0
130.0

)(0.50
95.6
102.6
110.3
114.5
118.9
128.4
139.0

100.4
107.7
115.7
120.1
124.7
134.6
145.7

0.50
105.3
113.0
121.5
126.1
130.9
141.4
153.1

1.00
110.0
118.0
127.0
131.8
136.9
147.9
160.2

1.50
116.8
125.3
134.8
139.9
145.3
157.0
170.0

להלן ניתוח רגישות לשווי התמלוגים ביחס לשיעור ההיוון ולשינויים בכמות ההפקה השנתית,
במליוני דולר ארה"ב:
שינוי בקצב ההפקה השנתית של גז טבעי ()BCM

שינוי בשיעורי
היוון (בנקודות
בסיס)

)(1.00
86.1 +250 bp
92.8 +150 bp
100.4
+50 bp
104.5
108.8
-50 bp
118.3 -150 bp
129.0 -250 bp

)(0.50
92.7
99.8
107.7
112.0
116.5
126.5
137.6

)(0.25
98.4
105.8
113.9
118.4
123.0
133.2
144.6

100.4
107.7
115.7
120.1
124.7
134.6
145.7

0.25
101.9
109.2
117.3
121.6
126.2
136.1
147.1

0.50
102.8
110.0
118.0
122.3
126.8
136.6
147.5

1.00
105.4
112.5
120.4
124.6
129.0
138.6
149.3

להלן ניתוח רגישות לשווי התמלוגים ביחס לשיעור ההיוון ולשינויים במחירי הקונדנסט ,במליוני
דולר ארה"ב:
שינוי בוקטור מחירי קונדנסט (דולר ארה"ב ל )bbl

שינוי בשיעורי
היוון (בנקודות
בסיס)

)(15.00
96.7 +250 bp
103.8 +150 bp
111.6
+50 bp
115.8
120.3
-50 bp
130.0 -150 bp
140.7 -250 bp

)(10.00
97.9
105.0
112.9
117.2
121.7
131.5
142.3

)(5.00
99.1
106.3
114.3
118.6
123.2
133.0
144.0
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100.4
107.7
115.7
120.1
124.7
134.6
145.7

5.00
101.6
109.0
117.1
121.5
126.2
136.2
147.4

10.00
100.4
107.8
115.9
120.2
124.8
134.8
146.0

15.00
101.6
109.0
117.2
121.6
126.3
136.4
147.6

)נספח א – תחזית תזרימי מזומנים (נומינאלי
Year

Unit

Production
Gas production - Karish
Gas production - Tanin
Condensate production - Karish
Condensate production - Tanin

bcm/y
bcm/y
bbl/y m
bbl/y m

-

-

Prices
Natural gas price
Condensate Price

US$
US$

-

Revenues
Karish - Revenues
Natural Gas Revenues
Condensate Revenues
Total Gross Revenues

US$ MM
US$ MM
US$ MM

Tanin - Revenues
Natural Gas Revenues
Condensate Revenues
Total Gross Revenues
K&T - Total Gross Revenues
Delek Drilling - Transaction Revenues
Transaction ORRI, Net*
Total Discounted Transaction Revenues
*Net of Existing ORRI net of Petroleum Tax

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-

3.00
1.91
-

3.50
2.23
-

4.00
2.55
-

4.00
2.55
-

4.00
2.55
-

4.00
2.55
-

4.00
2.55
-

4.00
2.55
-

4.00
2.55
-

-

-

4.18
71.52

4.27
74.27

4.27
76.56

4.35
78.72

4.44
81.23

4.53
83.44

4.60
85.95

4.67
88.41

4.74
90.63

-

-

-

451.6
136.8
588.4

537.4
165.8
703.2

614.2
195.3
809.5

626.4
200.8
827.3

639.0
207.2
846.2

651.7
212.9
864.6

661.5
219.3
880.8

671.4
225.5
897.0

681.5
231.2
912.7

US$ MM
US$ MM
US$ MM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

US$ MM

-

-

-

588.4

703.2

809.5

827.3

846.2

864.6

880.8

897.0

912.7

US$ MM
US$ MM

-

-

-

27.7
18.7

33.1
20.2

33.2
18.3

18.8
9.3

16.6
7.4

17.2
6.9

14.9
5.4

14.1
4.6

14.4
4.2

Year

Unit

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Production
Gas production - Karish
Gas production - Tanin
Condensate production - Karish
Condensate production - Tanin

bcm/y
bcm/y
bbl/y m
bbl/y m

4.00
2.55
-

4.00
2.55
-

2.50
1.45
1.59
0.27

4.00
0.76

4.00
0.76

4.00
0.76

4.00
0.76

4.00
0.76

0.25
0.05

Prices
Natural gas price
Condensate Price

US$
US$

4.81
94.11

4.88
96.95

4.95
100.14

5.03
103.60

5.10
106.86

5.18
109.70

5.26
114.20

5.33
117.77

5.41
121.30

5.50
125.16

Revenues
Karish - Revenues
Natural Gas Revenues
Condensate Revenues
Total Gross Revenues

