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 תיאור עסקי התאגיד -פרק א 

 

 מקרא

 בדוח זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם להלן:

 

 קבוצת דלק בע"מ - החברה

 GOM   - Delek GOM Investments LLCדלק

 Ithaca Energy Limited - איתקה

 אי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ - דלק אשקלון

 אי. פי. פי דלק שורק בע"מ - דלק שורק

 דלק מערכות אנרגיה בע"מ - דלק אנרגיה

 "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ - דלק ישראל

 דלק פטרוליום בע"מ - דלק פטרוליום

 דלק תשתיות בע"מ - דלק תשתיות

 רכב בע"מ דלק מערכות - דלק רכב

 שותפות מוגבלת -דלק תחנות כח  - דלק תחנות כח

 הפניקס אחזקות בע"מ - הפניקס

 בע"מגז ונפט כהן פיתוח  - כהן פיתוח

 שותפות מוגבלת –דלק קידוחים  - השותפות או שותפות דלק קידוחים

IDE - איי. די. אי הולדינגס בע"מ 

 פיננסיות, שותפות מוגבלתדלק השקעות   - דלק השקעות פיננסיות

IOGL - Itacha Oil ang Gas Limited 

DKL -  DKL Investments Limited 

DKL ENERGY -  DKL Energy Limited 

DNSL - Delek North Sea Limited 
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 הכללית של עסקי החברהתיאור ההתפתחות  -חלק ראשון

 כללי 1.1

 .תאגידים מוחזקיםהחברה פועלת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל ובחו"ל באמצעות 

 פעילויות נוספותבהחזקות  ויש לה בנוסף, החברה פועלת בתחום שיווק מוצרי הדלק בישראל,

החברה והחברות בשליטתה ייקראו להלן לשם הנוחות:  זה.לפרק כמפורט בחלק השלישי 

  ".קבוצת דלק" או "הקבוצה"

 הינו מר יצחק שרון )תשובה(בעל השליטה בחברה . 1999באוקטובר  26החברה התאגדה ביום 

  ,נכון למועד הדוח , באמצעות תאגידים בשליטתו,, אשר מחזיק"(בעל השליטה)להלן: "

 ההצבעה בחברה. מזכויות 64.27%-מההון המונפק ובכ 61.12%-בכ

: הדוחפרסום מועד נכון ל ,של הקבוצההעיקריות מבנה ההחזקות המציג את להלן תרשים 
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   חברות מטה. -  -     .1
     כריש תנין.חזקות מחזיקות בזכות לקבלת תמלוגי על מפרויקט לוויתן ו –. קבוצת דלק ודלק אנרגיה 2
 להלן. 1.3 רכישות עצמאיות של מניות ואגרות חוב של קבוצת דלק מוחזקות על ידי דלק השקעות פיננסיות. לפרטים נוספים ראו סעיף. 3
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 הקבוצה של פעילותה תחומי 1.2

 :תחומי פעילות עיקריים, כדלקמןבשלושה הקבוצה פועלת במועד הדוח  1.2.1

החזקותיה של החברה,   באמצעות  בעיקרה  מתבצעת  זה  בתחום  הפעילות  -  בישראל  תחום האנרגיה

 מאגרי נתגלו בהם נפט בנכסי בזכויות מחזיקה אשר, קידוחים דלק שותפותבמישרין ובעקיפין, ב

ומאגר  תמר מאגר, לוויתן מאגר את, היתר בין, הכוללים, התיכון הים במימי משמעותיים גז

ין ובעקיפין, בזכויות לקבלת , וכן באמצעות החזקות החברה, במישראפרודיטה בקפריסין

האסטרטגיה של הקבוצה בתחום . תמלוגים מנכסי הנפט של השותפות ומנכסי הנפט כריש ותנין

זה הינה התמקדות בפיתוח, הפקה ומכירת גז טבעי וחיפושי נפט וגז טבעי בנכסי הנפט הקיימים 

נכון למועד אישור הדוח מחזיקה החברה בכל הון המניות של  .התיכון-של השותפות במימי הים

הונפקו על ידי השותף מהון יחידות ההשתתפות ש 54.7% -(, ובכ100%השותף הכללי בשותפות )

 להלן. 1.7סעיף  ותחום פעילות זה, ראתיאור לשותפות. המוגבל ב

פיתוח  כהןפיתוח.  מהון המניות של כהן 51.7% -החזיקה החברה בכ 2020באפריל  19עד ליום 

)ביחד עם דלק אנרגיה המחזיקה גם כן מ "בע וגז נפט אבנרהמניות של  הוןמ 50% -ב המחזיק

 דלק מהון יחידות  0.96% -אחזקה בכ היאשל אבנר נפט וגז בע"מ העיקרית  פעילותה(. 50%

השלימה החברה את מכירת כל החזקותיה בכהן פיתוח. לפרטים  2020באפריל  19. ביום קידוחים

)מס' אסמכתא:   19.4.2020דוח מיידי של החברה מיום  יד לדוחות הכספיים ו10ביאור  נוספים ראו  

 אשר המידע האמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה.  (2020-01-039303

זכויות אשר לה    ,איתקה  בתחום זה מתבצעת באמצעותהפעילות העיקרית    –  תחום האנרגיה בחו"ל (א)

 (.Operatorסיון מוכח כמפעיל )יים הצפוני ונמדף היבשת של בריטניה באזור המאגרי נפט וגז בב

 מקסיקו ובקנדה.כמו כן, לחברה זכויות בנכסי נפט במפרץ 

 100%רכישת את איתקה, חברה בת של באמצעות , השלימה החברה 2019חודש דצמבר ב

עשרה שדות נפט זכויות ב( שבבעלותה  Chevron North Sea Limited  -)לשעבר    IOGLממניותיה של  

 , ואחסוןאזור הים הצפוני וכן מתקני הפקה, טיפול שטח מדף היבשת של בריטניה בוגז מפיקים ב

 שפעילותה סינרגטית לפעילות איתקה והקבוצה בכלל. 

 להלן. 1.8סעיף  ותחום פעילות זה, ראתיאור ל

מכירת  הפעילות בתחום זה מתבצעת באמצעות דלק ישראל, והיא כוללת - תחום מוצרי הדלק (ב)

ן דלקים ושמנים, הפעלת תחנות תדלוק וחנויות נוחות במתחמי תחנות תדלוק ומתן שירותי אחסו

 בנוסף, מחזיקה דלק ישראל בשתי תחנות כוח לייצור חשמל. וניפוק דלקים בישראל.

 להלן. 1.9סעיף  ותחום פעילות זה, ראתיאור ל

לקבוצה פעילויות  נכון למועד פרסום הדוח, תחומי הפעילות העיקריים הנ"ל,שלושת לבנוסף  1.2.2

והחזקה במניות חברת "מהדרין", המסווגת   מספר נכסי נדל"ן להשקעהבהחזקה    כוללותה  נוספות

  .כהשקעה פיננסית

בתחום   הפועלת  IDEבחברת    50%החזיקה החברה    2019עד לחודש פברואר    -  IDEמימוש אחזקות  

. לפרטים IDEממניות  30%השלימה החברה עסקה למכירת  2019פברואר  בחודש. התפלת המים

 3.3.2019( ומיום 2019-01-018205)מס' אסמכתא:  2.1.2019דיווחיים מידיים מיום נוספים ראו 

. לאחר מובא בזאת על דרך ההפניה הםאשר המידע האמור ב (2019-01-000535)מס' אסמכתא: 

 20%השלימה החברה עסקה למכירת יתרת אחזקותיה,  2020במרץ  26ביום תאריך המאזן, 
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-2020-01 )מס' אסמכתא: 16.3.2020דיווחיים מידיים מיום , לפרטים נוספים ראו IDE פעילותמ

מובא בזאת   בהםאשר המידע האמור    (2020-01-030114)מס' אסמכתא:    26.3.2020( ומיום  025203

 .IDEסום הדוח, החברה אינה מחזיקה במניות נכון למועד פר .על דרך ההפניה

 להלן.  1.10לפרטים בדבר תחומי הפעילות הנוספים הנ"ל, ראו סעיף 

  :כדלקמן ,בשני תחומיםומימשה החזקותיה החברה את פעילותה סיימה  2019בשנת  1.2.3

 הטווח ארוך והחיסכון לסוגיהם הביטוח בענפי פעילות כלל זה תחום - והפיננסים הביטוח תחום (א)

הושלמה עסקה  2019בחודש נובמבר . ואקסלנס הפניקס באמצעות בישראל הפיננסים ובענפי

לפרטים נוספים בדבר .  Belenus Lux S.a.r.l-( ל32.5%  -למכירת החזקותיה של החברה בהפניקס )כ

אשר המידע האמור  (2019-01-093891)מס' אסמכתא  4.11.2019העסקה, ראו דיווח מיידי מיום 

הפעילות שהופסקה והתחייבויות החברה בהלוואת המוכרת לעניין    .בו מובא בזאת על דרך ההפניה

 להלן. 1.11.1ראו סעיף 

העוסקת ביבוא, שיווק ומכירת כלי רכב,  בדלק רכב,תחום זה כלל החזקה  - רכב דלקתחום  (ב)

 בוצתלדלק רכב שליטה בקבנוסף,  בישראל.    BMW  -אביזרים וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה, פורד ו

מכרה  2019בחודש דצמבר בישראל.  והתשתיות הסביבה איכות בתחום בעיקר העוסקת, ורידיס

מהון מניותיה של דלק רכב(, בשתי התקשרויות:  22.5%-בדלק רכב )כ החברה את כל החזקותיה

ממניות דלק רכב לבעל השליטה בדלק רכב, ובשנייה  7%-במסגרת ההתקשרות הראשונה נמכרו כ

לפרטים נוספים בדבר  ממניות דלק רכב לצדדים שלישיים, בתמורה למזומן. 14.99%-נמכרו כ

אשר המידע האמור   (2019-01-108186)מס' אסמכתא:    11.12.2019העסקה, ראו דיווח מיידי מיום  

 .בו מובא בזאת על דרך ההפניה

 להלן. 1.11.2, ראו סעיף ההנ"ל שהופסקהפעילות  םלפרטים בנוגע לתחו

 מהותיות תחומי הפעילות ותיאורם בדוח 1.2.4

בישראל ובחו"ל,  להתמקד בתחום האנרגיההיא בשנים האחרונות הקבוצה של  האסטרטגיה

תחום האנרגיה הפכו , בשנים האחרונות אגב מכירת פעילויות מהותיות אחרותוכפועל יוצא מכך, 

בפעילות הקבוצה. הדבר בא לידי והעיקריים  יםהפעילות המשמעותי מילתחוישראל ובחו"ל ב

 יחד עם הנהלות התאגידים ,הניהול אשר משקיעה הנהלת החברה משאביב , בין היתר,ביטוי

 בתחום זה, בפיתוח הפעילות, קבלת החלטות השקעה ואופן מימון הפעילות. המוחזקים 

היקף תיאור תחומי הפעילות של הקבוצה במסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד נעשה בהתחשב 

 תחום מוצרי הדלק. כן ובישראל ובחו"ל  האנרגיה מיבמהותיות תחו

  במניותיה ועסקאות החברה בהון השקעות 1.3

, בין בתמורה שכללה ,לרכישת מניות דלק אנרגיהביצעה החברה הצעת רכש מלאה  2018בשנת  1.3.1

לפרטים נוספים ראו דלק השקעות פיננסיות.    החברה שהוחזקו על ידי  של  מניות  556,993.76היתר,  

)מס'   9.10.2018-( ו2018-01-087516)מס' אסמכתא:    26.9.2018דוחות מידיים של החברה מהימים  

 ., אשר האמור בהם מובא על דרך ההפניה(2018-01-094500אסמכתא: 

, פרסמה אפריל אם. איי. סוכנות לנדל"ן בע"מ, חברה פרטית 2018 אוגוסטו יולי יםבחודש 1.3.2

  לרכישת מניות החברה, כדלקמן: הצעת רכש ימפרטשני  ,הנמצאת בשליטת בעל השליטה
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ש"ח  520מניות, במחיר של  29,253הצעת הרכש הראשונה, ניתנו הודעות קיבול בגין במסגרת  (א)

מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו דוחות מידיים של החברה מיום  15.2-למניה ובסכום כולל של כ

, (2018-01-074427)מס' אסמכתא  7.8.2018( ומיום 2018-01-067310)מס' אסמכתא:  24.7.2018

 .מובא בזאת על דרך ההפניה הםאשר המידע האמור ב

ש"ח  536מניות במחיר של  1,224.67, ניתנו הודעות קיבול בגין נייההרכש השבמסגרת הצעת  (ב)

פים ראו דוחות מידיים של החברה מיום סאלף ש"ח. לפרטים נו 656-למניה ובסכום כולל של כ

. (2018-01-084936)מס' אסמכתא:  4.9.2018מיום ( ו2018-01-077388)מס' אסמכתא:  15.8.2018

  .מובא בזאת על דרך ההפניהאשר המידע האמור בהם 

 135,904רכישת ל הצעת רכש דלק השקעות פיננסיותהשותפות והחברה  ופרסמ 8.8.2019ביום  1.3.3

 1.13%  -כ  ותהמהו   ,מניות של החברה  135,904נענתה במלואה ונרכשו  הצעת הרכש  .  מניות החברה

.  מיליון ש"ח 74 -של כתמורה כוללת ש"ח למניה וב 544.5, במחיר של מהון המניות של החברה

-2019-01)מס' אסמכתא:  8.8.2019לפרטים נוספים ראו דוחות מידיים של החברה מהימים 

-2019-01)מס' אסמכתא:  10.9.2019-ו( 2019-01-092437)מס' אסמכתא:  4.9.2019 ,(082552

החברה על פי הצעת   . רכישת מניות, אשר המידע האמור בהם מובא בזאת על דרך ההפניה(094822

אשר   ,2019הרכש התבצעה במסגרת תכנית רכישה עצמית של מניות ואגרות חוב של החברה לשנת  

לפרטים נוספים אודות תכניות רכישה . 2018בדצמבר  27ידי דירקטוריון החברה ביום -אושרה על

 פרק ב' לדוח זה. –לדוח דירקטוריון החברה  1וחברה, ראו סעיף עצמית של ה

דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של מניות ואגרות חוב של   אישר  2019באוקטובר    6ביום   1.3.4

. נכון למועד 2020באוקטובר  6מיליון ש"ח לתקופה של שנה עד ליום  100החברה בהיקף של עד 

מניות של  164,295 במסגרת תכנית הרכישה נרכשו על ידי דלק השקעות פיננסיותפרסום דוח זה, 

אגרות    15,661,666-ו  אגרות חוב )סדרה ל"ג(  153,082ל"ד(,  סדרה גרות חוב )א  5,024,413, החברה

אגרות חוב  1,650,000, ועד פרסום הדוח נרכשו על ידי החברהלמ בנוסף, עד. ל"א(סדרה חוב )

אגרות   370,000-ואגרות חוב )סדרה י"ח(    435,000  אגרות חוב )סדרה ל"א(,  4,154,141 )סדרה ל"ד(,

ראו דוח אודות תכנית הרכישה לפרטים נוספים  .שהוצאו מהמסחר בבורסה חוב )סדרה י"ט(,

( אשר הפרטים המופיעים בו 2019-01-086409)מס' אסמכתא:  6.10.2019מיידי של החברה מיום 

 בסעיף זה על דרך ההפניה.נכללים 

על  ועד למועד הדוח 31.12.2017מיום  בדבר עסקאות שנעשו , למיטב ידיעת החברה,להלן פרטים 1.3.5

  ידי בעלי עניין בחברה במניות החברה מחוץ לבורסה:

יום ביצוע   שם בעל העניין 
 העסקה 

 מחיר למניה   כמות המניות  סוג העסקה 
 )בש"ח(

סך התמורה  
 )באלפי ש"ח(

יצחק )שרון(  
 תשובה 

 15,352 520 29,253 הצעת רכש 9.8.2018

יצחק )שרון(  
 תשובה 

 656 536 1,224.67 הצעת רכש 6.9.2018

יצחק )שרון(  
 תשובה 

 44,022 435 101,200 רכישה 20.2.2020
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  דיבידנדים 1.4

 חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות ויתרת הרווחים הניתנים לחלוקה 1.4.1

עד סמוך לפני  2020ובשנת  2019-2018להלן פירוט הדיבידנדים שהוכרזו על ידי החברה בשנים 

 מועד אישור הדוח: 

סכום דיבידנד למניה  תאריך חלוקה תאריך הכרזה
 ש"ח(  -)ב

סכום דיבידנד כולל  
 )במיליוני ש"ח( 

 120 -כ 10.0137 27.06.2019 29.05.2019

 140 -כ 11.6826 29.04.2019 31.03.2019

 150 -כ 12.5171 26.12.2018 28.11.2018

 100 -כ 8.3447 15.10.2018 6.9.2018

 120 -כ 10.0137 24.7.2018 28.6.2018

 120 -כ 10.0137 24.5.2018 29.4.2018

 
מיליון ש"ח,   260-מיליון ש"ח וכ  490  -חולקו דיבידנדים בסך כולל של כ  2019  -ו  2018סה"כ בשנים  

 בהתאמה. 

-, התשנ"טהחלוקות האמורות לעיל לא הצריכו אישור בית משפט בהתאם להוראות חוק החברות

 ."(חוק החברות)להלן: " 1999

לחוק  302, הסתכמו הרווחים הניתנים לחלוקה של החברה לפי סעיף 31.12.2019נכון ליום 

 ש"ח. מיליוני 3,049 -החברות בכ

 מדיניות חלוקת דיבידנד  1.4.2

 לא קיימת בחברה מדיניות חלוקת דיבידנד.  ,נכון למועד הדוח

 התניות בקשר עם חלוקת דיבידנד  1.4.3

 מימון והלוואה מיהסכ מכח מגבלות (א)

ח הסכמי ועל החברה והחברות המוחזקות על ידה חלות מגבלות בקשר לחלוקת דיבידנדים מכ

חם ראו ואודות הסכמי המימון בקבוצה והמגבלות מכמימון בהם התקשרו. לפרטים נוספים 

 להלן. 1.9.15-ו 1.8.19, 1.7.23, 1.16סעיפים 

  ל"ד-ו ל"ג ל"א, מגבלות מכוח שטרי הנאמנות של אג"ח סדרה (ב)

ל"ג מיום ה  סדר,  2015בפברואר    19סדרה ל"א מיום    -רות החוב של החברה  בשטרי הנאמנות של אג

נקבעו מגבלות שונות בקשר עם חלוקת  ,2018בפברואר  11מיום  דסדרה ל"ו 2016ביולי  27

  .להלן 1.16.5 סעיףראו נוסף לפירוט  .דיבידנד
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 מידע אחר -חלק שני 

 הקבוצה של הפעילות תחומי לגבי כספי מידע 1.5

 : הקבוצה של הפעילות תחומי לגבי כספי מידע להלן

 )במיליוני ש"ח( 2019שנת 

 

 2019שנת 
 )במיליוני ש"ח(

התאמות  אחרים רכב דלק ישראל חו"לאנרגיה ב אנרגיה בישראל
 למאוחד

 מאוחד

 8,797 - 551 - 4,912 2,062 1,272 הכנסות מחיצוניים הכנסות 

הכנסות מתחומי פעילות 
 אחרים

60 - - - - (60 ) - 

 8,797 ( 60) 551 - 4,912 2,062 1,332 סך הכל

סך 
העלויות 

 המיוחסות 

עלויות המהוות הכנסות של 
 תחום פעילות אחר

- - - - 60 (60 ) - 

 8,054 55 402 - 4,748 2,166 683 עלויות אחרות

 8,8054 ( 3) 462 - 4,748 2,166 683 סך הכל

עלויות קבועות המיוחסות 
 לתחום הפעילות

- - 728 - - - 728 

עלויות משתנות המיוחסות 
 לתחום הפעילות

683 2,166 4,020 - 462  (3 ) 7,295 

מפעולות רגילות המיוחס  )הפסד( רווח
 לבעלים של החברה האם

391 (104 ) 164 - 89 (55 ) 485 

החלק ברווח מפעולות רגילות המיוחס 
 לזכויות שאינן מקנות שליטה

258 - - - - - 258 

 46,963 1,983 1,486 - 3,970 16,635 22,889 המיוחסים לתחום הפעילותסך הנכסים 

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום 
 הפעילות

15,401 11,293 3,245 - 656 8,791 39,386 
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 ()במיליוני ש"ח 2018שנת 

 2018שנת 
 )במיליוני ש"ח(

התאמות  אחרים רכב דלק ישראל חו"לאנרגיה ב אנרגיה בישראל
 למאוחד

 מאוחד

 8,128 4 552 - 5,034 1,174 1,364 הכנסות מחיצוניים הכנסות 

הכנסות מתחומי פעילות 
 אחרים

48 - - - - (48 ) - 

 8,128 ( 44) 552 - 5,034 1,174 1,412 סך הכל

סך 
העלויות 

 המיוחסות 

עלויות המהוות הכנסות של 
 תחום פעילות אחר

- - - - 48 (48 ) - 

 6,500 84 538 - 4,906 674 298 עלויות אחרות

 6,500 36 586 - 4,906 674 298 סך הכל

עלויות קבועות המיוחסות 
 לתחום הפעילות

- - 785 - - - 785 

עלויות משתנות המיוחסות 
 לתחום הפעילות

298 674 4,121 - 586 36 5,715 

מפעולות רגילות המיוחס  )הפסד( רווח
 לבעלים של החברה האם

640 500 128 - (34 ) (80 ) 1,154 

החלק ברווח מפעולות רגילות המיוחס 
 לזכויות שאינן מקנות שליטה

474 - - - - - 474 

 127,042 91,845 1,566 302 3,646 7,479 22,204 סך הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות

המיוחסות לתחום סך ההתחייבויות 
 הפעילות

13,436 4,463 2,571 - 753 93,559 114,782 
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 ()במיליוני ש"ח 2017שנת 

 2017שנת 
 )במיליוני ש"ח(*

התאמות  אחרים רכב דלק ישראל אנרגיה בחו"ל אנרגיה בישראל
 למאוחד

 מאוחד

 6,835 4 430 - 4,143 691 1,567 הכנסות מחיצוניים הכנסות 

מתחומי פעילות הכנסות 
 אחרים

21 - - - - (21 ) - 

 6,835 ( 17) 430 - 4,143 691 1,588 סך הכל

סך 
העלויות 

 המיוחסות 

עלויות המהוות הכנסות של 
 תחום פעילות אחר

- - - - 21 (21 ) - 

 4,298 84 486 - 3,975 555 (* 802) עלויות אחרות

 4,298 21 507 - 3,975 555 (* 802) סך הכל

עלויות קבועות המיוחסות 
 לתחום הפעילות

- - 634 - - - 634 

עלויות משתנות המיוחסות 
 לתחום הפעילות

(802 *) 555 3,341 - 507 63 3,664 

רווח )הפסד( מפעולות רגילות המיוחס 
 לבעלים של החברה האם

1,228 136 168 - (77 ) (80 ) 1,375 

החלק ברווח מפעולות רגילות המיוחס 
 לזכויות שאינן מקנות שליטה

1,162 - - - - - 1,162 

 144,330 ** 113,322 1,732 566 3,215 6,740 18,755 סך הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום 
 הפעילות

10,692 4,392 2,141 - 749 115,621 ** 133,595 

 
 גז ונפט, מרבית העלויות הינן משתנות לפי התפוקה בהפקת גז ונפט.*        עלויות בניכוי רווח ממימוש נכסי 

 .**      בהתאמות למאוחד נכללים נכסים והתחייבויות המיוחסות לפעילות שהופסקה
 
 

 לפרטים אודות עיקרי ההתפתחויות שחלו בנתוני המידע הכספי, ראו הסברי הדירקטוריון באשר למצב עסקי התאגיד.
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 חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה 1.6

  כללי 1.6.1

מרבית התאגידים המוחזקים על ידי החברה ושבאמצעותם פעילה החברה בתחומי הפעילות 

 .50%ידי החברה ושיעור ההחזקות בהם עולה על -נשלטים עלהמהותיים 

הנתונים הכספיים ותוצאות הפעילות של החברה מושפעים מן הנתונים הכספיים ומתוצאות 

הפעילות של החברות המוחזקות על ידה, וכן ממימוש או רכישה של החזקות על ידי החברה. 

על ידי חברות המשולמים  תזרים המזומנים של החברה מושפע, בין היתר, מדיבידנדים ודמי ניהול  

ים הנובעים מפעולות מימוש החזקות, מיכולתה של החברה לגייס מימון מוחזקות, מתקבול

החזקותיה, וכן מהשקעות שמבצעת הקבוצה ומדיבידנדים שהיא  התלויה, בין היתר, בשווי

 מחלקת לבעלי מניותיה. 

  התפתחויות ותנודתיות בשווקים 1.6.2

 העסקיות התוצאות על משמעותיות השפעות להיות עלולות בשווקים ולתנודתיות להתפתחויות

עסקיהן,  נכסים, מצב לממש יכולתן נכסיהן, שווי נזילותן, שלה, על וחברות מוחזקות החברה של

 לגייס יכולתן ועל דיבידנדים, לחלק יכולתן שלהן, דירוג האשראי שלהן, הפיננסיות המידה אמות

שבהם יגייסו. תוצאות   המימון תנאיעל   גם הטווח כמו ארוכת ולפעילותן השוטפת לפעילותן מימון

פעילותה  באופן מהותי מהתפתחויות ותנודתיות בשווקים הרלבנטיים לתחומימושפעות הקבוצה 

 והגורמים המשפיעים עליהם, כפי שמפורט להלן. 

בשווקים הבינלאומיים במהלך הרבעון  בדבר ירידות חדות במחירי האנרגיה שנרשמולפרטים 

 להלן. 1.6.6היתר, על רקע התפרצות נגיף הקורונה, ראו סעיף  , בין2020הראשון לשנת 

 שערי חליפין 1.6.3

מטבע הפעילות של החברה ומטבע ההצגה בו ערוכים דוחותיה הכספיים הינו השקל. יחד עם זאת, 

, הינו דולר ארה"ב )שותפות דלק קידוחיםהתאגידים המוחזקים מטבע הפעילות של חלק מ

מושפעים באופן מהותי וההון המיוחס לבעלי מניות החברה  (. לפיכך, תוצאות הקבוצה  'וכואיתקה,  

 מתנודות בשערי החליפין מול השקל. 

 רגולציה  1.6.4

דין ההעסקית של החברה ושל חלק מהחברות המוחזקות על ידה כפופה למגבלות  ןפעילות

נוגעות להגבלים עסקיים, הוראות גופים רגולטוריים שונים, כגון הוראות מתווה הגז, הוראות הול

כן, יכולת הקבוצה לגייס מימון -והוראות הנוגעות לפיקוח על מחירי מוצרים ושירותים. כמו

רגולציה בקשר מהוראות ניהול בנקאי תקין )ראו להלן( וכן מושפעת, בין היתר, מרגולציה, כגון 

ביטוח וחיסכון  ההון,ידי הממונה על שוק -עם אשראי חוץ בנקאי, כגון הרגולציה שאומצה על

 בעקבות המלצות ועדת חודק.  "(הממונה על שוק ההוןבמשרד האוצר )להלן: "

אופן יישומם, בעיקר בתחומים בהם היא מקיימת ומ  התחרותהחברה מושפעת מהתפתחויות בדיני  

-ו)ב( 1.7.25פים לפרטים אודות רגולציה בתחום אנרגיה ישראל ראו סעיפעילות משמעותית. 

להלן ובתחום דלק ישראל ראו  1.8.22-22-23 פיםבתחום אנרגיה חו"ל ראו סעי ,להלן 1.7.26

 להלן. 1.9.20-ו 1.9.17 סעיפים

-, תשע"דהריכוזיותלקידום התחרות ולצמצום חוק הפורסם ברשומות  2013ר בדצמב 11ביום 

נכנס לתוקפו הפרק בחוק הריכוזיות העוסק  11.12.2014. ביום "(חוק הריכוזיות)להלן: " 2013
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משקית ושיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות. ביום -בשקילת שיקולי ריכוזיות כלל

פי הוראות חוק הריכוזיות, את רשימת -פרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות, על 12.03.2019

מת הגופים הגורמים הריכוזיים במשק, רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים ורשי

הפיננסיים המשמעותיים. הקבוצה נמנית על רשימת הגורמים הריכוזיים. לפירוט השפעת חוק 

הריכוזיות על החברה ו/או על החברות בנות של החברה ולהשלכות הנובעות מהכללתה של החברה 

 .להלן 1.19.1הריכוזיים, ראו סעיף על רשימת הגורמים 

החברה וחלק מן החברות המוחזקות על ידה מושפעות מ"הוראות ניהול בנקאי תקין" של המפקח 

על הבנקים בישראל, הכוללות, בין היתר, מגבלות על היקף ההלוואות שיכול בנק בישראל להעניק 

ל"לווה בודד" ול"קבוצת הלווים" הגדולים ביותר בתאגיד הבנקאי )כהגדרת מונחים אלה 

ות(. בהתאם, עשוי היקף ההלוואות שנטלו חברות הקבוצה ובעל השליטה בחברה בהוראות האמור

להשפיע, בנסיבות מסוימות, על יכולתן של חברות הקבוצה ללוות סכומים נוספים מבנקים 

 בישראל. 

ידה מושפעות גם ממדיניות הממשלה בנושאים שונים )כגון -החברה והחברות המוחזקות על

 שות של רשויות המפקחות על איכות הסביבה. מדיניות מוניטרית(, ומדרי

  התפתחויות במשק הישראלי 1.6.5

להתפתחויות במשק הישראלי יש השפעה מהותית על תוצאות הפעילות. התפתחויות אלו נגזרות, 

 בין היתר, ממצבה הכלכלי, הפוליטי והביטחוני של ישראל. 

ציפי על תחומי הפעילות של לפרטים בדבר סביבה כללית וגורמים חיצוניים המשפיעים באופן ספ

 קבוצת דלק, ראו תיאור בכל אחד מתחומי הפעילות להלן. 

  והשלכותיו על הקבוצה הקורונה התפרצות נגיף 1.6.6

, החל להתפשט בסין, ולאחר מכן בכל רחבי 2020ובמהלך הרבעון הראשון לשנת  2019בסוף שנת  (א)

הוגדר על ידי  2020בחודש מרץ (, אשר COVID-19) 2019ישראל(, נגיף קורונה בהעולם )לרבות 

 (. משבר הקורונה"ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית )להלן: "

בפעילות הכלכלית משמעותית  ו, מתבהרת תמונה של האטה  על רקע משבר הקורונה וכתוצאה ממנ

רבות בעולם בניסיון למנוע את ולפעולות הננקטות על ידי מדינות . למשבר הקורונה העולמית

, כאשר במהלך על שוקי ההון בעולםוהשלכות משמעותיות על כלכלות רבות התפשטות הנגיף יש 

בבורסות מרכזיות ברחבי בישראל וירידות חדות במחירי ניירות ערך נרשמו  2020חודש מרץ 

 .העולם, תוך עלייה בתנודתיות במחירי סחורות ונכסי סיכון שונים

הקורונה, מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות בצעדים בניסיון למנוע את  רבעקבות משב

התפשטות הנגיף, כגון הגבלות על תנועת אזרחים והתכנסויות, הגבלות תחבורתיות )על נוסעים 

וסחורות(, סגירת גבולות וכיו"ב. מעבר להשפעתם השלילית של צעדים אלו על הצמיחה הכלכלית, 

עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על פעילותם של אלו לות למגב ,המקומית והעולמית

שלהם ההפקה הסדירה של נפט וגז טבעי בנכסי הנפט  בכלל זאת על המשך  התאגידים המוחזקים, ו

 ועלולים להיגרם עיכובים בתכניות העבודה בפרויקטים השונים.  ,בים התיכון ובים הצפוני

 2020בהמשך שנת משבר הקורונה ד ימשיך ויתפתח נכון למועד אישור הדוח, לא ניתן להעריך כיצ

ומה יהיה היקף השפעתו על הכלכלה העולמית. בנסיבות אלו, מהווה משבר הקורונה סיכון מאקרו 
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כלכלי גלובלי המייצר אי ודאות חריגה באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ובאשר להשפעות 

בכלל והאנרגיה   סחורותהערי מטבעות ומחירי  הצפויות על השווקים הפיננסיים, מרווחי ריבית, ש

במצב של משבר כלכלי עולמי צפויה פגיעה בענפים רבים, ובכלל זה בתחומי הפעילות של  .בפרט

 החברה.

ככל שיימשך המשבר הכלכלי העולמי הקיים במועד אישור הדוח, לא כל שכן אם יחמיר, עלול 

גידים המוחזקים העיקריים שלה, ועל הדבר להשפיע לרעה ובאופן מהותי על החברה ועל התא

עסקיהם, נכסיהם ויציבותם הפיננסית, ובכלל זאת, עלולה להיפגע לרעה באופן מהותי היכולת של 

התאגידים בקבוצה לעמוד בהתחייבויותיהם הפיננסיות לבנקים ולמחזיקי אגרות חוב, והיכולת 

קיים. כמו כן, עלולים  שלהם לקבל מימון נוסף הדרוש להם או לבצע מימון מחדש של חוב

להתקיים אירועים אשר יקנו לגופים שהעמידו אשראי והלוואות לתאגידים בקבוצה עילות 

לפירעון מיידי ומימוש בטוחות או לחייב התאמת שווי הבטוחות שהועמדו להבטחת החוב; עלולה 

קבוצה; עלולות להיפגע הכנסות בלהיגרם פגיעה בחוסנם הכלכלי של לקוחות התאגידים 

 התאגידים עקב המשך ירידת מחירי מוצרי האנרגיה וצמצום הביקושים למוצרי אלו, ועוד. 

בתחומי  הקבוצהעל וגורמי הסיכון המשפיעה לפרטים נוספים אודות השפעת משבר הקורונה 

 .להלן )א(1.9.22-)ג( ו-)ב(1.8.27)א( 1.7.34סעיפים ראו פעילותה העיקריים, 

, עד למועד אישור הדוח, נרשמו בשווקים הבינלאומיים ירידות חדות וחריגות 2020במהלך שנת  (ב)

לסיבות נוספות, כמו גם  ,לייחס למשבר הקורונה במחירי מוצרי האנרגיה, אותם ניתןבעוצמתן 

המשפיעים  נוספים גלובאליים ובכלל זאת מאבקי כוח בין יצרניות הנפט הגדולות בעולם וגורמים

  יקוש וההיצע של מוצרי אנרגיה.על הב

ישראל ובמדינות רבות אחרות הנפילה החדה במחירי מוצרי האנרגיה, נרשמו במקביל ב בעקבות

ניירות הערך של תאגידים הפועלים בתחום שערי שערים חדות בתנודתיות גבוהה ונפילות 

הנסחרים  ,שותפות דלק קידוחיםהניירות הערך של החברה ושל  במחיר האנרגיה, ובכלל זאת

 .אביב-בבורסה לניירות ערך בתל

מובטחות ביחידות השתתפות המסגרות אשראי והלוואות בנקאיות  לחברה ולחברות המטה שלה (ג)

תנאיהן כוללים, בין היתר, אשר , בהן מחזיקה החברה )במישרין ובעקיפין( של השותפות

המותנות, בין היתר, בשערי באמות מידה פיננסיות, עילות לפירעון מיידי  התחייבויות לעמידה

שווי של    ההתאמהמחייבות  הוראות  כן  וניירות הערך של החברה ושל השותפות או במדדים שונים,  

 הבטוחות במקרה של ירידת ערכן. 

ניירות במהלך השבועות האחרונים, ובעקבות ירידות חדות ותנודתיות גבוהה שנרשמו בשערי 

לא התקיימו יחסים פיננסים נדרשים או  החברה ושל התאגידים המוחזקים על ידה,הערך של 

תנאים אחרים שנקבעו בהסכמי המימון. בעקבות זאת פרעה החברה הלוואות והוסיפה בטחונות 

במטרה לקיים את אמות המידה ו/או במטרה למנוע העמדה לפירעון מיידי ומימוש בטוחות. 

 לדוח(. 1.16ם ראו בפרק המימון )סעיף לפרטים נוספי

מבנק זר לפירעון מיידי של יתרת קרן ההלוואה דרישה קיבלה דלק אנרגיה  14.3.2020ביום  (ד)

לממש יחידות השתתפות ששועבדו ועל כוונתו  ,מיליוני דולר 57 -שהועמדה על ידו בסך של כ

דלק ירתן לצד שלישי. מהון היחידות המונפק, בדרך של מכ 12% -כמות השווה לכלטובתו, ב
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עם הצד השלישי להסכם הגיעה ו, בעניין זה הליכים משפטיים כנגד הבנק הזראנרגיה קיימה 

 -כיחידות השתתפות, המהוות    83,768,194רכשה דלק אנרגיה חזרה    26.3.2020ביום  לפיו    ,האמור

 -הבנק הזר )כי הצד השלישי מהיחידות שנרכשו על ידכמות    סך  , מתוךהמונפק מהון היחידות  7%

לפרטים נוספים בעניין  .מיליון דולר 35.8 -, בתמורה לסך כולל של כמהון היחידות המונפק( 12%

 )ג( להלן. 1.16.2זה ראה סעיף 

מסגרת אשראי בדבר ביטול  ,ישראליבנק מכתב מחברה ודלק אנרגיה קיבלו ה 31.3.2020ביום  (ה)

כוונת הבנק העמדת החוב לפירעון מיידי ו, מיליון ש"ח 100בהיקף של שהועמדה לדלק אנרגיה 

במסגרת באופן מיידי יחידות השתתפות של דלק קידוחים ששועבדו להבטחת ההלוואה. לממש 

, היחידות המשועבדותהבנק את הסכמתו להשהיית הליך מימוש ההודעה שקיבלה החברה התנה 

, 30.4.2020ו, עד ליום בין היתר, בכך שהחברה תשעבד לטובתו יחידות נוספות וכן תשעבד לטובת

לא עלה בידי החברה להגיע להסכמות  30.4.2020נכון ליום מהון מניות דלק ישראל.  11%לפחות 

הוגשה בקשה  30.4.2020. לפיכך, ביום ה"ש המשועבדותיהעם הבנק שיבטיחו את אי מימושן של 

, בדות לטובתולצו מניעה זמני שיורה לבנק להימנע מלממש בכל דרך שהיא את היחידות המשוע

יום ל במעמד שני הצדדים נקבעניתן צו מניעה כאמור במעמד צד אחד. דיון בבקשה ובמועד זה 

סמוך לפני מועד אישור הדוח הגיש הבנק לבית המשפט בקשה להקדמת הדיון האמור.   .10.5.2020

 ( בדוח. 4)א()1.16.2לפרטים נוספים בעניין זה, ראה בסעיף 

הודיעה חברת מידרוג בע"מ על הורדת הדירוג של סדרות אגרות החוב שהנפיקה  23.3.2020ביום  (ו)

המשבר הכלכלי העולמי שפרץ  עקב ", זאתCa.il" -" לA2.il" -, מ"(אגרות החוב)להלן: " החברה

ביום . (2020-01-028470, מס' אסמכתא 23.3.2020משבר הקורונה )ראו דיווח מיום  בעקבות

" )ראה ilBBB-"  -" לilA"  -על הורדת דירוג אגרות החוב מהודיעה חברת הדירוג מעלות    1.4.2020

הודיעה החברה למידרוג  13.4.2020ביום . (034404-15-2020, מס' אסמכתא 1.4.2020דיווח מיום 

 ,לאגרות החוב של החברהכי מידרוג תחדל לשמש חברה מדרגת  ובע"מ על סיום ההתקשרות עמה  

01-2020-מס' אסמכתא , 16.4.2020ראו דוח מיידי של החברה מיום ) 13.4.2020בתוקף מיום 

038475)1 . 

החליטו מחזיקי אגרות  .2020331.במסגרת אסיפות של מחזיקי אגרות החוב שהתקיימו ביום  (ז)

מועד פני  ל סמוך.  2החוב, בין היתר, למנות נציגות משותפת וכן יועץ משפטי ויועץ כלכלי משותפים

לכנס אסיפות של מחזיקי אגרות בכוונתם אישור הדוח, הנאמנים לאגרות החוב הודיעו לחברה כי  

, ונקיטת הליכים משפטיים החוב שעל סדר יומן החלטה בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי

לגיוס הון נוסף לחברה. לפרטים בדבר  ,בין היתר ,, הנוגעותםלא תקבל את דרישותיההחברה אם 

2020-)מס' אסמכתא:  27.4.2020 -ו 25.4.2020מידיים מהימים דיווחים דרישות הנאמנים ראו 

 ., בהתאמה(037583-01-2020-ו 041352-01

 החברה במספר מישורים. לנוכח האירועים המתוארים לעיל פועלת  (ח)

 

, לאחר דיווח החברה, פרסמה מידרוג בע"מ הודעה על הפסקת דירוג אגרות החוב של החברה )מס' אסמכתא 16.4.2020ביום   1
2020-15-038748 .) 

 , אשר המידע האמור בו מובא בזאת על דרך(036684-10-2020)מס' אסמכתא  6.4.2020לפרטים נוספים, ראה דיווח מיום   2
 .ההפניה
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 כמפורט כהן פיתוח,ובחברת  IDE -מימשה החברה את החזקותיה ב 2020אפריל חודשים מרץ וב

 ה. להלן, בהתאמ 1.10.4-לעיל ו 1.2.1סעיפים ב

ובכלל זאת נכסים נוספים, זכויות ואפשרות למימוש החברה בוחנת נכון למועד אישור הדוח 

  מחזקות כריש ותנין. על לקבלת תמלוגיתה וזכו דלק ישראלהחזקותיה במניות 

לפרטים ש"ח.  מיליון    300  -כ  סכום שלהחלטה בדבר גיוס הון בקיבל הדירקטוריון    26.4.2020ביום  

)מס'  27.4.2020-ו 21.4.2020מהימים נוספים בעניין זה, ראו דיווחים מידיים של החברה 

קיבל דוח זה, ערב אישור  , בהתאמה(.2020-01-041862-ו 2020-01-039861אסמכתא: 

ליון ₪ )קרי ימ 400פת בעניין גיוס הון לפיה תפעל החברה לגיוס הון של הדירקטוריון החלטה נוס

 .2020מליון ש"ח( במהלך שנת  100תוספת של 

מחזיקי של נציגות הנאמנים והנכון למועד אישור הדוח, מקיימת החברה דיונים שוטפים עם 

ראי לחברה ולחברות המטה שלה מסגרות אשהבנקים המממנים שהעמידו  ועם אגרות החוב

אשר ימנעו צורך מתווה כולל לחיזוק בטוחות ופירעון החוב לעימם הלוואות, במטרה להגיע ו

לפרטים נוספים . מימוש בטוחותהחוב ו/או של , לרבות העמדה לפירעון מיידי בהליכים משפטיים

 להלן. 1.16.2ראו סעיף 

והמשבר  הקורונה משברהשלכות האפשרויות של החברה בנוגע לערכות ה -אזהרת מידע צופה פני עתיד 
א 32מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בסעיף  הכלכלי העולמי על החברה והתאגידים המוחזקים שלה,  

מידע זה מבוסס על הערכות החברה, נכון למועד אישור הדוח, בהתייחס לגורמים מאקרו .  לחוק ניירות ערך
כל ודאות ביחס להתממשות הערכות כל שליטה עליהם, ולפיכך אין לחברה אין כלכליים גלובאליים אשר 

 החברה. 

 והחברות הבנות הקבוצהמצבה הכספי של  1.6.7

ליוני ש"ח, ולקבוצה )במאוחד( ימ  560  -לחברה )סולו( גרעון בהון החוזר בסך של כ  31.12.2019ליום  

ג' לדוחות 1יין זה ראו ביאור . לפירוט בענליוני ש"חימ 3,074 -גרעון בהון החוזר בסך של כ

 הכספיים. 

 

 פעילות תחומי לפי התאגיד עסקי תיאור - שלישי חלק

 .תיאור עסקי הקבוצה לגבי כל אחד מתחומי פעילותה בנפרד יובא להלן
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  בישראל תחום האנרגיה 1.7

 כללי  1.7.1

 – קידוחים דלקהחזקותיה במתבצעת באמצעות  בישראלהאנרגיה בתחום החברה  פעילות

בנכסי נפט במימי  שהינה בעלת זכויות, "(השותפות" או" קידוחים דלקשותפות מוגבלת )להלן: "

 לוויתןהים התיכון בהם נתגלו מאגרי גז משמעותיים, הכוללים, בין היתר, את מאגר תמר, מאגר 

, וכן באמצעות החזקה בזכויות לקבלת תמלוגים מנכסי הנפט של בקפריסין אפרודיטה ומאגר

 . השותפות, ומנכסי הנפט כריש ותנין, כמפורט להלן

ראו  ,זכויות לחברה יש בהם הים התיכון בישראל ובקפריסיןבמימי הנפט  נכסי בדברלפרטים 

  .להלן 1.7.11 עד 1.7.4 סעיפים

 בנכסיהפקה ומכירת גז טבעי    ,התמקדות בפיתוח  אהיזה    פעילותהאסטרטגיה של הקבוצה בתחום  

  .התיכון-הים במימיוחיפושי נפט וגז טבעי הנפט הקיימים של השותפות 

 .הגדרות בסוף הפרק נספחלהגדרות של חלק מהמונחים המקצועיים הכלולים בפרק זה ראו 

  החזקות החברה בדלק קידוחים (א)

השותפויות ]נוסח חדש[, שותפות מוגבלת ציבורית, כמשמעותה בפקודת קידוחים היא  דלק (1)

פי הסכם שותפות שנחתם ביום -נוסדה עלאשר "(, פקודת השותפויות" )להלן: 1975-התשל"ה

( בע"מ 1993"( בין דלק ניהול קידוחים )הסכם השותפות)כפי שתוקן מעת לעת( )להלן: " 1.7.1993

קידוחים בע"מ כשותף מוגבל "( כשותף כללי מצד אחד, ובין דלק נאמנויות  השותף הכללי)להלן: "

על   לפי פקודת השותפויות.  25.7.1993"(. השותפות נרשמה ביום  השותף המוגבלמצד שני )להלן: "

 . מהזכויות ההוניות בשותפות 99.99% -השותף המוגבל מחזיק בפי הסכם השותפות, 

ידי -על הוראות פקודת השותפויות והסכם השותפות, ניהולה השוטף של השותפות מתבצעעל פי 

(, מחזיקה בכל הון 100%. דלק אנרגיה, חברה בת פרטית בבעלות מלאה של החברה )הכלליהשותף  

 . ( של השותף הכללי100%המניות המונפק )

 אבנר הושלם מיזוג בין השותפות לבין אבנר חיפושי נפט, שותפות מוגבלת )להלן: "  17.5.2017ביום   (2)

השותף לשותפות,    As Isתחייבויותיה של אבנר הועברו  "(, באופן בו כל נכסיה והשותפות אבנראו "

, ושותפות אבנר המוגבל הנפיק יחידות השתתפות למחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות אבנר

מיזוג " או "המיזוגהתחסלה ללא פירוק ונמחקה מרישומי רשם השותפויות )להלן: "

 "(. השותפויות

מהון היחידות שהונפקו   54.7%  -למועד אישור הדוח, החברה מחזיקה, במישרין ובעקיפין, בכ  נכון (3)

)א( החברה מחזיקה במישרין  "(, כדלקמן:הון היחידות המונפק)להלן: " המוגבלעל ידי השותף 

מהון  43.5%-במועד אישור הדוח בכמחזיקה  אנרגיה דלק (ב) מהון היחידות המונפק; 5.1%-בכ

; מהון היחידות המונפק  5.6%-השותף הכללי מחזיק במועד אישור הדוח בכ (גמונפק; )ה יחידותה

אישור הדוח  במועד, אשר 1מ"בע וגז נפט אבנר מהון מניותיה של 50%דלק אנרגיה מחזיקה  )ד( -ו

  2.(0.48% –)חלק של דלק אנרגיה  המונפק היחידותמהון  0.96% -מחזיקה ב

 

מ שימשה כשותף "בע וגז , אבנר נפט17.5.2017עד למועד השלמת מיזוג השותפויות דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט ביום   1
 הכללי בשותפות המוגבלת אבנר חיפושי נפט. 

ששועבדו לטובת בנקים וגופים מממנים אחרים להבטחת אשראי והלוואות שהועמדו של השותפות לפרטים בדבר יחידות   2
לעיל וכן דיווח מיידי של  1.6.6סעיף ראו לחברה ולחברות המטה שלה, ובדבר מימוש של חלק מהיחידות ששועבדו כאמור, 

 ( הנכלל בזאת על דרך הההפניה.2020-01-029466)מס' אסמכתא   25.3.2020החברה מיום 
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בחיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט בישראל  ואהשותפות העיקר עיסוקה של  (4)

יקטים שונים מבוססי גז טבעי, במטרה להגדיל את היקף מכירות הגז , ובקידום פרוובקפריסין

הטבעי מנכסי השותפות. במקביל, בוחנת השותפות הזדמנויות עסקיות בתחום החיפוש, פיתוח 

  .הים התיכוןוהפקה של גז טבעי ונפט באגן 

 במועד אישור הדוח, נכסי הנפט העיקריים של השותפות הם כדלקמן: (5)

  I/15-לוויתן דרום ו I/14חזקות ( ב100%)מתוך  45.34%בשיעור  זכויותלשותפות  – פרויקט לוויתן .א

חזקות , וביחד: "", בהתאמהחזקת לוויתן צפון"-" וחזקת לוויתן דרוםלוויתן צפון )להלן: "

, P2בשטח חזקות לוויתן נתגלה מאגר הגז הטבעי לוויתן, הכולל עתודות גז טבעי מסוג . ("לוויתן

מאגר לוויתן החלה (. ההפקה המסחרית מ100%) TCF13.49  -, בהיקף של כ31.12.2019ליום 

  .להלן 1.7.4 סעיף. לפרטים בדבר פרויקט לוויתן, ראו 2019בחודש דצמבר 

חזקת דלית )להלן: " I/13 -תמר ו I/12ת וחזקב %25.7855 לשותפות זכויות בשיעור - פרויקט תמר .ב

. בשטח חזקת תמר נתגלה מאגר הגז ("חזקות תמר", בהתאמה, וביחד: "חזקת דלית" -ו "תמר

TCF  10.77  (100% .)  -, בהיקף של כ31.12.2019, ליום  P2הטבעי תמר, הכולל עתודות גז טבעי מסוג  

 סעיף, ראו תמרלפרטים בדבר פרויקט . 2013ההפקה המסחרית ממאגר תמר החלה בחודש מרץ 

, C2. בשטח חזקת דלית נתגלה מאגר הגז הטבעי דלית, הכולל משאבים מותנים מסוג להלן 1.7.5

 1.7.5  סעיףלפרטים בדבר נכס הנפט דלית, ראו    .TCF  0.27  (100%)  -, בהיקף של כ31.12.2019ליום  

 להלן.

במים הכלכליים של בנכס נפט המצוי  30%לשותפות זכויות בשיעור  – בקפריסין 12בלוק  .ג

נתגלה  12"(. בשטח נכס הנפט בלוק 12בלוק )להלן: " 12כבלוק  בשטח הידוע ,רפובליקת קפריסין

 -, בהיקף של כ31.12.2019, ליום C2הכולל משאבים מותנים מסוג מאגר הגז הטבעי אפרודיטה, 

TCF 3.53 (100%).  להלן 1.7.6 סעיף, ראו 12לפרטים בדבר נכס הנפט בלוק . 

ת וחזק, מכרו השותפות ושותפות אבנר את זכויותיהן ב2016ודש אוגוסט בח – חזקות כריש ותנין .ד

I/16 תנין ו- I/17 " :לחברת  (, בהתאמה"כרישחזקת " -ותנין"  חזקתכריש )להלןEnergean 

Israel Ltd. " :כחלק מתמורת המכירה של הזכויות במסגרת עסקה זו, "(. עסקת אנרג'יאן)להלן

 לפני תשלום היטל %5.12  -כבשיעור של מחזקות כריש ותנין  תמלוגיםזכות להמוכרות  וקיבל

"( ולפני מועד ההיטל)להלן: " 2011-רווחי נפט מכח חוק מסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א

עם  %3.22  -כולפני תשלום ההיטל ולאחר מועד החזר ההשקעה;  %2.47 -החזר ההשקעה; כ

 & Energean Oilעל פי נתונים שפרסמה תחילת תשלום ההיטל ולאחר מועד החזר ההשקעה. 

Gas plc שהיא, למיטב ידיעת החברה, חברת האם של ,Energean Israel Ltd. ביחד )להלן :

תנין מיוחסים )ביחד(, נכון למועד אישור למאגרים שנתגלו בשטח חזקות כריש ו, "(אנרג'יאן"

 P2ועתודות נוזלי נפט מסוג  TCF 2.22 -בהיקף של כ P2הדוח, בין היתר, עתודות גז טבעי מסוג 

, להלן )יג(1.7.30 סעיףראה מיליון חביות. לפרטים נוספים בדבר עסקת אנרג'יאן  33 -בהיקף של כ

 להלן. 1.7.11 סעיףולפרטים בדבר חזקות כריש ותנין, ראה 

מהזכויות   22.6%נוסף לזכויות בנכסי נפט, במועד אישור הדוח מחזיקה השותפות במניות המקנות   .ה

"(, תמר פטרוליוםבע"מ )להלן: " תמר פטרוליוםחברת מזכויות ההצבעה ב 13.42% -ההוניות ו

למכירת זכויות  2017אשר היוו חלק מהתמורה שקיבלה השותפות במסגרת עסקה מחודש יולי 

, ראו ה כאמורעסקה( בחזקות תמר ודלית. לפרטים נוספים בדבר 100%)מתוך  9.25%בשיעור 

 הלן. ל )יד(1.7.30 סעיף
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 בישראל ובקפריסיןזכויות לתמלוגים מנכסי נפט החברה ב החזקות (ב)

וכן  מנכסי הנפט של השותפותתמלוגים  לקבלתבזכויות , במישרין ובעקיפין, מחזיקה חברהה

 3:להלן כמפורט"(, התמלוגים זכויות)להלן ביחד: "מנכסי הנפט כריש ותנין 

)להלן:  להלן (2)י()1.7.30 סעיףבהמתואר  1993משנת  נפט לשותפות העברת זכויותלעל פי הסכם  (1)

"(, מחזיקות החברה ודלק אנרגיה בזכויות לקבלת תמלוגים מהשותפות )חלקה של 1993הסכם "

לאחר   6.5%  -לפני החזר השקעה ו  1.5%של  (, בשיעור  75%  –וחלקה של דלק אנרגיה    25%  –החברה  

ת תמר וחזקהחזר השקעה, מחלקה של השותפות בכל נכסי הנפט בהם היא מחזיקה, למעט 

 סעיף, ראו 1993ים של החברה ודלק אנרגיה על פי הסכם . לתיאור זכויות התמלוג4ודלית

 להלן. (א4)י()1.7.30

 השותפותאת התחייבות  .Energean Israel Ltdקיבלה על עצמה במסגרת עסקת אנרג'יאן,  (2)

בחזקות כריש ותנין  הזכויות בגין (1993)על פי הסכם אנרגיה  דלקוללתשלום תמלוגים לחברה 

 .להלן  )יג(1.7.30  סעיף  ורא  ,ת אנרג'יאןלפרטים בדבר עסקבעסקה זו.    השותפותעל ידי    לה  שנמכרו

מחזקות כריש נכון למועד אישור הדוח בוחנת החברה אפשרות למימוש זכותה לקבלת תמלוגי על 

 .ותנין

 במניות דלק תמלוגים החזקה (ג)

 )להלן: בע"מ דלק תמלוגיםעסקה במסגרתה מכרה לחברת  אנרגיה דלקהשלימה  7.6.2018ביום 

בגין חלקן בפרויקט  םמתמר פטרוליוו מהשותפותתמלוגים לקבלת  הזכותאת  "(תמלוגים דלק"

במסגרת עסקה   אנרגיה  דלקקיבלה  "(. כחלק מתמורת המכירה,  עסקת דלק תמלוגיםתמר )להלן: "

דלק   עסקת  בדברנוספים    לפרטים  .של דלק תמלוגים  המונפק  מהונה  39.93%  -כזו, מניות המהוות  

 .2018)א( לדוח התקופתי לשנת 1.7.36וסעיף  להלן (ב3)א()1.7.26  ףסעיראו  ,תמלוגים

דלק תמלוגים היא חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א. נכון 

ל דלק תמלוגים. מהון המניות המונפק ש 39.93% -למועד אישור הדוח מחזיקה דלק אנרגיה בכ

כי כלל המניות  ,בהתחייבות בלתי חוזרת ,דלק אנרגיהסמוך לפני השלמת העסקה התחייבה 

המוחזקות או שתוחזקנה במישרין על ידה, או על ידי תאגיד אחר הנשלט על ידה, וכל עוד הן 

 מוחזקות על ידי אלה, לא תקנינה לה זכויות הצבעה וזכות למינוי דירקטורים. מובהר כי כל

עם העברתן או מכירתן של מניות , וכי בתוקפן נשארו האמורותהזכויות ההוניות הנלוות למניות 

 הן תקנינה לנעבר את מלוא זכויות ההצבעה הצמודות להן.לצד שלישי דלק תמלוגים 

של דלק  ניהולהולדלק אנרגיה אין זכויות הצבעה בדלק תמלוגים ואין לה השפעה על אופן  הואיל

בהחזקה זו השקעה פיננסית שמשוערכת לשווי הוגן דרך  ותרוא ודלק אנרגיה תמלוגים, החברה

 לדוחות הכספיים(.  5ג12רווח והפסד )ראו ביאור 

 הנפט במימי הים התיכוןחלק החברה בעתודות ובמשאבים המותנים המיוחסים לנכסי  (ד)

 
מכרה החברה את כל החזקותיה במניות חברת כהן פיתוח, אשר החזיקה   19.4.2020, ביום  לעיל  בדוח  )א(1.2.1  בסעיףכמפורט    3

 .בזכויות לקבלת תמלוגים מכל נכסי הנפט של השותפות
מכרה דלק  2018חזקות תמר ודלית. בחודש יוני גם מהייתה לחברה ולדלק אנרגיה זכות לקבלת תמלוגים  1993על פי הסכם   4

מכרה  2019לעיל. בחודש יולי  )ג(לתמלוגים מחזקות תמר ודלית לדלק תמלוגים בע"מ, כמתואר בפסקה  האנרגיה את זכות
לתמלוגים מחזקות תמר ודלית לקרנות ההשתלמות למורים והגננות, כמפורט בדוחות המיידיים מהימים  ההחברה את זכות

 (. 2019-01-114384)מס' אסמכתא:  26.12.2019-( ו2019-01-074494)מס' אסמכתא:  21.7.2019
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, בעתודות 31.12.2019החלק המיוחס לחברה, נכון ליום בדבר  שלהלן מובאים פרטים בטבלאות

 לחברה ישמימי הים התיכון בהם בנכסי נפט המיוחסים ל C2ובמשאבים מותנים מסוג  P2מסוג 

זכויות וב שותפותשל ה יחידותמ 54.7%-ב, באמצעות החזקותיה ובעקיפין במישרין, זכויות

 . )ההחזקות הן נכון למועד אישור הדוח( תמלוגיםל

, מעריך העתודות NSAI  -נתוני המשאבים שלהלן מבוססים על דוחות משאבים שקיבלה החברה מ

 הבלתי תלוי של החברה. 