US$ MM
US$ MM
US$ MM

691.7
240.1
931.8

702.1
247.3
949.4

445.4
159.7
605.1

-

-

-

-

-

-

-

Tanin - Revenues
Natural Gas Revenues
Condensate Revenues
Total Gross Revenues

US$ MM
US$ MM
US$ MM

-

-

257.8
27.4
285.1

723.3
78.3
801.6

734.2
80.8
814.9

745.2
82.9
828.1

756.4
86.3
842.7

767.7
89.0
856.7

49.3
5.8
55.1

-

K&T - Total Gross Revenues

US$ MM

931.8

949.4

890.2

801.6

814.9

828.1

842.7

856.7

55.1

-

US$ MM
US$ MM

14.7
3.9

15.0
3.6

23.0
4.9

23.1
4.5

14.2
2.5

13.1
2.0

13.3
1.9

13.5
1.7

0.9
0.1

-

Delek Drilling - Transaction Revenues
Transaction ORRI, Net*
Total Discounted Transaction Revenues
*Net of Existing ORRI net of Petroleum Tax
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2040
-

נספח ב – הערכת שווי רכיב החוב
א .כללי
במסגרת ההסכם למכירת כלל הזכויות בחזקות נקבע כי השותפות תהא זכאית ,בין היתר ,לתמורה
בסך של  108.5מיליון דולר אשר תשולם בעשרה תשלומים שנתיים שווים ובתוספת ריבית החל
מהמועד בו הרוכשת קיבלה החלטת השקעה סופית ( )FIDאו שהרוכשת השקיעה בפיתוח המאגר
סכום מצטבר העולה על  150מיליון דולר כמוקדם מביניהם .לפיכך ,רכיב תמורה זה דומה
במאפייניו לחוב פיננסי של הרוכשת ,המותנה בפיתוח החזקות ,בין אם בהחלטת השקעה סופית
( )FIDאו בביצוע ההשקעה בפועל .לאור קבלת החלטת ההשקעה במרץ  ,2018רכיב החוב הוגדר
במסגרת עבודה זו כתמורה נדחית והוערך כחוב פיננסי.
ב .שיעור היוון
שיעור ההיוון של רכיב החוב נאמד ב 7.5%-בהתאם למתודולוגיה שתוארה בסעיף  5.2.9.1בעבודה
שבוצעה על ידינו ליום  31בדצמבר  ,2017על פיה הונח כי שיעור ההיוון לאחר החלטת ההשקעה
הינו כ ,7.5%-בהתבסס על שיעור התשואה הממוצע של אגרת החוב של רציו (סדרה ב') לאחר
פרסום ה FID-למאגר לוויתן ובתוספת פרמיית אי סחירות של כ .0.5%-בעבודה ליום  31בדצמבר
 2017הונח כי החלטת ההשקעה תתקבל לקראת תום הרבעון הראשון של שנת  2019וכי שיעור
ההיוון יפחת באופן הדרגתי בכ 0.5%-ברבעון עד למועד זה .עם זאת ,מאחר והחלטת ההשקעה
למאגר כריש התרחשה כבר במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,2018במסגרת עבודה זו שיעור ההיוון
נקבע על  7.5%כאמור ,בדומה לשיעור ההיוון שנאמד בעבודה הקודמת ליום  30ביוני  .2018לפירוט
נוסף ראה נספח ב' בעבודה הקודמת ליום  30ביוני .2018
נציין כי על פי הדיווח בתשקיף של אנרג'יאן ,23ב 2-למרץ  2018נחתם בינה לבין קונסורציום מלווים
מקומיים ובינלאומיים ,הסכם לגיוס חוב בכיר בהיקף של כ 1.275-מילארד דולר ,לטובת מימון
הפיתוח של מאגר כריש (להלן" :הסכם המימון") .על פי תנאי הסכם המימון ,החוב הבכיר יפרע
בתשלום בודד בתום  3.75שנים ,כאשר הריבית לשנה הראשונה הינה ליבור בתוספת מרווח של
 ;3.75%הריבית לשנה השניה הינה ליבור בתוספת מרווח של  ;4%הריבית לשנה השלישית הינה
ליבור בתוספת מרווח של  ;4.25%הריבית ל  9החודשים האחרונים הינה ליבור בתוספת מרווח של
( 4.75%הממוצע המשוקלל של המרווח הינו  .)4.15%הריבית הקבועה הגלומה בהסכם המימון
נאמדה על ידינו בכ 6.8%-באמצעות עסקה להחלפת ריבית משתנה (ליבור  3חודשים) לריבית
קבועה ( )IRS -Interest Rate Swapובתוספת המרווח הממוצע.
על פי מידע שהתקבל מהשותפות ,החוב הבכיר הינו ברמת בכירות גבוהה מזו של רכיב החוב נשוא
עבודתנו  .כמו כן ,להערכתנו במועד הערכת השווי טרם התקיימו כל התנאים המתלים בהסכם
המימון וטרם בוצעה משיכה בפועל ועל כן ,הונח כי שיעור הההיוון של רכיב החוב הינו גבוה
משיעור התשואה הגלום בחוב הבכיר.
ג .תוצאות הערכת השווי
בהתאם ליתרת תזרימי המזומנים הצפויים להתקבל ע"י השותפות ( 9תשלומים שנתיים שווים
בסך של  10.85מיליון דולר ,ובתוספת ריבית ,החל מיום  31במרץ  ,)2019שווי רכיב החוב נאמד בכ-
 89.9מיליון דולר.
להלן ניתוח רגישות לשווי רכיב החוב ביחס לשיעור ההיוון (במיליוני דולר ארה"ב):
שינוי בשיעור ההיוון
סה"כ