א ומפיתוחים עתידיים 1משלב  למאגרהמיוחסים  2Cהמותנים מסוג המידע מתייחס למשאבים  (1)

 להלן. (א4)י()1.7.4יחד. למידע אודות כל אחד מהם בנפרד, ראו סעיף 

יחד. למידע אודות העתודות  SWהמידע מתייחס לעתודות המשויכות למאגר תמר ולמאגר תמר  (2)

 להלן. (א1)יא()1.7.5המשויכות לכל אחד מהם בנפרד, ראו סעיף 

יחד. למידע אודות   12המטרות בבלוק    המשויכים לכלהמידע בטבלה מתייחס למשאבים המותנים   (3)

 .להלן )יג(1.7.6כל אחת מהמטרות בנפרד, ראו סעיף המשויכים להמשאבים המותנים 

 : הדוחאישור  למועד נכוןהתיכון, -בשטח הים החברה שללהלן מפה הכוללת את כל נכסי הנפט  (ה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 P2עתודות מסוג 

 חברה(ל)החלק המיוחס 
 C2משאבים מותנים מסוג 

 חברה(ל)החלק המיוחס 

 גז טבעי
(BCF) 

 קונדנסט
 חביות( מיליוני)

 גז טבעי
(BCF) 

 קונדנסט
 חביות( מיליוני)

 ( 1)3.8 (1)2,098.9 5.4 2,987.3 פרויקט לוויתן

 - - 1.5 1,187.7 (2)פרויקט תמר

 1.1 578.5 - -  (3)בקפריסין 12בלוק 
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בישראל במועד אישור   האנרגיהבתחום    החברההעיקריות של    יההחזקותהמציג את  להלן תרשים   (ו)

 : הדוח

ְְ

 

 הגז מתווה (ז)

 ביום)אשר שבה ואומצה בהתאמות מסוימות  476מס'  ממשלה החלטת התקבלה 16.8.2015 ביום (1)

להסדרת משק הגז הטבעי בישראל לרבות בקשר לזכויות השותפות  מתווה בדבר (22.5.2016

עם  17.12.2015', אשר נכנסה לתוקף ביום תנין'-' וכריש', 'לוויתן', 'תמרבמאגרי הגז הטבעי '

 התחרות חוק)להלן: " 1988-"חתשמ, הכלכלית התחרותהענקת פטור ממספר הוראות של חוק 

ידי ראש הממשלה, -"( עלנובל)להלן: "  .Noble Energy Mediterranean Ltd-"( לשותפות והכלכלית

)החלטת הממשלה והוראות  הכלכלית התחרותלחוק  52 סעיףלבתפקידו כשר הכלכלה, בהתאם 

 סעיףנוספים אודות מתווה הגז, ראו  לפרטים"(. הגז מתווה: "ביחדיקראו להלן  כאמורהפטור 

  להלן. )א(1.7.26

המועד )להלן: " 17.12.2021 ליוםעד  העבירמתווה הגז, נדרשת השותפות ל להוראות בהתאם (2)

מניות החזקותיה ב  אתזאת למכור    ובכללאת מלוא זכויותיה בחזקות תמר ודלית,   "(הקובע לתמר

חלופות שונות למכירת מלוא זכויותיה בוחנת  השותפותנכון למועד אישור הדוח,  תמר פטרוליום.

 . על פי מתווה הגז מתחייבודלית בהתאם ל תמר בחזקות
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 מיזוג עם דלק אנרגיה ודלק פטרוליום  (ח)

דלק אנרגיה ודלק התקבלה בדירקטוריון החברה החלטה לאשר מיזוג עם  27.12.2018 ביום

. שינוי המבנה המבוקש נועד לתכלית 31.12.2018ללא תמורה ובתוקף מיום  פטרוליום בע"מ

טית אחת. בהסכם ומטרתו לאפשר את ניהול החברות המתמזגות בתוך ישות משפ  וכלכליתעסקית  

נקבע כי תוקפו, ביצועו והשלמתו מותנים בקבלת מספר אישורים הכוללים, בין היתר,  המיזוג

אישור מראש )פרה רולינג( מאת מנהל רשות המיסים אשר יהיה מקובל על כל אחת מהחברות 

ת ג לפקודת מס הכנסה תבוצע ללא חבו103  סעיףהמתמזגות לפיו תוכנית המיזוג בהתאם להוראות  

, כפי לפקודת מס הכנסה. עוד נקבע בהסכם המיזוג  2במס )בדחיית מס( בהתאם להוראות חלק ה'  

כי אם חרף מאמצי הצדדים, לא נתקיימו כל התנאים המתלים המפורטים בהסכם עד ליום   שתוקן,

"(, יפקע תוקפו של המועד האחרוןאו לא הוצאה תעודת מיזוג עד ליום זה )להלן: " 30.9.2019

הגישה החברה לרשם החברות הצעת מיזוג  3.1.2019מיזוג והעסקה על פיו תבוטל. ביום הסכם ה

במסגרת תיקונים   והוגשה בקשה לרשות המיסים לצורך קבלת אישור פרה רולינג כאמור בהסכם.

נדחה המועד האחרון, ונכון למועד אישור הדוח  29.3.2020-ו 29.9.2019ימים להסכם המיזוג מה

 .30.9.2020המועד האחרון יחול ביום 

  חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה 1.7.2

, בישראל וקובע  גז טבעינפט ווהפקה של    פיתוח,  יםחיפוש  הנפט מסדיר את הרגולציה בתחום  חוק (א)

ורים גיאוגרפיים בהם ניתנה בין היתר, כי פעולות חיפושי נפט וגז בישראל יכולות להתבצע באז

)להלן:   2002-פי חוק הנפט. בנוסף, חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-על  וגזלגורם המחפש זכות נפט  

של גז טבעי   והאחסון  השיווק"( מסדיר בעיקר את נושא ההולכה, החלוקה,  חוק משק הגז הטבעי"

בתחומי מדינת ישראל. לפרטים נוספים אודות חוק הנפט וחוק משק הגז גט"ן(  )  נוזלי  טבעי  גזאו  /ו

 .  בהתאמה, להלן )ג(1.7.28 -ו )א(1.7.28 סעיפיםהטבעי, ראו 

הכלכלית של השקעות בחיפוש ובפיתוח מאגרי גז טבעי מושפעת במידה רבה ממחירי  הכדאיות (ב)

, מהביקושים לגז טבעי בשוק המקומי, האזורי והעולמי LNG  -ממחירי ה  לרבותהנפט והגז בעולם,  

וא של גז טבעי )בין אם בצנרת, בתצורה דחוסה או נוזלית( המחייבת, בין היתר, ומיכולת הייצ

משאבי גז בהיקפים ניכרים והתקשרויות בהסכמים ארוכי טווח למכירת גז טבעי בכמויות 

משמעותיות, אשר יצדיקו את ההשקעות הגבוהות הדרושות להקמת התשתיות המתאימות ו/או 

 תיות קיימות. את התשלומים בגין דמי שימוש בתש

נועה  בחזקתמאגר נועה  גילויעם  2000-1999 בשניםמשק הגז הטבעי בישראל החלה  התפתחות (ג)

התקדמות ל במקבילהצריכה הכוללת של גז טבעי בישראל עלתה . בחזקת אשקלון Bמאגר מרי ו

וחיבורם של  (""זנתג"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: של תשתית ההולכה של  בהקמתה

ושל צרכנים ההולכה  ך( למערשל חברת החשמל ותחנות כח פרטיותצרכנים )לרבות תחנות כוח 

 קטנים יותר למערך החלוקה. 

הגז הטבעי בישראל שינויים משמעותיים )הכוללים בין היתר שינויים   משק  עובר  האחרונות  בשנים (ד)

 למרכיב הישראלי במשק הטבעי הגז הפך ספורות שנים תוךרגולטוריים, כלכליים וסביבתיים(. 

הגז   במשאביבישראל.    לתעשייהאנרגיה משמעותי    למקור כןמרכזי בסל הדלקים לייצור חשמל וה

הבאים ואת מרבית בעשורים  ישראלצרכי הגז של  כל אתפק לס כדישהתגלו בישראל, יש  הטבעי

ישראל במקורות  מדינת של התלות את משמעותית בצורהצרכי האנרגיה שלה, ובכך להקטין 

 .זריםאנרגיה 
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 2014בשנת  BCM 7.6-, היקף השימוש בגז טבעי בישראל עלה מכ5האנרגיהלנתוני משרד  בהתאם

 :כמפורט בגרף שלהלן ,2019בשנת  BCM 11.3 -לכ

 

 

גדל  אשר BCM 0.07 -החל לראשונה ייצוא גז טבעי ממאגר תמר לירדן, בהיקף של כ 2017בשנת 

כן יצוין, כי החל משנת  .2019בשנת  BCM 0.22 -כלו 2018בשנת  BCM 0.14 -לכ העוקבות בשנים

 לעיתים)השנה בה החלה הזרמת הגז מפרויקט תמר(, הביקושים לגז טבעי בשוק בישראל עלו    2013

בעיקר בשעות ביקושי השיא לחשמל על יכולת ההפקה השעתית המקסימאלית של פרויקט תמר, 

לספק  "(תמר שותפיתמר )להלן: "השותפים בפרויקט כן לא היה בידי  ועלבעונות החורף והקיץ, 

  במועדים אלה את מלוא הביקושים.

 -ו 1.1.2020 ובימיםהחלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן לשוק המקומי,  31.12.2019ביום 

 .בהתאמה, ולמצרים לירדןהחלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן  15.1.2020

, 2030-ה שנות תחילתד צריכת הגז הטבעי בישראל צפויה להכפיל את עצמה עהחברה,  להערכת (ה)

וזאת, בין היתר, בהינתן חיבורם של ספקי גז נוספים למערכת ההולכה הארצית, מדיניות הממשלה 

הדרגתית של הפקת החשמל באמצעות  הפסקהבדבר הגברת השימוש בגז טבעי להפקת חשמל ו

של ארבע יחידות ייצור בתחנת הכוח הפחמית "אורות  הסגיר לרבות -תחנות פחמיות מזהמות 

 לשימושהפחמיות של חברת החשמל  הייצורוהסבה של יתרת יחידות  30.6.2022רבין" עד ליום 

כדוגמת , הטמעת השימושים בגז טבעי דחוס בחלק מענפי התחבורה )2025  שנת  לסוףבגז טבעי עד 

, הנגשת הגז הטבעי למפעלי תעשייה י(מעבר של אוטובוסים ורכבים כבדים לשימוש בגז טבע

נוספים ברחבי הארץ, בין היתר, באמצעות תוכנית ממשלתית למתן תמיכות לחברות שקיבלו 

אקסטרני בהיקף  גידולזיכיון ממשלתי להנחת צנרת חלוקה לצורך שידרוג מערכות החלוקה, 

הרכבת, הקמת  של רכבים חשמליים, חשמול מואצתהביקושים לחשמל )בין היתר לאור כניסה 

בהתאם מגדיל את הביקוש לגז טבעי, פיתוח ומיצוי  אשר(, ועודמתקנים נוספים להתפלת מי ים, 

 
  ,2019ום לשנת סיכ –רשות הגז הטבעי, סקירת התפתחויות במשק הגז הטבעי  -מקור הנתונים: משרד האנרגיה    5

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_2019/he/ng_2019.pdf . 
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תעשיות המבוססות על גז טבעי כחומר גלם )כדוגמת התפתחות מפעלים פטרוכימיים שצורכים גז 

ש לגז טבעי טבעי(, והפעולות המדיניות שיינקטו לטובת הנושא, וכל זאת מעבר לגידול הטבעי בביקו

ולחשמל במשק הישראלי עקב גידול באוכלוסייה ועלייה ברמת החיים. לעניין החלטת שר האנרגיה 

להפחתת השימוש בפחם והרפורמה בחברת החשמל ובמשק החשמל, ותוכנית שר האנרגיה להצלת 

להלן,  )ז(1.7.29-ו )ו(1.7.29 סעיפים ראומזהמת אנרגיה ההשלכות הנובעות משימוש בישראל מ

 סעיף(, ראו CNG. לעניין צווים בקשר עם העלאת מס הבלו על פחם ועל גז טבעי דחוס )בהתאמה

 להלן. )ח(1.7.29

 תחום הפעילות על האפשרית והשפעתו הקורונה משבר (ו)

 2020  שנת  בהמשךהקורונה  משבר   ויתפתח  ימשיך  כיצד  להעריך  ניתן לא, הדוח  אישור  למועד  נכון

 בישראל.  האנרגיה בתחום החברה עסקי על השפעתו היהת ומה

משך, עלול הדבר להשפיע לרעה על השותפות בהיבטים שונים, ובכלל זאת ישמשבר הקורונה י  ככל

לפגוע ביכולת השותפות לגייס כספים לצורך מימון מחדש או לייקר את עלות המימון מחדש; 

בפירעון התחייבויותיה לבנקים ומחזיקי אגרות החוב )ריבית  לעמוד השותפות ביכולת לפגוע

חודשים ממועד אישור הדוח;  12מיליארד דולר בתקופה של  2.6 -רן(, המסתכמים לסך של כוק

לגרום לארועי הפרה אשר יקנו למלווים עילה להעמדת הלוואות השותפות לפרעון מיידי; לפגוע 

ע לרעה על השותפות, במישרין יהשפלבחוסנם הכלכלי של לקוחות השותפות ושותפיה, דבר שעשוי  

 את לצמצםלגרום לירידת מחירי הנפט והגז הטבעי בשווקים הבינלאומיים,  או בעקיפין;

 תמר ממאגרי השותפות בהכנסות ולפגוע לשותפות הרלוונטיים בשווקים טבעי לגז הביקושים

-, ו(ב5)י()1.7.4 ,0 סעיפים ורא ותמר לוויתן בפרויקטים נוספים רגישות לתרחישי. ולוויתן

 .בהתאמה, להלן (6))י(1.7.4

בניסיון  ,תנועה והתכנסויותולמגבלות שיחולו בישראל על למגבלות על כניסה לישראל כמו כן, 

עלולה להיות השפעה שלילית מהותית על תכניות העבודה של   הקורונה,נגיף  התפשטות  למנוע את  

 ההעלאהלגרום לעיכובים משמעותיים בלוח הזמנים להמשך הן עשויות השותפות, ובכלל זאת 

אגר לוויתן וכן לעבודות תחזוקה מתוכננות ההפקה ממ בכושר המתוכננת( ramp-up) ההדרגתית

במאגר תמר, בין היתר, מאחר שכוח האדם המתאים לביצוע הפעולות כאמור כולל מומחים זרים 

מטעם ספקי הציוד אשר עשויה לחול עליהם מגבלת תנועה או כניסה לשטח ישראל. כמו כן, 

מדינת ישראל, עקב  כתוצאה מצעדים אלו עשויים להתעורר עיכובים באספקת הציוד לתוך

 הנפט בנכסי המפעילה,  נובלמגבלות ייצור או שינוע החלות במדינות השונות. בקשר לכך, יצוין כי  

 פעולה תכנית גיבשה, הבריאות ומשרד הנפט ענייני על הממונה עם בתיאום, ולוויתן תמר

 של העבודה שכוח, שניתן ככל, להבטיח במגמה, היתר בין, הקורונה משבר עם להתמודדות

 חיוניות פעולות בביצוע ולהמשיך וביבשה בים הפרויקטים למתקני להגיע יוכל המפעילה

 מאגרי של התפעול מערך להיפגע צפוי לא, הפעולה תוכנית ולאור, זה בשלב. האמורים במתקנים

הפקה  ליכולת( ramp-up) ההדרגתית והעלאה המערכות הטמעת המשך, לרבות ולוויתן תמר הגז

בשנה ממאגר לוויתן, בשבועות הקרובים, בהתאם לתכנון   BCM  12  -בקיבולת מלאה, בהיקף של כ

, עשויה בריאותו או התפעול צוות חיי את יסכןהמקורי. ככל שמשבר הקורונה יחמיר באופן ש

הפקת הגז ממאגרי הגז לוויתן ותמר להיפגע על מנת להבטיח את בריאותו ובטיחותו של כח האדם 

 קיימת  לא,  הדוח  אישור  למועד  נכון,  כי  יצויןעסק, וכדי להגן על הסביבה ועל נכסי הגז הטבעי.  המו

עוד  .לוויתן ממאגר ההפקה בכושר ההדרגית ההעלאה תכנית וביישום המאגרים בתפעול פגיעה
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לתקנות שעת מפעלים המנויים בענפים מוחרגים בהתאם  מוגדרות כ  השותפותיצוין כי, הן נובל והן  

ום )הגבלת מספר עובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, חיר

 .2020-התש"ף

ההשלכות האפשרויות של נגיף הקורונה  בדבר החברה הערכות - עתיד פני צופה מידע אזהרת
)להלן: "חוק   1968-א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח32סעיף  מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו ב

 דיווח למועד נכון השותפות של ואומדנים הערכות על, היתר בין, מבוסס זה מידע"(. ערךניירות 
 ואשר הרלוונטיות הרשויות והנחיות זה בנושא ובעולם בארץ הפרסומים על ומתבסס זה

 .חברהה בשליטת ואינה וודאית אינה התממשותם

לתיאור הסביבה הכללית והתחרות בשוק  -נוספת של השותפות מתבצעת בקפריסין פעילות 

 ג להלן.(2)ב()1.7.17 סעיףבקפריסין, ראו 

 מידע כללי על תחום הפעילות 1.7.3

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו (א)

והפקה של נפט וגז טבעי היא פעילות מורכבת ודינאמית, הכרוכה בעלויות   פיתוח,  יםפעילות חיפוש

לגבי עלויות, לוחות זמנים, הימצאות נפט או גז טבעי והיכולת  ניכרמשמעותיות ובחוסר ודאות 

על כדאיות כלכלית. כתוצאה מכך, חרף ההשקעות הניכרות, ו על הסביבה להפיקם תוך שמירה

אינם משיגים תוצאות , ובכלל זה קידוחי הניסיון וההערכה פעולות החיפוש קרובותלעתים 

מביאים לאובדן רוב ההשקעה או כולה. פעולות  אףחיוביות ואינם מביאים להכנסות כלשהן או 

והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות בדרך כלל במסגרת של עסקאות משותפות בין  פיתוח, יםחיפוש

פיו -, על(JOAאו  Joint Operating Agreement)ף מספר שותפים החותמים על הסכם תפעול משות

ראו לדוגמא , משותףהסכם תפעול  לתיאורמתמנה אחד השותפים כמפעיל העסקה המשותפת )

 (. להלן )ח(1.7.30 סעיףבהמתואר  תמר החל על פרויקט הסכם תפעול

של נפט וגז טבעי בשטח כלשהו, עשוי לכלול בין היתר את  טיפוסיוהפקה  פיתוח, יםתהליך חיפוש

 השלבים הבאים:

פוטנציאל ניתוח ראשוני של נתונים גיאולוגיים וגיאופיזיים קיימים לבחירת אזורים בהם יש  (1)

 .טבעי לחיפושי נפט וגז

 ."(Play)"ראשוני  גיאולוגי מודלגיבוש  (2)

איתור מבנים בסקרים סייסמיים, המסייעים גיאופיזיים שונים, ובכלל זה  סקריםביצוע  (3)

 ועיבוד ופענוח הנתונים."( Leads)"מובילים" או " טבעי גיאולוגיים העשויים להכיל נפט ו/או גז

 . מתוכם ניסיון קידוחיוהכנת פרוספקטים ראויים ל מוביליםבחינת ה (4)

 , וביצוע פעולות הכנה לקראת קידוח.ניסיוןהחלטה על ביצוע קידוח  (5)

 התקשרות עם קבלנים לביצוע הקידוח ולקבלת שירותים נלווים. (6)

 כולל ביצוע לוגים ובדיקות נוספות. הניסיוןביצוע קידוח  (7)

 . ים זאתככל שממצאי הקידוח מצדיקביצוע מבחני הפקה  (8)

, על בסיס הערכה ראשונית של מאפייני המאגר ושל ממצאשל תוצאות הקידוח, ובמקרה של    ניתוח (9)

ראשונית של והערכה  ופיסקאלי )כולל הערכת שוק( כלכליכמות הנפט ו/או הגז הטבעי, ניתוח 

קידוחי הערכה  ו/או ם נוספיםימתכונת ועלות הפיתוח. יתכן ויבוצעו לפי הצורך סקרים סייסמי
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(Appraisal וזאת לצורך גיבוש ,)יותר של מאפייני המאגר ושל כמות הנפט ו/או הגז  טוב אומדן

 .בו המצויה הטבעי

כנית פיתוח וגיבוש תהטבעי, זיהוי שווקי היעד ובחינתם,  הגזו/או  הנפטהחלופות למסחור  בחינת (10)

 כנית כלכלית לפרויקט.ווכן הכנת ת

 מסחרי.  הינו )התגלית( הממצאניתוח סופי של הנתונים וקבלת החלטה האם  (11)

חתימה על הסכמי ו הנדסית היתכנותגז טבעי נדרשת נפט ו/או ממצאי לפיתוח  בפרוייקטים (12)

ארוך בכמויות ובמחירים מתאימים עם לקוחות בעלי יכולת פיננסית לטווח  מחייבים אספקה

 .פרוייקטאלי מימון גיוסהמאפשרת 

 .המאגר, ובכלל זה ביצוע קידוחי הפקה, הנחת צנרת הולכה, בניית מתקני טיפול וכיוצ"ב פיתוח (13)

עבודות פיתוח נוספות במטרה לשמר  ביצוע וכן שוטפת ואחזקה תפעול לרבותמהמאגר,  הפקה (14)

 ו/או להגדיל את היקף ההפקה.

 נטישה - שונים ורגולטוריים כלכליים, טכניים פרמטרים שקילת ולאחר, ממוצה המאגר שרכא (15)

 .המקובלת המקומית לתקינה בהתאם

וההפקה  הפיתוח, יםים של תהליך החיפושהשלבים המפורטים לעיל אינם ממצים את כל השלב

קט מסוים, אשר בשל טיבו ומהותו עשוי לכלול רק חלק מהשלבים הנ"ל ו/או שלבים נוספים בפרוי

 ו/או שלבים בסדר אחר.

  .י הפרויקטפי אופ-בנוסף, פרקי הזמן לביצוע כל אחד מהשלבים, משתנים על

יצוין כי מסחריותם של ממצאי נפט ו/או גז טבעי מורכבת ותלויה בגורמים רבים ושונים. בהקשר 

זה, קיימים הבדלים מהותיים בין ממצא בים שפיתוחו מחייב תשומות כספיות ושימוש 

ימיים -יחה בעומק מים ניכר או הנחת צנרת ומתקנים תתבטכנולוגיות ייחודיות, כגון קד

המסוגלים לפעול ברמה גבוהה של אמינות במעמקי הים, לבין ממצא ביבשה אשר עלויות הפיתוח 

שלו עשויות להיות נמוכות באופן משמעותי. כמו כן, התשומות הכספיות, הלוגיסטיות והטכניות 

 הגז  הובלתאו /ו  להולכת  המשמשים  הרכיבים  לבניית  לרבות,  טבעי  גז  מאגרהנדרשות בכדי לפתח  

בינלאומי, לרוב משמעותיות לאין שיעור לעומת אלו ה או אזוריה לייצוא לשוק מיועד ה הטבעי

הנדרשות לפיתוח ולהפקה ממאגר גז טבעי המיועד אך ורק לשוק המקומי. פרמטר מרכזי נוסף 

גדול בפיתוח פרויקט בהיקף משמעותי כאשר הינו הביקוש והמחיר בשווקי היעד. קיים קושי 

הביקוש ומחירי הגז הטבעי אינם מאפשרים גיוס מימון פרויקטאלי. בנוסף, קיימים הבדלים 

טכנולוגיים, שיווקיים וכלכליים משמעותיים בין מאגרי נפט לבין מאגרי גז טבעי. לדוגמא, 

ליעד אטרקטיבי ומובטח לאורך מהיכולת לשווקו  רובפי -עלכלכליותו של מאגר גז טבעי נגזרת 

שנים, וזאת בשל העובדה כי הגז הטבעי, להבדיל מהנפט, אינו סחורה הנמכרת במחירים דומים 

כמו כן,  .דחיסה או בהנזלה וכרוך מורכב להיות עשוי היעד לשווקי שינועו וכןבכל העולם 

גר, אשר אינו מא -מסחריותו של מאגר נפט מושפעת מאוד ממחירי הנפט בעולם, כך לדוגמא 

 דולר עשוי להפוך למסחרי כאשר מחיר חבית הנפט עולה  Xמסחרי כאשר מחיר חבית נפט הינו 

דולר ולהיפך. לאור הנ"ל, מובן כי מאגרי נפט ו/או גז טבעי, אשר אינם מסחריים בתנאי  X1.5 -ל

 שוק מסוימים יכולים להפוך, בקרות שינויים מהותיים בתנאי השוק והאסדרה, למאגרים

 מסחריים, וכן להיפך.
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 החלים על תחום הפעילות מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים (ב)

 .להלן 1.7.26 סעיףלפרטים ראו 

 או שינויים במאפייני לקוחות בשווקים התפתחויות (ג)

ללקוחות שונים במשק ולוויתן  תמר    ימפרויקטהשותפות גז טבעי    וכרתמהדוח,    אישור  נכון למועד

חברת לישראל בע"מ )להלן: "חברת החשמל  הםשבהם  יםעיקריכשה, והאזוריהמקומי 

 Dolphinus, מפעלי תעשיה בירדן וכן חברת  NEPCO  -חברת החשמל הלאומית של ירדן  "(,  החשמל

Holdings Limited6 " :סעיפיםלתיאור הסכמי השותפות עם לקוחותיה, ראו  "(.דולפינוס)להלן 

 סעיףב כמפורטפות קונדנסט ללקוחות שונים, השות מוכרתבנוסף,  .להלן )ה(1.7.14-ו )ד(1.7.14

 להלן. )ו(1.7.14

לחופי מדינת ישראל, בעיקר במאגרי הגז  שהתגלההיקף המשאבים המשמעותי  לאורבד בבד, ו

הטבעי תמר ולוויתן, פועלת השותפות לאיתור שווקים ולקוחות, בשוק המקומי וכן במדינות 

 סעיףבשכנות ו/או בשווקים באירופה ובאסיה, בכפוף למגבלות על ייצוא גז, כמפורט 

השותפות שימוש בתשתיות קיימות ו/או אשר יהיו קיימות בעתיד   מקדמתכן  להלן.    (ב4)א()1.7.26

, הטבעי הגז לייצוא נוספות דרכים לרבות,  יבנו במיוחד לצורך ייצוא גז טבעייהנראה לעין ו/או ש

 סעיפיםפרטים נוספים בעניין זה ראו ל. (CNG) דחיסתואו /ו( LNG) הנזלתו של בדרך לרבות

 להלן. (2)ב()1.7.15-ו )ה(1.7.14, (ג2)ד()1.7.14

 אחרים אנרגיה ומוצרי הטבעי לגז שיםווהביקהמשפיעים על המחיר  גורמים (ד)

הביקוש לאנרגיה בכלל ולגז טבעי בפרט תלוי במספר גורמים עיקריים, ובהם מחירי האנרגיה, 

קצב גידול התמ"ג )תוצר מקומי גולמי(, קצב גידול האוכלוסיה, רמת החיים, תנאי מזג האוויר, 

 ורמת ההתייעלות האנרגטית של צרכני חשמל וגז. 

תר, מקצב ההתפתחות של מקורות אנרגיה לכך, היקף מכירות הגז הטבעי מושפע, בין הי נוסף

 רכבים כניסת קצבאנרגיות מתחדשות; מאמצעים לאחסון אנרגיה;  כגוןחלופיים לגז הטבעי, 

ומקצב ההסבה של תחנות כוח פחמיות לשימוש בגז טבעי. מדיניות משרד האנרגיה  חשמליים

לוגיות סולאריות, לעידוד ולקידום ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, בין היתר באמצעות טכנו

 להשפיע על נתח השוק של הגז הטבעי בתמהיל מקורות ייצור החשמל במשק הישראלי. עשויה

)להלן:  הנוזלי הטבעי גזמחירי האנרגיה בשווקים הבינלאומיים, לרבות מחירי הגז הטבעי וה

והפחם, עשויים להשפיע אף הם על היקף מכירות   הנפט,  מתחדשות  אנרגיות,  LNG")"  או"  "ןגט"

הגז הטבעי של השותפות ומחירי המכירה של הגז הטבעי, הן תחת הסכמים קיימים והן תחת 

, LNGהסכמים עתידיים, כדוגמת הסכמי מכירת גז טבעי למתקני הנזלה ו/או הסכמי מכירת 

או  LNG-לויים בשוק הובכך להשפיע על הכדאיות הכלכלית של קידום פרויקטים חדשים הת

הבינלאומיים עשויים להביא   בשווקיםנמוכים    LNG, מחירי  לכך  נוסףהרחבת פרויקטים קיימים.  

לצמצם את הביקושים לגז טבעי , יםלישראל ו/או לשווקים האזורי LNGלהגדלת יבוא של 

   בשווקים הרלוונטיים לשותפות ולפגוע בהכנסות השותפות ממאגרי תמר ולוויתן.

 
גז לצרכנים   מספקתהעוסקת בסחר בגז טבעי ואשר    קיימן  אייב  הרשומההינה חברה יעודית    דולפינוסלמיטב ידיעת השותפות,    6

  EGAS. לחברה ממשלתית מצרית,ראשם בגדולים במצרים ו
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, וזאת בין היתר, עקב כניסת מתקני הנזלה חדשים להפקה LNGקיים כיום עודף היצע של    בעולם

או הגדלת מתקנים קיימים, כגון מתקני הנזלה בארה"ב, בקאטר, ברוסיה )בחוג הארקטי( 

ובאוסטרליה, ואילו בצד הביקוש, קיימת כיום האטה אשר נובעת להערכת השותפות, בין היתר, 

באזורי הביקוש ומהצטברות מלאי גז טבעי   האחרוןל ששרר בחודשי החורף  ממזג אוויר חם מהרגי

(. עודף ההיצע על הביקוש כאמור, גרם בחודשי החורף Storage facilitiesבמתקני אחסון גז טבעי )

באירופה ובאסיה,  Spot -והגז הטבעי בשווקי ה LNG -משמעותית במחירי ה ההאחרון ליריד

 . LNG  -בהם התפתחו מחירי גז טבעי עצמאיים המנותקים ממחיר הנפט, ושאליהם הופנו עודפי ה

תנודות חדות וירידות  נרשמו 2020 לשנת הראשון והרבעון 2019 לשנת הרביעי הרבעון במהלך

ייחס ל ישהשותפות,  להערכתביותר במחירי הנפט והגז הטבעי בשווקים הבינלאומיים.  דותח

 לגזהיצע וירידת הביקוש ב גידול : )א(זאת ובכלללשילוב של מספר גורמים,  אלוירידות מחירים 

, כמפורט לעיל; האויר  מזג  ותנאי  חדשים  הנזלה  מתקני  כניסת  עקב,  היתר  בין(,  LNGטבעי )לרבות  

 סעיףב כמפורט, הקורונה משבר התפשטות עקב אנרגיה למוצרי בביקושים משמעותית ירידה )ב(

זאת מלחמת הסחר בין ארה"ב  ובכללגורמים מאקרו כלכליים גלובאליים,  )ג( -; ולעיל )ו(1.7.2

 מגבלות מפיקות נפט להנהיג המדינות הלבין סין והעדר הסכמה )נכון למועד אישור הדוח(, בין 

 מתואמות על היקפי הפקת הנפט בעולם על מנת לאזן ולהעלות את מחיר הנפט.  

שמל בעולם הובילו את חברת הח LNG -יצוין כי, ירידת המחירים האמורה ועודפי ההיצע של ה

 , זאת על חשבון רכישת גז טבעי מהמאגרים תמר ולוויתן. LNGלרכישת מספר מטעני 

 שינויים טכנולוגיים מהותיים (ה)

וההפקה של נפט וגז  הפיתוח, בעשורים האחרונים, חלו שינויים טכנולוגיים בתחום החיפושים

שינויים אלו שיפרו את והן בשיטות הקידוח וההפקה.  וניתוחו המידע איסוףטבעי, הן בתחום 

, ומאפשרים זיהוי מתקדם יותר של הטבעי איכות הנתונים העומדים לרשות מחפשי הנפט והגז

עשויים גם להקטין את הסיכונים בביצוע הקידוחים. כמו   ולכן  ,פוטנציאליים  טבעימאגרי נפט וגז  

כיום לבצע פשרים ואף מא ייעלו את ביצוע עבודות הקידוח וההפקה,הטכנולוגיים  השיפוריםכן, 

 יכולים. בהתאם לאמור, משמעותייםבעומקי מים  לרבות ,בתנאים קשים יותר מבעבר פעילויות

בהם בעבר לא ניתן היה לבצע   שטחיםב, להשקיע מאמצי חיפוש  וגז טבעי  נפט  המחפשים  תאגידים

 פותהשות יותר. רביםקידוחים או שניתן היה לבצעם אולם בעלויות גבוהות מאוד ובסיכונים 

והמפעילות בפרויקטים השונים שבהם שותפה השותפות חותרות ליישם טכנולוגיות מיטיביות 

עיבוד מחדש ב, בשנתיים האחרונות הושקעו משאבים ניכרים לדוגמא כךבכל מקטעי הפעילות. 

את  לעדכןשל סקרים סייסמיים באמצעות טכנולוגיות חדשניות, בכדי לטייב את בסיס הנתונים, 

ואת הערכת הפרמטרים המאפיינים אותם, וכך בהתאם לעדכן את היקף משאבי  המאגרים מפות

העיבוד מחדש בכדי להגדיר פרוספקטים עמוקים חדשים )לעניין  שימש, בנוסףהגז הטבעי בהם. 

 לוויתן בפרויקט והן תמר פרויקט, הן בהניתן ככל(. כמו כן, יושמו, להלן(11)י()1.7.4 סעיף ראו זה

ייעל את מערך ההפקה, ל בכדי (Best Available Technologies) מיטביות המוגדרות טכנולוגיות

 . הסביבה על השפעתם את ולצמצם במתקנים הבטיחות את להגביר

ויעילות יותר   חדשותשינויים טכנולוגיים במקטע ההפקה והשיווק של הגז הטבעי, כגון טכנולוגיות  

( ולנוזל CNGלגז טבעי דחוס ) או (,FLNG"ן באמצעות מתקן יבשתי או ימי )טלגלהפיכת גז טבעי 

(GTLעש )  .ויים לסייע בשינוע ובמסחור יעילים יותר של גז טבעי 
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 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות (ו)

 לממצאאיתור וקבלת זכויות לחיפושים )רכישה או הצטרפות( בשטחים בהם קיים פוטנציאל  (1)

 . מסחרי

 . גיוס משאבים כספיים ניכרים פיננסיות ויכולת תויכול (2)

ותהליכי עיבוד מידע    מתקדמים  3Dסקרים סייסמיים  דוגמתבטכנולוגיות מתקדמות, שימוש  (3)

הערכת תוצאות הקידוחים, וכן לצורך גיבוש תוכנית   שיפורלאיתור והכנת פרוספקטים לקדיחה, ל

 פיתוח.

 ו/או תוכניות פיתוח  סיון הפועלים בתחום לצורך ביצוע קידוחיםינו ידע חבירה לגופים עתירי (4)

 . הניכרות הכספיות בהשקעותהסתייעות בידע המקצועי שברשותם והשתתפותם  תוך, תמורכבו

 . החיפושיםהצלחת פעילות  (5)

 .מתאימיםהתקשרות בהסכמים למכירת הגז בכמויות ובמחירים  ,במקרה של מציאת גז טבעי (6)

לניהול פרויקטי  ייםומסחר יים, פיננסים, גיאולוגייםהנדסישל ידע, ניסיון ויכולת  םקיומ (7)

 לניהולחיפושים, פיתוח והפקה בהיקפים כספיים ניכרים, לרבות הקמת תשתיות הפקה וייצוא.

 , לרבות הקמת תשתיות הפקה וייצוא. ניכריםבהיקפים כספיים   והפקה  פיתוח  חיפושים, פרויקטי

 שינויים במערך חומרי הגלם והספקים (ז)

 .להלן 1.7.21 סעיףראו  לפרטים

 מחסומי כניסה ויציאה (ח)

לביצוע חיפושים,  רשיונותבומחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם הצורך בהיתרים 

פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי, עמידה בדרישות החוק והרגולציה ובכלל זה בהנחיות 

הנחיות וקריטריונים הקבועים  -)ובקפריסין  ובקריטריונים שקבע הממונה על ענייני הנפט

היכולת להעביר ו/או  ,להלן( )ד(1.7.6 סעיףבהזיכיון, כמתואר פי הסכם -בחקיקה ובהסדרים על

לרכוש זכויות בנכסי נפט לרבות לעניין הצגת איתנות פיננסית של המבקש ויכולת טכנית של 

 שלהשקעות בהיקף נרחב המפעיל לצורך קבלתן וכן קיומה של יכולת טכנית ופיננסית לביצוע 

סיכון גבוהה יחסית, הכרוכות בביצוע פעולות החיפושים,  ברמת ותהמאופיינ, ודולרים מיליארדי

 הפיתוח וההפקה. 

חסמי היציאה המשמעותיים מתחום הפעילות בישראל, הינם בעיקר התחייבויות מכח הסכמי 

והן בקפריסין קיימת חובת אספקת גז ארוכי טווח בהם התקשרה השותפות. בנוסף, הן בישראל 

אטימת ונטישת קידוחים ופירוק מתקני ההפקה לפני נטישת שטחי החזקות, כמפורט בשטרי 

 הדין בדבר נטישת קידוחי נפט וגז ימיים.  הוראותהסכם הזיכיון בקפריסין והחזקה, 

להיות כי בכל הקשור ליציאה מפרויקטים קיימים בדרך של מכירה חלקית או מלאה עשויים    ,יצוין

חסמי יציאה הנובעים מהדרישות הרגולטוריות, שיחולו על הרוכש ומהיקף הכספי המשמעותי של 

 מכירה כאמור. 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות  (ט)

בעיקר ליצרני חשמל ובאיזור טבעי משמש בעיקר כחומר גלם לייצור אנרגיה ונמכר בישראל  גז

וללקוחות תעשייתיים. ככלל, התחליפים לשימוש בגז הטבעי הם דלקים אחרים שעיקרם: סולר, 
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מזוט, פחם, גפ"מ, גט"ן, פטקוק וכן אנרגיה ממקורות מתחדשים, כגון אנרגיה סולרית, אנרגיית 

במתקני   חסןתאומעבר לביקוש בשוק ו  מופקת  להיות  שעשויה  מתחדשת  אנרגיה  לרבות,  רוח וכיו"ב

האמורים ולשיטות הפקת  אחסון אנרגיה, לטובת שימוש עתידי. לכל אחד מהדלקים החליפיים

האנרגיה החלופיות יתרונות וחסרונות והם כפופים לתנודתיות מחירים, זמינות, אילוצים טכניים, 

ועוד. המעבר משימוש בסוג אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר כרוך בדרך כלל זמינות קרקעות 

בהשקעות גדולות. יתרונותיו העיקריים של גז טבעי לעומת פחם ודלקים נוזליים הם העובדה 

שהניצולת האנרגטית של תחנות כוח המופעלות בגז טבעי גבוהה משמעותית מזו של תחנות כוח 

המופעלות בפחם ובמזוט, והעובדה שפליטת חלקיקים ותחמוצות גופרית וחנקן מבעירת גז טבעי 

 המועד הקדמתאודות הודעת שר האנרגיה לעניין  לפרטיםית מזו של פחם ומזוט. נמוכה משמעות

  .לןלה )ז(1.7.29 סעיף, ראו 2030חלף שנת  2025במדינת ישראל לשנת  בפחם השימוש להפסקת

  הפעילות מבנה התחרות בתחום (י)

 .להלן 1.7.17 סעיףראו  לפרטים
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 : בהם יש לחברה זכויות התיכון-הים בשטחנכסי הנפט בדבר  פרטים

 לוויתן פרויקט 1.7.4

 כללי (א)

לוויתן נובעות מהחזקותיה במישרין זכויותיה של החברה בפרויקט נכון למועד אישור הדוח, 

, אשר מחזיקה בזכויות השתתפות בפרויקט יחידות של דלק קידוחיםמהון ה 54.7%  -כובעקיפין ב

דלק אנרגיה לקבלת תמלוגים מחלקה של ו זכויות של החברההמנובעות , וכן 45.34% של בשיעור

כל הנתונים  .להלן )י(1.7.30לעיל ובסעיף  (1)ב()1.7.1 בסעיף כמפורט, השותפות בפרויקט

ותיה של החברה בפרויקט, כלל זכוימתייחסים להם נכונים למועד אישור הדוח, ו  המפורטים להלן

 במישרין ובעקיפין.

 הנפט נכס אודות כלליים פרטים

 צפון ויתןול שם נכס הנפט:
 דרום ויתןול

ק"מ מערבית  130-140 -נכסים ימיים המצויים כ מיקום:
 לחופי חיפה

 500 -כ הינו יחדיו החזקות שתיהשטח הכולל של  שטח:
 קמ"ר

הפעולות המותרות לפי סוג סוג נכס הנפט ותיאור 
 זה :

 ;חזקה
 והפקה  יםחיפוש  –פי חוק הנפט  -פעולות מותרות על

 27.3.2014 תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 13.2.2044 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס 
 הנפט:

- 

 13.2.2044 תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת 
יש לציין  –נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 את תקופת ההארכה האפשרית:

 נוספות שנים 20-ב ניתן להאריך בכפוף לחוק הנפט

 .נובל (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, הישיר בנכס 

  שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים :

 ;(45.34%השותפות ) ▪

 ;(39.66%) 7נובל ▪

שותפות  –( 1992רציו חיפושי נפט ) ▪
(. למיטב 15%"( )רציומוגבלת )להלן: "

, השותף הכללי ברציו, החברהידיעת 
רציו חיפושי נפט בע"מ, הינו חברה 

ד.ל.י.ן בע"מ )להלן: בבעלות משותפת של  
(; חירם לנדאו בע"מ 34%"( )ד.ל.י.ן"

( איתן איזנברג 34%"( )חירם)להלן: "
(, אייל 8.5%"( )איזנברגבע"מ )להלן: "

(, אשר 1.4%(, עידו פורת )4.3%צפרירי )
( ועו"ד 1.4%(, דניאל סולדין )1.4%פורת )

בנאמנות עבור   רובי בכרבעז בן צור ועו"ד  
(. ד.ל.י.ן הנה 15%מר שלומי שוקרון )

 1/3חברה פרטית, בבעלות יאיר רוטלוי 
. חירם הנה חברה 2/3וליגד רוטלוי 

ישעיהו  פרטית, בשליטת עזבון המנוח

 
"(, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות Noble: "סעיף זה. )להלן בNoble Energy Incנובל הינה חברה בת בבעלות מלאה של   7

 . מהונה המונפק 12%-. למיטב ידיעת חברה, אין בעל מניות המחזיק למעלה מNYSE -ב
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 הנפט נכס אודות כלליים פרטים

לנדאו. איזנברג הנה חברה פרטית 
  8בשליטת איתן איזנברג.

 

 

  הנפט בנכס החברה של חלקה אודות כלליים פרטים

תאריך ציון  –החזקה בנכס נפט שנרכש  בעד
 הרכישה:

  רשיונות חלף  27.3.2014לוויתן הוענקו ביום  חזקות
 ./עמית 350  - ו /רחל  349

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס 
 הנפט:

 כמפורט בפסקה )א( לעיל.

למחזיקי הזכויות  המשויך בפועלציון החלק 
 ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט:

 :בהכנסות להשתתפות בזכות
 20.57% –החזר השקעה  לפני

 19.33% – השקעה החזר לאחר
 :תמלוגים לקבלת בזכות

 0.68% –החזר השקעה  לפני
 2.95% – השקעה החזר לאחר

 : בהכנסות
 21.25% –החזר השקעה  לפני

 .%2822 – השקעה החזר לאחר

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש 
השנים שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח )בין 

 אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(:

  9 אלפי דולר 971,931 -כ
 

 

 ויתןול חזקות תנאי עיקרי (ב)

לוויתן צפון ולוויתן דרום זהים בעיקרם. התיאור המובא להלן שנקבעו בתנאי חזקות התנאים  (1)

"(, כאשר במקומות החזקה: "סעיף זהמתייחס לנושאים העיקריים בחזקת לוויתן דרום )להלן ב

 בהם יש הבדל מהותי ביחס לחזקת לוויתן צפון, הדבר מצוין. 

ט או מי מטעמו למפעיל המפעיל יחייב בפעולותיו את בעל החזקה והודעות הממונה על ענייני הנפ (2)

כדי לגרוע מהתחייבויותיהם ומאחריותם של כל  סעיף זהתחייבנה את בעל החזקה. אין באמור ב

 אחד משותפי לוויתן לפעול בהתאם להוראות החזקה ולהוראות כל דין, ביחד ולחוד. 

 בעל החזקה לא יחליף את המפעיל אלא באישור הממונה על ענייני הנפט, מראש ובכתב. (3)

 החזקה יקףה (4)

החזקה יהיה בעל הזכות הבלעדית לחפש ולהפיק נפט וגז טבעי בשטח החזקה בלבד, במשך כל   בעל .א

 תקופת החזקה כאמור, בכפוף ליתר הוראות שטר החזקה וכל דין.

החזקה, על אחריותו בלבד, יתכנן, יממן, יקים ויפעיל את מערכת ההפקה ויתחזק אותה לצורך בעל   .ב

קבלנים, מתכננים ויועצים שהם בעלי ידע ברמה גבוהה   הפעלתה השוטפת, הכל באמצעות המפעיל,

 
סדיים, קרנות נאמנות וקופות גמל( קטנות  הדוח, החזקותיהם של כלל בעלי הענין ברציו )למעט החזקות מו  אישורלמועד   נכון  8

  .22% -מ
 בסעיףינו כוללות את עלויות הקמת מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול בין ישראל לירדן, כמפורט אהסכום האמור   9

 להלן(. (3)ו()1.7.30  בסעיףלהלן, ועלויות בגין דמי השתתפות לוויתן )כהגדרתם  1(ב.2)ב() 1.7.15
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וניסיון רב בתחומיהם, ובאופן שיאפשר אספקה אמינה, סדירה ותקינה ובטיחותית של נפט ושל 

 גז טבעי משדה לוויתן.

 תקופת החזקה (5)

הסתיימה תקופת החזקה או בוטלה החזקה לפי הוראות חוק הנפט והתקנות שמכוחו או לפי 

 ה, תפקע זכותו של בעל החזקה לפעול מכוחו.הוראות שטר החזק

 וייצוא בישראל לצרכנים מכירה (6)

 בישראל לצרכנים טבעי וגז נפט לספק סביר בלתי סירוב יסרב לא החזקה בעל .א

גז טבעי מהחזקה יהיה טעון אישור בכתב מאת הממונה על ענייני הנפט באישור שר האנרגיה   צואיי

 (ב4)א()1.7.26 סעיףב"(, בהתאם להחלטת הממשלה כמפורט אישור הייצוא: "סעיף זה)להלן ב

בפועל אלא אם לאחר ביצוע תוכנית הפיתוח תעמוד לרשות  צואיילהלן. יצוין, כי לא יתאפשר 

בהתאם להחלטת הממשלה האמורה. כמו כן, לא יתאפשר  BCM 540המשק המקומי כמות של 

קה לספק ולהזרים משדה לוויתן למערכת ההולכה באופן הפוגע ביכולת של בעל החז צואיי

 ,מיליון מ"ק של גז לשעה לפחות )משטחי חזקות לוויתן יחד(. בכל מקרה 1.05הארצית כמות של 

 הייצוא בפועל לא יחל לפני מועד תחילת ההזרמה אל מערכת ההולכה.  

מות שבעל החזקה האמור לעיל, הממונה על ענייני הנפט יהיה רשאי לשקול להפחית את הכ  למרות .ב

נדרש לספק ולהזרים משדה לוויתן למערכת ההולכה הארצית כאמור, וזאת אם נוכח, בין היתר, 

, מזרים או צפוי להזרים בלוח זמנים 27.3.2014כי בעל חזקה אחר אשר יקבל חזקה לאחר יום 

 סביר, גז למערכת ההולכה הארצית.

עדיפות לצרכי המשק המקומי, ביחס  של מחסור בגז טבעי בישראל, ייתן בעל החזקה במקרה .ג

ליכולת אספקה שאינה כפופה להתחייבות מכירה על פי חוזה בר תוקף שיש לו באותה העת. כמות 

שתסופק כאמור למשק המקומי תיחשב כחלק מהכמות המיועדת למשק המקומי לפי החלטת 

 ינתן.יצוא לפי אישור הייצוא ככל שייהממשלה האמורה, ולא תגרע מהכמות המותרת ל

 מתקנים והתאמת הקיבולת לצרכי המשק המקומי  הקמת (7)

וההקמה של מערכת ההפקה ומערכת ההולכה לחוף במסגרת תכנית הפיתוח ייעשו כך  התכנון .א

מיליון מ''ק   1.4-א תפתח משיאפשרו אספקה והזרמה של גז למערכת ההולכה הארצית בכמות של

 משטחי חזקות לוויתן יחד.לשנה(  BCM 12-)כלשעה 

ייני הנפט ומנהל רשות הגז החזקה יהיה רשאי, בכפוף לקבלת אישור בכתב של הממונה על ענבעל  .ב

הטבעי, לפי העניין, להגדיל את קיבולת מערכת ההפקה ומערכת ההולכה לספק ולהוסיף להן 

מתקנים וקידוחים, באופן שיאפשר הזרמה למערכת ההולכה הארצית של כמויות גז מעבר לאמור 

 לעיל. אקטן  סעיףב

על ענייני הנפט רשאי לדרוש מבעל החזקה, אם ראה צורך בכך בשל נסיבות מיוחדות, הממונה  .ג

וקידוחים, וכן נקודת כניסה נוספת, באופן  מתקניםלהוסיף למערכת ההפקה ומערכת ההולכה 

חות, באמינות וביעילות שיאפשר הזרמת כמויות של גז העולות על אלה האמורות לעיל בבטי

לצרכנים בישראל; דרישה כאמור תינתן רק אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ותוך שקילה ואיזון 

של כל השיקולים הנוגעים לעניין, ובהם שיקולי כדאיות כלכלית, ואם ימצא הממונה על ענייני 

דרש הממונה על הנפט כי אין לתוספת כדאיות כלכלית לבעל החזקה, רק אם יימצא לכך פתרון. 
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ענייני הנפט כאמור, יכין בעל החזקה תוספת לתכנית הפיתוח ויגיש אותה לאישורו בתוך תקופה 

 שיקבע הממונה על ענייני הנפט בדרישתו. 

 ההפקה המסחרית (8)

 :אלה לעקרונות בהתאם תתבצע ההחזקה משטח המסחרית ההפקה .א

תתבצע בשקידה ראויה, ללא בזבוז, ללא יצירת סיכון, ובאופן שאין בו כדי לפגוע במאפייני   ההפקה .1

 מאגרי הגז המצויים בשדה לוויתן.

קידוח תתבצע כך שלא תעלה על התפוקה המרבית היעילה; הממונה על ענייני הנפט ההפקה מכל  .2

חשב בנתוני מאגרי הגז רשאי להורות לבעל החזקה, מזמן לזמן, מה תהיה התפוקה המרבית, בהת

 המצויים בשדה לוויתן ובמאפייניהם.

מור על איכות הגז המוזרם על ידו למערכת ההולכה הארצית בהתאם למפרט הגז ישבעל החזקה  .3

 שייקבע.

החזקה יבצע הפקה מסחרית בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות ולכל דין, ובהתאם  בעל .ב

 נדרשים לשם כך לפי כל דין.להוראות כל רשיון, היתר, אישור וכיוצ"ב ה

החזקה לא יחל בהפקה מסחרית ולא יחל בהזרמת גז למערכת ההולכה לספק, אלא לאחר  בעל .ג

 שהגיש לממונה על ענייני הנפט בקשה לאישור הפעלה והבקשה אושרה על ידו.

יום לפני סוף שנה קלנדרית( יגיש בעל החזקה לממונה על ענייני הנפט  30כל שנה )לפחות  בסוף .ד

העבודות שבכוונתו לבצע בשנה העוקבת לגבי החזקה לצורך תוכנית עבודה מפורטת המתארת את  

ההפקה וקיום הוראות שטר החזקה, תחזית עלויות לביצוע הפעולות שבתוכנית העבודה האמורה, 

 ותחזית לקצב ההפקה בשנה העוקבת.

החזקה יודיע לממונה על ענייני הנפט על המועדים שבהם בכוונתו להתחיל בהקמת מתקנים  בעל .ה

 מנת לעמוד בהוראות שטר החזקה.נוספים על 

 הפיקוח חברות (9)

תכנון מערכת ההפקה, ייצור מרכיביה, הקמתה והפעלתה ייעשו בפיקוח של חברות פיקוח בעלות 

הכשרה וניסיון בפיקוח על תכנון, ייצור, הקמה או הפעלה, לפי העניין, של מערכות הפקה ימיות, 

 וזאת בכפוף לאישורו של הממונה על ענייני הנפט

 הפיתוח  תוכנית (10)

החזקה יכין ויגיש לאישור הממונה על ענייני הנפט את תוכנית הפיתוח שהוא מציע לשדה בעל  .א

 לוויתן.

מערכת ההפקה החזקה יכלול בתכנית הפיתוח לוח זמנים מפורט לביצוע תכנית הפיתוח לגבי בעל  .ב

ם ממועד חודשי 48למשק המקומי שלפיו ההפקה המסחרית והזרמת גז למערכת ההולכה תחל 

 מתן שטר החזקה.

החזקה רשאי להגיש לממונה על ענייני הנפט בקשה מנומקת ומפורטת לדחות או לעדכן את בעל  .ג

לוח הזמנים שנקבע בתוכנית הפיתוח כאמור. הממונה על ענייני הנפט ידחה או יעדכן את לוח 

ם שוכנע כי בעל הזמנים, לפי המבוקש או בהיקף אחר, הכל כפי שיראה לנכון בנסיבות העניין, א

החזקה פעל בשקידה ראויה בכל הדרוש לצורך עמידה בלוח הזמנים, וכי העיכוב בלוח הזמנים, 
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אינו נובע ממעשה או ממחדל של בעל החזקה, או מאירוע שבעל החזקה יכול היה, אילו פעל 

 בשקידה ראויה, למנעו או להגביל או להקטין את תוצאותיו.  

 תנאים בשטרי החזקות  שינוי (11)

אם תתגלה בשטח החזקה שכבה שממנה ניתן להפיק נפט גולמי בכמויות מסחריות, יוסיף הממונה 

על ענייני הנפט לשטר החזקה פרקים שיכללו את כל הנחוץ כדי להתאימו לנדרש להפקת נפט גולמי, 

לעיבודו ולהולכתו; בעל החזקה לא יפיק משטח החזקה נפט אלא לאחר הוספת הפרקים כאמור 

 הוראותיהם. ובהתאם ל

 הגבלתה או החזקה ביטול (12)

לחוק הנפט, עם ביטולה   29  סעיףלפי  החזקה תבוא לידי סיום עם תום תקופת החזקה, עם פקיעתה  

 ורטים להלן:לחוק הנפט, לרבות בהתקיים אחד התנאים המפ 55 סעיףלפי 

ענייני החזקה חרג באופן מהותי מהוראה מהותית לפי שטר החזקה או מהוראות הממונה על בעל  .א

 הנפט מכח שטר החזקה.

להלן( או חלק ממנה חולטה, ובעל החזקה לא השלים את סכום  (14))כמפורט בס"ק הערבות  .ב

 הערבות כנדרש לפי הוראות שטר החזקה.

 הפירוק תוכנית (13)

( בשדה לוויתן לפי דוח הערכת המשאבים המעודכן P2יאוחר מהמועד שבו יתרת העתודות )לא  .א

, יגיש בעל החזקה לאישור הממונה על ענייני הנפט תוכנית מפורטת BCM 125 -חת מהאחרון תפ

לפירוק המתקנים, וכן אומדן של עלויות הפירוק )להלן: "תוכנית הפירוק"(. לא הגיש בעל החזקה 

תוכנית פירוק כאמור במועד, או מצא הממונה על ענייני הנפט שתוכנית הפירוק שהוגשה אינה 

לא הצליחו הצדדים להסכים על תוכנית הפירוק, יקבע הממונה על ענייני הנפט ראויה לאישור, ו

 את תוכנית הפירוק בהתאם לתקנים בינלאומיים מקובלים.

אישור תוכנית הפירוק על ידי הממונה על ענייני הנפט יקבע הממונה על ענייני הנפט לבעל במועד  .ב

נטישה", במועדים, במתכונת  "קרןלהחזקה תוכנית שלפיה בעל החזקה ייתן בטוחה או יפקיד 

ובשיטת הצבירה כפי שיורה הממונה על ענייני הנפט, במטרה להבטיח שיהיו בידי בעל החזקה 

 האמצעים הדרושים לביצוע תוכנית הפירוק.

חודשים לפני המועד  3החזקה יודיע לממונה על ענייני הנפט על רצונו לנטוש קידוח לפחות  בעל .ג

פעולה, ולא יבצעה אלא לאחר קבלת אישור הממונה על ענייני הנפט שבו הוא מבקש לבצע את ה

 בכתב.  

  10ערבויות (14)

הבטחת מילוי הוראות שטר החזקה וכל אישור שייתן הממונה על ענייני הנפט לפי שטר לצורך  .א

"(, להבטחת תשלומים לפי כל דין מבעל החזקה למדינה אישור כתבי: "סעיף זההחזקה )להלן ב

החזקה, בעל החזקה ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי  וכתנאי להענקת שטר

 100מיליון דולר בגין כל אחת מחזקות לוויתן )סה"כ  50חוזרת לטובת מדינת ישראל בסך של 

 
 אחת מחזקות לוויתן בנפרד, אך כל אחת מהן תשמש לשתי החזקות כאמור.ערבות כאמור תינתן לכל   10
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( בהתאם ללוחות הזמנים המצוינים 11מיליון דולר 45 -כ ואמיליון דולר, חלקה של השותפות ה

 "(.הערבות: "סעיף זהלהלן )להלן ב ב סעיףב

 הערבות תינתן בשלושה שלבים, כדלקמן: .ב

מיליון   30מיליון דולר בגין חזקת לוויתן דרום ובסך של    20תינתן ערבות בסך של    10.4.2014עד יום   .1

הדוח, המציא כל אחד מבעלי חזקות לוויתן את  אישורדולר בגין חזקת לוויתן צפון. נכון למועד 

 בערבות האמורה. וחלק

ולר בגין כל אחת מיליון ד 37.5מתן אישור ההפעלה למערכת ההפקה תוגדל הערבות לסך של עם  .2

בערבות  והדוח, המציא כל אחד מבעלי חזקות לוויתן את חלק אישורמהחזקות. נכון למועד 

 האמורה.

, 31.12.2020חילת ההפקה ליצוא במסגרת הרחבה של תוכנית הפיתוח, ולא יאוחר מיום תעם  .3

 מיליון דולר בגין כל אחת מהחזקות. 50תוגדל הערבות לסך של 

בתוקף למשך כל תקופת החזקה ותמשיך לעמוד בתוקפה גם לאחר פקיעת החזקה הערבות תהיה  .ג

 עוד לא הודיע הממונה על ענייני הנפט שאין צורך בה ובכפוף להוראות חוק הנפט.  כל 

להבטחת קיום הוראות שטר החזקה וכתבי אישור על ידי בעל החזקה, להבטחת הערבות תשמש  .ד

דין מבעל החזקה למדינה בגין פיצוי ושיפוי המדינה וכל רשות  תשלומים המגיעים לפי כל

מרשויותיה על כל נזק, תשלום, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו להן, במישרין או בעקיפין, עקב 

אי מילוי הוראה מהוראות שטר החזקה או כתבי האישור, במועדה ובמלואה, או עקב ביטול תנאי 

או עקב כל מעשה או מחדל של בעל החזקה בקשר עם החזקה מתנאי החזקה, הגבלתו או התלייתו  

וקיום תנאי שטר החזקה, וכן להבטחת תשלום עיצומים כספיים אם יוטלו על בעל החזקה לפי כל 

 דין.  

ענייני הנפט רשאי לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, בכל אחד מן המקרים על  הממונה .ה

 המפורטים להלן:

ידי הממונה על ענייני הנפט ולפי תנאים -ית הפיתוח שאושרה עלהחזקה לא ביצע את תוכנ בעל .1

שנקבעו באישור, או לא הקים את מתקני מערכת ההפקה, או לא החל בהפקה מסחרית או בהזרמה 

 למערכת ההולכה לספק במועדים שנקבעו לכך לפי שטר החזקה או בכתבי אישור. 

החזקה, ובעל החזקה לא תיקן את ארעה תקלה בטיחותית או סביבתית כתוצאה מפעילות בעל  .2

 התקלה או תוצאותיה לפי הנחיות הממונה על ענייני הנפט וכל דין.

בעל החזקה הפר תנאי שקבע הממונה על ענייני הנפט בקשר  -לעניין חזקת לוויתן צפון בלבד  .3

", או לא ביצע באופן מיטבי את תוכנית הנטישה בקשר עם הקידוח 2לנטישה של קידוח "לוויתן 

 מור.הא

 בעל החזקה לא ביצע נטישה בהתאם לתוכנית הפירוק. .4

הוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי בגין נזק שנגרם בשל הפרת תנאי מתנאי שטר  .5

החזקה או כתבי האישור, בשל ביצוע לקוי של הוראות שטר החזקה או כתבי האישור או בשל 

 
 .דולר מיליון 34 -כ של בסך ערבות השותפות העמידה, הדוח אישור למועד נכון  11
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ת עקב תביעה או דרישה כאמור; חילוט הערבות ביטול שטר החזקה, וכן אם נגרמו למדינה הוצאו

לשם כיסוי סכום התביעה כאמור, ייעשה רק לאחר שפסק הדין באותה תביעה )לרבות פסק בורר( 

 -יהפוך לחלוט, ובהתאם לסכומים שנפסקו כנגד המדינה בפסק הדין כאמור )ובמקרה של פשרה 

מים סבירים בלבד( ובכפוף לכך ידי בעל החזקה, אשר לא יסורב אלא מטע-בכפוף לאישורה על

 שניתנה לבעל החזקה הזדמנות להצטרף כצד להליך.

 נגרמו למדינה הוצאות או נזקים עקב ביטול החזקה. .6

בעל החזקה לא ביצע בדיקות כנדרש לפי שטר החזקה, לא הגיש דיווחים ומסמכים כנדרש לפי  .7

 שטר החזקה.

ח, הקבועות בשטר החזקה או המוטלות בעל החזקה לא קיים הוראה מן ההוראות, לעניין ביטו .8

 עליו לפי כל דין.

 ידי נציג צה"ל בכל עניין בטחוני הנוגע למערכת ההפקה.-בעל החזקה הפר הנחיות שניתנו לו על .9

 בעל החזקה לא מילא אחר הוראות שטר החזקה לעניין הערבות. .10

נחיות שנתן לו בעל החזקה הפר באופן מהותי תנאי אחר בשטר החזקה או בכתבי האישור או בה .11

 הממונה לפיהם. 

על ענייני הנפט כי קמה לכאורה עילה לחילוט, ישלח הממונה על ענייני הנפט לבעל מצא הממונה  .ו

ימים  7החזקה הודעה על כך ויאפשר לו להגיב בנוגע לעילה לכאורה ולאפשרות החילוט, בתוך 

ין; החליט הממונה על מיום קבלת מכתב ההתראה, אלא אם מצא כי בנסיבות העניין אין להמת

ענייני הנפט, לאחר ששקל את תגובת בעל החזקה, אם ניתנה, כי יש מקום לחילוט, ישלח לבעל 

החזקה הודעה ובה יפרט את ההפרה, נימוקי החילוט וסכום החילוט; הממונה יהיה רשאי לפנות 

שילם בעל  ימים מיום מסירת ההודעה, זולת אם לפני כן 7לבנק ולדרוש את החילוט החל מתום 

 החזקה את הסכום שנקבע בהודעה.

לעיל, אם העילה לכאורה לחילוט היא מעשה או מחדל הניתן לתיקון,  וקטן  סעיףבעל אף האמור  .ז

רשאי הממונה על ענייני הנפט להודיע לבעל החזקה כי פנייתו לבנק תיעשה אם בתוך תקופה שקבע 

לא יתקן בעל החזקה את המעשה או המחדל, והתקופה האמורה תחלוף מבלי שבעל החזקה תיקן 

 של הממונה על ענייני הנפט.  את המעשה או המחדל לשביעות רצונו

הערבות או חלק ממנה, ימציא בעל החזקה ערבות חדשה, או ישלים את יתרתה עד לסכום חולטה   .ח

 הערבות, כפי שאמור להיות באותו מועד, מיד עם קבלת דרישת הממונה על ענייני הנפט.

ה תשלום נזקים החילוט או בחילוט כדי לגרוע מזכותה של המדינה לתבוע מבעל החזקאין בסמכות   .ט

שהוא חב בהם לפי שטר החזקה או מזכותה של המדינה או מנהל רשות הגז הטבעי לתבוע כל סעד 

 או תרופה אחרים על פי כל דין או שטר החזקה.

כוללים הוראות נוספות לרבות בנושאים הבאים: הסדרי ביטחון; תנאים להפעלת שטרי החזקות  (15)

ם ופיקוח; מתן שירותים לבעלי חזקות אחרות; המתקנים וטיפול בתקלות; בדיקות, דיווחי

הוראות לעניין שמירה על הסביבה, בטיחות; מגבלות על העברה או שעבוד של שטר החזקה ושל 

 נכסי מערכת ההפקה; אחריות, שיפוי וביטוח.
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  לוויתן בפרויקטכנית העבודה ועמידה בתנאי ת (ג)

 עבודה כניתות נקבעה לא, לעיל )ב(1.7.4 סעיףבכמפורט  לוויתן חזקותלאמור בתנאי שטרי  מעבר

 .לוויתן בפרויקט מחייבת

 לוויתן בפרויקטכנית עבודה בפועל ומתוכננת ות (ד)

ועד  1.1.2017מיום  לוויתן בפרויקטלהלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל 

  :האמור בפרויקטהדוח, וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות  אישור למועד

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 של תוכנית העבודה המתוכננת או

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 אלפי דולר(בהנפט )

 בפועל השתתפות היקף
 הזכויות מחזיקי של

 החברה של ההוניות
 אלפי דולר(בתקציב )ב

ידי שותפי -( עלFIDקבלת החלטת השקעה סופית ) • 2017
א' לפיתוח מאגר לוויתן 1לוויתן לפיתוח שלב 

להלן(  )ה(01.7.4 סעיף)לפרטים נוספים ראו 
וחתימת התקשרויות לרכישת ציוד ו/או שירותים 

 .12בקשר עם תוכנית הפיתוח, כפי שאושרה

רכת ההולכה הישראלית עד לגבול בין הקמת מע •
 להלן.  (2)ב()1.7.15 סעיףבישראל לירדן, כמפורט 

" בשטח 5-סיום קידוח הערכה והפקה "לוויתן •
חזקת לוויתן צפון ואימות קיומו של גז טבעי 

 13(.C-ו A ,Bבשלוש שכבות במאגר לוויתן )חולות 

קבלת החלטת שותפי לוויתן בדבר ביצוע קידוח  •
לוויתן   I/14" בשטח חזקת  7פיתוח והפקה "לוויתן  

  .דרום וקדיחת חלקו העליון

, בתיאום עם 2-דוח לוויתןהמשך ניטור בסביבת קי •
 משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה. 

המשך עבודות מיפוי וניתוח של פרוספקטים  •
נוספים בשטח החזקות, ובפרט למטרות עמוקות 

 וכן בדיקות סביבתיות.

אתחול פרויקט עיבוד מחדש של סקרים סייסמים  •
 ופענוחם מחדש.

ן המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה, בי •
היתר, בהתאם לנתוני הקידוחים ותכנון והכנות 

 לביצוע קידוחים נוספים.

 
 765,93114-כ

 
 
 
 
 

 62,075-כ
 
 

 94,385-כ
 
 

 16,551-כ
 
 
 

 192-כ
 
 
 
 
 

 1,228-כ

 
 195,315-כ

 
 

 
 15,829-כ

 
 24,069-כ

 
 

 4,221-כ
 
 

 50-כ
 
 
 

 325-כ
 

, והשלמת 7ולוויתן  3סיום קדיחת קידוחי לוויתן  •  820115 
המשך פיתוח שלב  7.16-, ו5, 4, 3קידוחי לוויתן 

 א' לפיתוח מאגר לוויתן. 1

", 2קיום פעולות ניטור, באזור קידוח "לוויתן   •
בתיאום עם משרד האנרגיה והמשרד להגנת 
הסביבה, במטרה לוודא את המשך השתקמות 

 הסביבה.

המשך פרויקט עיבוד מחדש של סקרים סייסמים,  •
קידוח חיפוש למטרות בין היתר, בקשר עם 

 העמוקות בחזקות לוויתן.

 
 1,521,955-כ

 
 
 
 

 25-כ
 
 
 

 2,603 -כ

 
 412,836-כ

 
 
 

 7-כ
 
 

 706-כ

 
שתלבו ה, אשר 7-וקידוח פיתוח והפקה לוויתן 5-העלות המצוינת אינה כוללת את עלות ביצוע קידוח הערכה והפקה לוויתן  12

כחלק ממערך קידוחי ההפקה במאגר לוויתן, וזאת במסגרת תכנית הפיתוח למאגר לוויתן וכן את השלמת קידוחי ההפקה 
 .4-ולוויתן 3-לוויתן

 .(100%מיליארד דולר ) 3.75 -תקציב פיתוח מאגר לוויתן, כפי שאושר בסך של כעלות הקידוח כאמור נכללה ב  13

(. לפרטים ראו 100%מיליארד דולר ) 3.75 -העלות הנ"ל הינה בחלקה מתוך תקציב פיתוח מאגר לוויתן כפי שאושר בסך של כ  14
 להלן. )ה(1.7.4סעיף 

 -כ החברה( )חלק 100%אלפי דולר )במונחי  211-אינן כוללות עדכון תקציב )קיטון( בסך של כ 2018בשנת  העלויות המפורטות  15
אלפי דולר(, עלויות נטישה של המאגר לרבות הוצאות בגינן, עלויות ביטוח והנהלה וכלליות, ועלויות בגין הקמת מערכת  57

 .ההולכה הישראלית עד לגבול בין ישראל לירדן
 א' כמתואר לעיל.1האמור כלול בתקציב הכולל של פיתוח שלב התקציב   16
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 של תוכנית העבודה המתוכננת או

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 אלפי דולר(בהנפט )

 בפועל השתתפות היקף
 הזכויות מחזיקי של

 החברה של ההוניות
 אלפי דולר(בתקציב )ב

המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה,  בין  •
 היתר, בהתאם לנתוני הקידוחים. 

 
 

א' לפיתוח מאגר לוויתן 1שלב  פיתוח השלמת • 920117
 ותחילת הזרמת גז ממנו.

פרויקט עיבוד מחדש של סקרים סייסמים  סיום •
ותחילת עבודת פיענוח התוצאות, בין היתר, בקשר 
עם קידוח חיפוש למטרות העמוקות בחזקות 

 לוויתן. 

חלופות שונות לייצוא גז טבעי באמצעות  בחינת •
, בין FLNGימית ו/או הנזלה, לרבות -צנרת תת

היתר, באמצעות התקשרות לקבלת שירותי 
 ותכנון הנדסי. FEEDהנדסה לביצוע 

", 2קיום פעולות ניטור באזור קידוח "לוויתן  •
במטרה לוודא את המשך השתקמות הסביבה. נכון 

הדוח, נראה שאטימת הקידוח בשנת   אישורלמועד  
אפקטיבית, שאין עדויות לשפיעה ממנו,  2012

 אופן הדרגתי ורציף.ושהסביבה משתקמת ב

המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה,  בין  •
 היתר, בהתאם לנתוני הקידוחים.

 
 1,020,169 -כ

 
 
 

 2,093 -כ
 
 
 

 1,341-כ
 
 
 
 

 220 -כ
 

 

 
 276,725-כ

 
 
 

 568-כ
 

 
 364-כ

 
 
 
 
 

 60-כ

2020 
 18ואילך

א' לפיתוח 1בקשר עם סיום פיתוח שלב  עלויות •
 המערכות  כלל  הרצת  סיום  זה  ובכללמאגר לוויתן,  

(,  Turbo Expanders -)לרבות ה בפלטפורמה
 לרבות, היבשתי הקונדנסט מערך בניית וסיום

 המלאה. והפעלתו חגית אתר השלמת

ממאגר לוויתן, תפעול ותחזוקה  הפקה המשך •
 שוטפים.

גיבוש פרוספקט למטרות העמוקות בחזקות  •
לממונה על ענייני הנפט,  הלוויתן לצורך הגשת

 סייסמיסקר  לביצוע כדאיות בחינתובמסגרת זו 
נוסף לצורך טיוב הידע הקיים, וזאת בכדי לבסס 
קבלת החלטת קידוח אקספלורציה למטרות 

 אישור למועד נכון, כי יןיצוי זה בהקשרהחדשות. 
השותפות את האפשרות לצירוף  בוחנת, הדוח

שותף אסטרטגי בעל ידע וניסיון רלוונטיים 
 שזוהו  החיפוש  מטרות  של  ופיתוח  קדיחה,  באיפיון

 מבנה מסוג מטרה)ובפרט  החזקה בשטח
 (.קרבונטי

א' 1 שלב במסגרת נוספות והשלמה קידוח פעולות •
 התזרים בנתוני כמפורט, לוויתן מאגר לפיתוח
 . 19להלן המובאיםמותנים  למשאבים המהוון

או חלופות /וב' לפיתוח מאגר לוויתן 1פיתוח שלב  •
 .ו, ככל שיידרשנוספות פיתוח

חלופות שונות לייצוא גז טבעי באמצעות  בחינת •
 בין(, FLNGימית ו/או הנזלה )לרבות -צנרת תת

לקבלת שירותי  התקשרות באמצעות, היתר
 ותכנון הנדסי.  FEEDביצוע להנדסה 

 
 356,21120-כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3,086,00021-כ
 
 
 
 

ייקבע בהתאם 
לחלופה שתבוצע. 

  סעיפיםלפרטים ראו 

 
 30,078-כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 764,855-כ
 
 
 
 
 
 

 
אינן כוללות עלויות נטישה של המאגר לרבות ההוצאות בגינן, עלויות ביטוח והנהלה וכלליות,   2019העלויות המפורטות בשנת    17

בגין דמי   , עלויותןלהל  ( 2)ב()1.7.15כמפורט בסעיף  עלויות בגין הקמת מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול בין ישראל לירדן,  
 . EMG להלן( ועלויות בקשר עם עסקת (ג3)ו()1.7.30 בסעיףהשתתפות לוויתן )כהגדרתם 

אינם כוללים עלויות בהן עשויה לשאת השותפות בקשר עם הקמת המקטע המשולב  2020התקציבים המפורטים בשנת   18
ידי שותפי לוויתן, וכן עלויות -ב אשר טרם אושר עלמיליון דולר, תקצי 65 -להלן( בסך של כ  1(ג.10)ד()1.7.29 בסעיף)כהגדרתו 

 .נטישה של המאגר, לרבות ההוצאות בגין עלויות ביטוח הנהלה וכלליות
(. יצוין כי התקציב האמור Probable reserves and best estimate contingent resourcesבתרחיש האומדן הטוב ביותר )  19

 אינו כולל עלויות נטישה.
 א', כמתואר לעיל. 1יתרת תקציב פיתוח שלב   20
 ידי שותפי לוויתן. -תקציב זה טרם אושר על  21
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 של תוכנית העבודה המתוכננת או

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 אלפי דולר(בהנפט )

 בפועל השתתפות היקף
 הזכויות מחזיקי של

 החברה של ההוניות
 אלפי דולר(בתקציב )ב

 בסביבתקיום פעולות ניטור, ככל שתידרשנה,  •
", במטרה לוודא את המשך 2קידוח "לוויתן 

 השתקמות הסביבה.

המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה,  בין  •
היתר, בהתאם לנתוני הקידוחים וההפקה, ותכנון 
והכנות לביצוע קידוחים והשלמות נוספות, ככל 

 שיידרשו.
 

-ו (1)ה()1.7.4
 22לןלה (2)ה()1.7.4

 
 1,500423-כ

 
 
 

 47924-כ

 
 

 10,286-כ
 

 
 119-כ

 

 

 מאגר לוויתן לפיתוח תוכנית (ה)

הממונה על ענייני הנפט. במכתב האישור ציין ידי -אושרה תוכנית הפיתוח על 2.6.2016ביום 

פי חוות דעת של חברה בינלאומית שניתנה למשרדו, כמות הגז -הממונה על ענייני הנפט כי על

שהוגשה,   פיתוחה(, בהתבסס על תוכנית  recoverableניתנת להפקה )הטבעי הכוללת המשוערת אשר  

. כן ציין הממונה על ענייני הנפט, כי עם קבלת נתונים נוספים אודות המאגר, TCF 17.6 -כהינה 

, וכן עם קבלת נתונים שיתקבלו במהלך ההפקה מהשדה, הכמות הניתנת 5-בפרט מקידוח לוויתן

בפרויקט   המפעילהכי   יצוין, ככל שיידרש.  יצואיחישובי אישורי    להפקה תעודכן, בין היתר, לצורך

, הכולל, לעת מעת המתעדכן, מלא נתונים מסדלממונה על ענייני הנפט  לוויתן העבירה ומעבירה

 הסקרים של מחדש העיבוד תוצרי, 7-ו 5, 4, 3לוויתן  שלוהשלמות  םקידוחינתוני בין היתר, 

יצוין, כי הערכת  .הפקה ונתונימודלי זרימה מעודכנים ומודלים גיאולוגיים , הסייסמיים

-על שותפי לוויתןל שניתנהמהערכת המשאבים  מהותיתהמשאבים בחוות הדעת האמורה שונה 

 . הלןל )י(1.7.4 סעיףבכמפורט  ,NSAIידי 

משרד האנרגיה   עם  דיונים  לוויתןשותפי    יתרביחד עם    השותפות  מקיימתהדוח,    אישורנכון למועד  

ביחס לכלל הסכמי   יחד עם זאת, יודגש כי.  לוויתן  במאגר  המשאבים  הערכתבנוגע לאפשרות עדכון  

להערכת השותפות,  ם ניתנו רישיונות ייצוא ביחס לכלל הכמות בהסכמים ובנוסף,הייצוא הקיימי

פי הממונה על -הכמות הניתנת להפקה, על אףובהינתן מדיניות הממשלה לעניין ייצוא גז טבעי, 

 להלן.זה  )ה( סעיףב כמפורט לוויתן הרחבת תוכנית םענייני הנפט, מספקת לשם יישו

( Final Investment Decision - FIDקיבלו שותפי לוויתן החלטת השקעה סופית ) 23.2.2017ביום 

 - לשנה, בתקציב של כ BCM 12-א' בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, בקיבולת של כ1לפיתוח שלב 

כולל  קיטון חל הפיתוח תקופת במהלך מהזכויות במאגר לוויתן(. 100%דולר )בגין מיליארד  3.75

 כן ועל, אישורו בעת כאמור שהוערך כפיא' 1 שלבפיתוח  בתקציב( 100%מיליון דולר ) 217 -של כ

 החלה 19.11.2019 ביום(. 100%) דולר מיליארד 3.5 -כ של לסך הסתכםא' 1 שלב פיתוח עלות סך

 זרמתה החלה 31.12.2019ביום  ;לה הנלוות והתשתיות לוויתן אסדת מערכות של ההרצה תקופת

 NEPCOמכירת גז טבעי לירדן תחת הסכם  החלה 1.1.2020 ביוםממאגר לוויתן;  הטבעי הגז

 
 ידי שותפי לוויתן. -תקציב זה טרם אושר על    22
 ידי שותפי לוויתן. -תקציב זה אושר על  23
  לוויתן.ידי שותפי -תקציב זה אושר על  24
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 מהמאגר הטבעי הגז הזרמת החלה 15.1.2020 וביוםלהלן(;  (א2)ה()1.7.14 סעיףהמפורט ב)

 להלן(. (ב2)ה()1.7.14 סעיף)המפורט ב דולפינוסתחת הסכם  למצרים

 המקומי  למשק  טבעי  גז  אספקת  כוללת  ב'(1א' ושלב  1)שלב    לוויתן  מאגר  של  מלא  לפיתוח התוכנית (1)

"(, התוכנית"  או"  הפיתוח  תוכנית: "סעיף זהב  להלן)  המקומי  למשק  קונדנסט  אספקת  וכן  ולייצוא

 כדלקמן: שעיקריה

א'( 1ארבע שנקדחו והושלמו להפקה במסגרת שלב  ן)מה בשלב הראשוןהפקה  בארות שמונה .א

בים  הממוקמת"(, הפלטפורמה: "סעיף זהימית לפלטפורמה קבועה )להלן ב-יחוברו בצנרת תת

ותקנו ה/ח ושעליה 37בהתאם להוראות תמ"א  ,בתחומי המים הטריטוריאליים של ישראל

ת הכניסה הצפונית של הגז לחוף לנקוד מוזרםמערכות הטיפול בגז ובקונדנסט. מהפלטפורמה 

"(. נקודת החיבור לנתג"ז/ח )להלן: "37מערכת ההולכה הארצית של נתג"ז כפי שהוגדרה בתמ"א  

הקונדנסט מוזרם אף הוא לחוף בצינור נפרד ובצמוד לצינור הגז, ומחובר לצנרת דלקים קיימת של 

חברת תשתיות "( המובילה למתחם המיכלים של קצא"אחברת קו צינור אירופה אסיה )להלן: "

"(. כמו כן, הונחה בז"ן"מ )להלן: "בע  לנפט  זיקוק  בתי"( ומשם לתש"ןנפט ואנרגיה בע"מ )להלן: "

צנרת לאתר חגית והוקמו בו מתקני פריקה של הקונדנסט, לצורך מתן גיבוי במידה ולא ניתן יהיה 

 הקונדנסט, הקמת מערך אחסון לוויתן . להערכת המפעילה בפרויקט25להזרים קונדנסט לבז"ן

ושלם במהלך המחצית הראשונה של תבאתר חגית, אשר צפוי להגביר את יתירות מערך הגיבוי, 

 לאתר הקונדנסט יועבר"ן, לבז הקונדנסט לא יתאפשר להעביר אתש ככל, כי יצוין. 2020שנת 

 להלן. )יא(1.7.29 סעיףוהוראותיה כאמור, ראו  /ח37 "אתמנוספים אודות אישור  לפרטים.חגית

ימי, -הכוללת את בארות ההפקה, מערך ההפקה התת, האספקה של מערכת ההפקה יכולת .ב

 סעיף זהב) המתקנים היבשתיים הנלוויםו פלטפורמת הטיפול וההפקה, מערכת ההולכה לחוף

 שיסופק הגז. ב'(1א' ושלב 1לשנה )שלב  BCM 21-כעל  תעמוד"( מערכת ההפקהלהלן ביחד: "

באמצעות מערכת ההולכה הארצית  ולאספקה המקומי למשק ייועד"ז לנתג החיבור בנקודת

לחיבור לצנרת ימית  המיועדתיציאה נוספת  נקודת, תכלול הפלטפורמה בנוסףלמדינות שכנות. 

 . ייצואל בעיקרהתיועד  אשרבשנה,  BCM 12-עד כ שלבקיבולת 

 ים, כמפורט להלן:יבשני שלבים, בהתאם לבשלות השווקים הרלוונט תיושםהפיתוח  תוכנית .ג

ימי המקשר בין -תת הפקה ך, מערהפקה תת ימיות בארותארבע בשלב הראשון כולל  - א'1שלב 

יכולת הפקת הגז   ומתקנים יבשתיים נלווים. החוף  אלבארות ההפקה והפלטפורמה, מערך הולכה  

 והקונדנסט הטבעי הגז הזרמת החלההדוח,  אישורנכון למועד  בשנה. BCM 12 -כ זה היאבשלב 

, 31.12.2019א', נכון ליום 1א'. העלות הכוללת שהושקעה בפיתוח שלב 1שלב  פיתוח במסגרת

 (.100%מיליארד דולר ) 3.5 -של כ עומדת על סך

ימיות נלוות, והרחבת -מערכות תת, ותנוספ הפקה בארותארבע בשלב הראשון  יכלול -ב' 1שלב 

 BCM -כב מערכתההכוללת של  הפקת הגזמתקני הטיפול בפלטפורמה באופן שיגדיל את יכולת 

- )ל  26מיליארד דולר 2-1.5 -לשנה(, בתקציב מוערך של כ BCM 21 -נוספים לשנה )סך הכל כ 9

 מהזכויות בפרויקט לוויתן(. 100%

 
מיליון  2.3-בסך של כות לטובת רשות מקרקעין ישראל )רמ"י( במסגרת הנחת הצנרת לאתר חגית, העמידה השותפות ערב  25

 .ש"ח

 ב'. 1הדוח, טרם התקבלה על ידי שותפי לוויתן החלטת השקעה סופית לפיתוח שלב  אישורנכון למועד   26
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 . בכדי לאפשר הפקה בהיקף הנדרש קידוחי הפקה נוספים יידרשו הפרויקט חיי במהלך כי יצויין .ד

להגדלת היקף ההפקה ממאגר  חלופות שונות שותפי לוויתןדוח זה, בוחנים  אישורנכון למועד  (2)

ופועלים ב'(, בהתבסס על המתקנים הקיימים, 1לבחינת שלב  ובמקביל א'1מעבר לשלב  לוויתן

, והכל בשנה BCM  24-עד ל יכולת ההפקההגדלת באופן שיאפשר בהתאם  לעדכון תוכנית הפיתוח

אזוריים וגלובאליים, ובכלל  יעדהמקומי ובשווקי  בשוקוהצפויים  הנוכחיים לביקושיםבהתאם 

 :, נבחנות החלופות הבאותזה

ה בשלב לשנה באמצעות הוספ BCM 16 -לשנה ל BCM 12 -א' מ1של שלב יכולת ההפקה  הגדלת .א

 20 -צינור שלישי בקוטר של כ הוספתנלוות, ימיות -תתבארות הפקה ותשתיות  שתי הראשון של

ניצול  תאפשרזו  חלופה .ה, ושינויים שאינם מהותיים בפלטפורמהשדה לפלטפורמהאינטש מ

 העלות ואומדן, א'1במסגרת שלב  לוויתן בפלטפורמתהותקנו  אשרמירבי של תשתיות הטיפול 

  .מהזכויות בפרויקט לוויתן( 100%-)ל רדול מיליון 875-בכ מוערך בגינה

)בכפוף ליישום החלופה הראשונה  לשנה BCM 24 -לשנה ל BCM 16 -יכולת ההפקה, מ הגדלת .ב

ותשתיות  הפקה בארות ארבע ה בשלב הראשון שלהוספבין היתר, באמצעות , המתוארת לעיל(

בקוטר  רביעיצינור , הוספת מעבר לאלו של החלופה הראשונה המתוארת לעיל ,נלוותימיות -תת

 -בתקציב מוערך של כוהרחבת מתקני הטיפול בפלטפורמה    ה,שדה לפלטפורמהאינטש מ  20  -של כ

חלופה זו תאפשר אספקת כמויות  .(מהזכויות בפרויקט לוויתן 100%-מיליארד דולר )ל 1.5-2

ידרש, לרבות למתקני ההנזלה הממוקמים במצרים ו/או לצרכי נוספות של גז לייצוא, ככל שי

אודות  לפרטים להלן. 2(ב.2)ב()1.7.15 סעיףב ראו זה לעניין(, FLNGאספקת גז למתקן הנזלה צף )

בהסכמי ביניים עם ספקי טכנולוגיה  לוויתןיחד עם שותפיה בפרויקט  השותפותהתקשרות 

 .להלן  (3)ב()1.7.15 סעיף ראו, FLNGושירותי 

 כמפורט, ((FEED תכנון הנדסילתקציב לוויתן  שותפיבחינת חלופות הרחבה שונות, אישרו  לצורך

  לעיל. )ד(1.7.4 סעיףב

, לוויתן ממאגר הצפויה ההפקה יכולתההערכות דלעיל ביחס ל –מידע צופה פני עתיד  אזהרת
מאגר לוויתן, כאמור לעיל, מהוות מידע לשלבי פיתוח נוספים של היקף התקציב ולוחות הזמנים ל

 א לחוק ניירות ערך. המידע האמור מבוסס על הערכות32סעיף כמשמעותו בצופה פני עתיד 
והמפעילה במאגר לוויתן, בהתבסס על מגוון גורמים וביניהם, תכנית הפיתוח ולוחות  השותפות

הזמנים ליישומה, קבלת אישורים רגולטוריים, נתונים משוערים של זמינות ציוד, שירותים 
הערכות בדוח זה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה ועלויות וכן על ניסיון העבר. ה

מהותית במידה ויחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון הגורמים כפי שפורטו לעיל, וכן במידה 
 שישתנו ההערכות שנתקבלו, ישתנו תנאי השוק ו/או ממכלול של שינויים גיאופוליטיים ו/או

ם במאגר לוויתן ו/או מגורמים בלתי צפויים הקשורים מתנאים תפעוליים וטכניי רגולטוריים ו/או
בחיפושים, הפקה ושיווק של נפט וגז טבעי ו/או כתוצאה מהתקדמות פיתוח מאגר לוויתן עד 

 להשלמתו. 

  לוויתן בחזקותבהוצאות והכנסות בפועל  השתתפות שיעור (ו)

 שיעור השתתפות
אחוז לפני 

החזר 
 השקעה

אחוז 
לאחר 
החזר 

 השקעה

שיעור 
-מגולם ל

לפני  100%
החזר 

 ההשקעה

שיעור 
-מגולם ל
100% 
לאחר 
החזר 

 ההשקעה

 הסברים

 בפועל המשויך השיעור
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 בנכס הנפט החברה

 שרשרת תיאור ראו 100% 100% 24.78% 24.78%
   סעיףב ההחזקות

 . לעיל )א(1.7.4
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 שיעור השתתפות
אחוז לפני 

החזר 
 השקעה

אחוז 
לאחר 
החזר 

 השקעה

שיעור 
-מגולם ל

לפני  100%
החזר 

 ההשקעה

שיעור 
-מגולם ל
100% 
לאחר 
החזר 

 ההשקעה

 הסברים

 בפועל המשויך השיעור
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 מנכס הנפט בהכנסות החברה

 סעיףראו תחשיב ב 89.89% 85.74% 22.28% 21.25%
 . להלן )ז(1.7.4)ו( 1.7.4

בפועל של   השתתפות שיעור
מחזיקי הזכויות ההוניות של 

הכרוכות בהוצאות  החברה
 בנכס הנפט יםחיפושבפעילות 

25.03%-
25.78% 

25.03%-
25.78% 

101%- 
104% 

101%-
104% 

 סעיףראו תחשיב ב
 . להלן )ח(1.7.4

 

 לוויתן מחזקותמחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות  השתתפות שיעור (ז)

 אחוז פריט
 החזר לפני

 השקעה

 לאחר אחוז
 השקעה החזר

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר
  התשלומים או התמלוגים

 נכס של חזויות שנתיות הכנסות
 נפט

100% 100%  

 :הנפט נכס ברמת (ממצא לאחר מההכנסות הנגזרים) התשלום או התמלוגים פירוט

התמלוגים  הנפט בחוק שנקבע כפי ( 12.50%) ( 12.50%) המדינה
. לפי שווי שוק בפי הבאר מחושבים

שיעור התמלוג בפועל עשוי להיות 
 הוצאותנמוך יותר כתוצאה מניכוי 

והטיפול בגז  ההולכה מערכות בגין
  .בחוף הגז מסירת לנקודתעד 

 נכס ברמת מנוטרלות הכנסות
 הנפט

87.5% 87.5%  

 הזכויות למחזיקי המשויך החלק
 בהכנסות החברה של ההוניות
 המנוטרלות הנפט מנכס הנובעות

 (בשרשור)

24.78% 24.78%  

 הזכויות מחזיקי של חלקם, כ"סה
 בשיעור, החברה של ההוניות

 הנפט נכס ברמת, בפועל ההכנסות
 ברמת אחרים תשלומים ולפני)

 (החברה

21.69% 21.69%  

)האחוזים  החברה ברמת הנפט נכס עם בקשר( ממצא לאחר מההכנסות הנגזרים) תשלומים או תמלוגים פירוט
 :של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בנכס הנפט( שיעורם לפילהלן יחושבו 

 הזכויות מחזיקי של שיעורם
 בתשלום החברה של ההוניות

לצדדים קשורים ולצדדים 
 שלישיים

 בגין תמלוגיםמשלמת  השותפות (2.36%) (1.12%)
 4.5% של בשיעורהנפט  בנכסחלקה 

 של  ובשיעור השקעה החזר לפני
 מחושב, השקעה החזר לאחר 9.5%

 אופן 27.הבאר בפי השוקלפי שווי 
חישוב השיעורים האמורים נעשה 
בהתאם לעקרונות לפיהם מחושבים 

ולכן השיעורים  המדינהתמלוגי 
האמורים עשויים להשתנות ככל 

 המדינהשאופן חישוב תמלוגי 
לפרטים נוספים, לרבות  .ישתנה

לעניין פרסום טיוטת הנחיות 
להערות הציבור בדבר אופן חישוב 

בפי הבאר לזכויות נפט שווי התמלוג 
-ו (5)י()1.7.30 סעיפיםבים, ראו 

 להלן.  )ב(1.7.28

 
 , כהן פיתוח ואחרים שאינם צדדים קשורים.דלק אנרגיה, קבוצת דלקהצדדים הזכאים לתמלוגים הם   27
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 אחוז פריט
 החזר לפני

 השקעה

 לאחר אחוז
 השקעה החזר

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר
  התשלומים או התמלוגים

  19.33% 20.57% כ"סה

 הזכויות מחזיקי של שיעורם
 עקב בהכנסות החברה של ההוניות

 מהנכס נוספים תמלוגים קבלת

הזכות  על בהתבסס מחושב 2.95% 0.68%
מהשותפות כמפורט  לתמלוגים

 לעיל.  (1)ב()1.7.1 סעיףב
 האמורים  השיעורים חישוב אופן

 לפיהם  לעקרונות בהתאם נעשה
 ולכן למדינה התמלוגים מחושבים
 עשויים  האמורים השיעורים
 חישוב שאופן ככל להשתנות

 .ישתנה למדינה התמלוגים
נוספים אודות אופן חישוב  לפרטים

 סעיףהתמלוגים, ראו שיעורי 
 להלן. (1י())1.7.30

 למחזיקיהמשויך בפועל  השיעור
 החברה של ההוניות הזכויות

 הנפט מנכס בהכנסות

21.25% 22.28%  

 

 והפקה פיתוח, יםשל מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהוצאות חיפוש השתתפותשיעור  (ח)

 לוויתן בחזקות

 פריט
 

 אחוז
 

 הסבר תמציתי כיצד מחושבים
 התמלוגים או התשלומים 

תיאורטיות של נכס נפט )בלא  הוצאות
 התמלוגים האמורים(

100%    

 :פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט

   4%-1% המפעיל
 

הוצאותיו  בגין 1%של  שיעור
העקיפות של המפעיל מכלל ההוצאות 
הישירות בקשר עם פעולות פיתוח 
והפקה, בכפוף להחרגות מסוימות, 

 כגון פעילות שיווק. 
בגין הוצאות  4%- 1%שיעור של 

חיפושים, כאשר שיעור התשלום  
למפעיל יורד עם עליית הוצאות 

 החיפושים.  
סכומים אלה הינם בגין תשלום הוצאות 

המפעיל והם בנוסף להחזר עקיפות של 
 הוצאות ישירות המוחזרות לו. 

ברמת נכס   בפועל  ההוצאות  שיעור  כ"סה
 הנפט

101%-104%  

 ההוניות הזכויות מחזיקי של שיעורם
 הנפט נכס בהוצאות החברה של

 (בשרשור)

24.78%  

 הזכויות מחזיקישל  חלקם כ"סה
 ברמת, בהוצאות, החברה של ההוניות

 אחרים תשלומים ולפני) הנפט נכס
 (החברה ברמת

25.03%-
25.78% 

 

)האחוזים להלן יחושבו  החברהפירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת 
 בנכס הנפט(: החברהשל מחזיקי הזכויות ההוניות של  שיעורם לפי

 למחזיקי בפועל המשויך השיעור
 בהוצאות החברה של ההוניות הזכויות

 הפיתוח, חיפושים בפעילות הכרוכות
 הנפט בנכס וההפקה

25.03%-
25.78% 

 לשותף ניהול דמי משלמת השותפות
 ומסכום קבוע מסכום המורכבים, הכללי

 החיפושים מהוצאות המחושב משתנה
 בטבלה בחשבון הובאו לא אלו סכומים

 .זו
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 בנכס הנפט )באלפי דולר( יםם ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפושגמולית (ט)

 של שיעורם כ"סה פריט
 הזכויות מחזיקי

 החברה של ההוניות
 זו בתקופה בהשקעה

)לרבות  הנפט בנכס
 םעלויות שבגינן אינ

משולמים תשלומים 
 למפעיל(

 של שיעורם מתוכו,
 הזכויות מחזיקי

 החברה של ההוניות
בתשלומים לשותף 

 הכללי

 של שיעורם מתוכו,
 הזכויות מחזיקי
החברה  של ההוניות

למפעיל  בתשלומים
)מעבר להחזר 

 הוצאותיו הישירות( 

תקציב שהושקע בפועל 
 2,254-כ ( 1)-כ 239,122-כ 2017בשנת 

תקציב שהושקע בפועל 
 4,107-כ - 420,715-כ 2018בשנת 

תקציב שהושקע בפועל 
 2,750-כ - 339,271-כ 2019בשנת 

 לוויתן בחזקות מנובאים משאביםומשאבים מותנים , עתודות (י)

הוכן בהתאם לכללי המערכת לניהול  ואשר, NSAI-מ השותפות שקיבלהמשאבים פי דוח -על (1)

(, "NSAIדוח  או " "המשאבים  דוח)להלן: "  31.12.2019(, נכון ליום  SPE-PRMSמשאבי פטרוליום )

לוויתן מסווגים כעתודות וחלקם מסווגים כמשאבים מותנים. לפיכך,  במאגרהמשאבים מחלק 

  :להלן מפורטככולל שני חלקים,  NSAIדוח 

 סעיףודות אלו מוצגים בביחס לעת(. נתוני תזרים מהוון on productionבהפקה )עתודות  .א

 .להלן (ג3)י()1.7.4

 :פיתוח המאגר, כדלקמן לשלביחולקו לשתי קטגוריות המתייחסות אשר  ,משאבים מותנים .ב

 אשר, לוויתן מאגר לפיתוח' א 1 לשלב ביחסמשאבים מותנים  (:Phase I – First Stageא' )1שלב  .1

המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה  ,31.12.2019 ביום החלה ממנו הטבעי הגז הפקת

(Development Pending) סעיףהחלטות לביצוע קידוחים נוספים )ראו ב. משאבים אלו מותנים 

נתוני תזרים  הסכמים נוספים למכירת גז טבעי. ובחתימת תשתיות נלוות בהקמת, (1)ה()1.7.4

  .להלן (ב4)י()1.7.4 סעיףב מוצגים זה בשלב מותנים למשאבים ביחס מהוון

ת, ות השקעה נוספומשאבים המותנים בקבלת החלט (:Future Developmentפיתוחים עתידיים ) .2

( לוויתן  מאגר  של  הפיתוחא' לתכנית  1לשלבי פיתוח נוספים של מאגר לוויתן )מעבר לשלב  בהתאם  

 ובחתימת הסכמים נוספים למכירת גז טבעי.

באומדן הטוב בהערכת כמויות הגז הטבעי והקונדנסט    מהותיתעליה    ההנוכחי חלהמשאבים  בדוח   (2)

בדוח התקופתי לשנת  שנכללהקודם המשאבים ביחס לדוח  לוויתןבמאגר  ביותר ובאומדן הגבוה

 לשנת התקופתי הדוח)להלן: " (2019-01-023982: אסמתכא)מס'  24.3.2019שפורסם ביום  2018

 TCF  21.5-עלה מכ  (2P+2C)גז טבעי באומדן הטוב ביותר  ( של  100%), כך שסך המשאבים  "(2018
  כמפורט להלן.(, BCM 40.5 -כ )עליה של TCF 22.9 -לכ

 ביחס עודכן, 31.12.2019( ליום 2P+2Cא' )1מעתודות וממשאבים מותנים בשלב  המהוון התזרים

מיליארד דולר  2.8 -כ של לסך דולר מיליארד 2.9 -כ של מסך 31.12.2018 ליום המהוון לתזרים

)בהתחשב בשיעור האחזקה המעודכן נכון למועד אישור  החברה חלק, 10%היוון של  בשיעור)
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 (5)י()1.7.4  סעיף', ראו  א1מעתודות וממשאבים מותנים בשלב    מהוון  תזרים  נתוני לסיכום(.  הדוח(

 .הלןל

 28לוויתן במאגר עתודות (3)

 כמויות נתוני .א

 onבהפקה )כעתודות    המסווגות  לוויתן  שבמאגר  והקונדנסט  הטבעי  הגז  עתודות,  NSAIפי דוח  -על

production):הינן כמפורט להלן , 

המשויך למחזיקי   החלקסה"כ  ( Gross( בנכס הנפט )100%סה"כ ) 29קטגוריית עתודות 
 30 (Net) החברההזכויות ההוניות של  

 

 גז טבעי   

BCF 

 קונדנסט 

 Milion 
Barrels 

 

 גז טבעי  

BCF 

 קונדנסט  

Milion 
Barrels 

 

 P1עתודות מוכחות 

(Proved Reserves  ) 
11,577.3 20.8 2,562.0 4.6 

 עתודות צפויות  

(Probable Reserves ) 
1,908.9 3.4 425.3 0.8 

 P2סה"כ עתודות מסוג  

(Proved+Probable Reserves) 
13,486.2 24.2 2,987.3 5.4 

 עתודות אפשריות  

(Possible Reserves) 
1,145.1 2.1 255.1 0.5 

  P3סה"כ עתודות מסוג  
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
14,631.3 26.3 3,242.4 5.9 

 

  מופקות   להיות  צפויות  שאינן  הנוספות  העתודות  הן(  Possible Reserves)  אפשריות  עתודות  –  אזהרה
 שיופקו  שהכמויות 10% של סיכוי יש(. Probable Reserves) הצפויות העתודות כמו מידה באותה
 העתודות כמות בצירוף(, Proved Reserves) המוכחות העתודות מכמות גבוהות או שוות יהיו בפועל

 (.Possible Reserves) האפשריות העתודות כמות ובצירוף( Probable Reserves) הצפויות
 

 
 )א(1.7.29יועצים חיצונים, ראו סעיף  ידי משרד האנרגיה, באמצעות  -לפרטים אודות אומדן משאבים במאגר לוויתן שבוצע על  28

  לעיל.
 .עיגול הפרשי עקב להסתכם שלא עשויים בטבלה הסכומים  29
( בטבלה לעיל הינו Net(. חלק החברה נטו )Gross( אלא חלק השותפות ברוטו )Netבדוח העתודות לא צוין חלק החברה נטו )  30

 BCF-מהזכויות בנכס הנפט( של כ  100%ובהנחה שהחזר ההשקעה יתבצע לאחר מכירה של כמות כוללת )בגין  אחרי תמלוגים  
"(. החישוב האמור נעשה על ידי מועד החזר ההשקעה: "בה"ש זו א' )להלן1מיליון חביות קונדנסט משלב  3.0-ושל כ 1,680

"מועד החזר ההשקעה". החישוב האמור טרם נבדק על השותפות בהתאם להוצאות שונות כפי שהיא מבינה שכלולות בחישוב  
ידי החברה ועמדת החברה היא, בין היתר, כי אין לכלול בחישוב מועד החזר ההשקעה את הוצאות המימון של השותפות 
עצמה, הוצאות עתידיות שסכומן אינו ודאי של סילוק ופינוי מתקנים, הוצאות מטה של השותפות וכל הוצאה שנועדה לשלבי 

מועד החזר ההשקעה שנעשה על ידי השותפות בנוגע לקביעת רויקט שאחרי "פי הבאר". הוצאות אלו נכללו בחישוב הפ
לעדכון פרק  14 סעיף, ות הכספייםלדוח 3א24אור ובילהלן  (4)י()1.7.30 סעיףבפרויקט תמר. לפרטים נוספים בעניין זה ראו 

( וביאור 2019-01-090004)מס' אסמכתא:  29.8.2019, כפי שפורסם ביום 30.6.2019תיאור עסקי התאגיד לדוח הרבעוני ליום 
ושא חישוב (. יצוין, כי נ2019-01-103617)מס' אסמכתא:    28.11.2019, כפי שפורסמו ביום  30.9.2019ג לדוחות הכספיים ליום  7

כן אין כל ודאות שזה יהיה אופן חישוב -מועד החזר ההשקעה בפרוייקט לוייתן טרם נבחן על ידי השותפות והחברה ועל
יתן כאמור והתמלוג, ובפרט בנוגע לסוגיות המצויות במחלוקת בעניין פרוייקט תמר סביר להניח כי יחולו גם ביחס לפרויקט לו

החזר ההשקעה מושפע ממחירי הגז ו/או הקונדנסט, קצב ההפקה, עלויות ההפקה והפיתוח  לעיל. עוד יצויין כי מאחר שמועד
ושיעור התמלוגים, ומאחר שצפויים להיחתם הסכמים נוספים למכירת גז טבעי, ייתכן שכמות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט 

 . לעילהכוללת שתימכר עד למועד החזר ההשקעה תהיה שונה מהותית מהמצוין 
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 כמקובל, ההערכות: )א( כי ובכללן והסתייגויות הנחות מספר, היתר בין, NSAIציינה  בדוח .ב

 מותאמות אינן(, SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהול המערכת כלליפי -על עתודות בהערכת

לא ביקרה בשדה הנפט  NSAI; )ב( פיתוח וסיכוני ומסחריים טכניים סיכונים כגון, סיכונים לשקף

לא בחנה חשיפה  NSAIולא בדקה את התפעול המכני של המתקנים והבארות או את מצבם; )ג( 

כי נכון למועד דוח העתודות  NSAIאפשרית הנובעת מענייני איכות הסביבה. יחד עם זאת, ציינה 

בנוגע לענייני איכות הסביבה העלולה להשפיע באופן מהותי על כמות   לא ידוע לה על חבות אפשרית

 מפותחיםהניחה כי המאגרים  NSAIהעתודות המוערכת בדוח העתודות או על מסחריותן; )ד( 

 בעל יכולת על תשפיע אשר רגולציה תינקט שלא, לתכנית הפיתוח, שיתופעלו באופן סביר בהתאם

ושתחזיותיה בנוגע להפקה עתידית תהיינה דומות לתפקוד  העתודות את להפיק הנפט זכויות

 .המאגרים בפועל

בדבר כמויות עתודות הגז הטבעי והקונדנסט  NSAI הערכות – עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה
ניירות ערך. ההערכות  חוקל א32סעיף ב  וותכמשמעהינן מידע צופה פני עתיד במאגר לוויתן, 

היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר, שנתקבל מהקידוחים ומאת לעיל מבוססות, בין  
ואשר לגביהן לא קיימת  NSAIהמפעילה במאגר לוויתן, והינן בגדר הערכות והשערות בלבד של 

שונות מההערכות  להיותכמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט שיופקו בפועל עשויות . ודאותכל 
וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או  
מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה 

ידע הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מ וההשערותההערכות  .המאגרמהביצועים בפועל של 
נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז 

 .בפועל ממאגר לוויתן ההפקה מנתוניטבעי, לרבות כתוצאה 

  מהוון תזרים נתוני .ג

 ,היתר  בין,  חושב  המהוון  התזרים: )א(  כדלקמן  יצוין,  להלן  המפורט  המהוון  התזרים  לחישוב  ביחס

המחיר בהסכמים קיימים למכירת גז נוסחאות ל בהתאםעל בסיס ממוצע משוקלל של מחירי הגז 

 ובהתאם, בהסכמים עתידיים מחיריםלהשותפות ביחס  הנחותל בהתאםלוויתן,  פרויקטמטבעי 

, בין היתר, הצמדה מחיר כאמור כוללות  נוסחאות.  המחיר בהתאם להוראות מתווה הגז  לנוסחאות

במהלך השנים, לשער החליפין  שישתנו צפוישכפי  31,לתעריף ייצור החשמל חלקית או מלאה

ש"ח/דולר אמריקאי או למחיר חבית נפט מסוג ברנט, ולפי פילוח שוק בהתאם לתחזיות ביקוש 

 פינוס )להלןדול ייצוא הגז הטבעי עםהסכם שנתקבלו מחברות ייעוץ בלתי תלויות. המחיר תחת 

( הותאם לנקודת להלן (ב2)ה()1.7.14 סעיף)לפרטים ראו  "(למצרים הייצוא הסכם: "סעיף זהב

יתר, הייצוא למצרים. יצויין כי שינוי במחירים עלול להיווצר, בין ה  המסירה, כפי שנקבעה בהסכם

 עקב וכן  32עקב התערבות רגולטורית, עקב התאמת מחירים כפי שנקבע בהסכם הייצוא למצרים

 כמפורט, בהסכמי אספקת הגזש המחיר בנוסחאותשינויים במדדים עליהם מבוססות ההצמדות 

 הביקוש)ב( תחזית  ;33ידי השותפות-על NSAI-הנתונים בדבר מחירי הגז כאמור סופקו ל .לעיל

בשוק המקומי בישראל, בה נעשה שימוש לטובת הערכת היקף מכירות הגז הטבעי העתידי החזוי 

 
ידי רשות החשמל, ומשקף -"( הינו תעריף המפוקח עלהחשמל  ייצור  תעריף: "סעיף זהב)להלן    המשוקלל  החשמל  ייצור  תעריף  31

את עלויות מקטע ייצור החשמל של חברת החשמל, ובכלל זה עלות הדלקים של חברת החשמל, עלויות הון ותפעול המשויכות 
 יים.למקטע הייצור ועלות רכישת חשמל מיצרני חשמל פרט

 ולאחר החמישית השנה לאחר( הפחתה או)תוספת  10% עד של בשיעור המחיר לעדכון מנגנון כולל למצרים הייצוא הסכם  32
 .כאמור במועדים מחיר עדכון הונח לא, כי יצוין. בהסכם הקבועים מסויימים תנאים בהתקיים ההסכם של העשירית השנה

, העולה 2020דולר לחבית בשנת    61-( של כBrent( מחיר חבית ברנט )1הנתונים הבאים: )לצורך חישוב תחזית המחירים הונחו    33
( תחזית 2לשנה לאחר מכן; )  2.3%-ממוצע של כ  בשיעור, ועליה  2030דולר לחבית בשנת    91-, ולכ2025דולר לחבית בשנת    75-לכ

והמבוססת, בין היתר, "( BDOתחזית להלן: ")  BDO Consulting Groupעל ידי יועץ חיצוני  שהוכנהתעריף ייצור החשמל 
 3.90 -העולה באופן הדרגתי ל 2020ש"ח לדולר בשנת  3.55)שער הדולר בו נעשה שימוש הינו  על שער חליפין של ש"ח לדולר

ועל עלות רכש הדלקים  כאמור( BDOוהוא מבוסס על שערי החליפין הנקובים בתחזית  ואילך 2024לדולר החל משנת  ש"ח
  ידי חברת החשמל.-על
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, ; )ג( התזרים המהווןBDO Consulting Groupידי יועץ חיצוני, -על הוכנהלשוק המקומי בישראל, 

חושב על בסיס מחיר קונדנסט המבוסס על מחיר  ,קונדנסט מכירות הונחו לגביה לתקופה ביחס

Brent Crude ו  0 פיםסעייתן ראו ו)לפרטים אודות הסכמים לאספקת קונדנסט מפרויקט לו-

; )ד( על ידי השותפות NSAI-. הנתונים בדבר מחירי הקונדנסט כאמור סופקו להלן(ל (3)ו()1.7.14

מחיר הברנט נעשה שימוש בממוצע תחזיות מחירי נפט של צדדים שלישיים לצורך חישוב 

: משרד כדלקמן, NYMEX ICE Brent Crude -למחיר ה המספקים תחזית מחיר ארוכת טווח

 עלויות(  ה);  Wood Mackenzie  -ו  World Bank  IHS Global Insights,  -ה  ,האנרגיה האמריקאי

ידי השותפות. עלויות אלו כוללות עלויות -על  NSAI-ל  שסופקו  עלויות  הינן  בחשבון  שנלקחו  התפעול

בארות הפקה וכן הוצאות תקורה והנהלה   ת, עלויות תחזוקביטוחישירות ברמת הפרויקט, עלויות  

וכלליות משוערות של המפעילה, אשר ניתן לייחסן באופן ישיר לפרויקט ומהוות יחדיו את עלויות 

 ת אלו מחולקות להוצאות ברמת השדה ולהוצאות ליחידת תפוקהההפעלה של הפרויקט. עלויו

ידי השותפות נראות -על NSAI-ל שסופקועלויות התפעול  ואינן מותאמות לשינויי אינפלציה.

 NSAI-שיש ל נוסףסבירות בעיניהם, בהתבסס, בין היתר, על תוכנית הפיתוח בפרויקט ועל ידע 

ההוצאות ההוניות שנלקחו בחשבון לצורך הכנת התזרים המהוון מעתודות (  ומפרויקטים דומים; )

ידי -על אושרו שטרם עתידיות הוצאות אומדן וכןידי השותפות -שאושרו על הוצאותהינן 

 תשתיות בניית בעלויות השתתפותהוצאות לעבודות הנדסיות,  ,היתר בין, , בתוספתהשותפות

 (3)ו()1.7.30  סעיףב  זה  מונח  כהגדרת,  לוויתן  השתתפות  מיד,  34בהן  השימוש  דמי  וכן  טבעי  גז  הולכת

ועלויות עקיפות המשולמות למפעיל. היקף ההוצאות ההוניות שנלקחו בחשבון לצורך הכנת   להלן,

ידי השותפות -התזרים המהוון מהמשאבים המותנים הינו בסכום העולה על העלויות שאושרו על

וניות עתידיות אשר ייתכן ותידרשנה לקדיחת בארות חדשות, והוא כולל גם אומדן הוצאות ה

ולפעולות הנדסיות שונות, והינן מעבר להוצאות כפי שנכללו  ,לציוד הפקה נוסףלתשתיות נלוות, 

א' בתכנית הפיתוח למאגר לוויתן, וזאת בתוספת עלויות עקיפות 1בתקציב לפיתוח שלב 

ידי השותפות נראות סבירות בעיניהם, -על  NSAI-המשולמות למפעיל. ההוצאות ההוניות שסופקו ל

 מפרויקטים דומים NSAI-שיש ל נוסףבהתבסס, בין היתר, על תוכנית הפיתוח בפרויקט ועל ידע 

 NSAI-מותאמות לשינויי אינפלציה; )ז( עלויות נטישה שנלקחו בחשבון הינן עלויות שסופקו ל  אינןו

ידי השותפות בהתאם להערכותיה באשר לעלות נטישת הבארות, הפלטפורמות ומתקני ההפקה -על

הבארות וסגירת הפרויקט,   של  איטום  יבוצעשהונח  , ובשנה זו  2064ככל שהפרויקט יסתיים בשנת  

(. עלויות אלה 13.2.2044תאריך הנוכחי של פקיעת החזקות הינו  האולם אין הדבר בהכרח כאמור )

לוויתן ואינן מותאמות  תובחזק( של המתקנים Salvage Valueוקחות בחשבון את הניצולת )אינן ל

לשינויי אינפלציה; )ח( תשלומי המס ושיעורם הנכללים במסגרת התזרים המהוון חושבו בראיית 

המחזיק ביחידות ההשתתפות של השותפות שהינו חברה המחזיקה ביחידות ההשתתפות של 

 בחשבון שיעור מס חברות בהתאם לדין. נלקחחישובי המס ב פרויקט.השותפות מיום תחילת ה

ידי השותפות על חשבון המס בו חייבים -יצוין כי תשלומי המס אשר ישולמו בפועל בעתיד על

מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות בכל אחת משנות המס הרלוונטיות, בהתאם להוראות 

 ."(, עשויים להיות שונים באופן מהותיהחוק: "ף זהסעי)להלן ב רווחים ממשאבי טבעחוק מיסוי 

; )ט( קצב ההפקה בפועל חוקב  הקבועים  הפחת  לשיעורי  בהתאם  חושבו  מס  לצורכי  הפחת  הוצאות

עבור כל אחת מקטגוריות המשאבים המפורטות לעיל עשוי להיות נמוך או גבוה מקצב ההפקה בו 

 
, נדרשת הרחבת יכולת האספקה במערכת נתג"ז. לפרטים EMGעל מנת להגדיל את קיבולת ההזרמה האפשרית דרך צינור   34

 להלן.  2(ב.2)ב()1.7.15 סעיףראו 
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לא ערכה ניתוח רגישות ביחס לקצב  NSAIנעשה שימוש לצורך הערכת התזרים המהוון. כמו כן, 

משנות הפרויקט ההפקה של הבארות; )י( בתזרים המהוון הונחו כמויות חזויות למכירה בכל אחת  

בהתאם  השותפותהערכות על  בהתבססא', 1בהתבסס על כושר ההפקה ממאגר לוויתן בשלב 

בשוק המקומי בכל אחת משנות הפרויקט תוך התייחסות לצפי אספקת   והביקוש  היצעלתחזיות ה

בשווקים  הביקוש(, והיקף 35גז טבעי ממאגרים נוספים )ובהם המאגרים תמר, כריש ותנין

פי הערכות השותפות המתבססות על תחזיות ביקוש של חברות ייעוץ בלתי תלויות. -עלהאזוריים,  

א' אינו כולל מכירות עתידיות במסגרת שלבי פיתוח נוספים של פרויקט לוויתן 1יצוין כי שלב 

למכירת גז טבעי ממשאבים מותנים שסווגו לעיל בקטגוריית פיתוחים עתידיים, לרבות מכירות 

, במצרים  Shellהמופעל על ידי חברת ELNGלמתקן ההנזלה  מי ו/או מכירותלמשק המקו נוספות

, כאלו שיוקמו וככל אם, FLNGו/או מתקני  אחרים, LNGבאמצעות מתקני  ייעודיותומכירות 

 גז  לאספקת מהסכםבחישוב התזרים המהוון נלקחו בחשבון הכנסות ( א; )ינוספים יעד לשווקי

מייצוא , וכן הכנסות להלן (2)ד()1.7.14 סעיףלפרטים ראו  36"מבע לישראל החשמל לחברת טבעי

גז לשוק הירדני ולשוק המצרי, בין היתר, בהתבסס על הסכם לייצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן 

והסכם הייצוא  (א2)ה()1.7.14 סעיףב(, כמפורט NEPCOלחברת החשמל הלאומית של ירדן )

בחשבון אומדן השותפות בנוגע לשיעור בפועל של  נלקחבחישוב התזרים המהוון ( בי); למצרים

בשיעור  ושלישיים, ושל התמלוגים בפועל לצדדים קשורים 11.5%התמלוגים למדינה בשיעור של 

משרד  פרסם 9.2.2020 ביוםלאחר מועד זה.  8.74% -לפני מועד החזר ההשקעה ו 4.14%של 

פי הבאר בקשר לזכויות נפט בים, -על  התמלוג  שוויחישוב    אופןהציבור הנחיות ל  להערותהאנרגיה  

להלן(. לפיכך, השיעור בפועל של התמלוגים )ב(1.7.28 סעיףכמפורט ב) הנפט לחוק 32סעיף  לפי

ג( בחישוב התזרים המהוון נלקח בחשבון היטל רווחי )י ;37ינו סופי והוא עשוי להשתנותא למדינה

 בין, טל נעשועל השותפות בהתאם להוראות החוק. יש להדגיש כי חישובי ההי לוחיהנפט אשר 

פי ההגדרות, הנוסחאות והמנגנונים המוגדרים בחוק, כפי שמבינה ומפרשת אותן -על ,היתר

לאור חדשנות עם זאת,   יחדואשר באו לידי ביטוי בדיווחי מיזם לוויתן לרשות המסים.    ,השותפות

פרשנות זו החוק ומורכבות נוסחאות החישוב והמנגנונים השונים המוגדרים בו, אין כל בטחון כי 

ידי -של אופן חישוב ההיטל תהיה זהה לזו שתאמצנה רשויות המס ו/או זהה לפרשנות החוק על

לעניין  10.10.2018חישובי ההיטל נעשו בהתאם להחלטת רשות המיסים מיום  .38בית המשפט

לוויתן דרום ולוויתן צפון לצרכי החוק. כמו כן, החישוב בוצע  תובחזקאיחוד המיזמים הפועלים 

( לחוק ונלקחו בו, בין היתר, ההנחות הבאות: )ב13 סעיףאופן דולרי בהתאם לבחירת המיזם לפי  ב

ידי רשויות המס -כל התשלומים של המיזם )עלויות ההפקה, ההשקעות, התמלוגים וכו'( יוכרו על

לצורך חישוב ההיטל; לצורך חישוב הכנסות המיזם יילקחו בחשבון מחירי המכירה בפועל של 

 צפויות ואשר בפועל ששולמו והשקעותוצאות ה( בחישוב התזרים המהוון נלקחו בחשבון ד)י ;הגז

מכירות גז טבעי מ הנובעותכן הכנסות ו 1.1.2020 מיום החל השותפותידי -על משולמות להיות

בגין  2020תקבלו בשנת י. יובהר, כי הכנסות ש1.1.2020 מיום החלויופקו  שהופקווקונדנסט 

 
. 2021 שנת במהלך תחל ותנין כריש מפרויקטהנחת העבודה היא כי מכירות גז טבעי לשוק המקומי בישראל והפקה מסחרית    35

 להלן. (1)יא()1.7.5 סעיףלפרטים אודות תחזית מכירות הגז הטבעי מפרויקט תמר, ראו 
ביאור תנהל בעניין זכיית שותפי לוויתן בהליך התחרותי שערכה חברת החשמל, ראו לפרטים בקשר עם ההליך המשפטי המ  36

 לדוחות הכספיים.( 5)2א24

, 2020לשנת  לוויתןמקדמות תמלוגים בפרויקט  תשלום, התקבל מכתב ממשרד האנרגיה בדבר 2020 ינואר בחודשכי,  יצוין  37
 .11.26%ועד להודעה אחרת, יעמוד על  2020 בשנתלפיו נקבע כי שיעור התמלוג האפקטיבי שישולם כמקדמות 

  .2017גין שנת מות היטל עם רשות המסים עד וכולל בשו נחתמו, העתודות דוח, כי נכון למועד יצוין  38
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לא נכללו בתזרים המהוון. עוד יצוין, כי הכנסות  2019וקונדנסט שהופקו בשנת מכירות גז טבעי 

 .   ממכירות גז טבעי וקונדנסט שיבוצעו בשנה מסוימת נלקחו בחשבון באותה שנה

 הקורונה משבר השלכות

וחריגה בנוגע להשלכות  גבוההודאות -אי הדוח אישור במועד קיימת הקורונה משבר עקב

ולאחריה על הכלכלה העולמית בכלל, ועל מחירי האנרגיה  2020האפשריות של המשבר בשנת 

בפרט. ככל שיימשך או יחמיר משבר הקורונה ויגרום להאטה בצריכת החשמל או בפעילות 

רי תימשך הירידה בביקושים לגז טבעי ונפט ובמחיככל שהתעשייתית בישראל ובמדינות הייצוא ו

האנרגיה, לא מן הנמנע שיתברר כי ההנחות המרכזיות שבבסיס התזרים המהוון, בדבר כמויות 

 וקצב המכירה ומחירי המכירה, לא תתממשנה.  