רווח (הפסד) משינויים
1%
2%
)(3.1
)(6.0

שווי הוגן
אלפי דולר

89.9
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רווח (הפסד) משינויים
-2%
-1%
6.7
3.3

נספח ג – תחזית אנרג'יאן -הנחות עבודה מרכזיות
הנחות העבודה המרכזיות כמפורט מטה מבוססות על תחזיות חברת אנרג'יאן כפי שמופיעות
בתשקיף שפורסם על ידה ביום  16במרץ .2018
נציין כי תחזיות קצב הפקת הגז הטבעי והנוזלים הפחממניים כללו את הערכות אנרג'יאן עד לתום
שנת  .2031להערכתנו ,ועל בסיס ניסיוננו המקצועי ,יתרת כמות הגז הטבעי שלא הופקה עד למועד
זה (כ ,)BCM 11.7-צפויה להיות מופקת עד לתום שנת  2034בקצב הבא:
שנת  40% – 2032מהכמות שנותרה ( ,)BCM 4.7שנת  40% – 2033מהכמות שנותרה (,)BCM 4.7
שנת  20% – 2034מהכמות שנותרה (.)BCM 2.3
תחזית כמויות וקצב הפקה שנתי
על פי תחזיות אנרג'יאן ,קצב ההפקה השנתי של גז טבעי ( (Gross gas resourcesיעמוד על כ-
 5.1 BCMלאורך שנות התחזית (שנים  ,)2021-2031לאחר מכן קצב ההפקה צפוי לרדת לכ4.7-
 BCMבשנים  ,2032-2033ול BCM 2.3-בשנת .2034
קצב ההפקה השנתי של נוזלים פחממניים יעמוד על כ MMBBL 3.2-בשנים  2021-2026ולאחר
מכן יירד בהדרגה עד ל MMBBL 1.4-בשנת  . 2031יתרת הנוזלים הפחחמניים שלא הופקה עד
ליום  )MMBBL 2.2( 31/12/2031צפויה להיות מופקת לאחר מכן ,ביחס דומה לקצב הפקת יתרת
הגז שנותרה במאגר.
תחזית מחירי גז טבעי
מחירי הגז צפויים לעלות בהדרגה מ 4.73-דולר ארה"ב ל 24 MMBTU-בשנת  ,2021ל 5.53-דולר
ארה"ב ל MMBTU-בשנת  ,2031ול 5.68-דולר ארה"ב ל MMBTU-בשנים .2032-2034
תחזית מחירי נוזלים פחממניים
מחירי הנוזלים הפחממניים (וביניהם הקונדנסט) צפויים לעלות בהדרגה מ 78.36-דולר ארה"ב
לחבית בשנת  2021לכ 93.8-דולר ארה"ב לחבית בשנת  ,2031ול 97.1-דולר ארה"ב לחבית בשנים
.2032-2034