נוכח הירידה החדה במחיר חבית נפט מסוג ברנט שנרשמה בתקופה הסמוכה למועד אישור הדוח, 

מנים המהוון של המשאבים המיוחסים ערכה השותפות ניתוחי רגישות נוספים לשווי תזרים המזו

 להלן. סעיף זהלחזקות לוויתן, המובאים בהמשך 

 2018  לשנת  התקופתישפורסם בדוח  הקודם  ביחס לתזרים המהוון    עודכן, כי התזרים המהוון  יצוין .ד

 : מהסיבות העיקריות הבאות

א' 1הצפויה של שלב השקעות שבוצעו עד למועד דוח זה והן פריסת עלות הפיתוח  הן עודכנו

בתוכנית הפיתוח )לרבות עדכון מועד ביצוע קידוחים עתידיים ביחס לנתוני התזרים המהוון 

השותפות, בין היתר, בהתבסס על אומדנים מעודכנים  הערכתממשאבים מותנים(, בהתאם ל

  .שהתקבלו מהמפעילה

 ,אמריקאי"ח/דולר  ש  החליפין  שער,  החשמל  ייצור  תעריף  תחזיות,  חשמל  ייצור  תעריף  עדכון  לאור

עודכנו תחזיות מחירי המכירה הרלבנטיים הצמודים  ותחזיות נוספות, ,ברנט מסוג חבית מחיר

 להם.

המכירה של גז טבעי מפרויקט לוויתן עודכנו, בין היתר, בשל עדכון הערכות השותפות כמויות 

תימת הסכמים חדשים. לוויתן בשל תיקון הסכמים קיימים ו/או ח פרויקטלכמויות המכירה מ

כמויות המכירה  עדכוןזאת, בשילוב עם התפתחויות בשווקים המקומיים והאזוריים, הובילו ל

 . השנתיות החזויות ממאגר לוויתן

לעיל, להלן הערכת התזרים המהוון נכון ליום  להנחות שונות שהעיקריות שבהן מפורטות בהתאם .ה

 שבמאגר העתודות מן, החברה(, המיוחס לחלק דולר )לאחר היטל ומס הכנסה באלפי 31.12.2019

 :לעיל המפורטות העתודות מקטגוריות אחת לכל, לוויתן
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 (החברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של  31.12.2019( ליום Proved Reservesמוכחות )  מעתודותסה"כ תזרים מהוון 

 

 רכיבי התזרים 

 

 ליום עד

  כמות
  מכירת

  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

  תמלוגים  הכנסות 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  לפני תזרים
  ומס היטל

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 

-ב מהוון הכנסה   מס היטל 
0% 

-ב מהוון
5% 

-ב מהוון
7.5% 

-ב מהוון
10% 

-ב מהוון
15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 455 7.17 320,507 50,127 8,091 43,011 81,025 - 154,435 - 557 153,878 150,169 148,413 146,717 143,492 140,471 

31.12.2021 549 8.66 390,987 61,150 9,871 43,663 10,690 - 285,354 - 40,856 244,499 227,244 219,363 211,928 198,258 185,997 

31.12.2022 492 7.75 374,922 58,638 9,465 43,301 1,611 - 280,837 - 37,537 243,300 215,362 203,058 191,717 171,553 154,237 

31.12.2023 536 8.44 422,551 66,087 10,667 43,690 - - 323,442 - 46,823 276,619 233,195 214,759 198,156 169,605 146,133 

31.12.2024 540 8.51 437,959 68,497 11,056 43,789 - - 336,729 - 49,879 286,850 230,305 207,165 186,805 152,938 126,281 

31.12.2025 572 9.02 473,756 78,723 20,425 44,080 - - 371,378 - 57,849 313,530 239,738 210,636 185,617 145,359 115,022 

31.12.2026 572 9.02 484,675 98,098 53,021 44,143 - - 395,455 - 63,386 332,068 241,823 207,526 178,721 133,873 101,519 

31.12.2027 572 9.02 498,538 100,904 54,538 44,223 - - 407,949 70,284 50,095 287,571 199,446 167,179 140,702 100,812 73,263 

31.12.2028 574 9.04 508,216 102,863 55,597 44,282 - - 416,667 123,973 39,751 252,943 167,076 136,789 112,509 77,107 53,701 

31.12.2029 572 9.02 516,068 104,452 56,456 55,589 - - 412,483 149,352 32,952 230,179 144,800 115,794 93,076 61,015 40,723 

31.12.2030 568 8.95 520,917 105,434 56,986 44,340 - - 428,130 179,274 55,255 193,601 115,990 90,598 71,168 44,625 28,543 

31.12.2031 548 8.63 513,123 103,856 56,133 44,243 - - 421,157 194,930 50,938 175,289 100,018 76,306 58,579 35,134 21,536 

31.12.2032 537 8.46 511,693 103,567 55,977 44,206 - - 419,897 196,512 50,334 173,052 94,039 70,076 52,574 30,162 17,718 

31.12.2033 532 8.39 517,401 104,722 56,601 44,227 - - 425,053 198,925 50,964 175,164 90,654 65,983 48,377 26,548 14,945 

31.12.2034 529 8.34 526,105 106,484 57,554 55,534 - - 421,641 197,328 50,547 173,766 85,649 60,890 43,629 22,901 12,355 

31.12.2035 524 8.26 392,787 79,500 42,969 38,830 - - 317,426 148,555 38,698 130,173 61,106 42,432 29,712 14,918 7,713 

31.12.2036 519 8.19 394,064 79,759 43,109 38,827 - - 318,588 149,099 38,982 130,506 58,346 39,572 27,080 13,005 6,444 

31.12.2037 513 8.08 392,815 79,506 42,972 38,802 - - 317,480 148,580 38,847 130,052 55,374 36,683 24,533 11,270 5,351 

31.12.2038 507 8.00 392,643 79,471 42,953 38,787 - - 317,339 148,515 38,830 129,995 52,714 34,109 22,293 9,795 4,457 

31.12.2039 503 7.92 394,137 79,773 43,117 50,048 - - 307,433 143,879 37,618 125,937 48,636 30,739 19,633 8,252 3,598 

31.12.2040 499 7.87 395,184 79,985 43,231 38,780 - - 319,650 149,596 39,112 130,941 48,161 29,731 18,558 7,461 3,118 
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31.12.2041 493 7.77 397,816 80,518 43,519 38,779 - - 322,038 150,714 39,405 131,920 46,210 27,863 16,997 6,536 2,618 

31.12.2042 488 7.70 401,822 81,329 43,958 38,791 - - 325,660 152,409 39,848 133,403 44,505 26,211 15,625 5,747 2,206 

31.12.2043 484 7.63 406,325 82,240 44,450 38,805 - - 329,730 154,313 40,346 135,070 42,915 24,687 14,382 5,060 1,861 

31.12.2044 481 7.58 411,660 83,320 45,034 50,093 - - 323,282 151,296 39,557 132,429 40,072 22,515 12,819 4,314 1,521 

31.12.2045 475 7.50 414,793 83,954 45,376 38,831 - - 337,384 157,896 41,282 138,206 39,829 21,858 12,162 3,915 1,323 

31.12.2046 471 7.43 419,286 84,864 45,868 38,847 - - 341,444 159,796 41,779 139,869 38,389 20,578 11,190 3,445 1,115 

31.12.2047 467 7.37 424,032 85,824 46,387 38,864 - - 345,731 161,802 42,304 141,625 37,020 19,382 10,300 3,034 941 

31.12.2048 465 7.32 429,736 86,979 47,011 38,889 - - 350,880 164,212 42,934 143,734 35,782 18,299 9,503 2,677 796 

31.12.2049 459 7.24 432,985 87,636 47,367 50,159 - - 342,557 160,317 41,915 140,325 33,270 16,618 8,434 2,273 648 

31.12.2050 454 7.15 435,799 88,206 47,675 38,896 - - 356,372 166,782 43,606 145,984 32,963 16,082 7,977 2,056 561 

31.12.2051 448 7.06 437,941 88,639 47,909 38,893 - - 358,318 167,693 43,844 146,781 31,565 15,042 7,291 1,798 470 

31.12.2052 442 6.98 440,854 89,229 48,228 38,896 - - 360,957 168,928 44,167 147,862 30,283 14,096 6,677 1,575 395 

31.12.2053 433 6.83 439,514 88,958 48,081 38,864 - - 359,773 168,374 44,022 147,378 28,747 13,069 6,050 1,365 328 

31.12.2054 422 6.66 436,491 88,346 47,750 50,083 - - 345,813 161,840 42,314 141,659 26,316 11,686 5,287 1,141 263 

31.12.2055 409 6.45 430,689 87,171 47,115 38,751 - - 351,882 164,681 43,056 144,145 25,502 11,061 4,891 1,009 223 

31.12.2056 390 6.14 417,467 84,495 45,669 38,624 - - 340,017 159,128 41,604 139,284 23,469 9,942 4,296 848 179 

31.12.2057 354 5.58 386,024 78,131 42,229 38,350 - - 311,773 145,910 38,148 127,715 20,495 8,481 3,581 676 137 

31.12.2058 332 5.23 368,623 74,609 40,326 38,192 - - 296,147 138,597 36,237 121,314 18,541 7,493 3,092 559 109 

31.12.2059 319 5.03 360,735 73,013 39,463 49,378 - - 277,807 130,014 33,992 113,801 16,564 6,539 2,637 456 85 

31.12.2060 318 5.02 366,687 74,218 40,114 38,146 - - 294,438 137,797 36,027 120,614 16,720 6,447 2,541 420 75 

31.12.2061 315 4.97 370,029 74,894 40,480 38,158 - - 297,458 139,210 36,397 121,851 16,087 6,059 2,334 369 63 

31.12.2062 313 4.93 374,049 75,708 40,919 38,174 - - 301,087 140,909 34,302 125,876 15,827 5,822 2,192 331 54 

31.12.2063 310 4.89 377,987 76,504 41,350 38,191 - - 304,641 142,572 34,737 127,333 15,248 5,479 2,015 291 46 

31.12.2064 36 0.57 45,149 9,138 4,939 35,561 - 33,122 (27,733 ) - - (27,733 ) (3,163 ) (1,110 ) (399 ) (55 ) (8 ) 

 1,279,134 1,627,917 2,233,957 2,741,999 3,533,001 7,370,358 1,831,631 5,743,989 14,945,977 33,122 93,326 1,895,609 1,862,007 3,699,518 18,805,545 327.8 20,793 סה"כ
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 (החברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של  31.12.2019( ליום Reserves Probableסה"כ תזרים מהוון מעתודות צפויות ) 
 רכיבי התזרים 

 ליום עד

  כמות
  מכירת

  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  תמלוגים  הכנסות 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  תזרים

  היטל לפני
  ומס

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 

  מס היטל 
 הכנסה 

-ב מהוון
0% 

-ב מהוון
5% 

-ב מהוון
7.5% 

-ב מהוון
10% 

-ב מהוון
15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 132 2.08 90,994 14,231 2,297 875 - - 78,184 - 17,982 60,202 58,751 58,064 57,400 56,139 54,957 
31.12.2021 138 2.17 90,683 14,183 2,289 909 - - 77,880 - 17,912 59,968 55,736 53,803 51,979 48,626 45,619 
31.12.2022 100 1.57 63,972 10,005 1,615 627 - - 54,954 - 12,639 42,315 37,456 35,316 33,343 29,837 26,825 
31.12.2023 132 2.08 87,798 13,732 2,216 848 - - 75,435 - 17,350 58,085 48,967 45,096 41,609 35,614 30,685 
31.12.2024 187 2.95 127,758 32,989 27,020 1,223 - - 120,567 - 27,730 92,836 74,536 67,047 60,458 49,497 40,870 
31.12.2025 149 2.35 101,932 37,797 42,553 974 - - 105,714 8,038 22,466 75,211 57,509 50,528 44,527 34,869 27,592 
31.12.2026 106 1.66 70,495 14,268 7,712 681 - - 63,258 116,977 (12,355 ) (41,363 ) (30,122 ) (25,850 ) (22,262 ) (16,675 ) (12,645 ) 
31.12.2027 77 1.22 50,159 10,152 5,487 490 - - 45,004 82,856 (8,706 ) (29,146 ) (20,214 ) (16,944 ) (14,261 ) (10,218 ) (7,425 ) 
31.12.2028 62 0.98 39,821 8,060 4,356 391 - - 35,726 58,774 (5,301 ) (17,747 ) (11,722 ) (9,597 ) (7,894 ) (5,410 ) (3,768 ) 
31.12.2029 54 0.85 34,871 7,058 3,815 342 - - 31,286 53,566 (5,125 ) (17,156 ) (10,792 ) (8,630 ) (6,937 ) (4,548 ) (3,035 ) 
31.12.2030 52 0.81 35,526 7,191 3,886 339 - - 31,883 36,012 (950 ) (3,179 ) (1,905 ) (1,488 ) (1,169 ) (733 ) (469 ) 
31.12.2031 64 1.00 44,228 8,952 4,838 420 - - 39,695 20,749 4,358 14,588 8,324 6,350 4,875 2,924 1,792 
31.12.2032 65 1.02 45,486 9,206 4,976 430 - - 40,826 19,107 4,995 16,724 9,088 6,772 5,081 2,915 1,712 
31.12.2033 56 0.88 37,866 7,664 4,142 362 - - 33,981 15,903 4,158 13,920 7,204 5,244 3,845 2,110 1,188 
31.12.2034 45 0.71 31,394 6,354 3,434 297 - - 28,177 13,187 3,448 11,542 5,689 4,045 2,898 1,521 821 
31.12.2035 37 0.58 27,489 5,564 3,007 254 - - 24,678 11,549 3,020 10,109 4,745 3,295 2,307 1,159 599 
31.12.2036 32 0.50 23,775 4,812 2,601 219 - - 21,344 9,989 2,612 8,743 3,909 2,651 1,814 871 432 
31.12.2037 26 0.42 19,993 4,047 2,187 184 - - 17,949 8,400 2,196 7,353 3,131 2,074 1,387 637 303 
31.12.2038 20 0.32 15,369 3,111 1,681 141 - - 13,799 6,458 1,688 5,652 2,292 1,483 969 426 194 
31.12.2039 22 0.34 17,085 3,458 1,869 155 - - 15,341 7,179 1,877 6,284 2,427 1,534 980 412 180 
31.12.2040 27 0.42 21,110 4,273 2,309 191 - - 18,956 8,871 2,319 7,765 2,856 1,763 1,101 442 185 
31.12.2041 31 0.50 25,308 5,122 2,769 227 - - 22,727 10,636 2,781 9,310 3,261 1,966 1,199 461 185 
31.12.2042 36 0.57 29,561 5,983 3,234 264 - - 26,548 12,424 3,248 10,875 3,628 2,137 1,274 469 180 
31.12.2043 40 0.64 33,905 6,862 3,709 300 - - 30,452 14,251 3,726 12,474 3,963 2,280 1,328 467 172 
31.12.2044 45 0.71 38,369 7,766 4,197 338 - - 34,463 16,129 4,217 14,118 4,272 2,400 1,367 460 162 
31.12.2045 49 0.77 42,728 8,648 4,674 373 - - 38,380 17,962 4,696 15,722 4,531 2,487 1,384 445 150 
31.12.2046 51 0.81 45,643 9,238 4,993 396 - - 41,002 19,189 5,017 16,796 4,610 2,471 1,344 414 134 
31.12.2047 53 0.83 47,759 9,667 5,225 412 - - 42,906 20,080 5,250 17,576 4,594 2,405 1,278 376 117 
31.12.2048 53 0.83 48,694 9,856 5,327 417 - - 43,748 20,474 5,353 17,921 4,461 2,281 1,185 334 99 
31.12.2049 52 0.82 48,781 9,873 5,336 415 - - 43,829 20,512 5,363 17,954 4,257 2,126 1,079 291 83 
31.12.2050 53 0.83 50,587 10,239 5,534 428 - - 45,454 21,273 5,562 18,620 4,204 2,051 1,017 262 72 
31.12.2051 54 0.86 53,087 10,745 5,807 447 - - 47,703 22,325 5,837 19,541 4,202 2,003 971 239 63 
31.12.2052 57 0.89 56,304 11,396 6,159 471 - - 50,597 23,679 6,191 20,726 4,245 1,976 936 221 55 
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31.12.2053 60 0.95 60,932 12,333 6,666 507 - - 54,758 25,627 6,700 22,431 4,375 1,989 921 208 50 
31.12.2054 67 1.05 68,816 13,928 7,528 569 - - 61,846 28,944 7,568 25,335 4,706 2,090 946 204 47 
31.12.2055 76 1.19 79,497 16,090 8,697 654 - - 71,449 33,438 8,742 29,268 5,178 2,246 993 205 45 
31.12.2056 92 1.45 98,763 19,990 10,804 808 - - 88,769 41,544 10,862 36,363 6,127 2,596 1,122 221 47 
31.12.2057 123 1.93 133,706 27,062 14,627 1,089 - - 120,182 56,245 14,706 49,231 7,900 3,269 1,380 261 53 
31.12.2058 140 2.21 155,795 31,533 17,043 1,262 - - 140,044 65,540 17,136 57,368 8,768 3,544 1,462 264 51 
31.12.2059 149 2.34 168,126 34,029 18,392 1,355 - - 151,135 70,731 18,493 61,911 9,011 3,557 1,435 248 46 
31.12.2060 145 2.28 166,842 33,769 18,252 1,337 - - 149,988 70,194 18,352 61,441 8,517 3,284 1,294 214 38 
31.12.2061 140 2.20 163,769 33,147 17,916 1,306 - - 147,232 68,905 18,015 60,312 7,962 2,999 1,155 183 31 
31.12.2062 136 2.14 162,086 32,806 17,732 1,286 - - 145,726 68,200 17,831 59,695 7,506 2,761 1,039 157 26 
31.12.2063 133 2.09 161,741 32,736 17,694 1,277 - - 145,421 68,057 17,794 59,570 7,133 2,563 943 136 21 
31.12.2064 15 0.24 19,165 3,879 2,097 151 - - 17,232 - 2,663 14,568 1,661 583 210 29 4 

 208,541 237,184 289,312 340,620 436,940 1,111,834 330,418 1,293,976 2,736,227 - - 26,445 348,705 623,802 3,037,769 54.0 3,428 "כסה
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 ( החברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של  31.12.2019ליום 2P (Probable Reserves+sReserve  Proved  )סה"כ תזרים מהוון מעתודות מסוג 
 רכיבי התזרים 

 ליום עד

  כמות
  מכירת

  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

 הכנסות 
  תמלוגים 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  תזרים

  היטל לפני
  ומס

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 

 היטל 
  מס

 הכנסה 
-ב מהוון
0% 

-ב מהוון
5% 

-ב מהוון
7.5% 

-ב מהוון
10% 

-ב מהוון
15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 587 9.26 411,501 64,359 10,388 43,887 81,025 - 232,619 - 18,539 214,080 208,921 206,477 204,117 199,631 195,427 
31.12.2021 687 10.83 481,670 75,333 12,160 44,572 10,690 - 363,235 - 58,768 304,466 282,980 273,166 263,907 246,884 231,615 
31.12.2022 591 9.32 438,894 68,643 11,080 43,929 1,611 - 335,791 - 50,177 285,615 252,818 238,374 225,060 201,389 181,062 
31.12.2023 667 10.52 510,350 79,819 12,884 44,538 - - 398,877 - 64,173 334,704 282,162 259,855 239,765 205,219 176,818 
31.12.2024 727 11.46 565,717 101,485 38,077 45,012 - - 457,296 - 77,610 379,686 304,841 274,212 247,262 202,435 167,151 
31.12.2025 721 11.37 575,689 116,519 62,978 45,055 - - 477,092 8,038 80,314 388,740 297,248 261,164 230,144 180,228 142,614 
31.12.2026 678 10.69 555,169 112,366 60,733 44,824 - - 458,713 116,977 51,031 290,705 211,701 181,676 156,459 117,197 88,874 
31.12.2027 650 10.24 548,698 111,056 60,025 44,713 - - 452,954 153,140 41,389 258,425 179,231 150,235 126,441 90,594 65,838 
31.12.2028 636 10.02 548,037 110,923 59,953 44,673 - - 452,394 182,747 34,450 235,197 155,354 127,192 104,615 71,697 49,933 
31.12.2029 626 9.88 550,939 111,510 60,270 55,930 - - 443,769 202,918 27,827 213,023 134,007 107,163 86,138 56,467 37,688 
31.12.2030 619 9.77 556,444 112,624 60,872 44,679 - - 460,013 215,286 54,305 190,422 114,085 89,110 69,999 43,892 28,075 
31.12.2031 611 9.64 557,351 112,808 60,972 44,663 - - 460,852 215,679 55,296 189,877 108,342 82,656 63,454 38,058 23,329 
31.12.2032 601 9.48 557,180 112,773 60,953 44,636 - - 460,723 215,618 55,329 189,776 103,127 76,848 57,654 33,076 19,430 
31.12.2033 588 9.26 555,267 112,386 60,744 44,590 - - 459,035 214,828 55,122 189,084 97,859 71,226 52,222 28,657 16,133 
31.12.2034 574 9.05 557,499 112,838 60,988 55,831 - - 449,818 210,515 53,995 185,309 91,338 64,934 46,527 24,422 13,176 
31.12.2035 561 8.84 420,277 85,064 45,976 39,085 - - 342,104 160,105 41,717 140,282 65,852 45,727 32,020 16,076 8,312 
31.12.2036 551 8.69 417,839 84,571 45,710 39,046 - - 339,932 159,088 41,594 139,250 62,255 42,224 28,894 13,876 6,875 
31.12.2037 539 8.50 412,807 83,552 45,159 38,985 - - 335,429 156,981 41,043 137,405 58,505 38,757 25,920 11,907 5,654 
31.12.2038 528 8.32 408,012 82,582 44,635 38,928 - - 331,137 154,972 40,518 135,647 55,006 35,592 23,262 10,221 4,651 
31.12.2039 524 8.27 411,222 83,231 44,986 50,203 - - 322,774 151,058 39,495 132,221 51,063 32,273 20,613 8,663 3,778 
31.12.2040 526 8.29 416,294 84,258 45,541 38,971 - - 338,606 158,468 41,432 138,706 51,017 31,494 19,658 7,903 3,303 
31.12.2041 524 8.27 423,124 85,640 46,288 39,007 - - 344,765 161,350 42,185 141,229 49,472 29,829 18,196 6,997 2,802 
31.12.2042 524 8.27 431,383 87,312 47,191 39,054 - - 352,208 164,833 43,096 144,279 48,133 28,347 16,899 6,216 2,386 
31.12.2043 524 8.27 440,230 89,103 48,159 39,105 - - 360,181 168,565 44,072 147,545 46,879 26,967 15,711 5,527 2,033 
31.12.2044 526 8.29 450,030 91,086 49,231 50,430 - - 357,745 167,425 43,774 146,547 44,344 24,915 14,186 4,774 1,683 
31.12.2045 524 8.27 457,520 92,602 50,051 39,205 - - 375,764 175,858 45,978 153,928 44,360 24,345 13,546 4,360 1,473 
31.12.2046 523 8.24 464,929 94,102 50,861 39,243 - - 382,446 178,985 46,796 156,665 42,999 23,049 12,533 3,859 1,249 
31.12.2047 520 8.20 471,791 95,491 51,612 39,276 - - 388,637 181,882 47,554 159,201 41,614 21,788 11,578 3,410 1,058 
31.12.2048 517 8.15 478,430 96,834 52,338 39,307 - - 394,628 184,686 48,287 161,655 40,243 20,580 10,688 3,011 895 
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31.12.2049 511 8.06 481,766 97,510 52,703 50,574 - - 386,386 180,829 47,278 158,279 37,527 18,745 9,513 2,564 730 
31.12.2050 506 7.98 486,387 98,445 53,209 39,324 - - 401,826 188,055 49,167 164,604 37,168 18,134 8,994 2,318 633 
31.12.2051 502 7.91 491,028 99,384 53,716 39,339 - - 406,021 190,018 49,681 166,322 35,767 17,044 8,262 2,037 533 
31.12.2052 499 7.87 497,159 100,625 54,387 39,367 - - 411,554 192,607 50,358 168,589 34,528 16,071 7,613 1,795 450 
31.12.2053 493 7.78 500,446 101,290 54,747 39,371 - - 414,531 194,001 50,722 169,808 33,122 15,058 6,971 1,572 378 
31.12.2054 489 7.71 505,307 102,274 55,278 50,653 - - 407,659 190,784 49,881 166,993 31,022 13,775 6,232 1,345 310 
31.12.2055 485 7.64 510,185 103,262 55,812 39,405 - - 423,331 198,119 51,799 173,413 30,680 13,307 5,884 1,214 268 
31.12.2056 482 7.60 516,230 104,485 56,473 39,433 - - 428,785 200,672 52,466 175,648 29,596 12,538 5,418 1,069 226 
31.12.2057 476 7.51 519,731 105,194 56,856 39,439 - - 431,955 202,155 52,854 176,946 28,395 11,750 4,962 937 190 
31.12.2058 472 7.44 524,418 106,142 57,369 39,454 - - 436,191 204,137 53,372 178,681 27,308 11,037 4,555 823 160 
31.12.2059 468 7.37 528,860 107,041 57,855 50,733 - - 428,942 200,745 52,485 175,712 25,575 10,096 4,072 703 131 
31.12.2060 463 7.30 533,530 107,986 58,366 39,483 - - 444,426 207,991 54,380 182,055 25,237 9,731 3,835 634 113 
31.12.2061 455 7.17 533,799 108,041 58,395 39,464 - - 444,690 208,115 54,412 182,163 24,049 9,057 3,489 551 94 
31.12.2062 449 7.07 536,136 108,514 58,651 39,461 - - 446,812 209,108 52,133 185,572 23,333 8,583 3,231 488 80 
31.12.2063 443 6.99 539,727 109,241 59,044 39,467 - - 450,063 210,629 52,530 186,903 22,381 8,042 2,958 428 67 
31.12.2064 52 0.82 64,314 13,017 7,036 35,712 - 33,122 (10,502 ) - 2,663 (13,165 ) (1,501 ) (527 ) (189 ) (26 ) (4 ) 

 1,487,675 1,865,101 2,523,269 3,082,618 3,969,941 8,482,191 2,162,048 7,037,964 17,682,204 33,122 93,326 1,922,054 2,210,712 4,323,320 21,843,315 381.9 24,221 "כסה
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 (החברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של  31.12.2019ליום ( Reserves Possibleסה"כ תזרים מהוון מעתודות אפשריות )

 
 רכיבי התזרים 

 

 ליום עד

  כמות
  מכירת

  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

 הכנסות 
  תמלוגים 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  תזרים

  היטל לפני
  ומס

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 

 היטל 
  מס

 הכנסה 
-ב מהוון
0% 

-ב מהוון
5% 

-ב מהוון
7.5% 

-ב מהוון
10% 

-ב מהוון
15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 59 0.92 39,729 6,214 1,003 394 - - 34,125 - 7,849 26,276 25,643 25,343 25,053 24,503 23,987 
31.12.2021 41 0.64 31,382 4,908 792 295 - - 26,971 - 6,203 20,768 19,302 18,633 18,001 16,840 15,799 
31.12.2022 86 1.35 63,114 9,871 1,593 587 - - 54,249 - 12,477 41,772 36,975 34,863 32,916 29,454 26,481 
31.12.2023 94 1.48 73,553 11,504 1,857 667 - - 63,239 - 14,545 48,694 41,050 37,805 34,882 29,856 25,724 
31.12.2024 32 0.50 29,191 13,206 16,543 250 - - 32,278 - 7,424 24,854 19,955 17,950 16,186 13,251 10,942 
31.12.2025 32 0.50 29,194 5,909 3,194 250 - - 26,229 59,352 (7,618 ) (25,505 ) (19,502 ) (17,135 ) (15,100 ) (11,825 ) (9,357 ) 
31.12.2026 71 1.13 58,172 11,774 6,364 521 - - 52,241 40,970 2,592 8,679 6,320 5,424 4,671 3,499 2,653 
31.12.2027 87 1.38 70,280 14,225 7,688 632 - - 63,112 50,061 3,002 10,049 6,970 5,842 4,917 3,523 2,560 
31.12.2028 85 1.33 69,357 14,038 7,587 620 - - 62,287 52,589 2,231 7,468 4,933 4,038 3,322 2,276 1,585 
31.12.2029 78 1.23 65,253 13,207 7,138 578 - - 58,606 32,193 6,075 20,338 12,794 10,231 8,224 5,391 3,598 
31.12.2030 64 1.01 54,579 11,047 5,971 481 - - 49,022 22,942 5,998 20,081 12,031 9,397 7,382 4,629 2,961 
31.12.2031 61 0.96 54,489 11,029 5,961 472 - - 48,949 22,908 5,989 20,051 11,441 8,729 6,701 4,019 2,464 
31.12.2032 63 0.99 58,102 11,760 6,356 498 - - 52,199 24,429 6,387 21,383 11,620 8,659 6,496 3,727 2,189 
31.12.2033 68 1.08 64,432 13,041 7,049 549 - - 57,891 27,093 7,084 23,714 12,273 8,933 6,550 3,594 2,023 
31.12.2034 75 1.18 69,437 14,054 7,596 595 - - 62,384 29,196 7,633 25,555 12,596 8,955 6,416 3,368 1,817 
31.12.2035 80 1.26 63,435 12,839 6,939 573 - - 56,962 26,658 6,970 23,334 10,954 7,606 5,326 2,674 1,383 
31.12.2036 81 1.27 61,393 12,426 6,716 564 - - 55,120 25,796 6,744 22,579 10,095 6,847 4,685 2,250 1,115 
31.12.2037 80 1.27 61,590 12,466 6,738 563 - - 55,298 25,880 6,766 22,652 9,645 6,390 4,273 1,963 932 
31.12.2038 83 1.31 64,123 12,979 7,015 585 - - 57,575 26,945 7,045 23,585 9,564 6,188 4,045 1,777 809 
31.12.2039 80 1.26 62,634 12,677 6,852 568 - - 56,240 26,320 6,882 23,038 8,897 5,623 3,592 1,510 658 
31.12.2040 74 1.16 58,396 11,819 6,388 528 - - 52,438 24,541 6,416 21,481 7,901 4,877 3,044 1,224 511 
31.12.2041 66 1.05 53,589 10,846 5,862 481 - - 48,124 22,522 5,888 19,713 6,905 4,164 2,540 977 391 
31.12.2042 65 1.03 53,662 10,861 5,870 478 - - 48,192 22,554 5,897 19,742 6,586 3,879 2,312 851 326 
31.12.2043 61 0.97 51,559 10,436 5,640 457 - - 46,307 21,672 5,666 18,969 6,027 3,467 2,020 711 261 
31.12.2044 57 0.90 48,855 9,888 5,345 430 - - 43,882 20,537 5,369 17,976 5,439 3,056 1,740 586 206 
31.12.2045 51 0.80 44,376 8,982 4,854 388 - - 39,861 18,655 4,877 16,329 4,706 2,582 1,437 463 156 
31.12.2046 47 0.74 41,689 8,438 4,561 362 - - 37,450 17,526 4,582 15,341 4,210 2,257 1,227 378 122 
31.12.2047 44 0.70 40,244 8,145 4,403 347 - - 36,154 16,920 4,424 14,810 3,871 2,027 1,077 317 98 
31.12.2048 35 0.55 32,272 6,532 3,530 277 - - 28,994 13,569 3,548 11,877 2,957 1,512 785 221 66 
31.12.2049 32 0.50 29,707 6,013 3,250 253 - - 26,691 12,491 3,266 10,934 2,592 1,295 657 177 50 
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31.12.2050 34 0.54 32,839 6,647 3,592 278 - - 29,506 13,809 3,610 12,087 2,729 1,332 660 170 46 
31.12.2051 37 0.58 35,782 7,242 3,914 301 - - 32,153 15,048 3,934 13,171 2,832 1,350 654 161 42 
31.12.2052 39 0.61 38,722 7,837 4,236 324 - - 34,797 16,285 4,258 14,254 2,919 1,359 644 152 38 
31.12.2053 41 0.65 41,588 8,417 4,550 346 - - 37,374 17,491 4,573 15,310 2,986 1,358 629 142 34 
31.12.2054 43 0.68 44,498 9,006 4,868 368 - - 39,991 18,716 4,893 16,382 3,043 1,351 611 132 30 
31.12.2055 45 0.71 47,331 9,580 5,178 390 - - 42,539 19,908 5,205 17,426 3,083 1,337 591 122 27 
31.12.2056 47 0.74 50,156 10,151 5,487 411 - - 45,080 21,098 5,516 18,467 3,112 1,318 570 112 24 
31.12.2057 47 0.74 51,441 10,412 5,627 419 - - 46,238 21,639 5,658 18,941 3,039 1,258 531 100 20 
31.12.2058 36 0.56 39,494 7,994 4,320 320 - - 35,501 16,614 4,344 14,543 2,223 898 371 67 13 
31.12.2059 (6 ) (0.10 ) (7,263 ) (1,470 ) (795 ) (59 ) - - (6,529 ) (3,056 ) (799 ) (2,675 ) (389 ) (154 ) (62 ) (11 ) (2 ) 
31.12.2060 (45 ) (0.71 ) (52,111 ) (10,547 ) (5,701 ) (418 ) - - (46,847 ) (21,924 ) (5,732 ) (19,190 ) (2,660 ) (1,026 ) (404 ) (67 ) (12 ) 
31.12.2061 (54 ) (0.86 ) (63,644 ) (12,882 ) (6,962 ) (508 ) - - (57,218 ) (26,778 ) (7,001 ) (23,439 ) (3,094 ) (1,165 ) (449 ) (71 ) (12 ) 
31.12.2062 (67 ) (1.06 ) (80,102 ) (16,213 ) (8,763 ) (636 ) - - (72,017 ) (33,704 ) (8,812 ) (29,501 ) (3,709 ) (1,365 ) (514 ) (78 ) (13 ) 
31.12.2063 (62 ) (0.97 ) (75,175 ) (15,215 ) (8,224 ) (593 ) - - (67,589 ) (31,632 ) (8,270 ) (27,687 ) (3,315 ) (1,191 ) (438 ) (63 ) (10 ) 
31.12.2064 (7 ) (0.11 ) (8,570 ) (1,734 ) (937 ) (67 ) - - (7,705 ) - (1,772 ) (5,933 ) (677 ) (237 ) (85 ) (12 ) (2 ) 

 122,737 153,040 208,686 255,859 326,872 608,693 181,817 727,835 1,518,345 - - 15,117 181,047 340,357 1,692,772 32.4 2,057 "כ סה
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 ( החברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של  31.12.2019ליום 3P (Proved Reserves+Probable Reserves+Possible Reserves  ) מסוג סה"כ תזרים מהוון מעתודות  
 רכיבי התזרים 

  כמות ליום עד
  מכירת

  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

  תמלוגים  הכנסות 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  תזרים

  היטל לפני
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0% 
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5% 
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-ב מהוון
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15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 646 10.18 451,230 70,572 11,391 44,280 81,025 - 266,744 - 26,388 240,356 234,564 231,820 229,171 224,133 219,414 
31.12.2021 728 11.47 513,052 80,241 12,952 44,867 10,690 - 390,206 - 64,971 325,234 302,282 291,799 281,908 263,724 247,414 
31.12.2022 677 10.68 502,008 78,514 12,673 44,516 1,611 - 390,041 - 62,654 327,387 289,793 273,237 257,976 230,843 207,543 
31.12.2023 761 12.00 583,903 91,322 14,741 45,205 - - 462,116 - 78,718 383,398 323,212 297,660 274,647 235,075 202,542 
31.12.2024 759 11.96 594,908 114,691 54,620 45,262 - - 489,574 - 85,034 404,540 324,796 292,162 263,448 215,686 178,093 
31.12.2025 753 11.87 604,883 122,428 66,172 45,305 - - 503,321 67,390 72,696 363,236 277,746 244,029 215,045 168,403 133,257 
31.12.2026 749 11.81 613,341 124,140 67,097 45,344 - - 510,954 157,947 53,623 299,384 218,021 187,100 161,130 120,696 91,527 
31.12.2027 737 11.62 618,977 125,281 67,713 45,344 - - 516,065 203,201 44,390 268,474 186,201 156,077 131,358 94,117 68,398 
31.12.2028 720 11.36 617,394 124,961 67,540 45,293 - - 514,681 235,336 36,681 242,664 160,286 131,230 107,936 73,973 51,519 
31.12.2029 704 11.10 616,191 124,717 67,409 56,508 - - 502,375 235,111 33,902 233,361 146,801 117,395 94,362 61,858 41,286 
31.12.2030 684 10.78 611,023 123,671 66,843 45,160 - - 509,034 238,228 60,304 210,503 126,116 98,507 77,381 48,521 31,035 
31.12.2031 672 10.60 611,840 123,836 66,933 45,136 - - 509,801 238,587 61,285 209,929 119,783 91,385 70,155 42,077 25,792 
31.12.2032 664 10.48 615,281 124,533 67,309 45,135 - - 512,923 240,048 61,716 211,159 114,747 85,507 64,151 36,803 21,619 
31.12.2033 656 10.34 619,699 125,427 67,792 45,139 - - 516,926 241,921 62,206 212,799 110,132 80,159 58,772 32,251 18,156 
31.12.2034 649 10.23 626,936 126,892 68,584 56,426 - - 512,202 239,711 61,628 210,864 103,934 73,889 52,943 27,790 14,992 
31.12.2035 640 10.10 483,711 97,903 52,916 39,657 - - 399,067 186,763 48,687 163,616 76,805 53,333 37,346 18,750 9,694 
31.12.2036 632 9.96 479,232 96,997 52,426 39,609 - - 395,052 184,884 48,339 161,829 72,349 49,070 33,580 16,127 7,990 
31.12.2037 619 9.76 474,397 96,018 51,897 39,549 - - 390,728 182,860 47,809 160,058 68,150 45,147 30,193 13,870 6,586 
31.12.2038 610 9.62 472,136 95,560 51,650 39,512 - - 388,712 181,917 47,563 159,232 64,570 41,781 27,307 11,998 5,460 
31.12.2039 604 9.53 473,856 95,908 51,838 50,771 - - 379,014 177,379 46,376 155,259 59,961 37,896 24,205 10,173 4,436 
31.12.2040 600 9.45 474,691 96,077 51,929 39,499 - - 391,043 183,008 47,848 160,187 58,918 36,371 22,703 9,127 3,814 
31.12.2041 591 9.31 476,713 96,487 52,150 39,488 - - 392,889 183,872 48,074 160,943 56,377 33,993 20,736 7,974 3,194 
31.12.2042 590 9.30 485,045 98,173 53,062 39,533 - - 400,400 187,387 48,993 164,020 54,719 32,226 19,212 7,066 2,712 
31.12.2043 586 9.24 491,789 99,538 53,800 39,562 - - 406,489 190,237 49,738 166,514 52,906 30,433 17,731 6,238 2,295 
31.12.2044 583 9.19 498,885 100,974 54,576 50,860 - - 401,627 187,961 49,143 164,522 49,784 27,972 15,926 5,360 1,889 
31.12.2045 575 9.07 501,896 101,584 54,905 39,593 - - 415,625 194,512 50,856 170,257 49,066 26,927 14,983 4,823 1,629 
31.12.2046 570 8.98 506,618 102,539 55,422 39,605 - - 419,895 196,511 51,378 172,006 47,209 25,306 13,761 4,237 1,372 
31.12.2047 564 8.90 512,036 103,636 56,014 39,623 - - 424,791 198,802 51,977 174,011 45,485 23,815 12,655 3,727 1,156 
31.12.2048 552 8.70 510,703 103,366 55,869 39,583 - - 423,622 198,255 51,834 173,532 43,200 22,092 11,473 3,232 961 
31.12.2049 542 8.55 511,473 103,522 55,953 50,827 - - 413,077 193,320 50,544 169,213 40,119 20,039 10,171 2,741 781 
31.12.2050 540 8.52 519,225 105,091 56,801 39,602 - - 431,333 201,864 52,778 176,691 39,897 19,465 9,655 2,488 679 
31.12.2051 538 8.49 526,810 106,626 57,631 39,640 - - 438,174 205,065 53,615 179,494 38,600 18,394 8,916 2,198 575 
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 . הוגן שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור ללא או מסוים היוון בשיעור חושבו אם בין, מהוונים תזרים נתוני כי יובהר – זהרהא

חוק ניירות ערך. הנתונים לעיל לא  32סעיף  בו  ותנתוני התזרימים המהוונים כאמור לעיל, הינם מידע צופה פני עתיד כמשמע  –אזהרת מידע צופה פני עתיד  
הגז הטבעי מהפרויקט, עלויות תפעוליות, הוצאות הוניות,  מבוססים על הנחות שונות, ביניהן ביחס לכמויות הגז והקונדנסט שיופקו, קצב ומשך מכירות

קו בפועל,  הוצאות נטישה, שיעורי תמלוגים ומחירי המכירה ואשר לגביהן אין כל ודאות כי יתממשו. יצוין, כי כמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט, שיופ
וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או ההוצאות האמורות וההכנסות האמורות עשויות להיות שונות מהותית מההערכות 

ו/או כתוצאה ממחירי המכירה  משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מהביצועים בפועל של הפרויקט
 בפועל ו/או כתוצאה משינויים גיאופוליטיים שיחולו.

  
 

  

31.12.2052 538 8.48 535,881 108,462 58,623 39,691 - - 446,350 208,892 54,615 182,843 37,448 17,430 8,257 1,947 488 
31.12.2053 534 8.42 542,034 109,708 59,296 39,717 - - 451,905 211,492 55,295 185,118 36,108 16,416 7,600 1,714 412 
31.12.2054 532 8.39 549,805 111,281 60,146 51,021 - - 447,650 209,500 54,774 183,375 34,065 15,127 6,844 1,477 340 
31.12.2055 530 8.35 557,516 112,841 60,990 39,795 - - 465,870 218,027 57,004 190,839 33,763 14,644 6,475 1,336 295 
31.12.2056 529 8.34 566,385 114,636 61,960 39,843 - - 473,866 221,769 57,982 194,114 32,708 13,856 5,987 1,182 250 
31.12.2057 524 8.26 571,171 115,605 62,484 39,857 - - 478,193 223,794 58,512 195,887 31,434 13,007 5,493 1,037 210 
31.12.2058 508 8.00 563,912 114,136 61,689 39,774 - - 471,692 220,752 57,716 193,224 29,531 11,935 4,925 890 173 
31.12.2059 461 7.27 521,597 105,571 57,060 50,674 - - 422,413 197,689 51,686 173,037 25,186 9,943 4,010 693 129 
31.12.2060 418 6.59 481,419 97,439 52,665 39,066 - - 397,579 186,067 48,648 162,864 22,577 8,705 3,431 567 101 
31.12.2061 401 6.32 470,154 95,159 51,433 38,956 - - 387,472 181,337 47,411 158,724 20,955 7,892 3,040 480 82 
31.12.2062 382 6.02 456,033 92,301 49,888 38,825 - - 374,795 175,404 43,321 156,071 19,623 7,219 2,717 411 67 
31.12.2063 382 6.02 464,553 94,025 50,820 38,874 - - 382,473 178,997 44,260 159,216 19,066 6,850 2,520 364 57 
31.12.2064 45 0.71 55,744 11,283 6,098 35,645 - 33,122 (18,207 ) - 891 (19,098 ) (2,178 ) (764 ) (275 ) (38 ) (6 ) 

 1,610,412 2,018,141 2,731,955 3,338,477 4,296,813 9,090,884 2,343,866 7,765,799 19,200,549 33,122 93,326 1,937,171 2,391,759 4,663,677 23,536,086 414.3 26,278 "כ סה
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ידי -על בוצע אשר(, דולר)באלפי  .201931.12 ליום( הגז מכירות וכמות הגז)מחיר  המהוון התזרים את המרכיבים העיקריים לפרמטרים רגישות ניתוח להלן .ו

   :39החברה

 
 דרשו על מנת להתאים לגידול בכמות מכירות הגז. ילעניין ניתוח רגישות לתזרים המהוון למשתנה היקף מכירות הגז, יצוין כי לא נכללו עלויות בגין קידוחים נוספים שייתכן וי 39

 סה"כ    רגישות / קטגוריה  
שווי נוכחי   

   10%בהוון של  
שווי נוכחי   

   15%בהוון של  
שווי נוכחי   

 סה"כ    רגישות / קטגוריה      20%בהוון של  
שווי נוכחי   

   10%בהוון של  
שווי נוכחי   

   15%בהוון של  
שווי נוכחי   

   20%בהוון של  

  10%קיטון במחיר הגז בשיעור של    10%גידול במחיר הגז בשיעור של  

           1Pרזרבות מוכחות  
8,039,983   

         
2,416,122   

         
1,763,084   

         
1,389,013   

        1Pרזרבות מוכחות  
6,707,402   

      
2,050,372   

      
1,490,272   

   
1,166,399    (Proved Reserves )  (Proved Reserves ) 

          רזרבות צפויות  
1,219,662   

            
309,891  

            
252,187  

            
221,116  

       רזרבות צפויות  
1,000,869   

         
266,896  

         
220,574  

      
194,578   (Probable Reserves )  (Probable Reserves ) 

           2Pסה"כ רזרבות מסוג  
9,259,645   

         
2,726,013   

         
2,015,271   

         
1,610,129   

        2Pסה"כ רזרבות מסוג  
7,708,271   

      
2,317,268   

      
1,710,845   

   
1,360,977    (Proved+Probable Reserves )  (Proved+Probable Reserves ) 

             רזרבות אפשריות  
666,715  

            
225,536  

            
164,441  

            
131,414  

          רזרבות אפשריות  
549,561  

         
193,378  

         
143,424  

      
115,851   (Possible Reserves)  (Possible Reserves) 

            3Pסה"כ רזרבות מסוג  
9,926,360   

         
2,951,549   

         
2,179,712   

         
1,741,543   

         3Pסה"כ רזרבות מסוג  
8,257,832   

      
2,510,646   

      
1,854,270   

   
1,476,828    (Proved+Probable+Possible 

Reserves ) 
 (Proved+Probable+Possible 

Reserves ) 
  15%קיטון במחיר הגז בשיעור של    15%גידול במחיר הגז בשיעור של  

           1Pרזרבות מוכחות  
8,371,009   

         
2,503,595   

         
1,827,526   

         
1,441,296   

        1Pרזרבות מוכחות  
6,377,530   

      
1,956,778   

      
1,419,502   

   
1,108,223    (Proved Reserves )  (Proved Reserves ) 

          רזרבות צפויות  
1,274,732   

            
321,332  

            
260,664  

            
228,198  

          רזרבות צפויות  
944,356  

         
256,410  

         
213,085  

      
188,372   (Probable Reserves )  (Probable Reserves ) 

           2Pסה"כ רזרבות מסוג  
9,645,741   

         
2,824,927   

         
2,088,190   

         
1,669,494   

        2Pסה"כ רזרבות מסוג  
7,321,886   

      
2,213,188   

      
1,632,587   

   
1,296,595    (Proved+Probable Reserves )  (Proved+Probable Reserves ) 

             רזרבות אפשריות  
703,178  

            
237,911  

            
173,007  

            
137,823  

          רזרבות אפשריות  
517,536  

         
183,324  

         
136,256  

      
110,165   (Possible Reserves)  (Possible Reserves) 

          3Pסה"כ רזרבות מסוג  
10,348,919  

         
3,062,839   

         
2,261,197   

         
1,807,317   

         3Pסה"כ רזרבות מסוג  
7,839,422   

      
2,396,512   

      
1,768,843   

   
1,406,760    (Proved+Probable+Possible 

Reserves ) 
 (Proved+Probable+Possible 

Reserves ) 
  20%קיטון במחיר הגז בשיעור של    20%גידול במחיר הגז בשיעור של  

           1Pרזרבות מוכחות  
8,704,353   

         
2,592,305   

         
1,892,869   

         
1,494,259   

        1Pרזרבות מוכחות  
6,045,419   

      
1,860,785   

      
1,346,807   

   
1,048,571    (Proved Reserves )  (Proved Reserves ) 
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 רזרבות צפויות  
 (Probable Reserves ) 

         
1,331,380   

            
333,671  

            
269,844  

            
235,833  

 רזרבות צפויות  
 (Probable Reserves ) 

         
892,421  

         
246,976  

         
205,792  

      
181,871  

         2Pסה"כ רזרבות מסוג  
10,035,733  

         
2,925,977   

         
2,162,712   

         
1,730,092   

        2Pסה"כ רזרבות מסוג  
6,937,840   

      
2,107,762   

      
1,552,599   

   
1,230,441    (Proved+Probable Reserves )  (Proved+Probable Reserves ) 

             רזרבות אפשריות  
734,967  

            
247,015  

            
178,848  

            
141,942  

          רזרבות אפשריות  
484,685  

         
174,660  

         
130,702  

      
106,101   (Possible Reserves)  (Possible Reserves) 

          3Pסה"כ רזרבות מסוג  
10,770,700  

         
3,172,992   

         
2,341,561   

         
1,872,034   

         3Pסה"כ רזרבות מסוג  
7,422,525   

      
2,282,422   

      
1,683,301   

   
1,336,542    (Proved+Probable+Possible 

Reserves ) 
 (Proved+Probable+Possible 

Reserves ) 
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שווי נוכחי   סה"כ  רגישות / קטגוריה 
 10%בהוון של  

שווי נוכחי  
 15%בהוון של  

שווי נוכחי  
שווי נוכחי   סה"כ  רגישות / קטגוריה  20%בהוון של  

 10%בהוון של  
שווי נוכחי  

 15%בהוון של  
שווי נוכחי  

 20%בהוון של  

  10%קיטון בכמות הגז בשיעור של    10%גידול בכמות הגז בשיעור של  

                      1Pרזרבות מוכחות  
7,246,156   

                     
2,402,904   

                     
1,762,316   

                     
1,389,850   

      1Pרזרבות מוכחות  
6,688,734   

                     
2,047,090   

                     
1,488,245   

                     
1,164,985    (Proved Reserves )  (Proved Reserves ) 

                     רזרבות צפויות  
1,038,898   

                        
307,671  

                        
252,056  

                        
221,205  

     רזרבות צפויות  
1,001,496   

                        
268,762  

                        
222,079  

                        
195,763   (Probable Reserves )  (Probable Reserves ) 

                      2Pסה"כ רזרבות מסוג  
8,285,055   

                     
2,710,576   

                     
2,014,373   

                     
1,611,055   

      2Pסה"כ רזרבות מסוג  
7,690,231   

                     
2,315,852   

                     
1,710,324   

                     
1,360,749    (Proved+Probable Reserves )  (Proved+Probable Reserves ) 

                        רזרבות אפשריות  
612,682  

                        
223,648  

                        
164,180  

                        
131,439  

        רזרבות אפשריות  
544,252  

                        
190,843  

                        
141,535  

                        
114,408   (Possible Reserves)  (Possible Reserves) 

   3Pסה"כ רזרבות מסוג  
                    

8,897,736   
                     

2,934,223   
                     

2,178,552   
                     

1,742,494   

   3Pסה"כ רזרבות מסוג  
    

8,234,483   
                     

2,506,695   
                     

1,851,859   
                     

1,475,157    (Proved+Probable+Possible 
Reserves ) 

 (Proved+Probable+Possible 
Reserves ) 

  15%קיטון בכמות הגז בשיעור של    15%גידול בכמות הגז בשיעור של  

                      1Pרזרבות מוכחות  
7,211,861   

                     
2,481,251   

                     
1,825,633   

                     
1,442,333   

      1Pרזרבות מוכחות  
6,349,500   

                     
1,951,782   

                     
1,416,398   

                     
1,106,052    (Proved Reserves )  (Proved Reserves ) 

                     רזרבות צפויות  
1,006,398   

                        
318,122  

                        
260,527  

                        
228,356  

        רזרבות צפויות  
943,297  

                        
257,820  

                        
214,196  

                        
189,204   (Probable Reserves )  (Probable Reserves ) 

                      2Pסה"כ רזרבות מסוג  
8,218,260   

                     
2,799,372   

                     
2,086,160   

                     
1,670,689   

      2Pסה"כ רזרבות מסוג  
7,292,797   

                     
2,209,602   

                     
1,630,595   

                     
1,295,256    (Proved+Probable Reserves )  (Proved+Probable Reserves ) 

                        רזרבות אפשריות  
611,356  

                        
234,182  

                        
172,389  

                        
137,807  

        רזרבות אפשריות  
511,591  

                        
180,937  

                        
134,589  

                        
108,959   (Possible Reserves)  (Possible Reserves) 

   3Pסה"כ רזרבות מסוג  
                    

8,829,616   
                     

3,033,554   
                     

2,258,550   
                     

1,808,496   

   3Pסה"כ רזרבות מסוג  
    

7,804,388   
                     

2,390,539   
                     

1,765,184   
                     

1,404,215    (Proved+Probable+Possible 
Reserves ) 

 (Proved+Probable+Possible 
Reserves ) 

  20%קיטון בכמות הגז בשיעור של    20%גידול בכמות הגז בשיעור של  

                      1Pרזרבות מוכחות  
7,163,576   

                     
2,558,298   

                     
1,889,144   

                     
1,495,303   

      1Pרזרבות מוכחות  
6,008,051   

                     
1,854,042   

                     
1,342,598   

                     
1,045,621    (Proved Reserves )  (Proved Reserves ) 

                     רזרבות צפויות  
1,002,347   

                        
330,247  

                        
269,884  

                        
236,106  

        רזרבות צפויות  
886,040  

                        
246,261  

                        
205,361  

                        
181,555   (Probable Reserves )  (Probable Reserves ) 

                      2Pסה"כ רזרבות מסוג  
8,165,923   

                     
2,888,545   

                     
2,159,028   

                     
1,731,409   

      2Pסה"כ רזרבות מסוג  
6,894,091   

                     
2,100,303   

                     
1,547,959   

                     
1,227,176    (Proved+Probable Reserves )  (Proved+Probable Reserves ) 
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 רזרבות אפשריות  
 (Possible Reserves) 

                       
604,123  

                        
237,196  

                        
174,363  

                        
138,976  

 רזרבות אפשריות  
 (Possible Reserves) 

       
481,650  

                        
174,043  

                        
130,360  

                        
105,885  

   3Pסה"כ רזרבות מסוג  
                    

8,770,046   
                     

3,125,741   
                     

2,333,391   
                     

1,870,385   

   3Pסה"כ רזרבות מסוג  
    

7,375,741   
                     

2,274,346   
                     

1,678,319   
                     

1,333,060    (Proved+Probable+Possible 
Reserves ) 

 (Proved+Probable+Possible 
Reserves ) 
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 40לוויתן במאגר מותנים משאבים (4)

  כמויות נתוני .א

 מותנים  כמשאבים  המסווגים,  לוויתן  שבמאגר  והקונדנסט  המותנים  המשאבים,  NSAI  דוח  פי-על

 : להלן כמפורט םה(, Development Pending) בבחינה פיתוח הצדקת בשלב

 גז טבעי

BCF 

 ( Gross( בנכס הנפט )100%סה"כ ) קטגוריה 
 

המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות   החלקסה"כ 
  (Net) החברהשל 

 

פיתוחים   א'1שלב  
 עתידיים

פיתוחים   א'1שלב  סה"כ
 עתידיים

 סה"כ

 האומדן הנמוך 
(Low Estimate - 1C ) 

5,071.8 334.1 5,405.9 1,126.0 74.4 1,200.4 

 האומדן הטוב ביותר
(-Best Estimate 2C ) 

4,588.2 4,850.7 9,438.8 1,018.2 1,080.7 2,098.9 

 האומדן הגבוה 
(3C-High Estimate) 

4,016.9 9,208.9 13,225.9 891.0 2,051.7 2,942.7 

 

 

 

 

 

 

 

 הפוטנציאליים השווקים, לוויתן בפרויקט המוערכים המשאבים של המשמעותי ההיקף לאור .1

 השווקים לתיאור. הבינלאומי השוקהאזורי ו/או  שוקה או/ו המקומי השוק הינם, אלו למשאבים

 התקשרויותלפרטים אודות . הלןל (ב2)ב()1.7.15 סעיף ראו, כאמור למשאבים הפוטנציאליים

 הלן.ל )ב(1.7.15-ו )ה(1.7.14סעיפים  ראוגז נוסף,  בחינת האפשרות לייצואו גז לייצוא

' א1 שלב בקטגוריית לוויתן בפרויקט המותנים המשאבים סיווג כי מצוין המשאבים בדוח .2

 גז  למכירת  נוספים  הסכמים  ובחתימת  נוספים  קידוחים  לביצוע  החלטות  בקבלת  מותנה,  כעתודות

 כעתודות עתידיים פיתוחים בקטגוריית לוויתן בפרויקט המותנים המשאבים סיווג וכי, טבעי

 ככל. טבעי גז למכירת נוספים הסכמים ובחתימת נוספות השקעה החלטות בקבלת מותנה

 . כעתודות  מסווגים  להיות  עשויים  ,כולם  או  חלקם,  המותנים  המשאבים,  ל"הנ  התנאים  שיתקיימו

 
 )א(1.7.29  סעיףים, ראו  יבאמצעות יועצים חיצונידי משרד האנרגיה,  -לפרטים אודות אומדן משאבים במאגר לוויתן שבוצע על   40

 .להלן

 קונדנסט 

Million Barrels 

המשויך למחזיקי הזכויות   החלקסה"כ  ( Gross( בנכס הנפט )100%סה"כ ) קטגוריה 
 2 (Net) החברהההוניות של 

פיתוחים   א'1שלב 
 עתידיים

פיתוחים   א'1שלב  סה"כ
 עתידיים

 סה"כ

 האומדן הנמוך 
(Low Estimate - 1C ) 

9.1 0.6 9.7 2.1 0.1 2.2 

 האומדן הטוב ביותר
 (-Best Estimate 2C ) 

8.2 8.7 17.0 1.9 1.9 3.8 

 האומדן הגבוה 
(3C-High Estimate) 

7.2 16.5 23.8 1.6 3.7 5.3 



 65 -א 

 

 להפיק שיעור כלשהו מהמשאבים מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין –אזהרה 
  .המותנים

בדבר כמויות עתודות והמשאבים המותנים של גז  NSAIהערכות  –מידע צופה פני עתיד  אזהרת
ערך.  א לניירות32סעיף כמשמעותו בטבעי וקונדנסט במאגר לוויתן, הינן מידע צופה פני עתיד 

ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר, שנתקבל 
והינן בגדר הערכות והשערות  מהמפעילה, מהקידוחים במאגר ומקידוחים במאגרים סמוכים

. כמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט, ודאותואשר לגביהן לא קיימת כל    NSAIמקצועיות בלבד של  
שיופקו בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים 

ש בשוק הגז הטבעי ו/או תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקו
הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או מהביצועים בפועל של המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל 
עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים 

 בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.
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באלפי דולר )לאחר היטל  31.12.2019לעיל, להלן הערכת התזרים המהוון נכון ליום  (ג3)י()1.7.4 סעיףב מפורטות שבהן שהעיקריות השונות הנחותל בהתאם .ב

 :אבים המותנים שבמאגר לוויתן, לכל אחת מקטגוריות המשאבים המותנים המפורטות לעילומס הכנסה(, המיוחס לחלק השותפות, מן המש

 
 (החברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של  31.12.2019( ליום Low Estimate Contingent Resourcesסה"כ תזרים מהוון ממשאבים מותנים באומדן הנמוך )

 רכיבי התזרים 

 ליום עד

  כמות
  מכירת

  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

 הכנסות 
  תמלוגים 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  תזרים

  היטל לפני
  ומס

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 

 היטל 
  מס

 הכנסה 
-ב מהוון
0% 

-ב מהוון
5% 

-ב מהוון
7.5% 

-ב מהוון
10% 

-ב מהוון
15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 43 0.67 28,350 4,434 716 274 - - 24,357 - 5,602 18,755 18,303 18,089 17,882 17,489 17,121 
31.12.2021 45 0.71 29,943 4,683 756 299 - - 25,716 - 5,915 19,802 18,404 17,766 17,164 16,057 15,064 
31.12.2022 74 1.17 50,111 7,837 1,265 481 - - 43,058 - 9,903 33,154 29,347 27,671 26,125 23,377 21,018 
31.12.2023 90 1.42 61,883 9,679 1,562 590 - - 53,177 - 12,231 40,946 34,518 31,790 29,332 25,106 21,631 
31.12.2024 87 1.37 60,960 9,534 1,539 577 - - 52,388 - 12,049 40,339 32,387 29,133 26,270 21,507 17,758 
31.12.2025 106 1.67 76,053 27,980 31,346 714 - - 78,705 - 18,102 60,603 46,340 40,714 35,879 28,097 22,233 
31.12.2026 128 2.03 91,932 18,607 10,057 863 - - 82,519 63,177 4,449 14,893 10,846 9,307 8,016 6,004 4,553 
31.12.2027 112 1.77 80,023 16,197 8,754 752 90,117 - (18,289 ) 42,585 5,689 (66,564 ) (46,166 ) (38,697 ) (32,568 ) (23,335 ) (16,958 ) 
31.12.2028 139 2.19 99,794 20,198 10,917 936 - - 89,577 60,932 4,515 24,129 15,938 13,049 10,732 7,355 5,123 
31.12.2029 155 2.45 111,709 22,610 12,221 1,047 - - 100,273 75,380 3,653 21,240 13,362 10,685 8,589 5,630 3,758 
31.12.2030 178 2.81 128,826 26,074 14,093 1,205 - - 115,640 75,210 7,226 33,203 19,893 15,538 12,206 7,653 4,895 
31.12.2031 214 3.38 160,190 32,422 17,524 1,479 - - 143,812 69,476 15,025 59,312 33,843 25,819 19,821 11,888 7,287 
31.12.2032 227 3.58 173,860 35,189 19,019 1,592 - - 156,098 73,054 17,027 66,017 35,875 26,733 20,056 11,506 6,759 
31.12.2033 230 3.62 177,109 35,847 19,375 1,617 - - 159,020 74,421 17,385 67,213 34,786 25,319 18,563 10,187 5,735 
31.12.2034 233 3.67 178,979 36,225 19,580 1,636 - - 160,698 75,206 17,590 67,901 33,468 23,793 17,048 8,949 4,828 
31.12.2035 238 3.75 220,833 44,697 24,158 1,891 - - 198,404 92,853 22,204 83,347 39,125 27,168 19,024 9,552 4,938 
31.12.2036 244 3.85 217,161 43,953 23,756 1,886 - - 195,078 91,297 21,797 81,984 36,653 24,859 17,012 8,170 4,048 
31.12.2037 249 3.93 212,244 42,958 23,219 1,870 105,137 - 85,498 40,013 32,397 13,087 5,572 3,691 2,469 1,134 538 
31.12.2038 254 4.01 205,986 41,692 22,534 1,847 - - 184,981 86,571 20,216 78,194 31,708 20,517 13,409 5,892 2,681 
31.12.2039 259 4.09 208,468 42,194 22,806 1,874 - - 187,206 87,612 20,488 79,105 30,550 19,308 12,332 5,183 2,260 
31.12.2040 265 4.17 215,611 43,640 23,587 1,930 - - 193,628 90,618 21,274 81,736 30,063 18,558 11,584 4,657 1,946 
31.12.2041 269 4.24 222,063 44,945 24,293 1,978 - - 199,432 93,334 21,984 84,114 29,464 17,766 10,837 4,167 1,669 
31.12.2042 273 4.31 229,912 46,534 25,151 2,035 90,117 - 116,378 54,465 31,512 30,401 10,142 5,973 3,561 1,310 503 
31.12.2043 278 4.38 237,742 48,119 26,008 2,091 - - 213,539 99,936 21,638 91,965 29,220 16,808 9,793 3,445 1,267 
31.12.2044 283 4.46 247,188 50,031 27,041 2,159 - - 222,039 103,914 22,678 95,447 28,882 16,228 9,239 3,109 1,096 
31.12.2045 286 4.51 254,197 51,450 27,808 2,208 - - 228,348 106,867 23,450 98,031 28,251 15,504 8,627 2,777 938 
31.12.2046 290 4.58 262,615 53,153 28,729 2,267 - - 235,923 110,412 24,377 101,134 27,758 14,879 8,091 2,491 806 
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31.12.2047 294 4.64 271,254 54,902 29,674 2,327 - - 243,698 114,051 26,537 103,110 26,952 14,111 7,499 2,209 685 
31.12.2048 299 4.72 281,480 56,972 30,793 2,399 - - 252,902 118,358 28,872 105,672 26,306 13,453 6,987 1,968 585 
31.12.2049 303 4.77 289,221 58,538 31,639 2,452 - - 259,870 121,619 29,725 108,526 25,731 12,852 6,523 1,758 501 
31.12.2050 308 4.86 299,845 60,689 32,802 2,528 113,898 - 155,532 72,789 41,845 40,898 9,235 4,506 2,235 576 157 
31.12.2051 314 4.95 311,142 62,975 34,038 2,609 - - 279,596 130,851 29,519 119,226 25,639 12,218 5,922 1,460 382 
31.12.2052 321 5.07 324,468 65,672 35,495 2,704 - - 291,587 136,463 32,023 123,102 25,212 11,735 5,559 1,311 329 
31.12.2053 329 5.18 336,969 68,202 36,863 2,795 152,698 - 150,136 70,264 49,116 30,757 5,999 2,727 1,263 285 68 
31.12.2054 339 5.35 354,155 71,681 38,743 2,922 105,137 - 213,159 99,758 42,923 70,478 13,092 5,814 2,630 568 131 
31.12.2055 353 5.56 374,293 75,757 40,946 3,072 107,640 - 228,770 107,065 42,824 78,882 13,956 6,053 2,676 552 122 
31.12.2056 288 4.55 308,830 62,507 33,785 2,528 - - 277,579 129,907 22,664 125,008 21,063 8,923 3,856 761 161 
31.12.2057 214 3.37 233,193 47,198 25,510 1,899 - - 209,606 98,096 14,347 97,164 15,592 6,452 2,724 514 104 
31.12.2058 139 2.19 154,114 31,193 16,859 1,248 - - 138,533 64,833 5,650 68,049 10,400 4,203 1,735 313 61 
31.12.2059 89 1.41 100,823 20,407 11,030 812 - - 90,634 42,417 (211 ) 48,428 7,049 2,783 1,122 194 36 
31.12.2060 84 1.32 96,571 19,546 10,564 774 - - 86,815 40,629 632 45,554 6,315 2,435 960 159 28 
31.12.2061 74 1.17 86,762 17,561 9,491 692 - - 78,001 36,504 863 40,633 5,364 2,020 778 123 21 
31.12.2062 57 0.91 68,616 13,888 7,506 544 - - 61,690 28,871 (5,311 ) 38,130 4,794 1,764 664 100 16 
31.12.2063 49 0.77 59,083 11,958 6,463 466 - - 53,121 24,861 (4,603 ) 32,864 3,935 1,414 520 75 12 
31.12.2064 5 0.08 6,035 1,222 660 47 - 54,501 (49,075 ) - - (49,075 ) (5,597 ) (1,964 ) (706 ) (98 ) (15 ) 

 166,882 242,187 414,039 589,469 899,571 2,646,894 797,793 3,104,669 6,549,356 54,501 764,743 70,919 900,676 1,661,750 8,200,594 143.6 9,109 "כ סה



 68 -א 

 

 (החברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של   31.12.2019( ליום Best Estimate Contingent Resourcesסה"כ תזרים מהוון ממשאבים מותנים באומדן הטוב ביותר )
 רכיבי התזרים 

 ליום עד

  כמות
  מכירת

  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

 הכנסות 
  תמלוגים 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  תזרים

  היטל לפני
  ומס

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 

 היטל 
  מס

 הכנסה 
-ב מהוון
0% 

-ב מהוון
5% 

-ב מהוון
7.5% 

-ב מהוון
10% 

-ב מהוון
15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 15 0.2 13,031 2,038 329 118 - - 11,203 - 2,577 8,627 8,419 8,320 8,225 8,044 7,875 
31.12.2021 3 0.0 1,737 272 44 17 - - 1,492 - 343 1,149 1,068 1,031 996 932 874 
31.12.2022 39 0.6 26,608 4,161 672 255 - - 22,862 - 5,258 17,604 15,583 14,692 13,872 12,413 11,160 
31.12.2023 49 0.8 33,864 5,296 855 323 - - 29,100 - 6,693 22,407 18,889 17,396 16,051 13,738 11,837 
31.12.2024 18 0.3 12,930 5,086 5,932 122 45,059 - (31,406 ) - 2,622 (34,028 ) (27,320 ) (24,575 ) (22,160 ) (18,142 ) (14,980 ) 
31.12.2025 42 0.7 32,166 6,510 3,519 295 - - 28,880 9,822 3,347 15,711 12,013 10,555 9,301 7,284 5,764 
31.12.2026 85 1.3 63,292 12,810 6,924 586 - - 56,819 24,651 6,362 25,806 18,792 16,127 13,889 10,403 7,889 
31.12.2027 113 1.8 83,870 16,975 9,175 778 - - 75,291 41,314 6,778 27,199 18,864 15,812 13,308 9,535 6,929 
31.12.2028 129 2.0 96,354 19,502 10,541 891 - - 86,501 55,920 5,997 24,584 16,238 13,295 10,935 7,494 5,219 
31.12.2029 137 2.2 101,550 20,554 11,109 940 - - 91,165 47,431 9,023 34,712 21,836 17,462 14,036 9,201 6,141 
31.12.2030 144 2.3 105,587 21,371 11,551 981 - - 94,786 44,360 10,562 39,864 23,883 18,655 14,654 9,189 5,877 
31.12.2031 152 2.4 113,794 23,032 12,449 1,050 45,059 - 57,102 26,724 15,796 14,583 8,321 6,348 4,873 2,923 1,792 
31.12.2032 164 2.6 126,456 25,595 13,834 1,154 - - 113,541 53,137 11,820 48,584 26,401 19,674 14,760 8,468 4,974 
31.12.2033 175 2.8 137,980 27,927 15,094 1,251 - - 123,897 57,984 13,087 52,826 27,339 19,899 14,590 8,006 4,507 
31.12.2034 189 3.0 147,250 29,803 16,108 1,340 - - 132,215 61,876 14,623 55,715 27,462 19,523 13,989 7,343 3,961 
31.12.2035 202 3.2 194,473 39,361 21,274 1,646 - - 174,740 81,778 20,345 72,617 34,088 23,670 16,575 8,322 4,303 
31.12.2036 214 3.4 194,533 39,374 21,281 1,677 - - 174,764 81,790 20,348 72,627 32,469 22,022 15,070 7,237 3,586 
31.12.2037 224 3.5 193,405 39,145 21,158 1,696 - - 173,722 81,302 20,220 72,200 30,741 20,365 13,620 6,256 2,971 
31.12.2038 235 3.7 191,845 38,829 20,987 1,717 105,137 - 67,149 31,426 30,152 5,571 2,259 1,462 955 420 191 
31.12.2039 239 3.8 192,777 39,018 21,089 1,731 - - 173,117 81,019 17,728 74,370 28,722 18,152 11,594 4,873 2,125 
31.12.2040 239 3.8 195,909 39,652 21,432 1,750 - - 175,938 82,339 18,073 75,526 27,779 17,148 10,704 4,303 1,798 
31.12.2041 239 3.8 198,171 40,110 21,679 1,762 - - 177,979 83,294 18,841 75,844 26,567 16,019 9,772 3,758 1,505 
31.12.2042 239 3.8 201,778 40,840 22,074 1,782 - - 181,230 84,816 19,757 76,657 25,574 15,061 8,979 3,303 1,268 
31.12.2043 239 3.8 205,361 41,565 22,466 1,803 - - 184,458 86,326 20,152 77,980 24,776 14,252 8,303 2,921 1,075 
31.12.2044 239 3.8 210,358 42,576 23,012 1,834 - - 188,960 88,433 20,703 79,824 24,154 13,571 7,727 2,600 917 
31.12.2045 239 3.8 213,017 43,115 23,303 1,847 90,117 - 101,241 47,381 29,660 24,200 6,974 3,827 2,130 686 232 
31.12.2046 240 3.8 218,532 44,231 23,906 1,884 - - 196,324 91,879 19,531 84,913 23,305 12,492 6,793 2,092 677 
31.12.2047 243 3.8 225,064 45,553 24,621 1,928 - - 202,204 94,631 20,251 87,322 22,825 11,951 6,351 1,870 580 
31.12.2048 248 3.9 234,375 47,438 25,640 1,994 113,898 - 96,685 45,249 33,435 18,001 4,481 2,292 1,190 335 100 
31.12.2049 252 4.0 242,040 48,989 26,478 2,049 - - 217,480 101,781 21,918 93,781 22,235 11,106 5,637 1,519 433 
31.12.2050 257 4.0 250,869 50,776 27,444 2,112 98,878 - 126,547 59,224 32,397 34,926 7,886 3,848 1,908 492 134 
31.12.2051 261 4.1 259,689 52,561 28,409 2,175 - - 233,362 109,213 21,588 102,561 22,056 10,510 5,095 1,256 329 
31.12.2052 266 4.2 269,816 54,611 29,517 2,246 98,878 - 143,598 67,204 32,209 44,185 9,049 4,212 1,995 471 118 
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31.12.2053 270 4.3 277,700 56,207 30,379 2,301 167,718 - 81,854 38,308 37,421 6,125 1,195 543 251 57 14 
31.12.2054 258 4.1 266,700 53,980 29,176 2,207 - - 239,689 112,174 16,230 111,284 20,673 9,180 4,153 896 206 
31.12.2055 236 3.7 248,704 50,338 27,207 2,047 - - 223,526 104,610 15,289 103,627 18,334 7,952 3,516 726 160 
31.12.2056 241 3.8 258,385 52,297 28,266 2,115 - - 232,239 108,688 17,391 106,160 17,888 7,578 3,274 646 137 
31.12.2057 245 3.9 266,875 54,016 29,195 2,173 - - 239,881 112,264 18,326 109,291 17,538 7,257 3,064 579 117 
31.12.2058 228 3.6 253,516 51,312 27,734 2,053 - - 227,885 106,650 18,168 103,066 15,752 6,366 2,627 475 92 
31.12.2059 188 3.0 212,725 43,056 23,271 1,714 - - 191,227 89,494 14,993 86,740 12,625 4,984 2,010 347 65 
31.12.2060 194 3.1 223,793 45,296 24,482 1,794 - - 201,185 94,155 17,348 89,682 12,432 4,794 1,889 312 56 
31.12.2061 201 3.2 235,444 47,654 25,757 1,878 - - 211,669 99,061 19,768 92,840 12,257 4,616 1,778 281 48 
31.12.2062 207 3.3 247,425 50,079 27,067 1,963 - - 222,450 104,107 18,046 100,298 12,611 4,639 1,746 264 43 
31.12.2063 184 2.9 224,245 45,387 24,531 1,770 - - 201,619 94,358 18,563 88,698 10,621 3,816 1,404 203 32 
31.12.2064 17 0.3 21,569 4,366 2,360 169 - 54,501 (35,108 ) - 282 (35,390 ) (4,036 ) (1,416 ) (509 ) (70 ) (11 ) 

 93,119 154,259 300,921 456,486 741,620 2,490,865 744,025 2,886,174 6,121,064 54,501 764,743 65,920 843,328 1,562,662 7,725,562 129.9 8,240 "כ סה
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 (חברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של ה  31.12.2019( ליום High Estimate Contingent Resourcesסה"כ תזרים מהוון ממשאבים מותנים באומדן הגבוה )
 רכיבי התזרים 

 ליום עד

  כמות
  מכירת

  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

  תמלוגים  הכנסות 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  תזרים

  היטל לפני
  ומס

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 

  מס היטל 
 הכנסה 

-ב מהוון
0% 

-ב מהוון
5% 

-ב מהוון
7.5% 

-ב מהוון
10% 

-ב מהוון
15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 16 0.25 13,717 2,145 346 125 - - 11,793 - 2,712 9,081 8,862 8,758 8,658 8,468 8,290 
31.12.2021 2 0.03 1,461 229 37 14 - - 1,256 - 289 967 899 868 838 784 736 
31.12.2022 29 0.47 20,422 3,194 516 194 - - 17,549 - 4,036 13,513 11,961 11,278 10,648 9,528 8,566 
31.12.2023 (0 ) (0.00 ) (196 ) (31 ) (5 ) (2 ) - - (169 ) - (39 ) (130 ) (109 ) (101 ) (93 ) (80 ) (69 ) 
31.12.2024 7 0.10 5,358 1,943 2,156 48 45,059 - (39,535 ) - 752 (40,287 ) (32,346 ) (29,096 ) (26,236 ) (21,480 ) (17,736 ) 
31.12.2025 10 0.16 8,656 1,752 947 77 - - 7,775 904 544 6,326 4,837 4,250 3,745 2,933 2,321 
31.12.2026 14 0.22 11,887 2,406 1,300 104 - - 10,677 3,876 528 6,273 4,568 3,920 3,376 2,529 1,918 
31.12.2027 26 0.41 21,551 4,362 2,358 192 - - 19,355 9,666 1,192 8,497 5,893 4,940 4,157 2,979 2,165 
31.12.2028 45 0.71 35,571 7,200 3,891 321 - - 31,942 16,530 2,508 12,903 8,523 6,978 5,739 3,933 2,739 
31.12.2029 59 0.94 46,108 9,332 5,044 420 - - 41,400 19,375 4,029 17,996 11,321 9,053 7,277 4,770 3,184 
31.12.2030 79 1.25 60,893 12,325 6,661 557 - - 54,673 25,587 5,653 23,433 14,039 10,966 8,614 5,401 3,455 
31.12.2031 91 1.43 69,671 14,101 7,622 637 - - 62,554 29,275 6,618 26,661 15,213 11,606 8,910 5,344 3,276 
31.12.2032 101 1.59 79,139 16,018 8,657 718 - - 71,061 33,256 7,659 30,146 16,382 12,207 9,158 5,254 3,086 
31.12.2033 107 1.69 85,076 17,219 9,307 769 - - 76,394 35,753 8,311 32,331 16,732 12,179 8,929 4,900 2,758 
31.12.2034 114 1.80 89,771 18,170 9,821 814 45,059 - 35,550 16,637 13,677 5,235 2,581 1,835 1,314 690 372 
31.12.2035 123 1.93 130,856 26,485 14,315 1,072 - - 117,613 55,043 13,355 49,215 23,103 16,042 11,233 5,640 2,916 
31.12.2036 133 2.10 133,102 26,940 14,561 1,113 - - 119,610 55,977 13,599 50,033 22,368 15,171 10,382 4,986 2,470 
31.12.2037 144 2.27 131,762 26,669 14,414 1,133 - - 118,375 55,399 13,448 49,527 21,088 13,970 9,343 4,292 2,038 
31.12.2038 153 2.41 127,686 25,844 13,968 1,132 - - 114,678 53,669 12,996 48,013 19,470 12,598 8,234 3,618 1,646 
31.12.2039 159 2.50 130,119 26,336 14,234 1,162 - - 116,855 54,688 13,262 48,905 18,887 11,937 7,624 3,204 1,397 
31.12.2040 166 2.61 137,488 27,828 15,041 1,222 - - 123,479 57,788 14,073 51,618 18,986 11,720 7,316 2,941 1,229 
31.12.2041 172 2.72 144,557 29,258 15,814 1,280 - - 129,832 60,761 14,850 54,221 18,993 11,452 6,986 2,686 1,076 
31.12.2042 173 2.73 148,089 29,973 16,200 1,304 - - 133,013 62,250 15,239 55,524 18,523 10,909 6,503 2,392 918 
31.12.2043 177 2.79 153,804 31,130 16,825 1,346 - - 138,153 64,655 15,868 57,629 18,310 10,533 6,136 2,159 794 
31.12.2044 182 2.87 161,503 32,688 17,668 1,404 105,137 - 39,942 18,693 27,341 (6,092 ) (1,844 ) (1,036 ) (590 ) (198 ) (70 ) 
31.12.2045 188 2.96 168,639 34,133 18,448 1,459 - - 151,496 70,900 16,119 64,477 18,581 10,197 5,674 1,826 617 
31.12.2046 194 3.05 176,843 35,793 19,346 1,522 - - 158,874 74,353 17,022 67,499 18,526 9,931 5,400 1,663 538 
31.12.2047 199 3.13 184,822 37,408 20,219 1,581 - - 166,052 77,712 17,900 70,440 18,412 9,640 5,123 1,509 468 
31.12.2048 213 3.36 202,103 40,906 22,109 1,718 - - 181,589 84,984 19,801 76,804 19,120 9,778 5,078 1,431 425 
31.12.2049 221 3.48 212,331 42,976 23,228 1,796 - - 190,787 89,288 20,927 80,572 19,103 9,542 4,843 1,305 372 
31.12.2050 223 3.51 218,031 44,129 23,852 1,834 - - 195,919 91,690 21,554 82,674 18,668 9,108 4,517 1,164 318 
31.12.2051 225 3.54 223,906 45,319 24,494 1,873 - - 201,209 94,166 22,202 84,841 18,245 8,694 4,214 1,039 272 
31.12.2052 227 3.58 231,094 46,773 25,281 1,922 - - 207,679 97,194 22,994 87,492 17,919 8,341 3,951 932 234 
31.12.2053 229 3.61 236,103 47,787 25,829 1,955 90,117 - 122,073 57,130 32,209 32,733 6,385 2,903 1,344 303 73 
31.12.2054 231 3.64 242,514 49,085 26,530 1,997 - - 217,962 102,006 23,388 92,568 17,196 7,636 3,455 745 172 
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 . הוגן שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור או ללא מסוים היוון בשיעור חושבו אם יובהר כי נתוני תזרים מהוונים, בין –אזהרה 

א לחוק ניירות ערך. הנתונים לעיל 32סעיף לעיל, הינם מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בנתוני התזרימים המהוונים כאמור  –אזהרת מידע צופה פני עתיד 
הוניות,   מבוססים על הנחות שונות, ביניהן ביחס לכמויות הגז והקונדנסט שיופקו, קצב ומשך מכירות הגז הטבעי מהפרויקט, עלויות תפעוליות, הוצאות

יצוין, כי כמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט, שיופקו בפועל,   ואשר לגביהן אין כל ודאות כי יתממשו.הוצאות נטישה, שיעורי תמלוגים ומחירי המכירה 
/או ההוצאות האמורות וההכנסות האמורות עשויות להיות שונות מהותית מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו

ו/או כתוצאה ממחירי המכירה בפועל  ט ו/או מהביצועים בפועל של הפרויקטמשינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנס
  ו/או כתוצאה משינויים גיאופוליטיים שיחולו.

 

  

31.12.2055 233 3.68 249,152 50,428 27,256 2,041 - - 223,938 104,803 25,328 93,807 16,596 7,198 3,183 657 145 
31.12.2056 236 3.73 257,199 52,057 28,136 2,096 113,898 - 117,284 54,889 36,837 25,558 4,306 1,824 788 156 33 
31.12.2057 239 3.78 264,450 53,525 28,930 2,146 - - 237,709 111,248 23,739 102,723 16,484 6,821 2,880 544 110 
31.12.2058 255 4.03 286,671 58,022 31,361 2,315 - - 257,695 120,601 26,184 110,909 16,950 6,851 2,827 511 99 
31.12.2059 302 4.76 344,464 69,720 37,683 2,769 - - 309,658 144,920 32,543 132,196 19,242 7,596 3,063 529 99 
31.12.2060 347 5.48 403,109 81,589 44,098 3,224 98,878 - 263,515 123,325 46,796 93,394 12,947 4,992 1,968 325 58 
31.12.2061 362 5.71 427,686 86,564 46,787 3,405 - - 384,504 179,948 36,015 168,541 22,251 8,380 3,228 510 87 
31.12.2062 382 6.02 458,256 92,751 50,131 3,631 98,878 - 313,127 146,543 40,160 126,424 15,896 5,847 2,201 333 55 
31.12.2063 382 6.02 466,560 94,432 51,040 3,679 167,718 - 251,771 117,829 24,548 109,394 13,100 4,707 1,731 250 39 
31.12.2064 45 0.71 55,749 11,284 6,099 438 - 54,501 (4,375 ) - (891 ) (3,484 ) (397 ) (139 ) (50 ) (7 ) (1 ) 

 43,689 83,399 193,622 322,784 576,770 2,311,099 717,876 2,673,315 5,702,289 54,501 764,743 60,559 792,554 1,468,195 7,257,733 113.7 7,215 "כ סה
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   First Stage –Phase Iמהוון מהעתודות ומהמשאבים המותנים המסווגים בשלב התזרים הנתוני  סיכום (5)

 והמשאבים  מהעתודות  המהוונים  התזרימים  נתוני  על  בנוסף  המובאות  המותנים  מהמשאביםו  מהעתודות  המהוון  התזרים  נתוני  את  המסכמות  טבלאות  להלן .א

  לעיל. (ב4)י()1.7.4-ו (ג3)י()1.7.4 סעיפיםב כאמור המותנים

 

 (חברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של ה 31.12.2019( ליום Proved Reserves and Low Estimate Contingent Resourcesסה"כ תזרים מהוון ממשאבים מותנים באומדן הנמוך ועתודות מוכחות )
 רכיבי התזרים 

 ליום עד

  כמות
  מכירת

  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

  תמלוגים  הכנסות 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  לפני תזרים
  ומס היטל

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 

-ב מהוון 0%-ב מהוון הכנסה   מס היטל 
5% 

-ב מהוון
7.5% 

-ב מהוון
10% 

-ב מהוון
15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 498 7.85 348,857 54,561 8,807 43,286 81,025 - 178,792 - 6,159 172,633 168,472 166,502 164,599 160,981 157,592 
31.12.2021 595 9.37 420,930 65,833 10,626 43,962 10,690 - 311,071 - 46,770 264,300 245,648 237,129 229,091 214,314 201,060 
31.12.2022 566 8.92 425,033 66,475 10,730 43,783 1,611 - 323,895 - 47,440 276,454 244,709 230,729 217,842 194,930 175,255 
31.12.2023 625 9.86 484,435 75,766 12,230 44,280 - - 376,619 - 59,054 317,565 267,713 246,549 227,488 194,711 167,764 
31.12.2024 626 9.88 498,919 78,031 12,595 44,366 - - 389,117 - 61,929 327,189 262,692 236,298 213,074 174,445 144,040 
31.12.2025 678 10.70 549,810 106,703 51,771 44,794 - - 450,084 - 75,951 374,133 286,078 251,350 221,496 173,455 137,255 
31.12.2026 701 11.05 576,607 116,705 63,078 45,007 - - 477,973 63,177 67,835 346,962 252,668 216,833 186,736 139,877 106,073 
31.12.2027 684 10.79 578,561 117,101 63,292 44,975 90,117 - 389,660 112,869 55,784 221,007 153,280 128,482 108,134 77,477 56,305 
31.12.2028 713 11.23 608,010 123,061 66,514 45,218 - - 506,244 184,905 44,267 277,072 183,014 149,838 123,241 84,462 58,824 
31.12.2029 728 11.47 627,777 127,062 68,676 56,636 - - 512,756 224,732 36,604 251,420 158,162 126,479 101,664 66,645 44,481 
31.12.2030 746 11.76 649,744 131,508 71,079 45,545 - - 543,769 254,484 62,481 226,804 135,882 106,136 83,373 52,279 33,439 
31.12.2031 762 12.01 673,313 136,278 73,657 45,722 - - 564,970 264,406 65,963 234,601 133,861 102,125 78,400 47,022 28,823 
31.12.2032 764 12.04 685,553 138,756 74,996 45,798 - - 575,995 269,566 67,361 239,069 129,914 96,809 72,630 41,668 24,477 
31.12.2033 762 12.01 694,509 140,569 75,976 45,844 - - 584,073 273,346 68,349 242,377 125,440 91,301 66,941 36,734 20,680 
31.12.2034 762 12.01 705,084 142,709 77,133 57,170 - - 582,339 272,535 68,137 241,667 119,117 84,683 60,677 31,849 17,183 
31.12.2035 762 12.01 613,620 124,197 67,127 40,721 - - 515,830 241,408 60,902 213,520 100,231 69,600 48,736 24,469 12,651 
31.12.2036 764 12.04 611,225 123,712 66,865 40,712 - - 513,666 240,396 60,779 212,491 94,998 64,432 44,092 21,175 10,492 
31.12.2037 762 12.01 605,058 122,464 66,191 40,672 105,137 - 402,977 188,593 71,244 143,140 60,946 40,375 27,001 12,404 5,890 
31.12.2038 762 12.01 598,629 121,163 65,487 40,634 - - 502,320 235,086 59,046 208,188 84,422 54,626 35,702 15,687 7,138 
31.12.2039 762 12.01 602,606 121,967 65,922 51,922 - - 494,639 231,491 58,106 205,042 79,187 50,047 31,966 13,435 5,859 
31.12.2040 764 12.04 610,794 123,625 66,818 40,710 - - 513,278 240,214 60,387 212,677 78,224 48,289 30,142 12,118 5,064 
31.12.2041 762 12.01 619,878 125,463 67,812 40,757 - - 521,470 244,048 61,389 216,033 75,675 45,629 27,834 10,703 4,287 
31.12.2042 762 12.01 631,734 127,863 69,109 40,825 90,117 - 442,038 206,874 71,360 163,804 54,647 32,184 19,186 7,057 2,709 
31.12.2043 762 12.01 644,066 130,359 70,458 40,896 - - 543,269 254,250 61,984 227,036 72,135 41,495 24,175 8,505 3,128 
31.12.2044 764 12.04 658,848 133,351 72,075 52,251 - - 545,321 255,210 62,235 227,876 68,954 38,743 22,059 7,423 2,617 
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31.12.2045 762 12.01 668,990 135,404 73,185 41,040 - - 565,731 264,762 64,732 236,237 68,080 37,362 20,789 6,692 2,261 
31.12.2046 762 12.01 681,901 138,017 74,597 41,114 - - 577,367 270,208 66,156 241,004 66,147 35,457 19,280 5,937 1,922 
31.12.2047 762 12.01 695,286 140,726 76,061 41,191 - - 589,430 275,853 68,841 244,736 63,972 33,494 17,799 5,242 1,626 
31.12.2048 764 12.04 711,217 143,950 77,804 41,288 - - 603,782 282,570 71,806 249,406 62,089 31,752 16,490 4,645 1,381 
31.12.2049 762 12.01 722,206 146,174 79,006 52,611 - - 602,427 281,936 71,640 248,851 59,000 29,471 14,957 4,030 1,148 
31.12.2050 762 12.01 735,644 148,894 80,476 41,424 113,898 - 511,905 239,571 85,451 186,883 42,198 20,588 10,212 2,632 719 
31.12.2051 762 12.01 749,083 151,614 81,946 41,501 - - 637,914 298,544 73,363 266,007 57,205 27,260 13,214 3,258 852 
31.12.2052 764 12.04 765,322 154,901 83,723 41,600 - - 652,544 305,390 76,189 270,964 55,496 25,831 12,236 2,886 724 
31.12.2053 762 12.01 776,483 157,160 84,944 41,659 152,698 - 509,910 238,638 93,137 178,134 34,746 15,797 7,313 1,650 396 
31.12.2054 762 12.01 790,647 160,027 86,493 53,005 105,137 - 558,971 261,599 85,236 212,136 39,408 17,499 7,917 1,708 393 
31.12.2055 762 12.01 804,982 162,928 88,061 41,823 107,640 - 580,652 271,745 85,880 223,026 39,458 17,114 7,567 1,562 345 
31.12.2056 678 10.69 726,297 147,002 79,454 41,152 - - 617,596 289,035 64,268 264,293 44,532 18,866 8,152 1,609 340 
31.12.2057 568 8.95 619,218 125,330 67,740 40,249 - - 521,379 244,005 52,495 224,878 36,087 14,932 6,306 1,191 241 
31.12.2058 471 7.42 522,737 105,802 57,185 39,441 - - 434,680 203,430 41,887 189,363 28,941 11,697 4,827 872 169 
31.12.2059 408 6.43 461,558 93,419 50,492 50,190 - - 368,441 172,430 33,782 162,229 23,613 9,322 3,759 649 121 
31.12.2060 402 6.34 463,258 93,763 50,678 38,920 - - 381,253 178,426 36,659 166,167 23,035 8,882 3,501 578 103 
31.12.2061 389 6.14 456,791 92,455 49,971 38,849 - - 375,458 175,715 37,260 162,484 21,451 8,079 3,112 492 84 
31.12.2062 370 5.84 442,666 89,596 48,426 38,719 - - 362,777 169,780 28,991 164,007 20,621 7,586 2,855 432 71 
31.12.2063 359 5.66 437,069 88,463 47,813 38,657 - - 357,763 167,433 30,133 160,197 19,183 6,893 2,536 367 58 
31.12.2064 41 0.65 51,185 10,360 5,599 35,609 - 87,624 (76,808 ) - - (76,808 ) (8,760 ) (3,074 ) (1,105 ) (153 ) (23 ) 

 1,446,016 1,870,104 2,647,996 3,331,468 4,432,572 10,017,252 2,629,423 8,848,658 21,495,333 87,624 858,069 1,966,528 2,762,682 5,361,268 27,006,139 471.4 29,902 "כ סה
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 ( חברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של ה 31.12.2019( ליום Probable Reserves and Best Estimate Contingent Resourcesצפויות )סה"כ תזרים מהוון ממשאבים מותנים באומדן הטוב ביותר ועתודות 

 
 רכיבי התזרים 

 

 ליום עד

  כמות
  מכירת

  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

  תמלוגים  הכנסות 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  לפני תזרים
  ומס היטל

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 

-ב מהוון 0%-ב מהוון הכנסה   מס היטל 
5% 

-ב מהוון
7.5% 

-ב מהוון
10% 

-ב מהוון
15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 602 9.50 424,532 66,397 10,717 44,005 81,025 - 243,823 - 21,116 222,707 217,339 214,797 212,342 207,675 203,302 
31.12.2021 690 10.87 483,407 75,605 12,204 44,590 10,690 - 364,726 - 59,111 305,615 284,048 274,197 264,902 247,815 232,489 
31.12.2022 631 9.94 465,502 72,805 11,752 44,184 1,611 - 358,654 - 55,435 303,219 268,400 253,067 238,932 213,802 192,222 
31.12.2023 717 11.30 544,214 85,115 13,739 44,861 - - 427,977 - 70,866 357,110 301,051 277,251 255,816 218,958 188,655 
31.12.2024 745 11.75 578,647 106,572 44,008 45,134 45,059 - 425,890 - 80,232 345,659 277,521 249,637 225,103 184,292 152,171 
31.12.2025 763 12.04 607,854 123,030 66,497 45,349 - - 505,972 17,860 83,661 404,451 309,261 271,719 239,445 187,511 148,378 
31.12.2026 763 12.03 618,461 125,177 67,657 45,410 - - 515,532 141,628 57,393 316,511 230,493 197,803 170,348 127,601 96,763 
31.12.2027 763 12.03 632,568 128,032 69,200 45,491 - - 528,245 194,455 48,167 285,623 198,095 166,047 139,749 100,129 72,767 
31.12.2028 765 12.06 644,390 130,425 70,493 45,564 - - 538,895 238,667 40,448 259,781 171,592 140,487 115,550 79,191 55,153 
31.12.2029 763 12.03 652,488 132,064 71,379 56,870 - - 534,934 250,349 36,850 247,735 155,844 124,626 100,174 65,669 43,829 
31.12.2030 763 12.03 662,031 133,995 72,423 45,660 - - 554,798 259,646 64,867 230,286 137,968 107,765 84,653 53,081 33,952 
31.12.2031 763 12.03 671,145 135,840 73,420 45,713 45,059 - 517,954 242,403 71,092 204,460 116,662 89,004 68,327 40,981 25,120 
31.12.2032 765 12.06 683,636 138,368 74,787 45,790 - - 574,264 268,756 67,149 238,359 129,529 96,522 72,414 41,544 24,404 
31.12.2033 763 12.03 693,247 140,313 75,838 45,840 - - 582,931 272,812 68,210 241,910 125,198 91,125 66,812 36,663 20,640 
31.12.2034 763 12.03 704,749 142,641 77,096 57,171 - - 582,033 272,391 68,618 241,023 118,799 84,457 60,515 31,764 17,137 
31.12.2035 763 12.03 614,750 124,425 67,251 40,731 - - 516,844 241,883 62,062 212,899 99,940 69,397 48,594 24,398 12,614 
31.12.2036 765 12.06 612,372 123,944 66,991 40,723 - - 514,696 240,878 61,942 211,876 94,724 64,246 43,965 21,114 10,461 
31.12.2037 763 12.03 606,213 122,697 66,317 40,682 - - 509,151 238,282 61,263 209,605 89,246 59,123 39,539 18,163 8,624 
31.12.2038 763 12.03 599,857 121,411 65,622 40,645 105,137 - 398,287 186,398 70,670 141,218 57,265 37,054 24,217 10,641 4,842 
31.12.2039 763 12.03 603,999 122,249 66,075 51,933 - - 495,891 232,077 57,223 206,591 79,785 50,425 32,207 13,536 5,903 
31.12.2040 765 12.06 612,203 123,910 66,972 40,722 - - 514,544 240,807 59,505 214,232 78,796 48,642 30,362 12,206 5,101 
31.12.2041 763 12.03 621,295 125,750 67,967 40,768 - - 522,744 244,644 61,027 217,073 76,039 45,848 27,968 10,755 4,307 
31.12.2042 763 12.03 633,162 128,152 69,265 40,837 - - 533,438 249,649 62,853 220,936 73,707 43,409 25,878 9,518 3,653 
31.12.2043 763 12.03 645,591 130,668 70,625 40,908 - - 544,639 254,891 64,224 225,524 71,655 41,219 24,014 8,449 3,108 
31.12.2044 765 12.06 660,388 133,663 72,244 52,264 - - 546,705 255,858 64,477 226,370 68,499 38,487 21,913 7,374 2,599 
31.12.2045 763 12.03 670,537 135,717 73,354 41,052 90,117 - 477,005 223,238 75,639 178,128 51,334 28,172 15,675 5,046 1,705 
31.12.2046 763 12.03 683,461 138,332 74,768 41,127 - - 578,769 270,864 66,327 241,578 66,304 35,541 19,326 5,951 1,926 
31.12.2047 763 12.03 696,855 141,044 76,233 41,204 - - 590,841 276,514 67,804 246,523 64,439 33,738 17,929 5,280 1,638 
31.12.2048 765 12.06 712,806 144,272 77,978 41,301 113,898 - 491,313 229,934 81,722 179,657 44,725 22,872 11,878 3,346 995 
31.12.2049 763 12.03 723,806 146,498 79,181 52,624 - - 603,866 282,609 69,197 252,060 59,761 29,851 15,150 4,082 1,163 
31.12.2050 763 12.03 737,256 149,221 80,653 41,436 98,878 - 528,373 247,279 81,564 199,530 45,054 21,981 10,903 2,810 767 
31.12.2051 763 12.03 750,716 151,945 82,125 41,514 - - 639,383 299,231 71,268 268,883 57,823 27,555 13,357 3,293 862 
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31.12.2052 765 12.06 766,975 155,236 83,904 41,613 98,878 - 555,151 259,811 82,567 212,774 43,578 20,284 9,609 2,266 568 
31.12.2053 763 12.03 778,146 157,497 85,126 41,672 167,718 - 496,385 232,308 88,143 175,934 34,317 15,601 7,223 1,629 392 
31.12.2054 747 11.78 772,007 156,254 84,454 52,860 - - 647,348 302,959 66,111 278,278 51,695 22,955 10,386 2,241 516 
31.12.2055 721 11.37 758,889 153,599 83,019 41,452 - - 646,857 302,729 67,088 277,040 49,014 21,259 9,399 1,940 428 
31.12.2056 723 11.40 774,614 156,782 84,739 41,548 - - 661,024 309,359 69,857 281,807 47,484 20,116 8,692 1,716 363 
31.12.2057 721 11.37 786,606 159,209 86,051 41,612 - - 671,836 314,419 71,180 286,237 45,933 19,007 8,026 1,516 307 
31.12.2058 700 11.04 777,935 157,454 85,103 41,508 - - 664,076 310,787 71,541 281,748 43,060 17,403 7,182 1,297 252 
31.12.2059 656 10.34 741,586 150,097 81,126 52,447 - - 620,169 290,239 67,478 262,452 38,201 15,080 6,082 1,051 196 
31.12.2060 657 10.36 757,322 153,282 82,848 41,277 - - 645,611 302,146 71,728 271,737 37,669 14,525 5,725 946 169 
31.12.2061 656 10.34 769,243 155,695 84,152 41,341 - - 656,359 307,176 74,180 275,002 36,306 13,674 5,267 832 142 
31.12.2062 656 10.34 783,561 158,593 85,718 41,424 - - 669,263 313,215 70,179 285,869 35,944 13,222 4,977 753 123 
31.12.2063 627 9.89 763,972 154,628 83,575 41,238 - - 651,681 304,987 71,093 275,601 33,002 11,858 4,362 631 99 
31.12.2064 69 1.09 85,883 17,383 9,395 35,881 - 87,624 (45,610 ) - 2,945 (48,555 ) (5,537 ) (1,943 ) (699 ) (97 ) (15 ) 

 1,580,794 2,019,360 2,824,190 3,539,104 4,711,561 10,973,057 2,906,073 9,924,138 23,803,268 87,624 858,069 1,987,974 3,054,040 5,885,982 29,568,876 511.8 32,462 "כ סה
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 ( חברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של ה 31.12.2019( ליום Possible Reserves and High Estimate Contingent Resourcesועתודות אפשריות ) סה"כ תזרים מהוון ממשאבים מותנים באומדן הגבוה 

 
 רכיבי התזרים 

 

 ליום עד

  כמות
  מכירת

  קונדנסט
)אלפי 
 ( חביות

(100%  
  מנכס
 (הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100%  

  מנכס
 (הנפט

  תמלוגים הכנסות 
 שישולמו 

  תמלוגים
 שיתקבלו 

  עלויות 
 הפעלה 

  עלויות 
 פיתוח 

  עלויות 
  נטישה
 ושיקום 

  תזרים "כ  סה
  היטל לפני
  הכנסה  ומס

 ( 0%- ב)מהוון  

 מס  אחרי מהוון תזרים "כ  סה מסים 

- ב   מהוון 5%-ב   מהוון 0%-ב   מהוון הכנסה  מס היטל 
7.5% 

- ב   מהוון
10% 

- ב   מהוון
15% 

- ב   מהוון
20% 

31.12.2020 662 10.43 464,947 72,718 11,738 44,405 81,025 - 278,537 - 29,101 249,437 243,425 240,578 237,829 232,601 227,704 
31.12.2021 730 11.50 514,514 80,470 12,989 44,881 10,690 - 391,461 - 65,260 326,201 303,181 292,666 282,746 264,508 248,150 
31.12.2022 707 11.14 522,430 81,708 13,189 44,710 1,611 - 407,590 - 66,690 340,900 301,754 284,515 268,624 240,371 216,109 
31.12.2023 761 11.99 583,706 91,292 14,736 45,203 - - 461,947 - 78,679 383,268 323,102 297,559 274,554 234,996 202,473 
31.12.2024 765 12.06 600,266 116,634 56,776 45,310 45,059 - 450,039 - 85,786 364,253 292,450 263,066 237,212 194,206 160,357 
31.12.2025 763 12.03 613,539 124,180 67,118 45,381 - - 511,096 68,294 73,240 369,562 282,583 248,279 218,790 171,336 135,578 
31.12.2026 763 12.03 625,228 126,546 68,397 45,448 - - 521,631 161,822 54,151 305,657 222,589 191,020 164,506 123,225 93,445 
31.12.2027 763 12.03 640,529 129,643 70,071 45,537 - - 535,420 212,867 45,582 276,971 192,094 161,017 135,515 97,096 70,563 
31.12.2028 765 12.06 652,966 132,160 71,432 45,614 - - 546,623 251,866 39,189 255,568 168,810 138,208 113,676 77,907 54,258 
31.12.2029 764 12.04 662,300 134,049 72,453 56,928 - - 543,775 254,487 37,932 251,357 158,122 126,447 101,639 66,629 44,470 
31.12.2030 763 12.03 671,916 135,996 73,505 45,717 - - 563,707 263,815 65,957 233,935 140,155 109,473 85,995 53,922 34,490 
31.12.2031 763 12.03 681,511 137,938 74,554 45,773 - - 572,355 267,862 67,903 236,590 134,995 102,991 79,064 47,421 29,068 
31.12.2032 765 12.06 694,420 140,551 75,966 45,853 - - 583,983 273,304 69,375 241,304 131,129 97,715 73,309 42,057 24,706 
31.12.2033 763 12.03 704,775 142,646 77,099 45,907 - - 593,320 277,674 70,517 245,129 126,864 92,338 67,701 37,151 20,915 
31.12.2034 763 12.03 716,708 145,062 78,405 57,240 45,059 - 547,752 256,348 75,305 216,099 106,514 75,723 54,257 28,480 15,365 
31.12.2035 763 12.03 614,567 124,388 67,231 40,729 - - 516,680 241,806 62,042 212,832 99,908 69,375 48,579 24,390 12,610 
31.12.2036 765 12.06 612,333 123,936 66,987 40,722 - - 514,661 240,861 61,938 211,862 94,717 64,241 43,962 21,112 10,461 
31.12.2037 763 12.03 606,159 122,687 66,311 40,681 - - 509,102 238,260 61,257 209,585 89,238 59,117 39,536 18,161 8,624 
31.12.2038 763 12.03 599,821 121,404 65,618 40,645 - - 503,390 235,587 60,559 207,245 84,039 54,379 35,540 15,616 7,106 
31.12.2039 763 12.03 603,975 122,244 66,072 51,933 - - 495,869 232,067 59,638 204,164 78,848 49,833 31,829 13,377 5,834 
31.12.2040 765 12.06 612,179 123,905 66,970 40,721 - - 514,522 240,796 61,921 211,805 77,903 48,091 30,018 12,068 5,043 
31.12.2041 763 12.03 621,270 125,745 67,964 40,768 - - 522,721 244,633 62,924 215,164 75,370 45,445 27,722 10,660 4,269 
31.12.2042 763 12.03 633,134 128,146 69,262 40,837 - - 533,413 249,637 64,232 219,544 73,242 43,135 25,715 9,458 3,630 
31.12.2043 763 12.03 645,593 130,668 70,625 40,908 - - 544,641 254,892 65,606 224,143 71,216 40,966 23,867 8,397 3,089 
31.12.2044 765 12.06 660,388 133,663 72,244 52,264 105,137 - 441,569 206,654 76,485 158,430 47,940 26,936 15,336 5,161 1,819 
31.12.2045 763 12.03 670,535 135,716 73,354 41,052 - - 567,120 265,412 66,975 234,733 67,647 37,124 20,657 6,649 2,246 
31.12.2046 763 12.03 683,461 138,332 74,768 41,127 - - 578,769 270,864 68,400 239,505 65,735 35,236 19,161 5,900 1,910 
31.12.2047 763 12.03 696,858 141,044 76,233 41,204 - - 590,843 276,515 69,877 244,451 63,898 33,455 17,778 5,236 1,624 
31.12.2048 765 12.06 712,806 144,272 77,978 41,301 - - 605,211 283,239 71,635 250,337 62,320 31,870 16,551 4,663 1,386 
31.12.2049 763 12.03 723,804 146,498 79,181 52,624 - - 603,864 282,608 71,471 249,785 59,222 29,581 15,013 4,046 1,153 
31.12.2050 763 12.03 737,256 149,221 80,653 41,436 - - 627,252 293,554 74,332 259,365 58,565 28,573 14,172 3,653 997 
31.12.2051 763 12.03 750,716 151,945 82,125 41,514 - - 639,383 299,231 75,817 264,335 56,845 27,089 13,131 3,237 847 
31.12.2052 765 12.06 766,975 155,236 83,904 41,613 - - 654,030 306,086 77,609 270,335 55,367 25,771 12,208 2,879 722 
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 באלפי) .201931.12 ליום( הגז מכירות וכמות הגזמשאבים ועתודות )מחיר  שללהלן ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים המהוון  .ב

 41החברהידי -דולר(, אשר בוצע על

 
 לכמות הקידוחים הנדרשת.ין כי לא בוצעו שינויים בתחזית הקידוחים להתאמה לעניין ניתוח רגישות לתזרים המהוון למשתנה היקף מכירות הגז, יצו 41

31.12.2053 763 12.03 778,137 157,495 85,125 41,672 90,117 - 573,978 268,622 87,504 217,852 42,493 19,319 8,943 2,017 485 
31.12.2054 763 12.03 792,319 160,365 86,676 53,018 - - 665,611 311,506 78,162 275,943 51,261 22,763 10,298 2,222 512 
31.12.2055 763 12.03 806,668 163,270 88,246 41,836 - - 689,808 322,830 82,332 284,646 50,360 21,843 9,657 1,993 440 
31.12.2056 765 12.06 823,584 166,693 90,096 41,939 113,898 - 591,150 276,658 94,820 219,672 37,014 15,681 6,776 1,338 283 
31.12.2057 763 12.03 835,621 169,130 91,413 42,003 - - 715,902 335,042 82,251 298,609 47,919 19,828 8,373 1,581 320 
31.12.2058 763 12.03 850,583 172,158 93,050 42,089 - - 729,386 341,353 83,900 304,133 46,481 18,786 7,753 1,400 272 
31.12.2059 763 12.03 866,061 175,291 94,743 53,443 - - 732,071 342,609 84,229 305,233 44,428 17,539 7,073 1,222 227 
31.12.2060 765 12.06 884,528 179,028 96,763 42,290 98,878 - 661,095 309,392 95,444 256,259 35,523 13,697 5,399 892 159 
31.12.2061 763 12.03 897,841 181,723 98,220 42,361 - - 771,976 361,285 83,426 327,265 43,206 16,272 6,268 991 169 
31.12.2062 763 12.03 914,290 185,052 100,019 42,456 98,878 - 687,922 321,948 83,480 282,494 35,519 13,066 4,918 744 122 
31.12.2063 763 12.03 931,112 188,457 101,860 42,553 167,718 - 634,244 296,826 68,808 268,609 32,165 11,557 4,251 615 97 
31.12.2064 90 1.42 111,493 22,566 12,197 36,082 - 87,624 (22,582 ) - - (22,582 ) (2,575 ) (904 ) (325 ) (45 ) (7 ) 

 1,654,101 2,101,540 2,925,577 3,661,261 4,873,583 11,401,984 3,061,742 10,439,113 24,902,839 87,624 858,069 1,997,730 3,184,314 6,131,872 30,793,820 528.1 33,493 סה'כ

שווי נוכחי   רגישות / קטגוריה 
 0%בהוון של 

שווי נוכחי  
בהוון של  

10% 

שווי נוכחי  
בהוון של  

15% 

כחי בהוון  שווי נו
 20%של 

שווי נוכחי   רגישות / קטגוריה 
 0%בהוון של 

שווי נוכחי  
 10%בהוון של 

שווי נוכחי  
בהוון של  

15% 

שווי נוכחי  
בהוון של  

20% 
 10%קיטון במחיר הגז בשיעור של  10%גידול במחיר הגז בשיעור של 

משאבים מותנים באומדן הנמוך  
 ועתודות מוכחות 

       
10,980,130  

         

2,871,236   

         

2,027,251   

         

1,569,847   

משאבים מותנים באומדן הנמוך  
 ועתודות מוכחות 

          
9,059,553   

          

2,424,171   

          

1,711,586   

          

1,320,551   
(Proved Reserves and Low 
Estimate Contingent 

Resources) 

(Proved Reserves and Low 
Estimate Contingent Resources) 

משאבים מותנים באומדן הטוב  
        ביותר ועתודות צפויות 

12,027,152  

         

3,060,105   

         

2,186,226   

         

1,713,137   

משאבים מותנים באומדן הטוב  
           ועתודות צפויות ביותר 

9,919,386   

          

2,583,843   

          

1,847,628   

          

1,443,664   
(Probable Reserves and Best 
Estimate Contingent 

Resources) 

(Probable Reserves and Best 
Estimate Contingent Resources) 

הגבוה משאבים מותנים באומדן 
        ועתודות אפשריות 

12,505,855  

         

3,171,323   

         

2,276,560   

         

1,793,766   

משאבים מותנים באומדן הגבוה 
         ועתודות אפשריות 

10,305,100  

          

2,681,289   

          

1,926,917   

          

1,514,283   
(Possible Reserves and High 
Estimate Contingent 

Resources) 

(Possible Reserves and High 
Estimate Contingent Resources) 
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 15%קיטון במחיר הגז בשיעור של  15%גידול במחיר הגז בשיעור של 

משאבים מותנים באומדן הנמוך  
 ועתודות מוכחות 

       
11,461,313  

         

2,980,888   

         

2,103,747   

         

1,629,760   

משאבים מותנים באומדן הנמוך  
 ועתודות מוכחות 

          
8,579,886   

          

2,309,141   

          

1,629,163   

          

1,254,826   
(Proved Reserves and Low 
Estimate Contingent 

Resources) 

(Proved Reserves and Low 
Estimate Contingent Resources) 

משאבים מותנים באומדן הטוב  
        ביותר ועתודות צפויות 

12,550,761  

         

3,175,338   

         

2,267,347   

         

1,777,375   

משאבים מותנים באומדן הטוב  
           ביותר ועתודות צפויות 

9,396,779   

          

2,464,717   

          

1,762,222   

          

1,375,253   
(Probable Reserves and Best 
Estimate Contingent 

Resources) 

(Probable Reserves and Best 
Estimate Contingent Resources) 

משאבים מותנים באומדן הגבוה 
        אפשריות ועתודות  

13,056,083  

         

3,291,139   

         

2,360,943   

         

1,860,572   

משאבים מותנים באומדן הגבוה 
           ועתודות אפשריות 

9,755,267   

          

2,555,795   

          

1,836,238   

          

1,441,211   
(Possible Reserves and High 
Estimate Contingent 

Resources) 

(Possible Reserves and High 
Estimate Contingent Resources) 

 20%קיטון במחיר הגז בשיעור של  20%גידול במחיר הגז בשיעור של 

משאבים מותנים באומדן הנמוך  
 ועתודות מוכחות 

       
11,945,798  

         

3,092,190   

         

2,181,451   

         

1,690,576   

משאבים מותנים באומדן הנמוך  
 ועתודות מוכחות 

          
8,100,064   

          

2,192,618   

          

1,545,329   

          

1,187,886   
(Proved Reserves and Low 
Estimate Contingent 

Resources) 

(Proved Reserves and Low 
Estimate Contingent Resources) 

משאבים מותנים באומדן הטוב  
        ביותר ועתודות צפויות 

13,080,359  

         

3,293,407   

         

2,350,434   

         

1,842,975   

משאבים מותנים באומדן הטוב  
           ביותר ועתודות צפויות 

8,868,347   

          

2,340,772   

          

1,672,679   

          

1,303,370   
(Probable Reserves and Best 
Estimate Contingent 

Resources) 

(Probable Reserves and Best 
Estimate Contingent Resources) 

משאבים מותנים באומדן הגבוה  
 אפשריות ועתודות  

(Possible Reserves and High 
Estimate Contingent 
Resource) 

       

13,604,644  

         

3,409,267   

         

2,443,762   

         

1,925,961   

משאבים מותנים באומדן הגבוה 
 ועתודות אפשריות 

(Possible Reserves and High 
Estimate Contingent Resource) 

          

9,207,463   

          

2,430,655   

          

1,745,678   

          

1,368,168   
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 ניתוחי רגישות נוספים לתזרים המזומנים המהוון בפרויקט לוויתן (6)

אשר התרחשו בתקופה שבסמוך למועד  ,Brent -הירידות החדות והתנודתיות במחירי ה נוכחל

רגישות לתזרים המזומנים המהוון של השותפות מפרויקט  ניתוחילהלן  מובאיםפרסום הדוח, 

 42 :מוצגים באלפי דולרים הסכומים. כל Brent -לוויתן בקשר עם מחיר ה

 : במאגר לוויתן עתודות .א

 :כפי שמופיעים בדוח המשאביםתוני התזרים המהוון נ .1

שווי נוכחי  קטגוריה
 0%בהוון של 

שווי נוכחי 
 5%בהוון של 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

 P1עתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 7,370,358 3,533,001 2,233,957 1,627,917 1,279,134 

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 1,111,834 436,940 289,312 237,184 208,541 

 P2סה"כ עתודות מסוג 
(Proved + Probable 

Reserves) 
8,482,191 3,969,941 2,523,269 1,865,101 1,487,675 

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 608,693 326,872 208,686 153,040 122,737 

 P3סה"כ עתודות מסוג 
(Proved + Probable + 

Possible Reserves) 
9,090,884 4,296,813 2,731,955 2,018,141 1,610,412 

 

  

 
 בנוגע לניתוחי הרגישות האמורים, יצוין כדלקמן:  42

כגון: השקעות תפעול,  ,לא נערכו שינויים בפרמטרים אחרים של התזרים החזוי Brent -למעט השינוי במחיר ה .א
ועלויות  השקעות הוניות, כדוגמת קידוחי הפקה )וזאת גם במידה וניתן לדחותן עקב היקפי הפקה נמוכים יותר(

 נטישה.