24

מחירי הגז בתחזיות אנרג'יאן נקובים ב ,MCF-ההמרה מ MCF-ל MMBTU-בוצעה עפ"י יחס של = MCF
.1.025MMBTU
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נספח ד – תחזית דלק תמלוגים -הנחות עבודה מרכזיות
הנחות העבודה המרכזיות כמפורט מטה מבוססות על נתוני שוק ממקורות פומביים ועל המודל
הפיננסי של חזקת תמר אשר פורסם על ידי חברת דלק תמלוגים ואשר הנחותיו המרכזיות נבחנו
על ידנו ונמצאו כסבירות .יודגש כי ההנחות והמידע המפורטים להלן מהווים מידע צופה פני עתיד
כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  ,1968אשר אין כל וודאות כי יתממש ,כולו או חלקו,
באופן האמור או בכל אופן אחר.
תחזית כמויות וקצב הפקה שנתי
על פי התחזיות שפורסמו בתשקיף להשלמה מיום  22באפריל  2018ע"י דלק תמלוגים ,קצב
ההפקה השנתי של גז טבעי הינו כ 5.27 BCM -ליתרת שנת  ,2018כ 10.65 BCM -בשנת  ,2019כ-
 10.36 BCMבשנת  ,2020כ 10.33 BCM -בשנת  2021וכ 10.65 BCM -משנת  2022ואילך עד
להידלדלות המאגר ,כאשר כמות הקונדנסט השנתית נגזרת מהיחס בין כמות הקונדנסט הכוללת
לבין כמות הגז הטבעי הכוללת.
תחזית מחירי גז טבעי
תחזית מחירי הגז הטבעי מבוססת על ההנחות להלן:
.i

תמהיל הלקוחות הנוכחי של מאגר תמר מורכב מחברת החשמל ,יצרני חשמל פרטיים ,יצרני
חשמל בקוגנרציה ,לקוחות תעשייתיים ואחרים .הנחנו כי תמהיל הלקוחות לא ישתנה באופן
מהותי ביחס לתמהיל הקיים ,דהיינו מרבית הלקוחות הינם חברת החשמל ויצרני חשמל
פרטיים (כ .)62%-הונח כי חלקה של חברת החשמל בתמהיל ירד בצורה מתונה בעוד חלקן של
יצרניות החשמל הפרטיות יעלה בהתאם להנחה כי העלייה בביקוש לחשמל תסופק על ידי
היצרנים הפרטיים.

.ii

לפי תנאי ההסכם שנחתם בין חברת החשמל לישראל לבין דלק קידוחים ,המחיר ליחידת חום
( )MMBTUיוצמד למדד המחירים האמריקאי בתוספת  1%עד לשנת  ,2019ובניכוי  1%משנת
 2020עד לשנת  .2028בנוסף ,קיימת לצדדים האפשרות לעדכן את המחיר (מעלה או מטה) בשתי
פעימות בשנים  2021ו 2024 -עד לכ 25% -ו ,10%-בהתאמה .לאור זאת ,הנחנו כי התעריף של
חברת החשמל יעודכן כלפי מטה בכ 50%-משיעורי העדכון המרביים וזאת לאור שקלול
התנאים שלהערכתנו ישררו במועדי העדכון וישפיעו על תנאי המשא ומתן בין הצדדים (לרבות
מחירי דלקים חלופיים ,הפער בין המחיר של חברת החשמל ליצרני החשמל הפרטיים והחלופות
שתהיינה לכל אחד מהצדדים) .בתום חוזה ההתקשרות של חברת החשמל עם השותפות ,הנחנו
כי המחיר אותו תשלם חברת החשמל בעתיד יהיה זהה לזה שמשלמות יצרניות החשמל
הפרטיות.
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הגדרות
דלק קידוחים/השותפות

דלק קידוחים שותפות מוגבלת

אבנר

אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת

גז טבעי

תערובת גזים המכילה בעיקר מתאן ,המשמשת בעיקר לייצור חשמל וכמקור
אנרגיה לתעשיה

הרוכשת/אנרג'יאן

 Energean E&P Holdings Ltd.באמצעות ( Energean Israel Limitedלשעבר
)Ocean Energean Oil and Gas Ltd.

השותפויות/המוכרות

דלק קידוחים ואבנר

חוק הנפט

חוק הנפט ,התשי"ב – 1952

מתווה הגז או המתווה

החלטת ממשלת ישראל על יצירת מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת
משדה הגז הטבעי תמר ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי לוויתן ,כריש ותנין
ושדות גז טבעי נוספים

נובל

Noble Energy Mediterranean Ltd.

קונדנסט

נוזל הידרוקרבוני שנוצר במהלך הפקת הגז הטבעי ,המשמש כחומר גלם לייצור
דלקים ומהווה תחליף לנפט

נכס נפט

חזקה בהיתר מוקדם ,רישיון או חזקה מתוקף חוק הנפט בישראל או זכות בעלת
משמעות דומה שהוענקה על ידי הגוף המוסמך לכך מחוץ לישראל

רציו

רציו חיפושי נפט ( )1992שותפות מוגבלת

BCM

מיליארד מטר מעוקב

DCF

היוון תזרימי מזומניםDiscounted Cash Flows ,

FID

המועד בו הרוכשת קיבלה החלטת השקעה לפיתוח מאגרי הגז הטבעי כריש
ותנין.

LNG

גז טבעי נוזלי

MMBTU

מיליון  – BTUיחידת אנרגיה המשמשת כבסיס לקביעת מחירי גז טבעי
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