, הונחה הקטנת הכמויות החוזיות שתימכרנה לפי הסכם דולפינוס למינימום Brent -כתוצאה מהשינוי במחיר ה .ב
בשנה בה המחיר היומי  TOP-להקטין את כמות ה דולפינוסמאפשר ל ,המחייב בהתאם להסכם, אשר בין היתר

מהכמות החוזית  50%ולר לחבית, כך שתעמוד על ד 50 -מתחת לאל )כהגדרתו בהסכם( ירד  Brent -הממוצע של ה
, הונח שחלק מכמויות )הכוללים עתודות( שבוצע למשאבים המותנים רגישותה ניתוח במסגרת כי ,השנתית. יצוין

 לרבות תוך התייחסותהגז הטבעי אשר לא תימכרנה לדולפינוס עקב הקטנת הכמויות, תימכרנה בשוק המקומי, 
 .BDOלתחזית הביקוש של 

נוגעת בעיקר להכנסות ממכירת גז טבעי תחת הסכמים קיימים ועתידיים של מאגר  Brent -שפעת שינוי מחיר הה . ג
ובכפוף לרצפת מחיר, וכן להכנסות  NEPCO -, בדגש על הסכמי דולפינוס וBrent -לוויתן בהם יש הצמדה למחיר ה

 ממכירת קונדנסט.

על ידי מעריכי העתודות הבלתי תלויים של  נבחנוותזרימי המזומנים שבבסיסם לא  אלו מובהר כי תחשיבי רגישות .ד
 .(NSAIהשותפות )
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 :43מעודכנת Brentרגישות על פי עקומת מחירי  ניתוח  .2

 רגישות / קטגוריה
שווי נוכחי 
בהוון של 

0% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

5% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

נוכחי שווי 
בהוון של 

20% 

 P1עתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 6,561,027 3,056,299 1,885,776 1,349,008 1,045,230 

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 1,056,596 434,123 295,961 244,190 213,702 

 P2סה"כ עתודות מסוג 
(Proved + Probable Reserves) 7,617,623 3,490,421 2,181,737 1,593,197 1,258,932 

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 536,818 286,402 182,566 133,951 107,372 

 P3סה"כ עתודות מסוג 
(Proved + Probable + 

Possible Reserves) 
8,154,441 3,776,824 2,364,303 1,727,149 1,366,305 

 

 דולר לחבית, קבוע לכל אורך תקופת ההפקה: 25של  Brentרגישות על פי מחיר  יתוחנ .3

 רגישות / קטגוריה
שווי נוכחי 
בהוון של 

0% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

5% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

 P1עתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 6,223,176 2,828,631 1,723,893 1,230,295 956,101 

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 1,011,997 419,090 291,548 243,493 214,088 

 P2סה"כ עתודות מסוג 
(Proved + Probable Reserves) 7,235,172 3,247,721 2,015,442 1,473,788 1,170,189 

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 484,081 258,401 166,859 124,627 101,497 

 P3סה"כ עתודות מסוג 
(Proved + Probable + 

Possible Reserves) 
7,719,254 3,506,122 2,182,301 1,598,415 1,271,686 

 

  

 
 Forward-. מחירי ה3.202017.נכון ליום    Brent-של ה   Forward-המעודכנת מתבססת על מחירי ה  Brent-ה  מחירי  עקומת   43

, 2022לחבית בשנת  דולר 44.8 -, כ2021 שנתלחבית ב דולר 41.1-, כ2020 שנתב לחבית דולר 34.8-כ הינםשנלקחו בחשבון 
. דולר לחבית לכל משך התקופה הנותרת 50, ולאחר מכן 2024לחבית בשנת  דולר 49.8-, כ2023לחבית בשנת  דולר 47.7-כ

 ."(מעודכנת Brentעקומת מחירי : "להלןמקור הנתונים: בלומברג )
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 44:מותנים במאגר לוויתן ומשאבים עתודות .ב

 :המשאביםכפי שמופיעים בדוח  המהוון התזרים נתוני .1

שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
 0%בהוון של 

שווי נוכחי 
 5%בהוון של 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

משאבים מותנים באומדן הנמוך, כולל 
 1Pעתודות מסוג 

(Low Estimate Contingent Resources 
(1C), including 1P Reserves) 

10,017,252 4,432,572 2,647,996 1,870,104 1,446,016 

משאבים מותנים באומדן הטוב ביותר,  
 2Pכולל עתודות מסוג 

(Best Estimate Contingent Resources 
(2C), including 2P Reserves) 

10,973,057 4,711,561 2,824,190 2,019,360 1,580,794 

וה, כולל משאבים מותנים באומדן הגב
 3Pעתודות מסוג 

(High Estimate Contingent Resource 
(3C), including 3P reserves) 

11,401,984 4,873,583 2,925,577 2,101,540 1,654,101 

 

 :)כהגדרתה לעיל( מעודכנת Brentרגישות על פי עקומת מחירי  ניתוח .2

שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
 0%בהוון של 

נוכחי שווי 
 5%בהוון של 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

משאבים מותנים באומדן הנמוך, כולל 
 1Pעתודות מסוג 

(Low Estimate Contingent Resources 
(1C), including 1P Reserves) 

8,988,668 3,927,553 2,324,759 1,632,111 1,256,896 

משאבים מותנים באומדן הטוב ביותר,  
 2Pכולל עתודות מסוג 

(Best Estimate Contingent Resources 
(2C), including 2P Reserves) 

9,863,115 4,165,292 2,464,327 1,745,178 1,355,699 

משאבים מותנים באומדן הגבוה, כולל 
 3Pעתודות מסוג 

(High Estimate Contingent Resource 
(3C), including 3P reserves) 

10,200,295 4,293,565 2,544,657 1,810,819 1,414,757 

 

 דולר לחבית, קבוע לכל אורך תקופת ההפקה: 25של  Brentרגישות על פי מחיר  ניתוח .3

שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
 0%בהוון של 

שווי נוכחי 
 5%בהוון של 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

משאבים מותנים באומדן הנמוך, כולל 
 1Pעתודות מסוג 

(Low Estimate Contingent Resources 
(1C), including 1P Reserves) 

8,834,688 3,833,723 2,257,757 1,580,911 1,216,389 

משאבים מותנים באומדן הטוב ביותר,  
 2Pכולל עתודות מסוג 

(Best Estimate Contingent Resources 
(2C), including 2P Reserves) 

9,688,866 4,058,331 2,387,249 1,685,852 1,308,495 

משאבים מותנים באומדן הגבוה, כולל 
 3Pעתודות מסוג 

(High Estimate Contingent Resource 
(3C), including 3P reserves) 

10,043,181 4,201,404 2,478,891 1,759,989 1,373,923 

 

 
בעיקר להכנסות ממכירת גז טבעי תחת הסכמים קיימים ועתידיים של מאגר לוויתן נוגעת  Brent-השפעת שינוי מחיר ה   44

ובכפוף לרצפת מחיר וכן להכנסות ממכירת  NEPCO -, בדגש על הסכמי דולפינוס וBrent-בהם יש הצמדה למחיר ה
 . קונדנסט
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  התאמה בין נתוני הדוח לבין נתוני דוחות קודמים הנוגעים לנכס הנפט (7)

העתודות והמשאבים המעודכן חל שינוי מהותי בכמויות הכוללות של גז טבעי וקונדנסט  בדוח

ביחס לדוח המשאבים שפורסם בדוח התקופתי הטוב ביותר ובאומדן הגבוה  באומדןשבמאגר 

, הסיסמיים הסקרים של מחדש העיבוד תוצאותשל  מעודכן מניתוח בעיקר הנובע, 2018 לשנת

-)מכ 6.7%-בכ עלו (2P+2Cהטוב ביותר ) אומדן. המשאבים ב2019במהלך שנת  הסתיים אשר

21,495 BCF 22,925-לכ BCF ,)אומדןוב  ( 3הגבוהP+3C )25,844-)מכ 7.8%-בכהמשאבים  עלו 

BCF 27,857-לכ BCF .)ךהמשאבים באומדן הנמו סך (1P+1C) כ נותר( 16,983-ללא שינוי BCF.) 

לאור כניסתו  ובעיקר, לוויתן מאגרהשותפות לכמויות המכירה מבנוסף, לאור עדכון הערכות 

: הגדלת עתודות 45, שונה סיווג חלק מהמשאבים באופן הבאלתוקף של הסכם הייצוא למצרים

 -א'( בכ1)שלב  1Cהמשאבים המותנים מסוג  הפחתת, BCF 2,152 -בדוח הנוכחי בכ 1Pמסוג 

2,299 BCF  1והגדלת המשאבים המותנים מסוגC (בכפיתוחים עתידיים )- 147 BCF.  הגדלת

 (א'1שלב ) C2המשאבים המותנים מסוג  הפחתת, BCF 101 -בדוח הנוכחי בכ P2עתודות מסוג 

הגדלת   .BCF  1,441-( בכפיתוחים עתידיים)  2Cמסוג  המשאבים המותנים    והגדלת  BCF   112  -בכ

 (א'1שלב ) C3המשאבים המותנים מסוג  הפחתת, BCF 427 -בכ בדוח הנוכחי P3עתודות מסוג 

  .BCF 2,035 -עתידים( בכפיתוחים ) 3Cמסוג המשאבים המותנים  והגדלת BCF 449 -בכ

 הפקה נתוני (8)

 . 31.12.2019המסחרית ממאגר לוויתן החלה ביום  ההפקה

 חוות דעת של המעריך  (9)

, נכון ליום NSAIידי -על ןשהוכמותנים במאגר לוויתן  משאביםודוח עתודות מצורף לדוח זה 

מס' ) 2019ב' לדוח התקופתי של השותפות לשנת  נספחלבדרך של הפנייה , .201931.12

לפרק   'א  נספחכמצורפת    .("הדוח התקופתי של השותפותלהלן: ")(043110-01-2020אסמכתא:  

 .בדוח זה הדוח האמור להכללת  NSAIהסכמתזה  

 הנהלה הצהרת (10)

 ;2020 במאי 2 תאריך ההצהרה: (1)

 ;קבוצת דלק בע"מציון שם התאגיד:                  (2)

"ר יו, לסט ריאלגב, שמו ותפקידו: בחברההמוסמך להעריך את המשאבים  (3)

 ;החברה דירקטוריון

 הרינו לאשר, כי נמסרו למעריך כל הנתונים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתו; (4)

הרינו לאשר, כי לא בא לידיעתנו כל מידע המצביע על קיום תלות בין  (5)

 ;החברההמעריך לבין 

הרינו לאשר, כי למיטב ידיעתנו המשאבים שדווחו הם האומדנים הטובים  (6)

 והעדכניים ביותר הקיימים ברשותנו;

הרינו לאשר, כי הנתונים שנכללו בדוח זה נערכו לפי המונחים המקצועיים  (7)

ויים בפרק ז' לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף המנ

 
 דוח ראו, למצרים הייצוא םהסכ של לתוקף כניסתו בעקבות כעתודות מותנים משאבים של מחדש סיווג אודותלפרטים   45

 (. 2019-01-112980: אסמכתא)מס'  24.12.2019 מיום החברה של מיידי



 

 83 -א 

 

, ובמשמעות הנודעת להם 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט  –וטיוטת התשקיף  

כפי שפרסמו איגוד  Resources Management System  Petroleum(2018) -ב

(, הארגון האמריקאי של גיאולוגים בתחום SPEמהנדסי הפטרוליום )

( ואיגוד מהנדסי WPC(, המועצה העולמית לפטרוליום )AAPGהפטרוליום )

 הדוח; אישור(, כתוקפם בעת SPEEהערכת הפטרוליום )

הרינו לאשר, כי לא נעשה שינוי בזהות המעריך שביצע את הגילוי בדבר  (8)

 ;החברהידי -העתודות או המשאבים המותנים האחרון שפורסם על

 מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה.הרינו  (9)

 

 

 

 

 , לסט ריאלגב                   

 הדירקטוריון"ר יו

  

  לוויתן בחזקות מנובאיםמשאבים  (11)

 הנתונים  עיבוד)להלן: " סייסמיםשל סקרים  מחדש עיבוד שלניתוח  בוצע 2019 שנת במהלך

 בעקבותיובחזקות לוויתן, אשר    העמוקות  למטרות  חיפוש  קידוח  עם  בקשר,  היתר  בין"(,  מחדש

 isolated) מבודד קרבונטי מבנה מסוג לוויתן חזקות בשטח חדשה עמוקה מטרה הוגדרה

carbonate buildup כי יש לסווג  מחדש הנתונים(. בנוסף להגדרת מטרה זו, העלה ניתוח עיבוד

 בשטח המנובאים המשאבים בדוח שפורטו כפי, העמוקותולהגדיר מחדש את שתי המטרות 

 קלאסטיתימית -לכדי מטרה אחת מסוג תעלה תת 2017דוח  במסגרת נכלל אשר, החזקות

(submarine clastic channel .) 

 מנובאיםשאבים  דוח מהשותפות    עבורמחדש ועל בסיסו, נערך    הנתוניםהשלמת עיבוד    בעקבות

"(. דוח דוח המשאבים": סעיף זהלהלן בבחזקות לוויתן ) החדשותמעודכן ביחס למטרות 

-SPE, על פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום )NSAIהמשאבים הוכן על ידי חברת 

PRMS  .)של החברה  מיידישפורסמה בקשר עם האמור בדוח המשאבים, ראו דוח    במצגת  לעיון 

על  בזאת נכלל בו האמור אשר(, 2020-01-008706 )מס' אסמכתא: 21.1.2020אשר פורסם ביום 

נוסף לצורך  סייסמילמועד דוח זה, בוחנת השותפות, בין היתר, ביצוע סקר  נכוןדרך ההפניה. 

קבלת החלטת קידוח אקספלורציה למטרות החדשות.  טיוב הידע הקיים, וזאת בכדי לבסס

השותפות את האפשרות לצרף שותף אסטרטגי בעל ידע וניסיון רלוונטיים  בוחנתבנוסף, 

 כפי(  מבודד  קרבונטי  מבנה  מסוג  מטרה)ובפרט    אקספלורציה  מטרת  של  ופיתוח  קדיחה,  באיפיון

 . להלן שיתואר

 השלכות משבר הקורונה

ודאות גבוהה -לעיל, עקב משבר הקורונה קיימת במועד אישור הדוח אי  )ו(1.7.2  סעיףבכמפורט  

ולאחריה על הכלכלה העולמית  2020וחריגה בנוגע להשלכות האפשריות של המשבר בשנת 

בפרט. ככל שיימשך או יחמיר משבר הקורונה ותימשך הירידה בכלל, ועל מחירי האנרגיה 

כי יחולו שינויים מהותיים בתכנית בביקושים לגז טבעי ונפט ובמחירי האנרגיה, לא מן הנמנע 

 העבודה ו/או בלוחות הזמנים לביצועה, אם בכלל.
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 כמויות נתוני .א

המנובאים המצויים בשטח חזקות , המשאבים 31.12.2019, נכון ליום המשאביםפי דוח -על

 יתן הינם, כמפורט להלן:ולו

בנכס הנפט  (100%) סה"כ הסתברות מטרה
(Gross) 

 (Gross) החברהסה"כ חלק 

נפט  (BCFגז )
(MMBBL) 

 (BCFגז )

 

נפט 
(MMBBL) 

מבנה 
 קרבונטי

 האומדן הנמוך

(Low Estimate) 
25.4 26.6 6.3 6.6 

 האומדן הטוב ביותר 

(Best Estimate) 
161.0 155.3 39.9 38.5 

 האומדן הגבוה

(High Estimate) 
826.8 766.6 204.9 190.0 

תעלה 
 קלאסטית

 האומדן הנמוך

(Low Estimate) 
45.2 47.3 11.2 11.7 

 האומדן הטוב ביותר 

(Best Estimate) 
229.2 223.9 56.8 55.5 

 האומדן הגבוה

(High Estimate) 
886.8 813.7 219.8 201.7 

 

לא  NSAI( 1, בין היתר, מספר הנחות והסתייגויות ובכלל זה כי: )NSAIבדוח המשאבים ציינה  .ב

לא בחנה חשיפה הנובעת מענייני איכות הסביבה. יחד עם זאת,  NSAI( 2ביקרה בשדה הנפט; )

צוין כי נכון למועד דוח המשאבים, לא ידוע לה על חבות אפשרית בנוגע לענייני איכות הסביבה 

או על   מנובאיםהעלולה להשפיע באופן מהותי על כמות המשאבים המוערכת בדוח המשאבים ה

מציינת כי דוח המשאבים אינו כולל ניתוח כלכלי של המאגר, וכי  NSAIמסחריותם. כמו כן, 

, המשאבים ממצאהיה בנכס הנפט יבהתבסס על פיתוח של מאגרים דומים, ובהנחה כי 

 .כלכליתהטוב ביותר הנם בעלי סיכוי סביר להפקה  ןהמנובאים בקטגוריית האומד

ידי חברת -על 2010 -ו 2009 םיבשנ ושבוצע 3D יםסייסמי יםדוח המשאבים הוכן על בסיס סקר .ג

Petroleum Geo-Services ידי חברת -על 2019-2017השנים  מהלךב מחדש ובדוושעWesternGeco  ,

משדות נפט וגז דומים ו/או ו מקידוחיםמידע בו 1 -ויתןווכן על בסיס נתונים שנאספו בקידוח ל

 סמוכים )לרבות מאגר "זור" אשר התגלה במצרים(.
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 ששימשו לחישוב התרחישים השונים:בסיסיים להלן הפרמטרים ה .ד

Parameter  תעלה קלאסטית מבנה קרבונטי 

 Low 

Estimate 

Best 

Estimate46 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

Best 

Estimate46 

High 

Estimate 

Gross Rock Volume 
(Acre-feet) 47 

370,734 
 

16,051,915 660,818 
 

17,297,896 

Net-to-Gross Ratio 
(Decimal) 

0.20 
0.50 

0.80 0.20 
0.50 

0.80 

Porosity (Decimal) 0.10 0.15 0.25 0.12 0.17 0.22 

Oil Saturation 
(Decimal) 

0.45 
0.65 

0.85 0.55 
0.65 

0.75 

Average Producing 
Gas-Oil Ratio 
(SCF/STB) 

200 
 

2,200 200 
 

2,200 

Initial Oil Formation 
Volume Factor 
(RB/STB) 

2.20 
 

1.10 2.20 
 

1.10 

Oil Recovery Factor 
(Decimal) 

0.15 
 

0.45 0.15 
 

0.45 

Average Gross 
Thickness (feet) 

257 
 

818 143 
 

773 

Area (Acres) 1,443  19,619 4,628  22,380 

 

 : הסיכונים המשמעותיים הכרוכים בתהליך .ה

ויתן הינם בעיקרם ול חזקותהסיכונים המשמעותיים הכרוכים בקידוח למטרות העמוקות ב

 ביצועבו המטרה לשכבות בהגעה קשיים זה ובכללסיכונים טכניים תפעוליים וגיאולוגיים, 

במקרה  אףהיתר, במהלך הרצת לוגים  ובביצוע מבחני הפקה, ככל שיהיו.  ביןהקידוח, 

שהפעולות הטכניות תפעוליות יושלמו ללא תקלות ושהקידוח יגיע לעומק המתוכנן ושיימצאו 

, בין לממצאסיכונים בהמשך התהליך הנדרש להגעה  קיימיםוקרבונים בשכבות המטרה, הידר

כדאיות כלכלית ופיתוח  הצדיקהמאגר ו/או תכונותיו לא יהיו טובים דיים בכדי ל גודלהיתר, ש

 וסיכוניםלכדי פרויקט הפקת המשאבים ככל שיימצאו, היקף עלויות הפיתוח, משך הפיתוח, 

. יצוין כי, אומדן המשאבים המנובאים וההסתברות ממצאח הפיתוב הכרוכים אחרים

להימצאות הידרוקרבונים, כפי שיפורט להלן, אינו השיקול היחיד בקבלת החלטת קידוח בשטח 

החזקות, ונוספים לו שיקולים אחרים, דוגמת עומק המטרה, מיקומה ביחס לשדה הגז המצוי 

מצא בהתאם להערכות הגודל והכלכליות, בעומקים רדודים יותר, הסיכוי לפתחה במקרה של מ

 להלן. (יג)1.7.34 סעיף, ראו חיפושיםוכיוצא באלו. לדיון בגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות 

  

 
" בטבלה, אינם מצוינים גם בדוח מעריך המשאבים, מאחר שאומדן best estimateהפרמטרים עבורם לא מצוין ערך של "  46

שהתפלגותם היא לוגנורמלית, אחידה או נורמאלית, אין המשאבים מבוסס על שיטות סטטיסטיות, שבהן, עבור פרמטרים  
 .  "best estimateמשמעות ל"

 מטר מעוקב. 1,233.48 -היא יחידת נפח ששווה לכ foot-acreיחידת   47



 

 87 -א 

 

 חיפוש כל אחד מגורמי הסיכון הגיאולוגיים הכרוכים בתהליך האומדן ההסתברות להצלחה של   .ו

בקידוח האמור, ואומדן ההסתברות להמצאות הידרוקרבונים )נפט ו/או גז טבעי( הינם 

 כדלקמן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יודגש כי בדוח המשאבים הוערכה כל מטרה בנפרד ואין כל תלות בין המטרות.

 : אומדן להסתברות לפיתוח לשם הפקה מסחרית .ז

ליתן אומדן סטטיסטי להסתברות לפיתוח החברה  נכון למועד דוח המשאבים, אין ביכולתה של  

למשאבים  יםהפוטנציאלי השווקיםהמטרות לשם הפקה מסחרית. עם זאת, ניתן להעריך כי 

לפיכך, בוחנת השותפות חלופות שונות למסחור   והבינלאומי.  האזוריהשוק המקומי,    םכאמור ה

שיתגלו ושיופקו(, ובכלל זה את האפשרות לייצוא הנפט ו/או והגז הטבעי,   ההידרוקרבונים )ככל

. כמו כן, יצוין כי, אם והבינלאומיים האזוריים, המקומיים וקיםככל שיתגלו, ומכירתם בשו

יתגלו במטרות הנ"ל או במי מהן כמויות נמוכות יחסית של גז טבעי ו/או נפט יתכן ופיתוח כלכלי 

 ת. ות אזוריוניצול תשתיתוך  ממצאיםמספר  יחייב פיתוח משותף של

: הפרמטרים אודות הבסיס לפרמטרים הבסיסיים ששימשו בחישוב התרחישים  חברהנימוקי ה .ח

-תלת יםסייסמי יםששימשו בחישוב האומדנים השונים מבוססים בעיקר על תוצאות סקר

וכן על ידע כללי ביחס  1-יתןובאזור ובפרט בקידוח לו ים, על נתונים שנאספו בקידוחיםממדי

 לשכבות ולמאגרים דומים. 

 התאמה בין נתוני הדוח לבין נתוני דוחות קודמים הנוגעים לנכס הנפט  .ט

 ממצאים שעלו מ נובעיםבין דוח המשאבים הנוכחי לבין דוח המשאבים הקודם  ההבדלים

 Zohr( ובעקבות תגלית 2019הלך שנת אשר בוצע במ) במסגרת ניתוח עיבוד הנתונים מחדש

ותגליות נוספות באיזור אשר שינו את התפיסה הגיאולוגית של המבנים בשטח החזקה. על בסיס 

( מטרה 2( מטרה מסוג מבנה קרבונטי מבודד; )1הוגדרו שתי מטרות חדשות: ) ממצאים אלו

ופיעו בדוח ימית קלאסטית, אשר הוגדרה חלף שתי המטרות העמוקות שה-מסוג תעלה תת

 המשאבים  היקף.  ימי(-)מניפות חול בים עמוק שמונחות על מדרון של הר תת  המשאבים הקודם

 155 -( הינו  כ2U – P50) ביותר הטוב באומדן המבודד הקרבונטי המבנה למטרת המנובאים

 היקף. 18%גז טבעי, עם סיכויי הצלחה גיאולוגית של  BCF 161 -מיליון חביות נפט וכ

 224 -( הינו כ2U – P50)  ביותר  הטוב  באומדן  הקלאסטית התעלה  למטרת המנובאים המשאבים

Parameter 
  קרבונטי מבנה

)%( 
  קלאסטית תעלה

)%( 

Trap Integrity 40 45 

Reservoir 
Quality 

70 70 

Source 
Evaluation 

80 80 

Timing / 
Migration 

80 75 

Probability of 
Geologic 
Success 

18 19 
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וזאת, כאמור, , 19%גז טבעי, עם סיכויי הצלחה גיאולוגית של  BCF 229 -מיליון חביות נפט וכ

חלף שתי המטרות העמוקות, כפי שפורטו בדוח המשאבים הקודם )קריטיקון תיכון וקריטיקון 

   האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.תחתון(, אשר 

 ודאות יתגלה, אין אכן יתגלה; אם שצוינו האפשריים מהמשאבים כלשהו חלק כי ודאות אין –אזהרה 
 בגדר אינו הפרוספקטיבי המידע מהמשאבים; כלשהו להפיק חלק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי

 קידוח הניסיון, אם לאחר רק להעריך ניתן יהיה שאותם מותנים ומשאבים על אודות עתודות הערכה
 בכלל. 

בדבר המשאבים המנובאים במטרות העמוקות הינן מידע   NSAIהערכות    –אזהרת מידע צופה פני עתיד  
א לחוק ניירות ערך. ההערכות הנ"ל מבוססות, בין היתר, על מידע 32סעיף צופה פני עתיד כמשמעותו ב 

ל מהקידוחים ומאת המפעילה, והינן בגדר הערכות והשערות גיאולוגי, גיאופיסי ואחר, שנתקב
ואשר לגביהן לא קיימת כל ודאות. כמויות הנפט והגז הטבעי שיתגלו )אם  NSAIמקצועיות בלבד של 

יתגלו( ושיופקו בפועל )אם יופקו(, עשויות להיות שונות מהותית מההערכות וההשערות הנ"ל, בין 
טכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים ו

ו/או מהביצועים בפועל של המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע 
נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.  

ום הבחינות שעורכת השותפות כמצויין לעיל, יוחלט על ביצוע סקר יתרה מכך, אין כל ודאות שבת
 סייסמי נוסף ו/או יוחלט על ביצוע קידוח ו/או צירוף שותף אסטרטגי נוסף.

 מעריך החוות דעת של  .י

, נכון ליום NSAIידי -ת לוויתן שהוכן עלודוח משאבים מנובאים בחזק זה לדוחמצורף 

 ,'א נספחכ מצורפתכן . תקופתי של השותפותג' לדוח ה נספחבדרך של הפנייה ל, 31.12.2019

 להכללת הדוח האמור בדוח זה.  NSAIהסכמת

 הנהלה הצהרת .יא

 ;2020 במאי 2 תאריך ההצהרה: (1)

 ;קבוצת דלק בע"מציון שם התאגיד:                  (2)

, לסט ריאלגב, שמו ותפקידו: בחברההמוסמך להעריך את המשאבים  (3)

 ;בחברה דירקטוריון"ר יו

הרינו לאשר, כי נמסרו למעריך כל הנתונים הנדרשים לצורך ביצוע  (4)

 עבודתו;

הרינו לאשר, כי לא בא לידיעתנו כל מידע המצביע על קיום תלות בין  (5)

 ;החברההמעריך לבין 

הרינו לאשר, כי למיטב ידיעתנו המשאבים שדווחו הם האומדנים הטובים  (6)

 והעדכניים ביותר הקיימים ברשותנו;

הרינו לאשר, כי הנתונים שנכללו בדוח זה נערכו לפי המונחים המקצועיים  (7)

המנויים בפרק ז' לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף 

, ובמשמעות הנודעת 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –וטיוטת התשקיף 

כפי שפרסמו  Resources Management System  Petroleum(2018) -להם ב

(, הארגון האמריקאי של גיאולוגים SPEאיגוד מהנדסי הפטרוליום )

( ואיגוד WPC(, המועצה העולמית לפטרוליום )AAPGבתחום הפטרוליום )

 הדוח; אישור(, כתוקפם בעת SPEEמהנדסי הערכת הפטרוליום )
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הרינו לאשר, כי לא נעשה שינוי בזהות המעריך שביצע את הגילוי בדבר  (8)

 ;החברהידי -האחרון שפורסם עלהמשאבים המנובאים 

 הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה. (9)

 

 

 

 

 , לסט ריאלגב                   

 הדירקטוריון"ר יו
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 ודליתפרויקט תמר  1.7.5

 כללי  (א)

תמר ודלית נובעות מהחזקותיה זכויותיה של החברה בפרויקט נכון למועד אישור הדוח, 

אשר מחזיקה בזכויות  יחידות של דלק קידוחים,מהון ה 54.7% -בכבמישרין ובעקיפין 

מהון  39.93% -לדלק אנרגיה החזקה בנוסף לכך, . 22.0%השתתפות בפרויקט בשיעור של 

דלק תמלוגים, אשר מחזיקה בזכות לקבלת תמלוגים מחלקן של השותפות ותמר  של מניותה

הם נכונים למועד  . אלא אם נאמר אחרת, כל הנתונים המפורטים להלןבפרויקט פטרוליום

 , במישרין ובעקיפין,תמר ודלית כלל זכויותיה של החברה בפרויקטמתייחסים לאישור הדוח, ו

בה ההשקעה  , אשרםהחזקה במניות דלק תמלוגיהלמעט הזכויות הנובעות מ כמפורט לעיל,

לדוחות הכספיים של   4ג12מטופלת כנכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד )ראו ביאור  

  .(החברה

 לפרטיםבפרויקט תמר )  להלן מחושבים "לאחר החזר השקעה"המפורטים  כן, כל הנתונים  כמו  

מועד החזר ההשקעה נוגע לקביעת המתנהלים בהליכים משפטיים בעניין זה, ובדבר  נוספים

 .(לדוחות הכספיים (3)3א24 ביאורראו  ,בפרויקט תמר

 תמר חזקת

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 תמר חזקת הנפט:שם נכס 

 1,670ק"מ מערבית לחופי חיפה, בעומק מים של    90-נכס ימי כ מיקום:
 מטר

 קמ"ר 250 -כ שטח:

 ;חזקה סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה :
 והפקה יםחיפוש –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

 2.12.2009 תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 1.12.2038 פקיעה מקורי של נכס הנפט:תאריך 

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס 
 הנפט:

- 

 1.12.2038 תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס 
יש לציין את  –הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 תקופת ההארכה האפשרית:

 שנים נוספות 20-בבכפוף לחוק הנפט 

 .נובל (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות 

  בעלי השליטה בשותפים האמורים:

שותפות מוגבלת )להלן:  – 2נגב ישראמקו  ▪
, החברה(. למיטב ידיעת 28.75%) "(ישראמקו"

השותף הכללי בישראמקו, ישראמקו אויל אנד גז 
ידי -חברה פרטית הנשלטת בעקיפין על אבע"מ, הי

 . 48מר חיים צוף
 (. 25%נובל ) ▪
 (.22%השותפות ) ▪
 .(16.75%תמר פטרוליום ) ▪
(. 4%"( )דורדור חיפושי גז, שותפות מוגבלת )להלן: " ▪

ללי בדור חיפושים , השותף הכחברהלמיטב ידיעת ה
הינו אלון ניהול חיפושי גז בע"מ, חברה פרטית 
בשליטת אלון חיפושי גז טבעי בע"מ, שהינה חברה 
ציבורית אשר בעלת השליטה בה היא "אלון" חברת 

 הדלק לישראל בע"מ, שהינה חברה פרטית.
אוורסט תשתיות, שותפות מוגבלת )להלן:  ▪

 
מיחידות  22.26%-ידי מר חיים צוף מחזיקים בכ-תאגידים הנשלטים עללמיטב ידיעת החברה, הדוח,  אישורנכון למועד   48

( בע"מ )השותף המוגבל בישראמקו(. כמו כן, מר חיים צוף מחזיק 1988ידי ישראמקו ניהול )-ונפקו עלההשתתפות שה
 ידי השותף המוגבל בישראמקו. -מיחידות ההשתתפות שהונפקו על 0.43% -במישרין בכ
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 תמר חזקת

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

אוורסט , חברהלמיטב ידיעת ה. 3.5% "(אוורסט"
הינה שותפות מוגבלת אשר שותפות בה הראל חברה 
לביטוח בע"מ וגופים מוסדיים נוספים שבבעלותה, 

 וכן שותפות מקבוצת קרן תשתיות ישראל.

 

 חזקת תמר

 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט

בעקבות ממצא הגז הטבעי  2.12.2009הוענקה ביום  החזקה ציון תאריך הרכישה:  –החזקה בנכס נפט שנרכש    בעד
 /מתן309בשטח הרשיון  2009תמר שנתגלה בשנת 

 כמפורט בפסקה )א( לעיל. תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס הנפט:

למחזיקי הזכויות ההוניות  המשויך בפועלציון החלק 
  של החברה בהכנסות מנכס הנפט

 .%0311: בהכנסות"כ סה

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים 
שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח )בין אם הוכרה 

 כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(:

 ראלפי דול 161,869 -כ

 

 חזקת דלית

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 .דלית חזקת שם נכס הנפט:

 .ק"מ מערבית לחופי חיפה 50 -נכס ימי כ מיקום:

 .קמ"ר 250 -כ שטח:

 ;חזקה סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה :
 .והפקה יםחיפוש –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

 2.12.2009 מקורי של נכס הנפט:תאריך הענקה 

 1.12.2038 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס 
 הנפט:

- 

 1.12.2038 תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס 
יש לציין את  –הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 תקופת ההארכה האפשרית:

 .שנים נוספות 20-בכפוף לחוק הנפט ב

 .נובל (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות 

 בעלי השליטה בשותפים האמורים:

 ;(28.75%ישראמקו ) ▪
 ;(25%נובל ) ▪
 ;(22%שותפות )ה ▪
 ;(16.75%) פטרוליום תמר ▪
 ;(4%דור ) ▪
 .(3.5%) אוורסט ▪

 

 חזקת דלית

 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט

הגז הטבעי  מאגרבעקבות  2.12.2009הוענקה ביום  החזקה ציון תאריך הרכישה:  –החזקה בנכס נפט שנרכש    בעד
 /מיכל.308בשטח הרשיון  2009שנתגלה בשנת  ,דלית

 .לעיל כמפורט בפסקה )א( תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס הנפט:

למחזיקי הזכויות ההוניות  המשויך בפועלציון החלק 
 :בהכנסות"כ סה של החברה בהכנסות מנכס הנפט:

 11.69% –לפני החזר ההשקעה
 11.03% –לאחר החזר ההשקעה

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה סך 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים 
שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח )בין אם הוכרה 

 כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(:

 לרדו אלפי 43-כ

 



 

 92 -א 

 

 חזקות תמר ודלית  שטרי תנאי עיקר (ב)

"( זהים בעיקרם. החזקות: "סעיף זההתנאים שנקבעו בתנאי חזקות תמר ודלית )להלן ב (1)

 התיאור המובא להלן מתייחס לנושאים העיקריים בחזקות תמר ודלית.

"( יוקמו ויופעלו המתקנים: "סעיף זהמתקני מערכת ההפקה ומערכת ההולכה )להלן ב (2)

פי שטר החזקה -"( שתנהל את הפעולות הנדרשות עלהמפעיל: "סעיף זהבאמצעות נובל )להלן ב

הנפט מטעם בעל החזקה. המפעיל יחייב בפעולותיו את בעל החזקה והודעות פי חוק -ועל

 סעיף זההממונה על ענייני הנפט או מי מטעמו למפעיל תחייבנה את בעל החזקה. אין באמור ב

כדי לגרוע מהתחייבויותיהם ומאחריותם של כל אחד משותפי תמר לפעול בהתאם להוראות 

 לחוד. שטר החזקה ולהוראות כל דין, ביחד ו

ידי הממונה על ענייני הנפט, מראש -בעל החזקה לא יחליף את המפעיל אלא בחברה שאושרה על (3)

 ובכתב.

 היקף החזקה (4)

בעל החזקה יהיה בעל הזכות הבלעדית לחפש ולהפיק נפט וגז טבעי בשטח החזקה בלבד, במשך  .א

 כל תקופת החזקה, בכפוף ליתר הוראות שטר החזקה ולכל דין.

אחריותו בלבד, יתכנן, יממן, יקים ויפעיל את מערכת ההפקה ואת מערכת בעל החזקה, על  .ב

ההולכה של בעל החזקה, ויתחזק אותן לצורך הפעלתן השוטפת, הכול באמצעות המפעיל, 

קבלנים, מתכננים ויועצים שהם בעלי ידע וניסיון בתחומיהם, ובאופן שיאפשר אספקה סדירה, 

 אגר.תקינה ובטיחותית של נפט וגז טבעי מהמ

 תקופת החזקה (5)

 תקופות:-תקופת החזקה תחולק לשתי תתי

התקופה שבמהלכה יבצע בעל החזקה את כל הפעולות לצורך הגעה לשלב  – תקופת הפיתוח .א

ההפקה המסחרית, לרבות קידוחי פיתוח, ויקים את מערכת ההפקה ומערכת ההולכה של בעל 

 החזקה, בכפוף להוראות שטר החזקה. 

, התקופה שמסיום תקופת הפיתוח ועד תום תקופת החזקה – המסחריתתקופת ההפקה  .ב

שבמהלכה יבצע בעל החזקה הפקה מסחרית משטח החזקה, בכפוף להוראות שטר החזקה ולכל 

 דין.

לחוק הנפט   29  סעיףהסתיימה תקופת החזקה או בוטלה החזקה לפי הוראות חוק הנפט לרבות  

 בעל החזקה לפעול מכוחו של שטר החזקה. או לפי הוראות שטר החזקה, תפקע זכותו של

 מכירה לצרכנים בישראל (6)

בעל החזקה יספק את הנפט והגז הטבעי באמינות, ביעילות ובאורח תקין, ולא יסרב סירוב בלתי 

 סביר לספק נפט וגז טבעי לצרכנים בישראל. 

 הקמת מתקנים (7)

ני הנפט לבעל אלא לאחר שנתן הממונה על עניי בעל החזקה לא יקים את מערכת ההפקה, .א

 החזקה אישור הקמה ובכפוף לתנאי האישור.

בעל החזקה יקים את מערכת ההפקה ואת מערכת ההולכה באופן שיאפשר יכולת הפקה  .ב

מיליארד מטר מעוקב  7-מסחרית כוללת משטח חזקת תמר ומשטח חזקת דלית, שלא תפחת מ
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וף לאישור נקודת סטנדרטי של גז טבעי בשנה החל מתחילת תקופת ההפקה המסחרית, בכפ

 . 49הקבלה הצפונית

ככל שתהיה לכך הצדקה כלכלית, בעל החזקה יהיה רשאי, בכפוף לקבלת אישור הממונה על  .ג

ענייני הנפט ומנהל רשות הגז הטבעי שמונה לפי חוק משק הגז הטבעי, להגדיל את קיבולת 

ובכלל זה  וקידוחים, מערכת ההפקה ומערכת ההולכה של בעל החזקה ולהוסיף להן מתקנים

הקמת צינור לנקודת קבלה נוספת, באופן שיאפשר הזרמת כמויות גדולות יותר של גז טבעי 

 באמינות וביעילות לצרכנים בישראל.

 חברת פיקוח (8)

תכנון מערכת ההפקה והקמתה ייעשו בפיקוח של חברות בעלות ניסיון בפיקוח על תכנון או 

וזאת בכפוף לאישורו של הממונה על הקמה של מערכות הפקה, שבעל החזקה יתקשר עימן, 

ענייני הנפט. בהתאם לאמור, נבחרו חברות פיקוח לליווי תכנון מערכת ההפקה והקמתה, 

 ידי הממונה על ענייני הנפט.-שאושרו על

 ההפקה המסחרית (9)

 ההפקה המסחרית משטח החזקה תתבצע בהתאם לעקרונות אלה: .א

ובאופן שאין בו כדי לפגוע במאפייני המאגר המצוי ההפקה תתבצע בשקידה ראויה, ללא בזבוז,   .1

 בשטח החזקה.

ידי הממונה -ההפקה תתבצע בהתאם לתפוקה המינימאלית ולתפוקה המקסימלית שיאושרו על .2

 על ענייני הנפט, מעת לעת, בהתחשב בנתוני המאגר ובמאפייניו. 

כה הארצית בהתאם ידו למערכת ההול-בעל החזקה יהיה חייב לשמור על איכות הגז המוזרם על .3

 למפרט הגז שייקבע.

בעל החזקה יבצע הפקה מסחרית בשקידה ראויה, בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות ולכל  .ב

 דין, ובהתאם להוראות כל רשיון, היתר, וכיוצ"ב הנדרשים לשם כך לפי כל דין.

בעל החזקה לא יחל בהפקה מסחרית ולא יחל בהזרמת גז טבעי למערכת ההולכה של בעל  .ג

החזקה, אלא לאחר שהגיש לממונה על ענייני הנפט בקשה לאישור ההפעלה והבקשה אושרה 

 בידי הממונה על ענייני הנפט. 

יום לפני סוף שנה קלנדרית( יגיש בעל החזקה לממונה על ענייני הנפט  30בסוף כל שנה )לפחות  .ד

שבתוכנית, ותחזית לקצב תוכנית עבודה שנתית מפורטת, וכן תחזית עלויות לביצוע הפעולות 

 ההפקה בשנה העוקבת.

בעל החזקה יודיע לממונה על ענייני הנפט על המועדים שבהם בכוונתו להתחיל בהקמת מתקנים  .ה

 נוספים על מנת לעמוד בהוראות שטר החזקה.

 אחסון גז טבעי (10)

ן הממונה על ענייני הנפט רשאי להורות לבעל החזקה על פעולות להעברת גז טבעי לצורך אחסו .א

גז מהמאגר למאגרים מורשים, ככל שבמילוי ההוראות כאמור לא יהיו עלויות כלשהן לבעל 

ההוראות כדי לפגוע החזקה בגין הולכתו, החדרתו, אחסונו והוצאתו של הגז, ולא יהיה במילוי 

 
 ההפקה מתבצעת באמצעות פלטפורמה שהוקמה מול חופי אשקלון ובאמצעות מתקן הקבלה.   49
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במאגר. תמלוג בגין הגז הטבעי המאוחסן יחול בעת הוצאת הגז ממאגר האחסון ולא בעת הפקתו 

 מהמאגר. 

בעל החזקה לאחסן גז מיוזמתו במאגרי אחסון מורשים, ייעשה הדבר על חשבון בעל  יקשב .ב

 החזקה ובהתאם להוראות כל דין ואמות המידה, ככל שתהיינה.

 ביטול החזקה או הגבלתה (11)

לחוק הנפט, עם  29 סעיףהחזקה, עם פקיעתה לפי החזקה תבוא לידי סיום עם תום תקופת 

 יים אחד מהתנאים המפורטים להלן:ט, או בהתקלחוק הנפ 55 סעיףביטולה לפי 

חרג באופן מהותי מהוראה מהותית לפי שטר החזקה או מהוראות הממונה על בעל החזקה  .א

 ענייני הנפט מכח שטר החזקה.

ממנה חולטה, ובעל החזקה לא השלים את סכום הערבות כנדרש לפי הוראות  הערבות או חלק .ב

 שטר החזקה. 

 תוכנית נטישה (12)

דשים מיום תחילת תקופת ההפקה יגיש בעל החזקה לאישור הממונה על ענייני הנפט חו  30בתוך   .א

תוכנית כללית לנטישת מתקני מערכת ההפקה ולאיטום קידוחים, בעת סיום השימוש בהם, בין 

זה יצוין, כי  בהקשרבמהלך תקופת החזקה ובין לאחריה )להלן: "תוכנית הנטישה הכללית"(. 

 הממונה על ענייני הנפט. לאישורכנית הנטישה הכללית תו הוגשה 30.9.2015ביום 

לא יאוחר מהמועד שבו הפיק בעל החזקה מאה ושבעים מיליארד מטרים מעוקבים של גז משטח  .ב

החזקה, יגיש בעל החזקה לאישור הממונה על ענייני הנפט תוכנית מפורטת לפירוק המתקנים, 

ידי -ית הנטישה"(  שאושרה עלבהתאם להוראות תוכנית הנטישה הכללית )להלן: "תוכנ

הממונה על ענייני הנפט וכן את אומדן עלויות הפירוק. לא הגיש בעל החזקה תוכנית נטישה 

במועד, או מצא הממונה על ענייני הנפט שתוכנית הנטישה שהוגשה אינה ראויה לאישור ולא 

הממונה על  הצליחו הממונה על ענייני הנפט ובעל החזקה להסכים על תוכנית נטישה, יקבע

 ענייני הנפט את תוכנית הנטישה.

ידי הממונה על ענייני הנפט יקבע הממונה על ענייני הנפט -במועד אישור תוכנית הנטישה על .ג

לבעל החזקה תוכנית לפיה בעל החזקה ייתן בטוחה או יפקיד ל"קרן נטישה" במועדים, 

על החזקה האמצעים במתכונת ובשיטת הצבירה כפי שיורה, במטרה להבטיח שיהיו בידי ב

 הדרושים לביצוע תוכנית הנטישה. 

בעל החזקה יודיע לממונה על ענייני הנפט על רצונו לאטום קידוח בודד לפחות שלושה חודשים  .ד

לפני ביצוע הפעולה. בהודעה שתוגש ייכלל הסבר על הצורך לאטום את הקידוח ועל תוכנית 

 ה על ענייני הנפט.האיטום. איטום הקידוח מחייב אישור מראש של הממונ

 ערבויות (13)

בשטר החזקה נקבעו הוראות הנוגעות להמצאת ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי 

חוזרת על ידי בעל החזקה להבטחת קיום תנאי שטר החזקה, תקופתה, וכן עילות לחילוט 

חוק   הערבות. לפרטים אודות ערבות שניתנה כאמור להבטחת קיום תנאי שטר החזקה, הוראות

 להלן. (1)ה()1.7.28סעיף ראו הנפט והנחיות הממונה על ענייני הנפט, 

בנוסף כולל שטר החזקה הוראות נוספות, המתייחסות, בין היתר, לתנאים להפעלת המתקנים,  (14)

 בטיחות, טיפול בתקלות, בדיקות, דיווחים ופיקוח, אחריות, ביטוח ושיפוי.



 

 95 -א 

 

כן, במסגרת אישור להפעלה של מערכת ההפקה מחזקת תמר נקבעו חובות מוגברות לבעל  כמו (15)

 החזקה בקשר עם הפעלת מערכת ההפקה בשל חשיבות הפקת הגז לישראל.  

 50כנית העבודה בפרויקט תמרועמידה בתנאי ת (ג)

 וכנית, לא נקבעה תלעיל )ב(1.7.5 סעיףלאמור בתנאי שטרי חזקות תמר ודלית כמפורט ב מעבר

 .תמר בפרויקט מחייבת עבודה

 51כנית עבודה בפועל ומתוכננת בפרויקט תמרות (ד)

ועד  1.1.2017מיום  בפרויקט תמרתיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל  להלן (1)

  :פעולות מתוכננות, וכן תיאור תמציתי של הדוח אישורלמועד 

 חזקת תמר

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 כנית העבודה המתוכננתושל ת או

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 אלפי דולר(בהנפט )

 בפועל השתתפות היקף
של מחזיקי הזכויות 
ההוניות של החברה 

 אלפי דולר(בתקציב )ב

המשך הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה  • 201752
 שוטפים. 

, חיבורו למערכת ההפקה 8-השלמת קידוח תמר •
 ותחילת הזרמת הגז הטבעי ממנו.

שדרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה,  •
לרבות הוספת מבנים והחלפת שסתומי הניתוק 
הראשיים בפלטפורמה בשסתומים חדשים מסוג 

 שונה על מנת לשפר את תפקודם. 

 תחילת עיבוד מחדש של סקרים סייסמים. •

תחילת פרויקט התקנת מערכות לצמצום   •
 פליטות מפלטפורמת תמר.

גיאולוגי ומודל הזרימה, המשך עדכון המודל ה •
בין השאר, בהתאם לנתוני הקידוחים וההפקה 

 ותכנון והכנות לביצוע קידוחים נוספים. 

מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים ובכלל זה  •
 פרוספקט למטרות עמוקות בשטח החזקה. 
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המשך הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה  •  2018
 שוטפים. 

המשך פרויקט התקנת מערכות לצמצום פליטות  •
 מפלטפורמת תמר. 

המשך שדרוג ושיפור מערך ההפקה בפלטפורמת  •
תמר ובמתקן הקבלה, לרבות שיפור מערכות 

 התפעול, ושדרוג צנרת פלב"מ למניעת שיתוך.

, המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה •
בין היתר, בהתאם לנתוני הקידוחים וההפקה 
ותכנון והכנות לביצוע קידוחים והשלמות 

 נוספים.

מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים, ובכלל זה,  •
 פרוספקט למטרות עמוקות בשטח החזקה.

המשך פרויקט עיבוד מחדש של סקרים  •
  סייסמים.

 
 

 
 28,894-כ

 
 

 24,845-כ
 
 
 

 
 
 

 4,112-כ
 
 

 3,451-כ

 
 מפורטת לגבי חזקת תמר בלבד. בודהעהדוח, הוגשה תוכנית  ישוראנכון למועד   50
ועלויות  בתוכנית העבודה שלהלן אינן כוללות עלויות תפעול ותחזוקה שוטפים 2019-2017 העלויות המפורטות בשנים  51

 להלן. )י(1.7.5 בסעיףנכללו  , אשרשל פרויקט תמר נטישה
 1.8-( )חלקה של החברה כ100%מיליון דולר ) 12.4-אינן כוללות עדכון תקציב בסך של כ 2017העלויות המפורטות בשנת   52

 מיליון דולר(.
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 חזקת תמר

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 כנית העבודה המתוכננתושל ת או

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 אלפי דולר(בהנפט )

 בפועל השתתפות היקף
של מחזיקי הזכויות 
ההוניות של החברה 

 אלפי דולר(בתקציב )ב

201953,54  
 

המשך הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה  •
  .שוטפים

סיום פרויקטים להתקנת מערכות לצמצום  •
  .פליטות לאוויר מפלטפורמת תמר וניטורן

סיום פרויקט עיבוד מחדש של סקרים סייסמים,  •
 פענוח הסקרים המעובדים. תחילת ו

המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה,  •
היתר, בהתאם לנתוני הקידוחים וההפקה בין 

ותכנון והכנות לביצוע קידוחים והשלמות 
 נוספים.

המשך ביצוע שדרוג ושיפור מערך ההפקה  •
בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה, לרבות שיפור 
מערכות התפעול, הוספת מבנים, שדרוג צנרת 
פלב"מ למניעת שיתוך, צביעת ציוד וצנרת והמשך 

 םשידרוג מערך השסתומי

 .SWציוד וצנרת לצורך פיתוח מאגר תמר    רכישת •

 
 12,479-כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19,501-כ
 
 
 
 

 53,463-כ
 
 

 

 
 1,925-כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3,008-כ 
 
 

 
 

 8,248-כ
 

2020 

 55ואילך
המשך הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה  •

 שוטפים. 

, SWתמר  קידוח( completionהשלמת ) •
וחיבורו למערכת ההפקה התת ימית בשדה 

 להלן.  (4) סעיףתמר. לפרטים נוספים ראו 

המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה,  •
 של מחדש העיבוד נתוני סמך עלבין היתר, 

, וכן 2019 בשנת שהושלם הסייסמיים הסקרים
בהתאם לנתוני הקידוחים וההפקה ותכנון 

 והכנות לביצוע קידוחים והשלמות נוספים.

קדיחת קידוחים נוספים והשלמתם, ככל  •
שיידרש, בהתאם לנתוני ההפקה בפועל 

 ולביקושים בשוק.

מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים, ובכלל  •
 זה, פרוספקט למטרות עמוקות בשטח החזקה.

ושיפור מערך ההפקה בפלטפורמת   המשך שדרוג •
תמר ובמתקן הקבלה, לרבות שיפור מערכות 

מבנים, הוספת מערכות  שיפורהתפעול, 
סביבתיות לניטור והפחתת פליטות, שדרוג 
צנרת פלב"מ למניעת שיתוך, צביעת ציוד 
וצנרת, המשך שידרוג מערך השסתומים, שדרוג 

 בצנרת מקטע כיסויו MEG-מערכות הטיפול ב

 
 00001956,-כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 677,00057-כ
 
 
 
 

 0000758,-כ
 
 
 

 
 

 26,781-כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  95,426-כ
 
 
 
 

  9,867-כ
 
 
 

 
)שבאותה עת הייתה שדה הגז המשמעותי היחיד במשק( חודשה הפקת הגז הטבעי ממאגרי תמר  6.5.2019ביום  כי יצויין  53

אחר הצהריים, בהתאם להחלטת שר האנרגיה לאור המצב הבטחוני  5.5.2019וים תטיס, וזאת לאחר שהופסקה ביום 
-2019)מס' אסמכתא:  6.5.2019ששרר באותה עת ובהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי. לפרטים ראו דוח מיידי מיום 

שבה הזרמת הגז מהמאגרים  7.5.2019אשר המידע המופיע בו נכלל בזאת על דרך ההפניה. יצוין כי, ביום (, 01-039021
 להיקף של קיבולת הפקה מלאה.

אינן כוללות עלויות נטישה של המאגר לרבות ההוצאות בגינן, ועלויות בגין דמי השתתפות   2019העלויות המפורטות בשנת    54
 להלן(. (3)ו()1.7.30 בסעיףתמר )כהגדרתם 

אינם כוללים עלויות בהן עשויה לשאת השותפות בקשר עם הקמת המקטע המשולב  2020התקציבים המפורטים בשנת   55
רוגים אפשריים נוספים של מיליון דולר ובקשר עם שיפורים ושיד 25 -להלן( בסך של כ  1(ג.10)ד()1.7.29)כהגדרתו בסעיף 

 (. 100%מיליון דולר )במונחי  70 -פלטרפורמת תמר ומתקן הקבלה בהיקף משוער של כ

  מיליון דולר. 56 -כ של בסך תקציב תמר שותפיידי -על אושר זה סכום מתוך  56
 .תמר שותפיידי -על אושר טרם האמור התקציב  57

 . דולר מיליון 8 -כ של בסך תקציב תמר שותפיידי -על אושר זה סכום מתוך  58
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 חזקת תמר

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 כנית העבודה המתוכננתושל ת או

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 אלפי דולר(בהנפט )

 בפועל השתתפות היקף
של מחזיקי הזכויות 
ההוניות של החברה 

 אלפי דולר(בתקציב )ב

 למתקן מהפלטפורמהימית -תתה תהשירו
 . הקבלה

הנחת צינור שלישי משדה תמר לפלטפורמה,  •
 .שיידרש ככל

 

 
 370,00059-כ

 
 

 52,153-כ
 
 
 

 

 

 חזקת דלית

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 כנית העבודה המתוכננתושל ת אולתקופה 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 אלפי דולר(בהנפט )

של  בפועל השתתפות היקף
מחזיקי הזכויות ההוניות 

אלפי בתקציב )בשל החברה 
  דולר(

 לתוכניות לב בשים פיתוח חלופות בחינת •  2017
 ולנתוני הסמוכים המאגרים של הפיתוח
 .תמר ממאגר ההפקה

מיפוי וניתוח של מאגר דלית בהתבסס  עדכון •
על הסקר הסייסמי כאמור ועל נתונים 
ממאגרים סמוכים ובכלל זה נתוני הפקה 

 ממאגר תמר. 

 בשטח נוספים פרוספקטים של והגדרה מיפוי •
 עמוקות למטרות פרוספקט זה ובכלל, החזקה
 .החזקה בשטח

- - 

חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות  בחינת •  2018
הפיתוח של המאגרים הסמוכים ונתוני 

 ההפקה ממאגר תמר. 

 בהתבסס, דלית מאגר של וניתוח מיפוי עדכון •
 נתונים ועל כאמור הסייסמי הסקר על

 ההפקה נתוני, זה ובכלל, סמוכים ממאגרים
 .תמר ממאגר

 בשטח נוספים פרוספקטים של והגדרה מיפוי •
 עמוקות  למטרות  פרוספקט,  זה  ובכלל,  החזקה
 .החזקה בשטח

 -  - 

בחינת חלופות פיתוח בשים לב  •  2019
לתוכניות הפיתוח של המאגרים 

 הסמוכים ונתוני ההפקה ממאגר תמר. 
מאגר דלית, בהתבסס על  אפיוןעדכון  •

הסקר הסייסמי כאמור ועל נתונים 
ממאגרים סמוכים, ובכלל זה, נתוני 

 ההפקה ממאגר תמר.
אפיון פרוספקטים עמוקים בשטח  •

 החזקה. 

- - 

2020 
 ואילך

בחינת חלופות פיתוח בשים לב  •
לתוכניות הפיתוח של המאגרים 

 הסמוכים ונתוני ההפקה ממאגר תמר. 
עדכון מיפוי וניתוח של מאגר דלית,  •

בהתבסס על הסקר הסייסמי כאמור ועל 
נתונים ממאגרים סמוכים, ובכלל זה, 

 נתוני ההפקה ממאגר תמר.

 -  - 

 
 .תמר שותפיידי -על אושר טרם האמור התקציב  59
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 חזקת דלית

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 כנית העבודה המתוכננתושל ת אולתקופה 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 אלפי דולר(בהנפט )

של  בפועל השתתפות היקף
מחזיקי הזכויות ההוניות 

אלפי בתקציב )בשל החברה 
  דולר(

מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים  •
 יםכלל זה, פרוספקטבשטח החזקה, וב

 בשטח החזקה.  עמוקים
, קדיחת קידוחים 1-השלמת קידוח דלית •

נוספים ככל שיידרש, וחיבור המאגר 
למערכת ההפקה התת ימית של פרוייקט 

 תמר. 

 

 תוכנית הפיתוח בפרויקט תמר (2)

 ימי-תתהפקה  מערך, ימיות-בארות הפקה תת שש כוללתפרויקט תמר מערכת ההפקה של 

"(, הפלטפורמה: "סעיף זהוההפקה )להלן בהטיפול  מקשר בין בארות ההפקה ופלטפורמתה

הפלטפורמה בה נערך עיקר הטיפול בגז הטבעי, מערך הולכת גז וקונדנסט מהפלטפורמה אל 

מוזרם הגז הטבעי למערכת  החוף, ומתקן הקבלה, בו נעשה הטיפול הסופי בגז הטבעי, וממנו

 לפז זיקוק אשדוד הסמוך. ייעודיהקונדנסט מוזרם בצינור בעוד  ההולכה הארצית של נתג"ז

אינטש  10צינור בקוטר  של ההעניק שר האנרגיה לשותפי תמר רישיון להפעל ,29.8.2016 ביום

בכדי להגדיל את   וזאת,  לשם העברת גז טבעי  ,הפלטפורמהלהובלת קונדנסט מאשר יועד במקור  

 קיבולת אספקת הגז.

ליום  BCF 1.1 -יכולת אספקת הגז מפרויקט תמר למערכת ההולכה של נתג"ז, עומדת על כ

מערכת ההפקה של פרויקט תמר הינה  הפעלתה המסחרית, תחילתבהפקה מקסימאלית. מאז 

הושקעה העלות הכוללת ש .up-time 99% -בעלת אמינות תפעולית גבוהה ביותר של למעלה מ

מיליארד דולר  4.5-, עומדת על סך של כ31.12.2019בפרויקט תמר, כמתואר לעיל, נכון ליום 

( )לרבות עלויות אקספלורציה, ולמעט עלויות סילוק ונטישה, עלויות אקספלורציה 100%)

 .להלן(( (3)ו()1.7.30תמר )כהגדרתם בסעיף ות בחזקת דלית ודמי השתתפ

 אפשרות להרחבת יכולת האספקה של פרויקט תמר  בחינת (3)

של מתקני תמר מוגבלת כיום ליכולת ההזרמה של הצנרת הכפולה  הכוללת האספקה יכולת

אפשרויות לביצוע הרחבה בוחנים מעת לעת שותפי תמר  להלן(. (2)ב()1.7.19 סעיףב)כהגדרתה 

של יכולת האספקה מפרויקט תמר, ככל שתידרש, בהתאם להיקף הביקושים הצפויים בשוק 

 המקומי ולייצוא. 

, ו/או קדיחת SWיתוחו של מאגר תמר , את פהיתר בין, לכלול עשויההרחבת יכולת האספקה 

ו/או השלמת בארות הפקה נוספות, אשר יחוברו למערך ההפקה התת ימי הקיים, וכן הנחת 

כן, נבחנים הצורך ואופן . B צינור אספקה נוסף שלישי משדה תמר לפלטפורמות תמר ו/או מרי

 . פלטפורמות תמרהשדרוג הנדרש ב

 SWמאגר תמר  (4)

בחודש  הנפטענייני  על ידי הממונה-אושרה על אשר, SWפי תוכנית הפיתוח של מאגר תמר  על

עתיד  להלן, (ג4)א()1.7.26 סעיףב, וזאת בשים לב להוראות מתווה הגז המפורטות 2019 ינואר

ימיים של פרויקט תמר. עלות -חיבורו למתקנים התת באמצעותלהיות מפותח  SWמאגר תמר 
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ובוצעו  ציוד נרכש ובהתאםידי שותפי תמר, -אושרה בחלקה על  SWפיתוחו של מאגר תמר

המתבצעת בימים אלו וצפויה   SWלחיבור מאגר תמר    תימי-תת  תצנר  הנחת  פעולות שונות, ובהן

 SW-1תמר  קידוח (Completionהשלמת ) . להערכת השותפות,2020במהלך שנת  להסתיים

 . 2021שנת מ החלוחיבורו למערכת ההפקה צפויים להתבצע 

 )ד( 1.7.5 סעיףראו , SW לפרטים בדבר הפעולות והתקציב להשלמתו ולפיתוחו של מאגר תמר

 .לעיל זה

בין חזקת תמר  SWלפרטים אודות הסדר הגישור במסגרתו הוסכם על חלוקתו של מאגר תמר 

 להלן. (1)ח()1.7.31 סעיף(, ראו 22%( לבין רישיון ערן )78%)

 הקורונה משבר השלכות

ודאות גבוהה -לעיל, עקב משבר הקורונה קיימת במועד אישור הדוח אי  )ו(1.7.2  סעיףכמפורט ב

ולאחריה על הכלכלה העולמית  2020וחריגה בנוגע להשלכות האפשריות של המשבר בשנת 

של העובדים המקצועיים  , והשפעתו האפשרית על זמינותםבכלל, ועל מחירי האנרגיה בפרט

, ככל שיימשך או יחמיר משבר הקורונההנדרשים לצורך תפעול ושדרוג מתקני ההפקה. לפיכך,  

כי יחולו שינויים מהותיים בתכניות העבודה ו/או בלוחות הזמנים המפורטים לא מן הנמנע 

 לעיל.

הפעולות המתוכננות, לעניין  כאמור לעיל החברההערכות  – מידע צופה פני עתיד אזהרת
של הפעולות המתוכננות, לרבות אפשרות הרחבת  העלויות, לוחות הזמנים ועצם ביצוען

סעיף ב ותומידע צופה פני עתיד כמשמעהאספקה וקצבי ההפקה בפרויקט תמר הינן  קיבולת
לגבי שותפות ב של המפעילה והשותף הכללי על הערכות ניירות ערך, המבוסס חוקא ל32

תוכננות, העלויות, לוחות הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות וקצבי הפעולות המ
הפעולות הערכות שקיבל השותף הכללי בשותפות מהמפעילה. על  ההפקה המתבססים כולם

המתוכננות, העלויות, לוחות הזמנים וקצבי ההפקה בפועל עשויים להיות שונים מהותית 
ידי שותפי תמר, -בקבלת ההחלטות המתאימות על מההערכות לעיל והם מותנים, בין היתר,

פי כל דין, בהשלמת התכנון המפורט של מרכיבי הפעולות, -בקבלת האישורים הנדרשים על
בקבלת הצעות מקבלנים, בשינויים בשוק הספקים וחומר הגלם בעולם, ברגולציה החלה, 

  .ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית

מועד "בהוצאות והכנסות בפרויקט תמר )הנתונים בטבלה הינם לאחר  בפועלשיעור השתתפות  (ה)

 ( "החזר השקעה

 

  דלית בחזקת והכנסות בהוצאות בפועל השתתפות שיעור (ו)

שיעור  אחוז  שיעור השתתפות
-מגולם ל
100%  

 הסברים

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות 
 בנכס הנפט חברהשל ה

 לעיל.  )א( 1.7.5פסקה ראו  100% 14.10%

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות 
 בהכנסות מנכס הנפט חברהשל ה

 )ז(1.7.5בפסקה ראו תחשיב  78.23% 11.03%
 להלן.

שיעור השתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות 
בהוצאות הכרוכות בפעילות  חברהההוניות של ה

 חיפושים, פיתוח או הפקה בנכס הנפט

 )ט(1.7.5בפסקה ראו תחשיב  101% 14.24%
 להלן. 



 

 100 -א 

 

 

מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות מפרויקט תמר )הנתונים  השתתפות שיעור (ז)

   בטבלה הינם לאחר מועד החזר השקעה(

 

 או התמלוגים מחושבים כיצד תמציתי הסבר אחוז פריט
  התשלומים

  100%  נפט נכס של חזויות שנתיות הכנסות

 :הנפט נכס ברמת( ממצא לאחר מההכנסות הנגזרים) התשלום או התמלוגים פירוט

 המדינה בהתאם לחוק הנפט, תמלוגי (12.5%) המדינה
בפי של התמלוג שוק המחושבים לפי שווי 

הבאר. שיעור התמלוג בפועל הינו נמוך יותר 
כתוצאה מניכוי הוצאות (, 12.5%משמינית )

בגין מערכות ההולכה והטיפול בגז מפי הבאר 
 ועד לנקודת מסירת הגז בחוף.

  87.50% הנפט נכס ברמת מנוטרלות הכנסות

 הזכויות למחזיקי המשויך החלק
 הנובעות בהכנסות החברה של ההוניות

 (בשרשור) המנוטרלות הנפט בנכס

 .לעיל )א( 1.7.5פסקה הסבר ב ורא 14.10%

 הזכויות מחזיקי של חלקם, כ"סה
 ההכנסות בשיעור, החברה של ההוניות

 ולפני) הנפט נכס ברמת, בפועל
 (החברה ברמת אחרים תשלומים

12.33%  

)האחוזים להלן  החברה ברמת הנפט נכס עם בקשר( ממצא לאחר מההכנסות הנגזרים) תשלומים או תמלוגים פירוט
 :(יחושבו לפי שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בנכס הנפט

 ההוניות הזכויות מחזיקי של שיעורם
ם תמלוגים על ידי בתשלו החברה של

 60"מבע כימיקלים לדור השותפות

 בגין 6% של בשיעור תמלוג משלמת השותפות (0.05%)
 לבעל,  הנפט  בנכסחלקה  מ(  100%)מתוך    2.5%

 לפי, למדינה תמלוג הפחתת לאחר, התמלוג
 . הבארפי -על התמלוג של השוק שווי

אופן חישוב השיעור האמור נעשה בהתאם 
לעקרונות לפיהם מחושבים תמלוגי המדינה 
ולכן השיעור האמור עשוי להשתנות ככל 

 שאופן חישוב תמלוגי המדינה ישתנה. 
 

 ההוניות הזכויות מחזיקי של שיעורם
 קשורים לצדדים בתשלום החברה של

 ושלישיים

חלקה של  גיןב על תמלוגמשלמת  השותפות (1.25%)
 לאחר 9.5% של בשיעורהנפט  בנכסהשותפות 

 בפי השוקלפי שווי  מחושב, השקעה החזר
 . הבאר

 
( מהזכויות ברשיונות 100%)מתוך    2.5%התקשרו השותפיוות בהסכם עם דור כימיקלים בע"מ לרכישה של    21.1.2007ביום    60

הזכויות כאמור, דור כימיקלים בע"מ מיכל ומתן )אשר במקומם הוענקו חזקות תמר ודלית, בהתאמה(. בתמורה למכירת 
 זכאית לתמלוג על כמפורט בטבלה.

אחוז לפני  שיעור ההשתתפות
החזר 

 השקעה

אחוז לאחר 
החזר 

 השקעה

שיעור מגולם 
 100%-ל

לפני החזר 
 השקעה

שיעור 
-מגולם ל
100% 

לאחר החזר 
 השקעה

 הסברים

 בפועל המשויך השיעור
למחזיקי הזכויות ההוניות 

 של החברה בנכס הנפט

 
14.10% 

 

 
14.10% 

 
100% 100% 

 לעיל.  )א( 1.7.5פסקה  ורא

 בפועל המשויך השיעור
למחזיקי הזכויות ההוניות 

מנכס  בהכנסותשל החברה 
 הנפט

11.69% 11.03%  
82.90% 78.23% 

 בפסקה ראו תחשיב 
 להלן.  )ח(1.7.5

 של בפועל השתתפות שיעור
מחזיקי הזכויות ההוניות של 

הכרוכות  בהוצאותהחברה 
, פיתוח או יםבפעילות חיפוש

 הפקה בנכס הנפט

14.24% %2414. 101% 101% 

בפסקה ראו תחשיב 
 להלן.  )ט(1.7.5
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 או התמלוגים מחושבים כיצד תמציתי הסבר אחוז פריט
  התשלומים

אופן חישוב השיעור האמור נעשה בהתאם 
לעקרונות לפיהם מחושבים תמלוגי המדינה 
בפרויקט תמר ולכן השיעור האמור עשוי 
להשתנות ככל שאופן חישוב תמלוגי המדינה 

 ישתנה. 
 

 למחזיקי בפועל המשויך השיעור
 בהכנסות החברה של ההוניות הזכויות

 הנפט מנכס

11.03%  

 

  בהכנסות מחזקת דלית חברההשתתפות מחזיקי הזכויות ההוניות של ה שיעור (ח)

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר השקעה החזר לאחר השקעה החזר לפני פריט
  התשלומים או התמלוגים

 נכס של חזויות שנתיות הכנסות
  נפט

100% 100%  

 :הנפט נכס ברמת( ממצא לאחר מההכנסות הנגזרים) התשלום או התמלוגים פירוט

המפרטת לעיל  ראה הסבר בטבלה   (12.5%) (12.5%) המדינה
 ביחס לחזקת תמר.הנתונים  את

 נכס ברמת מנוטרלות הכנסות
 הנפט

87.50% 87.50%  

 הזכויות למחזיקי המשויך החלק
 בהכנסות החברה של ההוניות
 המנוטרלות הנפט בנכס הנובעות

 (בשרשור)

 )א( 1.7.5פסקה ראה הסבר ב .%1014 .%1014
 .לעיל

 הזכויות  מחזיקי  של  חלקם,  כ"סה
 בשיעור, החברה של ההוניות

 הנפט  נכס  ברמת,  בפועל  ההכנסות
 ברמת אחרים תשלומים ולפני)

 (החברה

%3312. %3312.  

)האחוזים להלן יחושבו   החברה  ברמת  הנפט  נכס  עם  בקשר(  ממצא  לאחר  מההכנסות  הנגזרים)  תשלומים  או  תמלוגים  פירוט
 :(לפי שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בנכס הנפט

 הזכויות מחזיקי של שיעורם
 בתשלומי החברה של ההוניות

 "מבע כימיקלים לדור השותפות

ראה הסבר בטבלה לעיל המפרטת  (0.05%) (0.05%)
 את הנתונים ביחס לחזקת תמר.

 הזכויות מחזיקי של שיעורם
 בתשלום החברה של ההוניות
 ושלישיים קשורים לצדדים

 בגין על תמלוגמשלמת  השותפות (1.25%) (0.59%)
הנפט  בנכסחלקה של השותפות 

 החזר לפני 4.5% של בשיעור
 לאחר 9.5% של ובשיעור השקעה

של   השוק, לפי שווי  השקעה  החזר
 .הבאר פיהתמלוג על 

אופן חישוב השיעור האמור נעשה 
בהתאם לעקרונות לפיהם 
מחושבים תמלוגי המדינה ולכן 
השיעור האמור עשוי להשתנות 
ככל שאופן חישוב תמלוגי 

 המדינה ישתנה. 

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה 

 בהכנסות מנכס הנפט

11.69% 11.03%  

 פקהוה פיתוח, חיפושיםמחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהוצאות  השתתפות שיעור (ט)

   דלית וחזקתפרויקט תמר ב

 אחוז פריט
 

 התמלוגים או התשלום יםהסבר תמציתי כיצד מחושב

  100%לא בהוצאות תיאורטיות של נכס הנפט )
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 אחוז פריט
 

 התמלוגים או התשלום יםהסבר תמציתי כיצד מחושב

 תמלוגים האמורים(

 :פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט

המפעיל זכאי להחזר הוצאותיו הישירות והעקיפות בקשר  1% המפעיל
נחתם תיקון להסכם  30.6.2016ביום  עם תפקידו כמפעיל.

התפעול המשותף בפרויקט תמר, לפיו הוסכם כי החל מיום 
יהא זכאי המפעיל לקבלת החזר הוצאותיו  1.1.2016

בכפוף מכלל ההוצאות הישירות,  1%העקיפות, בשיעור של 
 .להחרגות מסוימות, כגון פעילות שיווק

נכס   ברמת  בפועלסה"כ שיעור ההוצאות  
 נפט

101%       

של מחזיקי הזכויות ההוניות  שיעורם
של החברה בהוצאות נכס הנפט 

 )בשרשור(

14.10% 
 

 .לעיל )א( 1.7.5פסקה ראה הסבר ב

של מחזיקי הזכויות  שיעורםסה"כ 
, ברמת בהוצאותההוניות של החברה, 

נכס הנפט )ולפני תשלומים אחרים 
 ברמת החברה(

14.24%  

פירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת החברה )האחוזים להלן יחושבו לפי שיעורם של מחזיקי 
 :הזכויות ההוניות של החברה בנכס הנפט(

למחזיקי  בפועל המשויך השיעור
הזכויות ההוניות של החברה, בהוצאות 

, יםהשותפות הכרוכות בפעילות חיפוש
 פיתוח והפקה בנכס הנפט

 המורכבים, הכללי לשותף ניהול דמי משלמת השותפות 14.24%
כשיעור מהוצאות  המחושב משתנה ומסכום קבוע מסכום

 החיפושים. סכומים אלו לא הובאו בחשבון בטבלה זו.

 , פיתוח והפקה בנכס הנפט )באלפי דולר( יםותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפוש גמוליםת (י)

 חזקת תמר

 של שיעורם "כסה פריט
 הזכויות מחזיקי
החברה  של ההוניות
 זו בתקופה בהשקעה

הנפט )לרבות  בנכס
 אינםעלויות שבגינן 

משולמים תשלומים 
 (למפעיל

 של שיעורם מתוכו,
 הזכויות מחזיקי
החברה  של ההוניות

בתשלומים לשותף 
 הכללי

 של שיעורם מתוכו,
 הזכויות מחזיקי
החברה  של ההוניות

 למפעיל בתשלומים
 הוצאותיו להחזר)מעבר 

 ( הישירות

 בפועל שהושקע תקציב
 341-כ - 33,104-כ 2017 בשנת

תקציב שהושקע בפועל 
 245-כ - 23,850-כ 2018בשנת 

בפועל תקציב שהושקע 
 341-כ - 32,929-כ 2019בשנת 

 

 דליתחזקת 

 של שיעורם "כסה פריט
 הזכויות מחזיקי
החברה  של ההוניות
 זו בתקופה בהשקעה

)לרבות  הנפט בנכס
עלויות שבגינן אינם 
משולמים תשלומים 

 למפעיל(

 של שיעורם מתוכו,
 הזכויות מחזיקי
החברה  של ההוניות

בתשלומים לשותף 
 הכללי

 של שיעורם מתוכו,
 הזכויות מחזיקי
החברה  של ההוניות

למפעיל  בתשלומים
)מעבר להחזר הוצאותיו 

 הישירות( 

 בפועל שהושקע תקציב
 - - - 2017 בשנת

תקציב שהושקע בפועל 
 - - - 2018בשנת 

תקציב שהושקע בפועל 
 - - - 2019בשנת 
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 ודליתתמר חזקות ב מנובאים, משאבים מותנים ומשאבים עתודות (יא)

 תמר בחזקת עתודות (1)

 כמויות  נתוני .א

, ואשר הוכן בהתאם לכללי המערכת לניהול משאבי NSAI -מ השותפותשקיבלה  פי דוח-על

"(, עתודות הגז דוח העתודות: "סעיף זהב )להלן 31.12.2019(, נכון ליום SPE-PRMSפטרוליום )

(, SWתמר ותמר  םמאגריהתמר )הכולל, כאמור, את  המשויכים לחזקתהטבעי והקונדנסט 

 בטבלה שלהלן. (, הן כמפורט On Productionהמסווגות כעתודות בהפקה )

החברה חושבו בהתאם לזכויות חלק החברה לגבי  המפורטים בטבלה להלן הנתוניםמובהר כי 

פי על ) 12.5% ואנחה כי שיעור התמלוג למדינה ההתחת ה ,במישרין ובעקיפין ,בפרויקט תמר

בפרויקט תמר, . חלק החברה  , ובהנחה שמועד "החזר ההשקעה" בפרויקט תמר התקייםהבאר(

מהון יחידות   54.7%  -כב  , במישרין ובעקיפין,ה של החברהיבמישרין ובעקיפין, כולל את החזקת

בפרק זה לגבי חלק החברה )לרבות נתוני התזרים המהוון( ים הנתונכמו כן, דלק קידוחים. 

באמצעות החזקותיה בעקיפין, כוללים גם את הזכויות המיוחסות לשותפות בפרויקט תמר 

במניות תמר פטרוליום. הנתונים אינם כוללים את זכויותיה של דלק אנרגיה בפרויקט תמר 

ות מחלוקת בעניין מועד החזר לפרטים אוד .באמצעות החזקותיה במניות דלק תמלוגים

 להלן. (4)י()1.7.30ההשקעה בפרויקט תמר, ראו סעיף 

המשויכים משאבים אינם כוללים  SWשלהלן הנכללים במאגר תמר טבלה נתוני המשאבים ב

 /"ערן".353רישיון שטח ל
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 עתודות קטגוריית

( SW)מאגרי תמר ותמר "כ סה (Gross) הנפט בנכס( 100%) כ"סה
 הזכויות למחזיקי המשויך החלק

 (Net) החברה של ההוניות
 (SW"כ )מאגרי תמר ותמר סה SWתמר  מאגר תמר מאגר

 טבעי גז 
BCF 

 קונדנסט
Milion Barrels 

 

 טבעי גז
BCF 

 קונדנסט
Milion 
Barrels 

 

 טבעי גז
BCF 

 קונדנסט
Milion 
Barrels 

 

 טבעי בגז
BCF 
 

 בקונדנסט
Milion Barrels 

 

 P1 מוכחות עתודות
(Proved Reserves ) 

6,944.5 9.0 796.4 1.0 7,741.0 10.1 853.6 1.1 

 צפויות  עתודות
(Probable Reserves ) 

2,871.0 3.7 159.1 0.2 3,030.1 3.9 334.1 0.4 

 P2"כ עתודות מסוג סה
(Proved+Probable Reserves) 

9,815.5 12.8 955.6 1.2 10,771.1 14.0 1,187.7 1.5 

 אפשריות  עתודות
(Possible Reserves) 

2,366.0 3.1 102.2 0.1 2,468.3 3.2 272.2 0.4 

 P3"כ עתודות מסוג סה
(Proved+Probable+Possible Reserves) 

12,181.6 15.8 1,057.8 1.4 13,239.4 17.2 1,459.9 1.9 

 

 Probable( הן העתודות הנוספות אשר אינן צפויות להיות מופקות באותה מידה כמו העתודות הצפויות )Possible Reservesעתודות אפשריות ) –אזהרה 
Reserves 10%(. ישנו סיכוי של ( שהכמויות שיופקו בפועל יהיו שוות או גבוהות מכמות העתודות המוכחותProved Reserves בצירוף כמות העתודות ,)
 (. Possible Reserves( ובצירוף כמות העתודות האפשריות )Probable Reservesהצפויות )
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, בין היתר, מספר הנחות והסתייגויות ובכללן כי: )א( ההערכות, NSAIציינה  העתודות בדוח .ב

(, אינן SPE-PRMS) פטרוליוםפי כללי המערכת לניהול משאבי -כמקובל בהערכת עתודות על

לא ביקרה בשדה הנפט ולא בדקה את התפעול המכני של  NSAIמותאמות לסיכונים; )ב( 

לא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת מענייני איכות  NSAIהמתקנים והבארות או את מצבם; )ג( 

לא ידוע לה על חבות אפשרית  עתודותכי נכון למועד דוח ה NSAIהסביבה. יחד עם זאת, ציינה 

בנוגע לענייני איכות הסביבה העלולה להשפיע באופן מהותי על כמות העתודות המוערכת בדוח 

; כאמור  מחבות  לנבוע  שעלולות  עלויות  דותהעתו  בדוח  כללה  לא  כן  ועל,  מסחריותןאו על    עתודותה

להערכות  ובהתאםת ות הפיתוח הקיימוהניחה כי המאגרים יפותחו בהתאם לתכני NSAI)ד( 

השותפות בקשר עם פיתוח עתידי הנדרש על מנת לעמוד בתחזית ההפקה החזויה, שהמאגרים 

 את להפיק הנפט יותזכו בעל יכולת על תשפיע אשר רגולציה תיקבע שלאיתופעלו באופן סביר, 

 .בפועל יםלתפקוד המאגר ותדומ יינהושתחזיותיה בנוגע להפקה עתידית תה העתודות

בדבר כמויות עתודות הגז הטבעי והקונדנסט במאגרי   NSAIהערכות    –  מידע צופה פני עתיד  תאזהר
ההערכות לעיל  .ניירות ערךחוק ל 32סעיף ב תוהינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו SWתמר ותמר 

מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר, שנתקבל מהקידוחים ומאת 
ואשר לגביהן לא קיימת כל   NSAIהמפעילה בפרויקט תמר, והינן בגדר הערכות והשערות בלבד של  

ת וודאות. כמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט שיופקו בפועל עשויות להיות שונות מההערכו
וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או 
מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה 
מהביצועים בפועל של המאגרים. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע 

ו כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי, נוסף ו/א
 . לרבות כתוצאה מהמשך ההפקה מפרויקט תמר

 נתוני התזרים המהוון .ג

 , בין היתר,לחישוב התזרים המהוון המפורט להלן, יצוין כדלקמן: )א( התזרים המהוון חושב  ביחס

 למכירת גזקיימים בהסכמים בהתאם לנוסחאות המחיר ז על בסיס ממוצע משוקלל של מחירי הג

בהתאם להנחות השותפות ביחס למחירים בהסכמים עתידיים, ובהתאם , טבעי מפרוייקט תמר

הצמדה לנוסחאות המחיר בהתאם להוראות מתווה הגז. נוסחאות מחיר כאמור כוללות, בין היתר,  

למדד המחירים  "ח/דולר אמריקאי,, לשער החליפין שלתעריף ייצור החשמלחלקית או מלאה 

שינוי במחירים עלול להיווצר,  ,כי יצוין. ברנט מסוג חבית למחירו(, U.S CPIלצרכן האמריקאי )

 סעיףב כמפורט, החשמלחברת עם בין היתר, עקב התאמת מחיר בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם 

עקב שינויים   וכן,  62להלן  (ב1)ה()1.7.14  סעיף, כמפורט בדולפינוסעם    ובהסכם,  61להלן  (ד1)ד()1.7.14

התזרים  במסגרתאספקת הגז.  בהסכמיש המחיר בנוסחאותבמדדים עליהם מבוססות ההצמדות 

בהסכם עם חברת החשמל במועד ההתאמה   25%המהוון הונח כי תבוצע הפחתת מחיר בשיעור של  

)קרי ביום  שניההתאמה ה במועד מחיר התאמת תבוצעכי לא ו(, 1.7.2021הראשון )קרי ביום 

1.7.2024.)  

 לפרטים אודות שינויים בתזרים הפחתת מחיר כאמור הוטמעה בתחזית תעריף ייצור החשמל. 

התאמת המחיר  כתוצאה משינוי בשיעור לרבות, הגז הטבעי המהוון כתוצאה משינוי במחיר

 
חברת החשמל נקבעו שני מועדים בהם רשאי כל צד לבקש התאמת המחיר )בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם(,  עםבהסכם   61

 להלן.  8(ד.1)ד()1.7.14 סעיף ראו נוספים לפרטים
)תוספת או הפחתה( לאחר השנה החמישית ולאחר  10%הייצוא למצרים כולל מנגנון לעדכון המחיר בשיעור של עד  הסכם  62

דכון מחירים במועדים השנה העשירית של הההסכם בהתקיים תנאים מסויימים הקבועים בהסכם. יצוין כי, לא הונח ע
 .בהסכם שנקבעה כפי, המסירה לנקודת הותאם למצריםהייצוא  הסכם תחת המחירכאמור. עוד יצויין כי, 
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עוד יצוין, כי לא נלקח בחשבון  .להלן 0-ו (ב5)י()1.7.4בבפסקאות  רגישויות טבלאותכאמור, ראו 

 החשמל חברת של צרכןידי -עלשהוגשה  ייצוגית תובענה לאישור בקשההמשינוי במחיר כתוצאה 

להערכת היועצים  .לדוחות הכספיים (2)2א24 בביאורם בפרויקט תמר, כמפורט שותפיה נגד

 זה בשלב, כאמור .50%-השותפות, סיכוייה של בקשת האישור להתקבל נמוכים מהמשפטיים של 

החלטה סופית ככל שתתקבל  הצדדים בשלב הדיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. םמצויי

 לאישור הבקשה שתתקבל לאחר)קרי, במסגרת קבלת התובענה הייצוגית האמורה  וחלוטה

 ()ככל שתתקבל( גופה הייצוגית בתובענה חלוטה החלטה ותתקבל)ככל שתתקבל(  ייצוגית תובענה

על , לרבות והחברה לרעה על עסקי השותפותמהותית להיות לכך השפעה  עלולה ,נגד שותפי תמר

על המחירים בהם תמכור השותפות, ביחד עם יתר שותפי תמר, גז טבעי נתוני התזרים המהוון ו

-בדבר מחירי הגז כאמור סופקו ל הנתונים זר מתוצאות התובענה.ללקוחותיה, אשר היקפה ייג

NSAI הביקוש בשוק המקומי בישראל, בה נעשה שימוש לטובת  תחזית)ב( ; 63שותפותידי ה-על

ידי יועץ חיצוני -על  הוכנההמקומי בישראל,    לשוק  החזויהערכת היקף מכירות הגז הטבעי העתידי  

BDO Consulting Group  ;(התזרים המהוון חושב על בסיס מחיר קונדנסט המבוסס על מחירי ג )

Brent Crude.  תחזיות מחירי נפט של צדדים  נעשה שימוש בממוצע הברנטלצורך חישוב מחיר

 -למחיר ה ואחרים, World Bank -, ובהם הארוכת טווח שלישיים המספקים תחזית מחיר

NYMEX ICE Brent Crude ,עלויות הובלה ולמחיר שבו נמכר  והמותאם להבדלי איכות

( ד; )על ידי השותפות NSAI-. הנתונים בדבר מחירי הקונדנסט כאמור סופקו לקונדנסט באזור

כוללות   אלו  עלויות.  שותפותידי ה-על  NSAI-שסופקו לעלויות התפעול שנלקחו בחשבון הינן עלויות  

 הוצאות תקורה  וכן,  הפקה  בארות  תחזוקת, עלויות ביטוח, עלויות  הפרויקט  ברמת  ישירות  עלויות

ומהוות יחדיו את   אשר ניתן לייחסן באופן ישיר לפרויקטמשוערות של המפעילה,    הנהלה וכלליותו

. עלויות אלו מחולקות להוצאות ברמת השדה ולהוצאות ליחידת עלויות ההפעלה של הפרויקט

נראות   שותפותידי ה-על  NSAI-ל  שסופקוציה. עלויות התפעול  ואינן מותאמות לשינוי אינפל  תפוקה

 ( ההוצאותה)  דומים;מפרויקטים    NSAI-שיש ל  נוסףעל ידע    סבירות בעיניהם, בהתבסס, בין היתר

ההוניות שנלקחו בחשבון לצורך הכנת התזרים המהוון הינן בסכום העולה על העלויות שאושרו 

עלויות של הוצאות עתידיות שיוצאו במהלך ההפקה הערכת גם כולל , והוא שותפותידי ה-על

 הוניות הוצאות הינן בחשבון שנלקחו ההוניות ההוצאותשימור והרחבת יכולת ההפקה. למטרת 

 הפקה  וציוד תותשתי הנחת, חדשות בארות וחיבור פיתוח, קדיחתכגון , ותידרשנה יתכן אשר

נראות   NSAI-ל  שסופקו  ההוניות  ההוצאות.  64פים, לרבות השתתפות בעלויות בניית צנרת נתג"זנוס

-שיש ל נוסףפיתוח בפרויקט תמר ועל ידע הסבירות בעיניהם, בהתבסס, בין היתר, על תוכנית 

NSAI ( עלויות נטישה שנלקחו בחשבון ואינפלציה; ) ימותאמות לשינוי ןאינו מפרויקטים דומים

נטישת הבארות,  יה באשר לעלותבהתאם להערכות  שותפותידי ה-על  NSAI-הינן עלויות שסופקו ל

 
, העולה 2020דולר לחבית בשנת    61-( של כBrent( מחיר חבית ברנט )1לצורך חישוב תחזית המחירים הונחו הנתונים הבאים: )  63

( תחזית 2לשנה לאחר מכן; )  2.3%-, ועליה בשיעור ממוצע של כ2030דולר לחבית בשנת    91-ולכ,  2025דולר לחבית בשנת    75-לכ
"( והמבוססת, בין היתר, BDOתחזית )להלן: "  BDO Consulting Groupתעריף ייצור החשמל שהוכנה על ידי יועץ חיצוני 

 3.90 -העולה באופן הדרגתי ל 2020דולר בשנת ש"ח ל 3.55על שער חליפין של ש"ח לדולר )שער הדולר בו נעשה שימוש הינו 
כאמור( ועל עלות רכש הדלקים  BDOואילך והוא מבוסס על שערי החליפין הנקובים בתחזית  2024ש"ח לדולר החל משנת 

 .ידי חברת החשמל-על
"ז. לפרטים , נדרשת הרחבת יכולת האספקה במערכת נתגEMGדרך צינור על מנת להגדיל את קיבולת ההזרמה האפשרית   64

 להלן.  2(ב.2)ב()1.7.15 סעיףראו 
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 של( Salvage Valueומתקני ההפקה. עלויות אלה אינן לוקחות בחשבון את הניצולת ) ההפלטפורמ

בחישובי המס נלקחו בחשבון ( ז; )אינפלציה יאינן מותאמות לשינויו תמר בפרויקט המתקנים

בהתאם לשיעורי הפחת הוצאות הפחת לצורכי מס חושבו  .דיןשיעורי מס חברות בהתאם ל

( קצב ההפקה בפועל עבור כל אחת מקטגוריית העתודות המפורטות לעיל עשוי ח; )חוקהקבועים ב

 NSAIהתזרים המהוון. כמו כן,  לצורך הערכת  בו נעשה שימושלהיות נמוך או גבוה מקצב ההפקה  

 כמויות והונח המהוון בתזרים( טלא ערכה ניתוח רגישות ביחס לקצב ההפקה של הבארות; )

, 65פרוייקט תמרמ ההפקה כושר על בהתבסס הפרויקט משנות אחת בכל למכירה חזויות

 ובשווקיהביקוש בשוק המקומי ההיצע והיקף ובהתבסס על הערכות השותפות בהתאם לתחזיות 

( בחישוב התזרים המהוון י; )של חברות ייעוץ בלתי תלויות בכל אחת משנות הפרוייקט הייצוא

עד לשנת  BCM 50 -כ של כולל מצרפי בהיקף ובירדן במצרים המקומיים לשווקים מכירות הונחו

 סעיף כמפורט ב ,לירדןו למצרים ייצואל השותפות תחזיות, בין היתר, בהתבסס על 204066

 לשיעור  בנוגע, השותפות אומדןתזרים המהוון נלקח בחשבון ה חישוב( בא; )י67להלן )ה(1.7.14

 ים, בשיעורהשותפותידי -על שישולמו, לצדדים קשורים ושלישיים למדינה התמלוגים של בפועל

ינו סופי א למדינההשיעור בפועל של התמלוגים . מובהר כי בהתאמה, 9.13% -כ ושל 11.5%של 

התזרים  בחישוב( יב; )להלן )ד(1.7.5 סעיףראו זה  בעניין נוספים לפרטים. 68והוא עשוי להשתנות

ועל הצדדים הזכאים   בעלי הזכויות בפרויקטעל    לוחיהמהוון נלקח בחשבון היטל רווחי הנפט אשר  

 הנוסחאות,  ההגדרותפי  -על  נעשו  ההיטל  חישובי  כי  להדגיש  ישחוק.  ה  בהתאם להוראותלתמלוגים  

ואשר באו לידי ביטוי ,  שותפותההחברה    םאות  תוומפרש  ותשמבינ  כפי  בחוק  המוגדרים  והמנגנונים

לאור חדשנות החוק ומורכבות נוסחאות החישוב בדיווחי מיזם תמר לרשות המסים. יחד עם זאת,  

והמנגנונים השונים המוגדרים בו, אין כל בטחון כי פרשנות זו של אופן חישוב ההיטל תהיה זהה 

 למועדנכון ן כי, יצוי .ידי בית המשפט-שתאמצנה רשויות המס ו/או זהה לפרשנות החוק עללזו 

מתבררות מספר מחלוקות פרשניות ביחס ליישום החוק בדיווחי מיזם תמר מול , דוח זה אישור

אלו טרם נידונו מושא מחלוקות סוגיות רשות המסים, במסגרת הליכי ההשגה הקבועים בחוק. ה

בהתאם להוראות המעבר הקבועות המשפט בישראל. חישובי ההיטל נעשו -בפסיקתם של בתי

יום תחילת החוק ועד ליום מ ווק בכל הנוגע למיזם שמועד תחילת ההפקה המסחרית חל לגביבח

)ב( לחוק, כל 13 סעיף, ועל בסיס ההנחות הבאות: המיזם יבחר לדווח בדולר לפי 1.1.2014

ידי רשויות המס -על '( יוכרווכו התמלוגים, ההשקעות, ההפקההתשלומים של המיזם )עלויות 

ל וכן לצורך חישוב הכנסות המיזם יילקחו בחשבון מחירי המכירה בפועל של לצורך חישוב ההיט

 צפויות ואשר בפועל ששולמו והשקעותוצאות ה( בחישוב התזרים המהוון נלקחו בחשבון גהגז; )י

מכירות גז טבעי מ הנובעותכן הכנסות ו 1.1.2020 מיום החל השותפותידי -על משולמות להיות

בגין  2020תקבלו בשנת י. יובהר, כי הכנסות ש1.1.2020 מיום החלויופקו  שהופקווקונדנסט 

 
 ליום בהפקה מקסימאלית. .BCF 11-כלמערכת ההולכה של נתג"ז, עומדת על יכולת אספקת הגז הנוכחית, מפרויקט תמר   65
ית הקבועה בהסכמי היצוא הונח כי סך כמות המכירות החזויה לשווקים המקומיים במצרים ובירדן גבוהה מהכמות החוז  66

 הקיימים.
. מתוך BCM 10.5 -של ככוללת הופק ונמכר על ידי שותפי תמר ושותפי ים תטיס גז טבעי בכמות  2019יצוין, כי במהלך שנת   67

 -וקונדנסט בכמות של כ BCM10.43  -ידי שותפי תמר גז טבעי לשוק המקומי ולייצוא בכמות של כ-כמות זו, הופק ונמכר על
תמר  סופק מפרוייקט, כאשר BCM 0.07 -ידי שותפי ים תטיס גז טבעי בכמות של כ-אלפי חביות. כן הופק ונמכר על 480

 . BCM0.07  -פת של כים תטיס גז טבעי בכמות נוס לשותפי
לפיו  ,2019התקבל מכתב ממשרד האנרגיה בדבר תשלום מקדמות תמלוגים בפרויקט תמר לשנת  ,2019ודש מרץ בחצוין כי, י  68

 .11.3%ועד להודעה אחרת, יעמוד על  2019נקבע כי שיעור התמלוג האפקטיבי שישולם כמקדמות בשנת 
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עוד יצוין, כי הכנסות  לא נכללו בתזרים המהוון. 2019מכירות גז טבעי וקונדנסט שהופקו בשנת 

 ממכירות גז טבעי וקונדנסט שיבוצעו בשנה מסוימת נלקחו בחשבון באותה השנה. 

  לכות משבר הקורונההש

ודאות גבוהה -ל, עקב משבר הקורונה קיימת במועד אישור הדוח אילעי )ו(1.7.2 סעיףכמפורט ב

ולאחריה על הכלכלה העולמית בכלל,  2020וחריגה בנוגע להשלכות האפשריות של המשבר בשנת 

קורונה ותימשך הירידה בביקושים לגז ועל מחירי האנרגיה בפרט. ככל שיימשך או יחמיר משבר ה

טבעי ונפט ובמחירי האנרגיה, לא מן הנמנע שיתברר כי ההנחות המרכזיות שבבסיס התזרים 

 המהוון, בדבר כמויות וקצב המכירה ומחירי המכירה, לא תתממשנה.  

נוכח הירידה החדה במחיר חבית נפט מסוג ברנט שנרשמה בתקופה הסמוכה למועד אישור הדוח, 

ניתוחי רגישות נוספים של שווי תזרים המזומנים המהוון של המשאבים המיוחסים   החברהערכה  

 להלן.  סעיף זה, המובאים בהמשך תמרלחזקת 

)להלן:  831.12.201המהוון ליום עודכן ביחס לתזרים המובא להלן , כי התזרים המהוון יצוין .ד

 :הבאות העיקריות מהסיבות"( התזרים המהוון הקודם"

 ייצור תעריףעדכון תחזיות עדכון מחירי המכירה )גז טבעי וקונדנסט( מהסיבות הבאות: )א(  .1

; )ב( עדכון תחזיות המחירים , מדד המחירים לצרכן האמריקאי ומחיר חבית מסוג ברנטהחשמל

עתידיים בשוק המקומי ולייצוא; )ג( עדכון תחזית שיעור הפחתת המחיר במועד ללקוחות 

 ;ההתאמה הראשון בהסכם עם חברת החשמל

עדכון תחזיות כמויות המכירה, בין היתר, לאור עדכון תחזית הביקוש לגז טבעי בשוק המקומי,  .2

, ולאור הסכם להלן (ב1)ה()1.7.14 סעיףבלאור כניסתו לתוקף של הסכם היצוא למצרים, כמפורט 

 ;להלן (ד1())ד1.7.14 סעיף, כמפורט באספקת הגז שנחתם בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל

,  פרויקט תמר  עדכון תחזית ההוצאות של פרויקט תמר, לרבות עדכון תחזית ההוצאות ההוניות של .3

הנובעת בעיקר מעדכון תחזית תכנית הפיתוח העתידית של שדה תמר, לרבות שינויים במועדי 

 .ועלויות הוניות בגין עסקת הייצוא למצרים קידוח בארות עתידיות

 בפרויקט תמרשהעתודות ן התזרים המהוון מ .ה

נכון ליום   ,שהעיקריות שבהן מפורטות לעיל, להלן הערכת התזרים המהוון  ,להנחות שונות  בהתאם

, מן העתודות שבפרויקט תמר, חברהל  המיוחס(,  הכנסה  ומס  היטל)לאחר    דולר  באלפי  ,31.12.2019

 אחת מקטגוריות העתודות המפורטות לעיל:לכל 
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 (החברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של  12.2019.13( ליום Proved Reservesמוכחות )  מעתודותסה"כ תזרים מהוון 

 
 רכיבי התזרים 

 
  כמות ליום עד

  מכירת
  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

  תמלוגים  הכנסות 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  תזרים

  היטל לפני
  ומס

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 
  מס היטל 

 הכנסה 
-ב מהוון
0% 

-ב מהוון
5% 

-ב מהוון
7.5% 

-ב מהוון
10% 

-ב מהוון
15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 427 9.30 243,180 48,710 - 23,616 15,706 - 155,148 5,286 32,090 117,772 114,934 113,589 112,291 109,823 107,511 
31.12.2021 409 8.90 221,634 44,395 - 23,282 38,894 - 115,063 27,853 22,805 64,404 59,859 57,783 55,824 52,224 48,994 
31.12.2022 459 10.00 249,615 49,999 - 22,840 39,641 - 137,134 41,588 23,569 71,977 63,711 60,072 56,716 50,751 45,629 
31.12.2023 489 10.65 273,286 54,741 - 22,840 26,196 - 169,508 62,248 23,364 83,896 70,726 65,135 60,099 51,440 44,321 
31.12.2024 489 10.66 278,784 55,842 - 22,840 - - 200,101 87,217 18,649 94,235 75,659 68,057 61,369 50,243 41,486 
31.12.2025 489 10.65 283,897 56,866 - 22,840 - - 204,190 95,561 17,673 90,957 69,549 61,107 53,849 42,169 33,369 
31.12.2026 489 10.65 287,006 57,489 - 22,840 - - 206,676 96,724 18,281 91,671 66,758 57,290 49,338 36,957 28,026 
31.12.2027 535 11.65 319,189 63,936 - 22,840 - - 232,413 108,769 22,162 101,482 70,383 58,996 49,653 35,576 25,854 
31.12.2028 535 11.65 322,364 64,572 - 22,840 - - 234,952 109,958 24,030 100,964 66,690 54,600 44,909 30,778 21,435 
31.12.2029 535 11.65 325,116 65,123 - 22,840 14,237 - 222,916 104,325 25,942 92,649 58,283 46,608 37,464 24,559 16,392 
31.12.2030 535 11.65 328,988 65,898 - 22,840 - - 240,250 112,437 24,607 103,206 61,832 48,296 37,938 23,789 15,216 
31.12.2031 535 11.65 332,373 66,576 - 22,840 - - 242,957 113,704 25,265 103,988 59,334 45,267 34,751 20,843 12,776 
31.12.2032 535 11.65 336,830 67,469 - 22,840 - - 246,520 115,372 26,933 104,216 56,633 42,202 31,661 18,164 10,670 
31.12.2033 534 11.63 340,811 68,266 - 22,840 27,051 - 222,653 104,202 30,579 87,873 45,478 33,101 24,269 13,318 7,497 
31.12.2034 512 11.15 330,642 66,230 - 22,840 - - 241,572 113,056 27,250 101,267 49,914 35,485 25,426 13,346 7,200 
31.12.2035 390 8.49 254,342 50,946 - 22,840 - - 180,556 84,500 20,203 75,852 35,607 24,725 17,313 8,693 4,494 
31.12.2036 326 7.11 215,788 43,224 - 22,840 - - 149,724 70,071 16,583 63,070 28,197 19,124 13,087 6,285 3,114 
31.12.2037 306 6.67 204,347 40,932 - 22,840 - - 140,575 65,789 15,513 59,273 25,237 16,719 11,181 5,136 2,439 
31.12.2038 247 5.39 166,712 33,393 - 22,840 - - 110,478 51,704 11,972 46,803 18,979 12,280 8,026 3,527 1,605 
31.12.2039 235 5.11 159,995 32,048 - 22,840 - - 105,106 49,190 11,345 44,571 17,213 10,879 6,949 2,920 1,274 
31.12.2040 226 4.93 155,946 31,237 - 22,840 - - 101,869 47,675 11,297 42,898 15,778 9,740 6,080 2,444 1,021 
31.12.2041 218 4.74 151,504 30,347 - 22,840 - - 98,316 46,012 9,764 42,540 14,901 8,985 5,481 2,108 844 
31.12.2042 211 4.59 148,245 29,694 - 22,840 - - 95,710 44,792 9,462 41,456 13,830 8,145 4,856 1,786 686 
31.12.2043 206 4.49 146,534 29,352 - 22,840 - 11,275 83,066 38,875 10,519 33,672 10,699 6,154 3,585 1,261 464 
31.12.2044 130 2.83 93,327 18,694 - 22,840 - 11,275 40,517 18,962 6,112 15,444 4,673 2,626 1,495 503 177 
31.12.2045 63 1.37 45,727 9,159 - 22,840 - 11,275 2,452 1,147 1,611 (307 ) (88 ) (49 ) (27 ) (9 ) (3 ) 
31.12.2046 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2047 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2048 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2049 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2050 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2051 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2052 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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31.12.2053 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2054 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2055 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2056 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2057 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 482,489 608,633 813,583 966,918 1,174,770 1,875,828 487,581 1,817,016 4,180,424 33,826 161,725 595,067 - 1,245,139 6,216,181 219 10,064 "כסה
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 (החברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של  31.12.2019( ליום Reserves Probableסה"כ תזרים מהוון מעתודות צפויות ) 
 

 רכיבי התזרים 
 

 ליום עד

  כמות
  מכירת

  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

  תמלוגים  הכנסות 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  לפני תזרים
  ומס היטל

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 

  מס היטל 
 הכנסה 

-ב מהוון
0% 

-ב מהוון
5% 

-ב מהוון
7.5% 

-ב מהוון
10% 

-ב מהוון
15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2021 - - - - - - (24,488 ) - 24,488 6,830 (1,571 ) 19,228 17,871 17,252 16,667 15,592 14,628 
31.12.2022 - - - - - - (39,722 ) - 39,722 15,652 (2,697 ) 26,767 23,693 22,339 21,092 18,873 16,968 
31.12.2023 - - - - - - (26,196 ) - 26,196 15,496 (2,321 ) 13,022 10,978 10,110 9,328 7,984 6,879 
31.12.2024 - - - - - - 10,963 - (10,963 ) (767 ) 2,307 (12,502 ) (10,038 ) (9,029 ) (8,142 ) (6,666 ) (5,504 ) 
31.12.2025 - - - - - - 39,722 - (39,722 ) (18,590 ) 5,989 (27,120 ) (20,737 ) (18,220 ) (16,056 ) (12,574 ) (9,949 ) 
31.12.2026 - - - - - - 39,722 - (39,722 ) (18,590 ) 5,584 (26,716 ) (19,455 ) (16,696 ) (14,379 ) (10,770 ) (8,168 ) 
31.12.2027 - - - - - - - - - - (114 ) 114 79 66 56 40 29 
31.12.2028 - - - - - - - - - - (70 ) 70 47 38 31 21 15 
31.12.2029 - - - - - - (14,237 ) - 14,237 6,663 (1,647 ) 9,221 5,801 4,639 3,729 2,444 1,631 
31.12.2030 - - - - - - - - - - 213 (213 ) (128 ) (100 ) (78 ) (49 ) (31 ) 
31.12.2031 - - - - - - - - - - 146 (146 ) (83 ) (64 ) (49 ) (29 ) (18 ) 
31.12.2032 - - - - - - - - - - (643 ) 643 350 260 195 112 66 
31.12.2033 1 0.02 586 117 - - (27,051 ) - 27,519 12,879 (3,839 ) 18,479 9,564 6,961 5,104 2,801 1,577 
31.12.2034 23 0.50 14,826 2,970 - - - - 11,856 5,549 156 6,152 3,032 2,156 1,545 811 437 
31.12.2035 145 3.16 94,658 18,961 - - - - 75,698 35,427 8,385 31,886 14,968 10,394 7,278 3,654 1,889 
31.12.2036 208 4.54 137,778 27,598 - - 14,237 - 95,943 44,901 14,541 36,500 16,318 11,068 7,574 3,637 1,802 
31.12.2037 229 4.98 152,560 30,559 - - 27,051 - 94,951 44,437 18,462 32,052 13,647 9,041 6,046 2,777 1,319 
31.12.2038 287 6.26 193,610 38,781 - - - - 154,829 72,460 18,901 63,468 25,737 16,653 10,884 4,782 2,176 
31.12.2039 300 6.54 204,757 41,014 - - - - 163,743 76,632 20,036 67,076 25,904 16,372 10,457 4,395 1,917 
31.12.2040 309 6.72 212,557 42,576 - - 27,051 - 142,930 66,891 23,383 52,656 19,367 11,956 7,463 3,000 1,254 
31.12.2041 317 6.91 220,852 44,238 - - - - 176,614 82,655 21,788 72,170 25,281 15,243 9,299 3,576 1,432 
31.12.2042 310 6.76 218,320 43,731 - - - - 174,589 81,708 21,541 71,341 23,800 14,017 8,356 3,074 1,180 
31.12.2043 229 4.99 162,847 32,619 - - - (11,275 ) 141,503 66,223 14,899 60,381 19,184 11,036 6,429 2,262 832 
31.12.2044 241 5.25 173,132 34,679 - - - (11,275 ) 149,728 70,073 15,285 64,370 19,478 10,944 6,231 2,097 739 
31.12.2045 281 6.12 203,868 40,836 - - - (11,275 ) 174,308 81,576 18,293 74,439 21,452 11,773 6,551 2,109 712 
31.12.2046 329 7.17 241,441 48,362 - 22,840 - - 170,239 79,672 18,026 72,541 19,910 10,672 5,803 1,787 578 
31.12.2047 303 6.60 224,584 44,986 - 22,840 - - 156,758 73,363 16,703 66,692 17,433 9,127 4,850 1,429 443 
31.12.2048 255 5.56 191,186 38,296 - 22,840 - 12,075 117,975 55,212 15,355 47,408 11,802 6,035 3,134 883 263 
31.12.2049 130 2.83 98,338 19,698 - 22,840 - 12,075 43,725 20,463 6,270 16,992 4,029 2,012 1,021 275 78 
31.12.2050 41 0.88 30,978 6,205 - 22,840 - 12,075 (10,142 ) (4,746 ) - (5,396 ) (1,218 ) (594 ) (295 ) (76 ) (21 ) 
31.12.2051 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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31.12.2052 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2053 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2054 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2055 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2056 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2057 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 35,154 58,251 120,125 185,461 298,065 851,575 253,359 972,069 2,077,003 2,398 27,051 114,202 - 556,226 2,776,879 86 3,939 "כסה



 

 113 -א 

 

 ( החברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של  31.12.2019ליום 2P  (Reserves Probable+sReserve  Proved  )מעתודות מסוג ה"כ תזרים מהוון  

 
 רכיבי התזרים 

 
  כמות ליום עד

  מכירת
  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

  תמלוגים  הכנסות 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  תזרים

  היטל לפני
  ומס

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 
  מס היטל 

 הכנסה 
-ב מהוון
0% 

-ב מהוון
5% 

-ב מהוון
7.5% 

-ב מהוון
10% 

-ב מהוון
15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 427 9.30 243,180 48,710 - 23,616 15,706 - 155,148 5,286 32,090 117,772 114,934 113,589 112,291 109,823 107,511 
31.12.2021 409 8.90 221,634 44,395 - 23,282 14,406 - 139,551 34,684 21,234 83,633 77,731 75,035 72,491 67,815 63,621 
31.12.2022 459 10.00 249,615 49,999 - 22,840 (80 ) - 176,855 57,241 20,872 98,743 87,405 82,411 77,808 69,625 62,597 
31.12.2023 489 10.65 273,286 54,741 - 22,840 - - 195,705 77,744 21,043 96,918 81,704 75,245 69,427 59,424 51,200 
31.12.2024 489 10.66 278,784 55,842 - 22,840 10,963 - 189,139 86,450 20,956 81,733 65,621 59,028 53,227 43,577 35,982 
31.12.2025 489 10.65 283,897 56,866 - 22,840 39,722 - 164,469 76,971 23,661 63,836 48,812 42,887 37,793 29,596 23,419 
31.12.2026 489 10.65 287,006 57,489 - 22,840 39,722 - 166,955 78,135 23,864 64,955 47,303 40,594 34,959 26,187 19,858 
31.12.2027 535 11.65 319,189 63,936 - 22,840 - - 232,413 108,769 22,048 101,596 70,462 59,063 49,709 35,616 25,883 
31.12.2028 535 11.65 322,364 64,572 - 22,840 - - 234,952 109,958 23,960 101,035 66,736 54,639 44,940 30,799 21,450 
31.12.2029 535 11.65 325,116 65,123 - 22,840 - - 237,153 110,988 24,295 101,870 64,084 51,247 41,192 27,003 18,023 
31.12.2030 535 11.65 328,988 65,898 - 22,840 - - 240,250 112,437 24,820 102,992 61,705 48,197 37,860 23,740 15,185 
31.12.2031 535 11.65 332,373 66,576 - 22,840 - - 242,957 113,704 25,411 103,842 59,251 45,204 34,702 20,814 12,758 
31.12.2032 535 11.65 336,830 67,469 - 22,840 - - 246,520 115,372 26,289 104,859 56,982 42,462 31,857 18,276 10,736 
31.12.2033 535 11.65 341,397 68,384 - 22,840 - - 250,172 117,081 26,740 106,352 55,041 40,062 29,373 16,118 9,074 
31.12.2034 535 11.65 345,468 69,199 - 22,840 - - 253,428 118,605 27,405 107,419 52,946 37,641 26,970 14,157 7,638 
31.12.2035 535 11.65 349,001 69,907 - 22,840 - - 256,253 119,927 28,588 107,739 50,575 35,119 24,592 12,347 6,384 
31.12.2036 535 11.65 353,566 70,821 - 22,840 14,237 - 245,667 114,972 31,125 99,570 44,515 30,192 20,661 9,922 4,916 
31.12.2037 535 11.65 356,907 71,491 - 22,840 27,051 - 235,526 110,226 33,975 91,325 38,885 25,760 17,227 7,914 3,758 
31.12.2038 535 11.65 360,322 72,175 - 22,840 - - 265,307 124,164 30,873 110,271 44,715 28,934 18,910 8,309 3,781 
31.12.2039 535 11.65 364,752 73,062 - 22,840 - - 268,849 125,821 31,381 111,647 43,118 27,251 17,406 7,315 3,190 
31.12.2040 535 11.65 368,503 73,813 - 22,840 27,051 - 244,799 114,566 34,680 95,553 35,145 21,696 13,542 5,444 2,275 
31.12.2041 535 11.65 372,356 74,585 - 22,840 - - 274,931 128,667 31,553 114,710 40,182 24,228 14,779 5,683 2,276 
31.12.2042 521 11.35 366,564 73,425 - 22,840 - - 270,299 126,500 31,002 112,797 37,630 22,162 13,212 4,860 1,865 
31.12.2043 435 9.48 309,381 61,971 - 22,840 - - 224,569 105,099 25,418 94,053 29,883 17,190 10,015 3,524 1,296 
31.12.2044 371 8.08 266,459 53,373 - 22,840 - - 190,246 89,035 21,397 79,814 24,151 13,570 7,726 2,600 917 
31.12.2045 344 7.49 249,595 49,995 - 22,840 - - 176,759 82,723 19,904 74,132 21,364 11,724 6,524 2,100 709 
31.12.2046 329 7.17 241,441 48,362 - 22,840 - - 170,239 79,672 18,026 72,541 19,910 10,672 5,803 1,787 578 
31.12.2047 303 6.60 224,584 44,986 - 22,840 - - 156,758 73,363 16,703 66,692 17,433 9,127 4,850 1,429 443 
31.12.2048 255 5.56 191,186 38,296 - 22,840 - 12,075 117,975 55,212 15,355 47,408 11,802 6,035 3,134 883 263 
31.12.2049 130 2.83 98,338 19,698 - 22,840 - 12,075 43,725 20,463 6,270 16,992 4,029 2,012 1,021 275 78 
31.12.2050 41 0.88 30,978 6,205 - 22,840 - 12,075 (10,142 ) (4,746 ) - (5,396 ) (1,218 ) (594 ) (295 ) (76 ) (21 ) 
31.12.2051 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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31.12.2052 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2053 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2054 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2055 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2056 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2057 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 517,644 666,885 933,708 1,152,379 1,472,834 2,727,402 740,939 2,789,085 6,257,427 36,224 188,775 709,269 - 1,801,364 8,993,060 305 14,002 "כ סה
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 (החברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של  31.12.2019( ליום Reserves Possibleסה"כ תזרים מהוון מעתודות אפשריות )

 

 רכיבי התזרים 

 
  כמות ליום עד

  מכירת
  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

  תמלוגים  הכנסות 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  תזרים

  היטל לפני
  ומס

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 
  מס היטל 

 הכנסה 
-ב מהוון
0% 

-ב מהוון
5% 

  מהוון
-ב

7.5% 

  מהוון
 10%-ב

  מהוון
 15%-ב

  מהוון
 20%-ב

31.12.2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2021 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2022 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2023 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2024 - - - - - - (10,963 ) - 10,963 5,207 (1,033 ) 6,789 5,451 4,903 4,421 3,620 2,989 
31.12.2025 - - - - - - (2,563 ) - 2,563 1,199 141 1,223 935 821 724 567 449 
31.12.2026 - - - - - - 13,525 - (13,525 ) (6,330 ) 1,767 (8,962 ) (6,527 ) (5,601 ) (4,824 ) (3,613 ) (2,740 ) 
31.12.2027 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2028 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2029 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2030 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2031 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2032 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2033 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2034 - - - - - - - - - - (164 ) 164 81 58 41 22 12 
31.12.2035 - - - - - - - - - - (383 ) 383 180 125 87 44 23 
31.12.2036 - - - - - - (14,237 ) - 14,237 6,663 (1,844 ) 9,418 4,210 2,856 1,954 938 465 
31.12.2037 - - - - - - (12,813 ) - 12,813 5,997 (1,052 ) 7,869 3,350 2,219 1,484 682 324 
31.12.2038 - - - - - - 27,051 - (27,051 ) (12,660 ) 3,534 (17,925 ) (7,269 ) (4,703 ) (3,074 ) (1,351 ) (615 ) 
31.12.2039 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2040 - - - - - - (27,051 ) - 27,051 12,660 (2,912 ) 17,303 6,364 3,929 2,452 986 412 
31.12.2041 - - - - - - 27,051 - (27,051 ) (12,660 ) 3,541 (17,932 ) (6,282 ) (3,788 ) (2,310 ) (888 ) (356 ) 
31.12.2042 14 0.30 9,582 1,919 - - - - 7,663 3,586 945 3,131 1,045 615 367 135 52 
31.12.2043 99 2.17 70,706 14,163 - - - - 56,543 26,462 6,926 23,155 7,357 4,232 2,466 867 319 
31.12.2044 164 3.57 117,612 23,558 - - - - 94,054 44,017 11,516 38,520 11,656 6,549 3,729 1,255 442 
31.12.2045 191 4.16 138,507 27,744 - - - - 110,763 51,837 13,561 45,365 13,074 7,175 3,992 1,285 434 
31.12.2046 206 4.48 150,737 30,194 - - - - 120,544 56,414 15,985 48,144 13,214 7,083 3,852 1,186 384 
31.12.2047 227 4.95 168,336 33,719 - - - - 134,617 63,001 17,381 54,235 14,177 7,422 3,944 1,162 360 
31.12.2048 232 5.06 173,945 34,842 - - - (12,075 ) 151,177 70,751 16,337 64,090 15,955 8,159 4,237 1,194 355 
31.12.2049 325 7.08 246,043 49,284 - - - (12,075 ) 208,834 97,734 24,011 87,088 20,648 10,314 5,235 1,411 402 
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31.12.2050 382 8.32 292,179 58,525 - - - (12,075 ) 245,729 115,001 28,204 102,524 23,150 11,294 5,602 1,444 394 
31.12.2051 390 8.50 301,416 60,375 - 22,840 - - 218,200 102,118 26,077 90,006 19,356 9,224 4,471 1,102 288 
31.12.2052 325 7.08 253,805 50,839 - 22,840 - - 180,126 84,299 20,812 75,015 15,364 7,151 3,388 799 200 
31.12.2053 260 5.66 205,165 41,096 - 22,840 - - 141,228 66,095 16,053 59,081 11,524 5,239 2,425 547 131 
31.12.2054 195 4.25 155,481 31,144 - 22,840 - 12,075 89,422 41,850 12,491 35,082 6,517 2,894 1,309 282 65 
31.12.2055 130 2.83 104,737 20,980 - 22,840 - 12,075 48,843 22,858 7,526 18,459 3,266 1,416 626 129 29 
31.12.2056 70 1.52 56,759 11,369 - 22,840 - 12,075 10,475 4,902 2,831 2,742 462 196 85 17 4 
31.12.2057 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                  489,750  2,445,010  70  3,209 "כסה
-  137,042  -  -  1,818,217  851,002  222,251  744,964  177,257  89,783  46,684  13,821  4,822  
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 ( החברה)באלפי דולר ביחס לחלקה של  31.12.2019ליום 3P (Reserves+Probable Reserves+Possible ReservesProved   ) מסוג סה"כ תזרים מהוון מעתודות  

 
 רכיבי התזרים 

 

 ליום עד

  כמות
  מכירת

  קונדנסט 
)אלפי 
 (חביות

(100% 
  מנכס
 ( הנפט

  כמות
  מכירות

(BCM) 
(100% 

  מנכס
 ( הנפט

 הכנסות 
  תמלוגים 
 שישולמו 

  תמלוגים 
 שיתקבלו 

  עלויות
 הפעלה

  עלויות
 פיתוח 

  עלויות
  נטישה
 ושיקום 

"כ  סה
  תזרים

  היטל לפני
  ומס

  הכנסה
- ב)מהוון 
0%) 

 מס  אחרי מהוון  תזרים "כ סה מסים 

 היטל 
  מס

 הכנסה 
-ב מהוון
0% 

-ב מהוון
5% 

-ב מהוון
7.5% 

-ב מהוון
10% 

-ב מהוון
15% 

-ב מהוון
20% 

31.12.2020 427 9.30 243,180 48,710 - 23,616 15,706 - 155,148 5,286 32,090 117,772 114,934 113,589 112,291 109,823 107,511 
31.12.2021 409 8.90 221,634 44,395 - 23,282 14,406 - 139,551 34,684 21,234 83,633 77,731 75,035 72,491 67,815 63,621 
31.12.2022 459 10.00 249,615 49,999 - 22,840 (80 ) - 176,855 57,241 20,872 98,743 87,405 82,411 77,808 69,625 62,597 
31.12.2023 489 10.65 273,286 54,741 - 22,840 - - 195,705 77,744 21,043 96,918 81,704 75,245 69,427 59,424 51,200 
31.12.2024 489 10.66 278,784 55,842 - 22,840 - - 200,101 91,657 19,923 88,522 71,072 63,931 57,648 47,197 38,970 
31.12.2025 489 10.65 283,897 56,866 - 22,840 37,159 - 167,031 78,171 23,802 65,059 49,747 43,708 38,517 30,163 23,868 
31.12.2026 489 10.65 287,006 57,489 - 22,840 53,247 - 153,429 71,805 25,631 55,993 40,776 34,993 30,136 22,573 17,118 
31.12.2027 535 11.65 319,189 63,936 - 22,840 - - 232,413 108,769 22,048 101,596 70,462 59,063 49,709 35,616 25,883 
31.12.2028 535 11.65 322,364 64,572 - 22,840 - - 234,952 109,958 23,960 101,035 66,736 54,639 44,940 30,799 21,450 
31.12.2029 535 11.65 325,116 65,123 - 22,840 - - 237,153 110,988 24,295 101,870 64,084 51,247 41,192 27,003 18,023 
31.12.2030 535 11.65 328,988 65,898 - 22,840 - - 240,250 112,437 24,820 102,992 61,705 48,197 37,860 23,740 15,185 
31.12.2031 535 11.65 332,373 66,576 - 22,840 - - 242,957 113,704 25,411 103,842 59,251 45,204 34,702 20,814 12,758 
31.12.2032 535 11.65 336,830 67,469 - 22,840 - - 246,520 115,372 26,289 104,859 56,982 42,462 31,857 18,276 10,736 
31.12.2033 535 11.65 341,397 68,384 - 22,840 - - 250,172 117,081 26,740 106,352 55,041 40,062 29,373 16,118 9,074 
31.12.2034 535 11.65 345,468 69,199 - 22,840 - - 253,428 118,605 27,241 107,583 53,027 37,698 27,012 14,178 7,649 
31.12.2035 535 11.65 349,001 69,907 - 22,840 - - 256,253 119,927 28,205 108,122 50,755 35,244 24,679 12,391 6,406 
31.12.2036 535 11.65 353,566 70,821 - 22,840 - - 259,904 121,635 29,281 108,988 48,725 33,048 22,615 10,861 5,381 
31.12.2037 535 11.65 356,907 71,491 - 22,840 14,237 - 248,339 116,223 32,923 99,193 42,235 27,979 18,712 8,595 4,081 
31.12.2038 535 11.65 360,322 72,175 - 22,840 27,051 - 238,256 111,504 34,407 92,346 37,447 24,230 15,836 6,958 3,166 
31.12.2039 535 11.65 364,752 73,062 - 22,840 - - 268,849 125,821 31,381 111,647 43,118 27,251 17,406 7,315 3,190 
31.12.2040 535 11.65 368,503 73,813 - 22,840 - - 271,849 127,225 31,768 112,856 41,509 25,624 15,995 6,430 2,687 
31.12.2041 535 11.65 372,356 74,585 - 22,840 27,051 - 247,880 116,008 35,094 96,778 33,900 20,441 12,469 4,795 1,920 
31.12.2042 535 11.65 376,147 75,344 - 22,840 - - 277,962 130,086 31,948 115,928 38,675 22,777 13,579 4,994 1,917 
31.12.2043 535 11.65 380,087 76,134 - 22,840 - - 281,113 131,561 32,344 117,208 37,240 21,422 12,480 4,391 1,615 
31.12.2044 535 11.65 384,071 76,932 - 22,840 - - 284,299 133,052 32,913 118,334 35,807 20,119 11,455 3,855 1,359 
31.12.2045 535 11.65 388,102 77,739 - 22,840 - - 287,522 134,560 33,465 119,497 34,437 18,899 10,516 3,385 1,143 
31.12.2046 535 11.65 392,178 78,556 - 22,840 - - 290,782 136,086 34,012 120,684 33,123 17,755 9,655 2,973 962 
31.12.2047 530 11.55 392,920 78,704 - 22,840 - - 291,375 136,364 34,084 120,927 31,610 16,550 8,795 2,590 804 
31.12.2048 488 10.62 365,131 73,138 - 22,840 - - 269,153 125,963 31,691 111,498 27,757 14,195 7,372 2,077 617 
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 .  הוגן שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור ללא או מסוים היוון בשיעור חושבו אם יובהר כי נתוני תזרים מהוונים, בין – אזהרה

בחוק ניירות ערך. הנתונים לעיל  32סעיף תו בנתוני התזרימים המהוונים כאמור לעיל הינם מידע צופה פני עתיד כמשמעו –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
  הוצאות ,  הוניות  הוצאות,  תפעוליות  עלויות,  מהפרויקטשיופקו, קצב ומשך מכירות הגז הטבעי    והקונדנסטביחס לכמויות הגז  בין היתר,  מבוססים על הנחות שונות,  

כמויות  כי, יצוין, ואשר לגביהן אין כל וודאות כי יתממשו. החשמל חברת עם הסכםלפי ה המחירת והתאמלעניין , לרבות המכירה ומחירי תמלוגים שיעורי, נטישה
ערכות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה נחות וההמהה מהותיתהאמורות וההכנסות האמורות עשויות להיות שונות  ההוצאות, שיופקו בפועל, הקונדנסטהגז הטבעי ו/או 

הגז המקומי ו/או בשווקי הייצוא של מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק  או/ו בשוק שישררו התחרות מתנאי
. עוד יצוין, כי שיעור  שיחולו  גיאופוליטיים  משינויים  כתוצאהאו  /ו  בפועל  המכירה  ממחירי  כתוצאהאו  /ו  הפרויקטו/או מהביצועים בפועל של    הקונדנסטהטבעי ו/או  

בהסכם עם חברת החשמל עשוי להיות שונה מהותית מהערכת השותפות, בין היתר, כתוצאה ממחירי הגז  וכפי שנקבעי התאמות המחיר התאמת המחיר במועד
 והכל בהתאם למנגנון ההתאמה כפי שנקבע בהסכם עם חברת החשמל. י התאמות המחיר,הטבעי בשוק המקומי בפועל במועד

  

31.12.2049 455 9.91 344,381 68,982 - 22,840 - - 252,559 118,198 30,281 104,081 24,677 12,326 6,256 1,686 480 
31.12.2050 423 9.20 323,158 64,730 - 22,840 - - 235,587 110,255 28,204 97,128 21,932 10,700 5,307 1,368 374 
31.12.2051 390 8.50 301,416 60,375 - 22,840 - - 218,200 102,118 26,077 90,006 19,356 9,224 4,471 1,102 288 
31.12.2052 325 7.08 253,805 50,839 - 22,840 - - 180,126 84,299 20,812 75,015 15,364 7,151 3,388 799 200 
31.12.2053 260 5.66 205,165 41,096 - 22,840 - - 141,228 66,095 16,053 59,081 11,524 5,239 2,425 547 131 
31.12.2054 195 4.25 155,481 31,144 - 22,840 - 12,075 89,422 41,850 12,491 35,082 6,517 2,894 1,309 282 65 
31.12.2055 130 2.83 104,737 20,980 - 22,840 - 12,075 48,843 22,858 7,526 18,459 3,266 1,416 626 129 29 
31.12.2056 70 1.52 56,759 11,369 - 22,840 - 12,075 10,475 4,902 2,831 2,742 462 196 85 17 4 
31.12.2057 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 522,466 680,705 980,392 1,242,162 1,650,091 3,472,367 963,190 3,640,087 8,075,644 36,224 188,775 846,311 - 2,291,115 11,438,070 375 17,212 "כסה
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ידי -)באלפי דולר(, אשר בוצע על 931.12.201רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים המהוון )מחיר הגז וכמות מכירות הגז( ליום להלן ניתוח  .ו

  החברה:

 סה"כ רגישות / קטגוריה
שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 
 סה"כ רגישות / קטגוריה

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
20% 

 10%קיטון במחיר הגז בשיעור של  10%גידול במחיר הגז בשיעור של 

 1Pרזרבות מוכחות 
2,078,892 897,971 671,165 531,846 

 1Pרזרבות מוכחות 
1,673,786 729,835 546,642 433,608 

(Proved Reserves) (Proved Reserves) 

 רזרבות צפויות
942,393 130,760 62,105 36,454 

 רזרבות צפויות
760,813 109,643 54,549 33,999 

(Probable Reserves) (Probable Reserves) 

 2Pסה"כ רזרבות מסוג 
3,021,285 1,028,732 733,270 568,300 

 2Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,434,598 839,478 601,191 467,607 

(Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable Reserves) 

 רזרבות אפשריות
824,891 51,449 15,160 5,237 

 רזרבות אפשריות
665,030 41,876 12,447 4,380 

(Possible Reserves) (Possible Reserves) 

 3Pסה"כ רזרבות מסוג 
3,846,176 1,080,180 748,430 573,537 

 3Pסה"כ רזרבות מסוג 
3,099,628 881,353 613,638 471,987 (Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
 15%קיטון במחיר הגז בשיעור של  15%גידול במחיר הגז בשיעור של 

 1Pרזרבות מוכחות 
2,181,159 940,812 703,052 557,127 

 1Pרזרבות מוכחות 
1,572,308 687,153 514,735 408,181 

(Proved Reserves) (Proved Reserves) 

 רזרבות צפויות
987,821 136,163 64,107 37,168 

 רזרבות צפויות
715,823 104,744 53,018 33,720 

(Probable Reserves) (Probable Reserves) 

 2Pסה"כ רזרבות מסוג 
3,168,980 1,076,975 767,159 594,295 

 2Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,288,131 791,897 567,753 441,901 

(Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable Reserves) 

 רזרבות אפשריות
864,943 53,822 15,819 5,436 

 אפשריותרזרבות 
625,094 39,500 11,785 4,182 

(Possible Reserves) (Possible Reserves) 

 3Pסה"כ רזרבות מסוג 
4,033,923 1,130,797 782,979 599,731 

 3Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,913,225 831,396 579,538 446,084 (Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
 20%קיטון במחיר הגז בשיעור של  20%גידול במחיר הגז בשיעור של 

 1Pרזרבות מוכחות 
2,281,616 981,723 732,981 580,435 

 1Pרזרבות מוכחות 
1,471,464 644,891 483,188 383,074 

(Proved Reserves) (Proved Reserves) 

 רזרבות צפויות
1,033,232 141,597 66,153 37,933 

 רזרבות צפויות
670,117 99,176 50,842 32,821 

(Probable Reserves) (Probable Reserves) 
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 2Pסה"כ רזרבות מסוג 
3,314,847 1,123,320 799,134 618,368 

 2Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,141,581 744,067 534,030 415,895 

(Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable Reserves) 

 רזרבות אפשריות
904,991 56,193 16,476 5,632 

 רזרבות אפשריות
585,258 37,190 11,179 4,030 

(Possible Reserves) (Possible Reserves) 

 3Pסה"כ רזרבות מסוג 
4,219,838 1,179,513 815,610 624,000 

 3Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,726,839 781,257 545,209 419,925 (Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 

 סה"כ רגישות / קטגוריה

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

 סה"כ קטגוריהרגישות /  20%

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 
 10%קיטון בכמות הגז בשיעור של  10%גידול בכמות הגז בשיעור של 

     1Pרזרבות מוכחות 
1,893,091   

                         
876,314  

                         
663,446  

                         
529,139  

     1Pרזרבות מוכחות 
1,673,797   

                        
729,842  

                        
546,648  

                        
433,612  (Proved Reserves) (Proved Reserves) 

        רזרבות צפויות
835,347  

                         
130,834  

                           
63,753   

                           
37,592   

        רזרבות צפויות
760,819  

                        
109,643  

                          
54,549   

                          
33,999   (Probable Reserves) (Probable Reserves) 

     2Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,728,438   

                      
1,007,148   

                         
727,199  

                         
566,731  

     2Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,434,616   

                        
839,485  

                        
601,197  

                        
467,611  (Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable  

Reserves) 
        רזרבות אפשריות

731,957  
                           

56,128   
                           

17,690   
                             

6,310  
        רזרבות אפשריות

665,035  
                          

41,876   
                          

12,447   
                            

4,380   (Possible Reserves)  (Possible Reserves) 

      3Pסה"כ רזרבות מסוג 
3,460,395   

                      
1,063,276   

                         
744,889  

                         
573,042  

      3Pסה"כ רזרבות מסוג 
3,099,652   

                        
881,361  

                        
613,644  

                        
471,991  (Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
 15%קיטון בכמות הגז בשיעור של  15%גידול בכמות הגז בשיעור של 

     1Pרזרבות מוכחות 
1,901,008   

                         
905,150  

                         
689,665  

                         
552,102  

     1Pרזרבות מוכחות 
1,572,325   

                        
687,162  

                        
514,742  

                        
408,188  (Proved Reserves) (Proved Reserves) 

        רזרבות צפויות
828,419  

                         
136,663  

                           
67,086   

                           
39,270   

        רזרבות צפויות
715,833  

                        
104,746  

                          
53,019   

                          
33,720   (Probable Reserves) (Probable Reserves) 

     2Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,729,427   

                      
1,041,813   

                         
756,751  

                         
591,372  

     2Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,288,158   

                        
791,908  

                        
567,761  

                        
441,908  (Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable  

Reserves) 
        רזרבות אפשריות

710,115  
                           

60,437   
                           

19,831   
                             

7,251  
        רזרבות אפשריות

625,102  
                          

39,500   
                          

11,785   
                            

4,183   (Possible Reserves)  (Possible Reserves) 
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)מדד המחירים לצרכן האמריקאי  תמר שותפי התקשרופי ההסכמים למכירת גז בהם -ניתוח רגישות למרכיבי ההצמדה העיקריים של מחיר הגז על להלן .ז

(CPI )החברהידי -על בוצע אשר( דולר)באלפי  .201931.12 ליום( החשמל ייצור ותעריף:  

 

 סה"כ רגישות / קטגוריה
שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 
 סה"כ רגישות / קטגוריה

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
10% 

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
15% 

שווי 
נוכחי 
בהוון 

 20%של 

 10%בשיעור של  CPI -בתחזית ה קיטון 10%בשיעור של  CPI -בתחזית ה גידול

 1Pרזרבות מוכחות 
1,885,103 816,624 610,614 483,863 

 1Pרזרבות מוכחות 
1,866,784 810,601 606,688 481,138 

(Proved Reserves) (Proved Reserves) 

 רזרבות צפויות
857,404 120,811 58,515 35,261 

 רזרבות צפויות
845,991 119,465 57,997 35,051 

(Probable Reserves) (Probable Reserves) 

 2Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,742,508 937,435 669,129 519,124 

 2Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,712,775 930,066 664,684 516,188 

(Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable Reserves) 

 רזרבות אפשריות
750,840 47,023 13,913 4,849 

 רזרבות אפשריות
739,396 46,360 13,731 4,796 

(Possible Reserves) (Possible Reserves) 

      3Pסה"כ רזרבות מסוג 
3,439,542   

                      
1,102,251   

                         
776,582  

                         
598,623  

      3Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,913,260   

                        
831,408  

                        
579,546  

                        
446,090  (Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
 20%קיטון בכמות הגז בשיעור של  20%גידול בכמות הגז בשיעור של 

     1Pרזרבות מוכחות 
1,899,579   

                         
928,761  

                         
712,075  

                         
572,075  

     1Pרזרבות מוכחות 
1,471,486   

                        
644,902  

                        
483,197  

                        
383,082  (Proved Reserves) (Proved Reserves) 

        רזרבות צפויות
821,712  

                         
143,420  

                           
71,207   

                           
41,516   

        רזרבות צפויות
670,129  

                          
99,178   

                          
50,843   

                          
32,821   (Probable Reserves) (Probable Reserves) 

     2Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,721,291   

                      
1,072,180   

                         
783,281  

                         
613,592  

     2Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,141,615   

                        
744,080  

                        
534,040  

                        
415,903  (Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable  

Reserves) 
        רזרבות אפשריות

714,319  
                           

66,582   
                           

22,691   
                             

8,510  
        רזרבות אפשריות

585,269  
                          

37,191   
                          

11,179   
                            

4,030   (Possible Reserves)  (Possible Reserves) 

      3Pסה"כ רזרבות מסוג 
3,435,610   

                      
1,138,762   

                         
805,972  

                         
622,101  

      3Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,726,884   

                        
781,271  

                        
545,219  

                        
419,933  (Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
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 3Pסה"כ רזרבות מסוג 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
3,493,348 984,459 683,042 523,972 

 3Pסה"כ רזרבות מסוג 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
3,452,171 976,426 678,416 520,984 

 10% של בשיעורייצור החשמל  תעריףבתחזית  קיטון 10%בשיעור של  החשמל ייצור תעריףבתחזית  גידול

 1Pרזרבות מוכחות 
1,948,205 841,304 628,400 497,559 

 1Pרזרבות מוכחות 
1,829,999 800,378 600,471 477,081 

(Proved Reserves) (Proved Reserves) 

 רזרבות צפויות
888,912 124,506 59,879 35,752 

 רזרבות צפויות
809,968 115,411 56,456 34,422 

(Probable Reserves) (Probable Reserves) 

 2Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,837,117 965,810 688,279 533,311 

 2Pסה"כ רזרבות מסוג 
2,639,967 915,789 656,927 511,504 

(Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable Reserves) 

 רזרבות אפשריות
779,406 48,725 14,394 5,000 

 רזרבות אפשריות
696,251 43,900 13,060 4,596 

(Possible Reserves) (Possible Reserves) 

 3Pסה"כ רזרבות מסוג 
3,616,523 1,014,535 702,673 538,311 

 3Pסה"כ רזרבות מסוג 
3,336,219 959,689 669,987 516,100 (Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 

 931.12.201ליום  השותפות התקשרה בהם גז למכירת ההסכמיםפי -על( Take or Pay) המינימאליות לכמויות מעבר כמויות למכירתלהלן ניתוח רגישות  .ח

 : החברהידי -על בוצע אשר(, דולר)באלפי 

 

  

שווי נוכחי  סה"כ רגישות / קטגוריה
 10%בהוון של 

שווי נוכחי 
 15%בהוון של 

שווי נוכחי 
 סה"כ רגישות / קטגוריה 20%בהוון של 

נוכחי שווי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 
 10% של בשיעור, Take or Pay-ל מעבר שהן כמויות לגבי הגז מכירות בכמות קיטון 10% של בשיעור, Take or Pay-ל מעבר שהן כמויות לגבי הגז מכירות בכמות גידול

 P1 1,896,446 846,506 634,614 502,785 מוכחות עתודות
 P1 מוכחות עתודות

1,735,238 768,948 579,606 462,152 
(Proved Reserves) (Proved Reserves) 

 צפויות עתודות
839,183 128,392 62,586 37,201 

 צפויות עתודות
760,445 109,134 54,020 33,467 

(Probable Reserves) (Probable Reserves) 

 P2 מסוג עתודות"כ סה
2,735,628 974,898 697,200 539,986 

 P2 מסוג עתודות"כ סה
2,495,683 878,082 633,626 495,619 

(Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable Reserves) 

 אפשריות עתודות
736,140 54,072 16,768 5,927 

 אפשריות עתודות
665,147 41,939 12,495 4,417 

 (Possible Reserves)  (Possible Reserves) 

 P3 מסוג עתודות"כ סה
3,471,769 1,028,969 713,968 545,913 

 P3 מסוג עתודות"כ סה

(Proved+Probable+Possible 
Reserves) 

3,160,830 920,021 646,121 500,036 (Proved+Probable+Possible 
Reserves) 
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 :החברהידי -על בוצע אשר(, דולר)באלפי  931.12.201ליום  החשמל חברת עם בהסכם שנקבע המחיר להתאמתלהלן ניתוח רגישות  .ט

 
 
 

 

 

 סה"כ רגישות / קטגוריה
שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי בהוון 
 15%של 

שווי נוכחי 
 20%בהוון של 

 סה"כ קטגוריהרגישות / 
שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 
 12.5% של בשיעור מחיר הפחתת 0% של בשיעור מחיר הפחתת

 P1 מוכחות  עתודות
(Proved Reserves ) 2,139,001 915,101 681,869 538,987 

 P1 מוכחות  עתודות
(Proved Reserves ) 2,061,714 869,192 645,113 508,941 

 צפויות  עתודות
(Probable Reserves ) 1,001,962 137,693 64,744 37,503 

 צפויות  עתודות
(Probable Reserves ) 1,002,065 137,925 65,004 37,779 

 P2  מסוג עתודות"כ סה 
(Proved+Probable Reserves) 3,140,963 1,052,794 746,612 576,490 

 P2  מסוג עתודות"כ סה 
(Proved+Probable Reserves) 3,063,779 1,007,117 710,118 546,720 

 אפשריות   עתודות
 (Possible Reserves ) 888,183 55,101 16,161 5,534 

 אפשריות   עתודות
 (Possible Reserves ) 888,156 55,084 16,147 5,522 

 P3  מסוג עתודות"כ סה 
(Proved+Probable+Possible Reserves) 4,029,146 1,107,895 762,773 582,025 

 P3  מסוג עתודות"כ סה 
(Proved+Probable+Possible Reserves) 3,951,935 1,062,201 726,264 552,243 
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 תמר בפרויקט המהוון המזומנים תזרים שווי של נוספים רגישות ניתוחי .י

אשר התרחשו בתקופה שבסמוך למועד  Brent -והתנודתיות במחירי ה החדותהירידות  לנוכח

רגישות לתזרים המזומנים המהוון של השותפות מפרויקט  ניתוחילהלן  מובאיםפרסום הדוח, 

 69 :אלפי דולריםבמוצגים  הסכומים. כל Brent -בקשר עם מחיר ה תמר

 :כפי שמופיעים בדוח העתודותתוני התזרים המהוון נ .1

שווי נוכחי  קטגוריה
 0%בהוון של 

שווי נוכחי 
 5%בהוון של 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

 P1עתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 1,875,828 1,174,770 813,583 608,633 482,489 

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 851,575 298,065 120,125 58,251 35,154 

 P2סה"כ עתודות מסוג 
(Proved + Probable 

Reserves) 
2,727,402 1,472,834 933,708 666,885 517,644 

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 744,964 177,257 46,684 13,821 4,822 

 P3סה"כ עתודות מסוג 
(Proved + Probable + 

Possible Reserves) 
3,472,367 1,650,091 980,392 680,705 522,466 

 :)כהגדרתה לעיל( מעודכנתה Brentרגישות על פי עקומת מחירי  ניתוח  .2

שווי נוכחי  קטגוריה
 0%בהוון של 

שווי נוכחי 
 5%בהוון של 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

נוכחי שווי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

 P1עתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 1,662,305 1,058,450 742,347 560,608 447,564 

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 700,196 248,611 102,623 51,689 32,640 

 P2סה"כ עתודות מסוג 
(Proved + Probable 

Reserves) 
2,362,500 1,307,061 844,970 612,297 480,204 

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 589,789 141,534 37,632 11,306 4,054 

 P3סה"כ עתודות מסוג 
(Proved + Probable + 

Possible Reserves) 
2,952,290 1,448,595 882,602 623,603 484,258 

 

  

 
 כדלקמן:בנוגע לניתוחי הרגישות האמורים, יצוין   69

כגון: השקעות תפעול, השקעות  ,לא נערכו שינויים בפרמטרים אחרים של התזרים החזוי Brent -למעט השינוי במחיר ה .א
 הוניות, כדוגמת קידוחי הפקה )וזאת גם במידה וניתן לדחותן עקב היקפי הפקה נמוכים יותר(, ועלויות נטישה.

, הונחה הקטנת הכמויות החוזיות שתימכרנה לפי הסכם דולפינוס למינימום המחייב Brent -כתוצאה מהשינוי במחיר ה .ב
 Brent -בשנה בה המחיר היומי הממוצע של ה  TOP-להקטין את כמות ה  דולפינוסמאפשר ל  ,בהתאם להסכם, אשר בין היתר

 ניתוח  במסגרתמהכמות החוזית השנתית. יצויין כי,    50%דולר לחבית, כך שתעמוד על    50  -מתחת לאל  )כהגדרתו בהסכם( ירד  
טבעי אשר לא תימכרנה לדולפינוס עקב , הונח שחלק מכמויות הגז ה)הכוללים עתודות( שבוצע למשאבים המותנים רגישותה

 .BDOלתחזית הביקוש של  לרבות תוך התייחסותהקטנת הכמויות, תימכרנה בשוק המקומי, 

בהם  תמרנוגעת בעיקר להכנסות ממכירת גז טבעי תחת הסכמים קיימים ועתידיים של מאגר  Brent -השפעת שינוי מחיר ה . ג
 דולפינוס ובכפוף לרצפת מחיר, וכן להכנסות ממכירת קונדנסט. ם, בדגש על הסכBrent -יש הצמדה למחיר ה

בלתי תלויים של השותפות על ידי מעריכי העתודות ה נבחנוותזרימי המזומנים שבבסיסם לא  אלו מובהר כי תחשיבי רגישות .ד
(NSAI). 
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 דולר לחבית, קבוע לכל אורך תקופת ההפקה: 25של  Brentרגישות על פי מחיר  ניתוח .3

שווי נוכחי  קטגוריה
 0%בהוון של 

שווי נוכחי 
 5%בהוון של 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

 P1עתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 1,659,455 1,056,248 740,374 558,784 445,879 

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 695,562 247,079 102,086 51,497 32,578 

 P2סה"כ עתודות מסוג 
(Proved + Probable 

Reserves) 
2,355,017 1,303,326 842,459 610,281 478,458 

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 585,951 140,630 37,394 11,236 4,030 

 P3סה"כ עתודות מסוג 
(Proved + Probable + 

Possible Reserves) 
2,940,967 1,443,956 879,853 621,517 482,488 

 לנכס הנפט   המשויכות  העתודות  לכמות  ביחסבין נתוני הדוח לבין נתוני דוחות קודמים    התאמה .יא

שפורסם במסגרת  העיקריים בין דוח העתודות הנוכחי לבין דוח העתודות הקודםההבדלים 

 חביות אלפי 480 -וכגז טבעי  BCF 368 -כ של מהפקה עיםנוב, 2018לשנת  התקופתיהדוח 

  .2019 שנת במהלך שהתבצעה קונדנסט

  הפקה נתוני .יב

  .7201-920170 בשנים לחברה המיוחסים תמר בפרויקט הפקה נתוני מובאים להלן

 71גז טבעי

 
 2019שנת  2018שנת  2017שנת 

)המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות של  סה"כ תפוקה
 54,926 52,925 48,529  (MMCF-)ב החברה( בתקופה

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה )המשויך למחזיקי הזכויות 
 72  5.33 5.49 5.46(MCF -דולר ל)ההוניות של החברה( 

)כל תשלום שנגזר מתפוקת  תמלוגים
הנכס המפיק לרבות מההכנסה ברוטו 

ליחידת  מנכס הנפט( ממוצעים ששולמו
תפוקה )המשויכים למחזיקי הזכויות 

 ההוניות של השותפות(
 (MCF -דולר ל)

 0.62 0.61 0.6 המדינה

צדדים 
 0.11 0.09 0.1 שלישיים

 0.39 0.3573 0.15 בעלי עניין

 
סופק ללקוחות גז טבעי  31.12.2019( ועד ליום 30.3.2013יצוין כי, ממועד תחילת הזרמת הגז הטבעי מפרויקט תמר )קרי:   70

של גז טבעי הסתכם   היומי. עוד יצוין, כי היקף ההפקה הממוצע  מיליון חביות קונדנסט  85.2  -וכ  BCM61   -בכמות כוללת של כ
 . BCF 1 -( לכ31.12.2019 – 1.1.2018בשנתיים האחרונות )

 עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. ועוגלהנתונים בטבלאות   71
בעי בין פרויקט תמר המחיר הממוצע ליחידת תפוקה משקלל את המחיר בפועל של השותפות הכולל את מתווה מכירת גז ט  72

 .2018( לדוח התקופתי לשנת 5)ד()1.7.5. לפרטים נופסים אודות המתווה כאמור, ראו סעיף לבין פרויקט ים תטיס

 ."החזר ההשקעה"לאחר  יםשיעור התמלוגשהוא , 6.5%שיעור התמלוג שהובא בחשבון בנתון זה הינו   73
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 71גז טבעי

תקבולים בגין תמלוגים )כל תגמול שנגזר מתפוקת הנכס 
המפיק לרבות הכנסה ברוטו מנכס הנפט( ממוצעים 
שמתקבלים ליחידת תפוקה )המיוחסים לחלק 

 (MCF-החברה()בדולר ל

0.2 0.474 0.2775 

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה )המשויכות 
  MCF)76 -למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה( )דולר ל

0.36 0.39 0.46 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה )המשויכים 
 (MCF -דולר ל)למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה( 

4.32 4.45 4.15 

 - - - היטל רווחי נפט וגז 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה לאחר היטל רווחי 
נפט וגז )המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של 

  (MCF-החברה( )דולר ל

4.32 4.45 4.15 

שיעור אזילה בתקופה המדווחת ביחס לסך כמויות הגז 

 %77( -בפרויקט )ב

3.44 3.29 3.31 

 
 

 78קונדנסט

 
 2019שנת  2018שנת  2017שנת 

)המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות של  סה"כ תפוקה
 )באלפי חביות( החברה( בתקופה

73 69.2 63.5 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה )המשויך למחזיקי הזכויות 
 דולר לחבית()ההוניות של החברה( 

47.1 63.0 56.42 

)כל תשלום שנגזר  תמלוגים
מתפוקת הנכס המפיק לרבות 

הנפט( מההכנסה ברוטו מנכס 
ליחידת  ממוצעים ששולמו

תפוקה )המשויכים למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה( 

 דולר לחבית()

 6.38 7.0 5.3 המדינה

 1.31 1.1 0.8 צדדים שלישיים

 3.73 4.1 1.4 בעלי עניין

תקבולים בגין תמלוגים )כל תגמול שנגזר מתפוקת הנכס 
ממוצעים המפיק לרבות הכנסה ברוטו מנכס הנפט( 

שמתקבלים ליחידת תפוקה )המיוחסים לחלק 
 החברה()בדולר לחבית(

2 4.6 2.68 

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה )המשויכות למחזיקי 
 הזכויות ההוניות של החברה( )דולר לחבית(

2 2.1 2.50 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה )המשויכים למחזיקי 
  דולר לחבית()הזכויות ההוניות של החברה( 

39.6 53.3 45.18 

 
מועד העברת הזכות )  7.6.2018רגיה בתמלוג העל מהפרוייקט עד ליום  תקבולים בגין תמלוגים כוללים את חלקה של דלק אנ  74

כהן פיתוח ששולמו ל, וכן את התמלוגים ששולמו לחברה וחלק החברה בתמלוגים 6.5%בשיעור של  (,לדלק תמלוגים
 בתקופה זו.

כות לתמלוג לקרנות תקבולים בגין תמלוגים כוללים את חלקה של החברה בתמלוג העל מהפרוייקט עד למועד העברת הז  75
- ( ו2019-01-074494)מס' אסמכתא:  21.7.2019ההשתלמות למורים והגננות כמפורט בדוחות המיידיים מהימים 

 .תמלוגים ששולמו לכהן פיתוח בתקופה זוחלק החברה ב, וכן את ( 2019-01-114384)מס' אסמכתא:  26.12.2019
כוללים עלויות חיפוש ופיתוח של המאגר ותשלומי מס אשר ישולמו  הנתונים כוללים עלויות הפקה שוטפות בלבד ואינם  76

 ידי החברה.-בעתיד על
שיעור האזילה הינו שיעור הגז הטבעי המופק בתקופת הדיווח הרלוונטית, מתוך יתרת העתודות המוכחות והצפויות   77

האזילה האמור מחושב בסוף השנה ולא שיעור  לתחילת אותה תקופת דיווח או למועד תחילת הפקה, לפי המאוחר.
 במהלכה.

 כל ההערות שפורטו ביחס לטבלת נתוני ההפקה של גז טבעי לעיל נכונים גם ביחס לטבלה זו, בשינויים המחוייבים.   78
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 78קונדנסט

 
 2019שנת  2018שנת  2017שנת 

 - - - היטל רווחי נפט וגז 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה לאחר היטל רווחי 
נפט וגז )המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה( 

  )דולר לחבית(

39.6 53.3 45.18 

שיעור אזילה בתקופה המדווחת ביחס לסך כמויות הקונדנסט 
 %( -בפרויקט )ב

3.5 3.31 3.35 

 

 

לניהול משאבי  המערכת לכללי התואם באופן נערכו דלעילמצהירה כי כל הנתונים  החברה

 (.SPE-PRMS) פטרוליום

  המעריך של דעת חוות .יג

ידי -( שהוכן עלSWשל פרויקט תמר )הכולל את מאגרי תמר ותמר   עתודותדוח  זה    דוחל  מצורף

NSAI ,לדוח ד נספחבדרך של הפנייה לדוח העתודות המצורף כ ,31.12.2019 ליום נכון '

דוח העתודות  להכללת NSAI הסכמתלדוח זה  'א נספחמצורפת ככן  .של השותפותהתקופתי 

 .בדוח זה בדרך של הפנייה האמור

 הנהלה  הצהרת .יד

 ;2020 במאי 2 תאריך ההצהרה: (1)

 ;קבוצת דלק בע"מציון שם התאגיד:                  (2)

"ר יו,  לסט  ריאלגב, שמו ותפקידו:  בחברההמוסמך להעריך את המשאבים   (3)

 ;דירקטוריוןה

למעריך כל הנתונים הנדרשים לצורך ביצוע הרינו לאשר, כי נמסרו  (4)

 עבודתו;

הרינו לאשר, כי לא בא לידיעתנו כל מידע המצביע על קיום תלות בין  (5)

 ;החברההמעריך לבין 

הרינו לאשר, כי למיטב ידיעתנו המשאבים שדווחו הם האומדנים הטובים  (6)

 והעדכניים ביותר הקיימים ברשותנו;

הנתונים שנכללו בדוח זה נערכו לפי המונחים המקצועיים הרינו לאשר, כי   (7)

המנויים בפרק ז' לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף 

, ובמשמעות הנודעת להם 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט  –וטיוטת התשקיף  

כפי שפרסמו איגוד  Resources Management System  Petroleum(2018) -ב

(, הארגון האמריקאי של גיאולוגים בתחום SPE) מהנדסי הפטרוליום

( ואיגוד מהנדסי WPC(, המועצה העולמית לפטרוליום )AAPGהפטרוליום )

 הדוח; אישור(, כתוקפם בעת SPEEהערכת הפטרוליום )

הרינו לאשר, כי לא נעשה שינוי בזהות המעריך שביצע את הגילוי בדבר  (8)

 ;החברהידי -האחרון שפורסם על בפרויקט תמרהעתודות 
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 הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה. (9)

 

 

 

 

 , לסט ריאלגב                   

 הדירקטוריון"ר יו

 

 בחזקת דלית  ומנובאיםמשאבים מותנים  (2)

, ראו 31.12.2017חזקת דלית, נכון ליום  המשויכים ל  לפרטים בדבר משאבים מותנים ומנובאים

)מס'  28.3.2018יום שפורסם ב 2017( לדוח התקופתי של החברה לשנת 5))ט(1.7.4 סעיף

, ובדוח המשאבים שהוכן "(2017הדוח התקופתי לשנת )להלן: " (2018-01-031177כתא: מאס

דוח התקופתי של ד' ל נספחשצורף כ "(בחזקת דלית המשאבים דוח" :להלן) NSAIעל ידי 

אשר  ,(2018-01-022209)מס' אסמכתא:  21.3.2018, שפורסם ביום 2017לשנת  השותפות

, לא חל כל שינוי בפרטים 31.12.2019נכון ליום  .  המידע המופיע בהם נכלל בזאת על דרך ההפניה

המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה, בעקבות השינוי , מלבד שינוי בחלק הנ"ל

הסכמת  'ב נספחכ. מצ"ב ומכירת החזקות החברה בכהן פיתוח בהחזקות החברה בשותפות

NSAI    היעדר שינויים מהותיים בחזקת בדבר  כן  ו  ,בדוח זה  בחזקת דלית  המשאביםלהכללת דוח

   .דלית

דוח על בהתבסס הלן מובאים נתונים מעודכנים לגבי חלק החברה במשאבים האמורים, ל

 :בחזקת דלית המשאבים

  

 
תמלוגים ובהנחה שמועד החזר ההשקעה יתבצע במשאבים המיוחסים לחזקת דלית הינו לאחר תשלום  חלק החברה  חישוב    79

. מאחר שמועד החזר ההשקעה מושפע BCF 70.6בנכס הנפט( של מהזכויות  100%רה של כמות כוללת )בגין לאחר מכי
ה טרם תוכנן והוקם, קוהפיתוח ושיעור התמלוגים, ומאחר שמערך ההפ ממחירי הגז, קצב ההפקה, עלויות ההפקה

ונה מהותית מהמצוין לעיל. השיעור ובהתאם טרם נחתמו הסכמים למכירת גז טבעי, ייתכן שמועד החזר ההשקעה יהיה ש
ותחת  מועד אישור הדו"חבחזקת דלית נכון ל החברהפי החזקות -המשויך למחזיקי הזכויות ההונית של החברה חושב על

 .12.5%מדינה הינו ה יתמלוגהאפקטיבי של  שיעורה ההנחה כי

 משאבים מותנים

סה"כ בנכס הנפט  קטגורית המשאבים המותנים
(Gross )BCF 

סה"כ השיעור המשויך 
למחזיקי זכויות ההוניות 

 79 BCF(Net)של החברה 

 אומדן הכמויות הנמוך
 (1C – Low Estimate)  

216.9 
24.4 

 האומדן הטוב ביותר 
(2C – Best Estimate) 

270.7 
30.3 

 האומדן הגבוה 
(3C – High Estimate ) 

334.8 
37.4 
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מבחינה מסחרית להפיק שיעור כלשהו מהמשאבים יהא אפשרי כי אין ודאות  –אזהרה 

 המותנים.

 

הפוטנציאליים שצוינו אכן יתגלה, ואם  מהמשאביםאין ודאות כי חלק כלשהו  –אזהרה 

משאבים. המידע היתגלה, אין ודאות כי יהא אפשרי מבחינה מסחרית להפיק חלק כלשהו מ

, אותם ניתן יהיה להעריך מותניםהפרוספקטיבי אינו בגדר הערכה אודות עתודות ומשאבים 

 רק לאחר קידוח האקספלורציה, אם בכלל.

בדבר המשאבים המותנים והמנובאים  NSAIהערכות  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

א לחוק ניירות ערך ומבוססות, בין 32בחזקת דלית הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בסעיף 

היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי ואחר, שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה, והינן 

לגביהן לא קיימת כל ודאות. כמויות  בלבד, אשר NSAIבגדר הערכות והשערות מקצועיות של 

הגז הטבעי שיופקו בפועל )ככל שיופקו( עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, 

בין היתר כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים, משינויים רגולטוריים, מתנאי היצע וביקוש 

הנ"ל עשויות בשוק הגז הטבעי ו/או מהביצועים בפועל של המאגר. ההערכות וההשערות 

להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של 

 חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.

 משאבים מנובאים

קטגורית המשאבים 
 המנובאים

 פרוספקט
סה"כ בנכס הנפט 

(Gross )BCF 

סה"כ השיעור המשויך 
למחזיקי זכויות ההוניות 

 BCF( Netשל החברה )

 אומדן הכמויות הנמוך 
(Low Estimate)   

West 1 134.2  14.8  

West 2 64.0  7.1  

West 3 2.9  0.3  

East 1 3.4  0.4  

East 2 1.8  0.2  

East 3 5.9  0.7  

 האומדן הטוב ביותר 
(Best Estimate) 

West 1 169.1  18.6  

West 2 80.8  8.9  

West 3 3.7  0.4  

East 1 4.3  0.5  

East 2 2.3  0.3  

East 3 7.4  0.8  

 האומדן הגבוה 
(High Estimate) 

West 1 210.2  23.2  

West 2 101.8  11.2  

West 3 4.6  0.5  

East 1 5.5  0.6  

East 2 2.9  0.3  

East 3 9.3  1.0  



 

 130 -א 

 

 12פרויקט בלוק  -  בקפריסין זכויות 1.7.6

 כללי (א)

נובעות מהחזקותיה במישרין  12בלוק זכויותיה של החברה בפרויקט נכון למועד אישור הדוח, 

מהון היחידות של דלק קידוחים, אשר מחזיקה בזכויות השתתפות בפרויקט  54.7%  -ובעקיפין בכ

לקבלת תמלוגים מחלקה של החברה ודלק אנרגיה , וכן נובעות מהזכויות של 30.0%בשיעור של 

. כל הנתונים להלן ()ט1.7.6 לעיל ובסעיף (1)ב()1.7.1בסעיף השותפות בפרויקט, כמפורט 

המפורטים להלן נכונים למועד אישור הדוח, ומתייחסים לכלל זכויותיה של החברה בפרויקט, 

 .ובעקיפיןבמישרין 

 רקע (ב)

מזכויותיה של נובל קפריסין  30%ניתן אישור הרשויות בקפריסין להעברת  11.2.2013ביום 

"( הסכם הזיכיון)להלן: "  24.10.2008( מיום  Production Sharing Contractלשותפות בהסכם זכיון )

ם של המקנה זכויות חיפושים, הערכה, פיתוח והפקה של נפט ו/או גז בשטח המים הכלכליי

פי הסכם הזיכיון -"( וברשיון חיפוש על12בלוק  )להלן: "  12רפובליקת קפריסין בשטח הידוע כבלוק  

 "(.החיפוש רישיון: סעיף זהב)להלן 

 להסכם תיקוןממשלת קפריסין  לביןהזיכיון  הסכםב הזכויות בעלי ביןנחתם  7.11.2019 ביום

 הפקה  רישיוןהזכויות  לבעלי, הוענק לכך ובמקביל"( הזיכיון להסכם התיקון)להלן: " הזיכיון

 או" ההפקה רישיון" או "הרישיון: "זה 1.7.6 סעיףב)להלן  Exploitation License)) וניצול

 תוכנית: "זה 1.7.6 בסעיףוהפקה למאגר )להלן  פיתוח תוכנית ואושרה"( 12 בבלוק הרישיון"

: להלן יקראו הזיכיון להסכם והתיקון הזיכיון הסכםלהלן.  )יב(1.7.6 סעיףב כמתואר"(, הפיתוח

 ".הזיכיון הסכם"

 12אודות בלוק  םיכלליפרטים  (ג)

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 12בלוק  שם נכס הנפט:

במים הכלכליים של קפריסין הממוקם שטח ימי  מיקום:
 80למאגר לוויתן מערבית צפוניתק"מ  35 -כ

 קמ"ר 386 -כ שטח:

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג 
 זה :

 שניתן Exploitation License)) וניצול הפקה רישיון
 הזיכיון להסכם בכפוף

 7.11.2019 תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 7.11.2044 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת 
 נכס הנפט:

- 

  שנה מיום הענקת הרישיון(. 25) 7.11.2044  תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

 

/ישי 370בשטח רשיון  בודדים אחוזיםהכלכליים של קפריסין, וגר אפרודיטה מצוי ברובו המכריע בשטח המים מאכי, יצוין  80
הדוח, ממשלות ישראל וקפריסין נמצאות במגעים להסדרת  אישוראשר מצוי בשטח המים הכלכליים של ישראל. נכון למועד 

הן ממשרד במאגר אפרודיטה פניות הן מהשותפים ברשיון ישי ו השותפיםזכויות הצדדים במאגר אפרודיטה. בד בבד, קיבלו 
במאגר   השותפיםהאנרגיה לגבי הצורך בהסדרת זכויות הצדדים כאמור טרם קבלת החלטה על פיתוח מאגר אפרודיטה. עמדת  

ידי -שייקבע על כליפעלו בהתאם למנגנון להסדרת זכויות הצדדים כ הםת וכי וממשלהאפרודיטה היא כי הענין נתון לסמכות 
 .הממשלות ובהתאם לדין הבינלאומי
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 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת 
יש לציין   –נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת  

 תקופת ההארכה האפשרית:את 

 שנים נוספות 10 -להאריך ב ניתן

 נובל קפריסין (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 
וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת 
החברה, שמות בעלי השליטה בשותפים 

 האמורים:

 (;35%נובל קפריסין ) ▪

▪ BG Cyprus (35% ,למיטב ידיעת החברה .)BG 
Cyprus  הינה חברת בת )בשרשור( שלRoyal 

Dutch Shell Plc.  " :להלן(Shell  ,)"אנרגיה  חברת 
 הגז תעשייתשל  הפעילות תחומי בכלהעוסקת 

 מדינות בעולם;  70-ביותר מ הפועלת והנפט

 (; 30%) השותפות ▪

 

 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט

ציון תאריך  –החזקה בנכס נפט שנרכש  בעד
 הרכישה:

22.1.200981 

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס 
 הנפט:

חזקותיה, המחזיקה בנכס הנפט באמצעות    החברה
 של ההשתתפות, ביחידות ובעקיפין במישרין

ובאמצעות זכות התמלוגים של החברה  השותפות
 . ובעקיפין במישריןמנכס הנפט, 

למחזיקי הזכויות  המשויך בפועלציון החלק 
  ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט:

 להלן.  )ט(1.7.6 סעיףראו  לפרטים
 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
החברה בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך 
חמש השנים שקדמו ליום האחרון של שנת 
הדיווח )בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות 

 הכספיים(:

 דולראלפי  8,452 -כ

 

 והסכם הזיכיון  12בבלוק  רשיוןה אודות נוספים פרטים להלן (ד)

 לקידום העיקריות הדרךהסכם הזיכיון, התחייבו השותפים, בין היתר, לעמוד באבני  במסגרת (1)

 :כדלקמןפיתוח המאגר, 

חודשים  24והשלמתו בתוך  הפיתוח לתכנית בהתאם הרישיון בשטחפיתוח /הערכה קידוח ביצוע .א

 . ההפקה רישיון קבלת מועדמ

"(, FEED( )להלן: "Front End Engneering Design – FEEDהתכנון ההנדסי המפורט ) השלמת .ב

, המאגר לפיתוח( FID) סופית השקעה החלטת קבלתו הפיתוח לתכנית בהתאם התוצרים העברת

 .ההפקה רישיון קבלת מיום חודשים 48 תוך

 עמידה לצורך אורכה לקבלת זכאיםברישיון  השותפים יהיו בהן נסיבותהזיכיון נקבעו  בהסכם

 שנים 6 בתום יהא( FID) סופית השקעה החלטת לקבלת האחרון המועד כאשר"ל, הנ הדרך באבני

 עילה   תהווההזיכיון    בהסכם  שהוגדרו  הדרך  באבניעמידה  -אי  כי  יצוין.  ההפקה  רישיון  קבלת  מיום

 הזיכיון(.  בהסכם" )כהגדרתו עליון"כח מ נבעה זו אם אלא, הזיכיון לביטול

שינויים ועדכונים נוספים, בין היתר, בנוגע  נערכו הזיכיון להסכם התיקון במסגרת כי יצוין עוד (2)

להעברת זכויות על ידי הצדדים, אישור תוכנית עבודה ותקציב שנתי, אופן אישור שינויים 

, הזכיון לביטול לעילות קשרב שינוייםבתוכניות ובתקציבים, אופן חישוב ההוצאות שונות, 

 
 לשותפות.החיפוש  ניתן אישור הרשויות בקפריסין להעברת הזכויות בהסכם הזיכיון וברשיון    11.2.2013י שצוין לעיל, ביום  כפ 81
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בנוגע להבטחת האטימה, הפירוק והפינוי של קידוחים ומתקנים בסיום תקופת הזיכיון,  הסדרים

 ועוד.

 קפריסין לרפובליקת תשלומים (3)

 אבני בהתקיים 12 בבלוק הזכויות מבעלי פעמיים חד בונוסים לקבל זכאית קפריסין רפובליקת .א

 של בסך להסתכם העשויים, ימים 30 בת רצופה לתקופה הממוצע היומי ההפקה לקצב ביחס דרך

 (.100%)בגין  דולר מיליון 9

 רפובליקת כי,  יצוין. להלן כמפורט, טבעי וגז נפט תפוקת של חלוקה מנגנוני קובע הזיכיוןכם הס .ב

 .בעין, חלקו או כולו, המופקבגז הטבעי  או בנפט חלקה את לקבל רשאית קפריסין

 נפט חלוקת .1

 עם( להלן כמפורט הוצאות קיזוז)לאחר  המופק הנפט  את יחלקו 12 בבלוק הזכויות בעלי

 כדלקמן:  82שיופק ככל, הנפט של הממוצע היומי ההפקה לקצב בהתאם קפריסין רפובליקת

 

 )בדולר( לחבית מחיר 83)בחביות( ממוצעת יומית תפוקה

 100 מעל 100ועד  50.01 -מ  50 עד

 (בקפריסין חברות מס)כולל  קפריסין רפובליקת של חלקה

 היומית בתפוקה החלק עבור
 )כולל( 50,000 -מ הנמוך הממוצעת

60% 63% 65% 

 היומית בתפוקה החלק עבור
 ועד 50,001 -שבין הממוצעת

 )כולל( 100,000

63% 67% 72% 

 היומית בתפוקה החלק עבור
 ועד 100,001 -שבין הממוצעת

 )כולל( 150,000

70% 75% 80% 

 היומית בתפוקה החלק עבור
 ועד 150,001 -שבין הממוצעת

 )כולל( 200,000

77% 80% 83% 

 היומית בתפוקה החלק עבור
 200,000 -מ הגבוה הממוצעת

83% 85% 85% 

 

 טבעי גז חלוקת .2

בשטח  שיופק הטבעי הגז לחלוקת מנגנון קבע, 7.11.2019מיום  לו התיקוןהזיכיון, לפני  הסכם (א

 של התקופתי לדוח ב.2.)ג(1.7.7 סעיףב שפורט כפיקצב ההפקה היומי הממוצע,  בסיס על, הזיכיון

 (.  2019-01-029344: אסמכתא)מס'  31.3.2019 ביום שפורסם 2018 לשנת החברה

, המבוסס על הטבעי גז של התפוקה לחלוקת חדש מנגנון כאמורתיקון הסכם הזיכיון נקבע  לאחר (ב

 השנתיות  מההכנסות  55%  -ל  זכאים  יהיו  השותפים, האמור המנגנון  פי עלפקטור.  -Rמקדם מסוג  

שלהם )להלן:   המוכרות  והשוטפות  ההוניות  ההוצאות  כל  לכיסוי  עד,  הטבעי  הגז  מתפוקת  שתנבענה

בין השותפים  תתחלק "(לחלוקה התפוקה"(, ואילו היתרה )להלן: "הוצאות לכיסוי התפוקה"

פקטור, אשר המונה שלו כולל את סך ההכנסות המצטברות -Rלממשלת קפריסין בהתאם למקדם  

, חלקה של החדש המנגנון פי עלנטו והמכנה שלו כולל את סך ההשקעות ההוניות המצטברות. 

 

  .להסכם התיקון במסגרת תוקן לא הנפט חלוקת מנגנון, כי יצוין 82
 החישוב מתבצע באופן פרוגרסיבי בהתאם למדרגות המובאות בטבלה. 83
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לשיעור  יגיע והואבאופן לינארי,  המקדםשל  כפונקציהממשלת קפריסין בתפוקה לחלוקה גדל 

 :זה לעניין. 2.5 -פקטור יהיה שווה ל-R -הי כאשר מקדם מירב

 תפוקתמבהכנסות שהתקבלו בפועל    השותפיםחלקם של    –"הכנסות מצטברות נטו" משמעותן   -

 בשטחנשאו השותפים    בהן(, בניכוי ההוצאות התפעוליות  ההוצאות  לכיסוי  התפוקההגז )לרבות  

( ועד תום הרבעון שקדם ליום החישוב 28.10.2008), החל ממועד חתימת הסכם הזכיון הזיכיון

 "(.החישוב תקופת)להלן: "

 הוני אופי בעלות הפקה הוצאות, הפיתוח הוצאות – משמעותן" מצטברות הוניות השקעות" -

 שהוצאו, הזיכיון הסכם נשוא לשטח ביחס, החיפושים הוצאות וכל( תפעוליות הוצאות)ללא 

 . החישוב תקופת במהלך בפועל

תרחישים  4לפרטים בדבר שיעור ההשתתפות של מחזיקי הזכויות ההוניות בשותפות לפי 

 להלן. )ט(1.7.6 סעיףראו  פקטור-R -תיאורטיים בלבד לפיהם נקבע מקדם ה

 מההכנסות שנה כל יבוצע המופק בנפטאו /ו הטבעי בגז קפריסין רפובליקת של חלקה חישוב (4)

 בגין 12 בלוק בפרויקט הזכויות בעלי הוצאות קיזוז לאחר שיוותרו נפטאו /ו טבעי גז ממכירת

מסך  55%בשיעור של עד  84"(12 בלוק הוצאות)להלן: " ותפעול הפקה ,פיתוח, הערכה, חיפושים

 החזר   לכיסוי  המיועדת  תפוקהשיופק )להלן: "  מהנפטמסך הכנסות    49%שיופק ועד    מהגז  הכנסות

 עודף כל, הוצאות החזר לכיסוי המיועדת מהתפוקה גבוהות יהיו ההוצאות בו במקרה"(. הוצאות

 כוסתה  שלא  הוצאה.  הזיכיון  ההסכם  לסיום  עד  או  ההוצאות  של  מלא  לכיסוי  עד  הבאה  לשנה  יועבר

 . תוחזר לא הזיכיון הסכם סיום במועד

 כאמור הזיכיון הסכם לפי הוצאות החזר לכיסוי המיועדת התפוקה במסגרת המוכרות ההוצאות (5)

 חיפוש בגין ישירות הוצאות, היתר בין, וכוללות, קפריסין רפובליקת לאישור כפופות, לעיל

 דרישות עם בקשר עלויות, משרדים השכרת, משנה וקבלני עובדים העסקת בגין הוצאות, והערכה

 בגין  עלויות,  משפטיות  הוצאות,  ביטוח  הוצאות,  חומרים  עלויות,  הסביבה  לאיכות  הנוגעות  חקיקה

 סבירה הוצאה כל וכן הפרויקט עם בקשר המפעילה של וכלליות הנהלה הוצאות, עובדים הכשרת

 ותפעול הקמה עם בקשר הוצאות כי, יצוין. ויעילה סבירה חיפושים לפעילות נדרשת אשר אחרת

 .הוצאות החזר לכיסוי המיועדת התפוקה במסגרת מוכרות אינן ייצוא מתקן של

 .לעיל כאמור לקיזוז הניתנות בהוצאות נכללים אינם לעיל (א3)ד()1.7.6 סעיףב כמפורט הבונוסים (6)

חלקה של רפובליקת קפריסין בגז ו/או הנפט המופק מגלם בתוכו גם את תשלומי מס  תשלום (7)

 החברות שהיה על בעלי הזכויות לשלם לרפובליקת קפריסין. 

, לחייב את בעלי הזכויות בכתב מוקדמת הודעה מתן תוך, קפריסין רפובליקת רשאית, כן כמו (8)

למכור לה גז מהתפוקה שאינה מיועדת לכיסוי החזר הוצאות בכפוף לעמידת בעלי  12בבלוק 

 פי הסכמים לאספקת גז טבעי, ככל שיחתמו. -בהתחייבויותיהם על 12הזכויות בבלוק 

 אישור   טעון, בעקיפין  או  במישרין,  בשותפות  או דלק  בקבוצת  ליטהבש  שינוי,  הזיכיון הסכם פי  על (9)

 .קפריסין רפובליקת של מראש

  

 
ידי מפעילת הפרויקט והיא מוגבלת למסגרת תקציב המוגש -פי דוח המוגש על-על נערכת בכל שנה  12בהוצאות בלוק ההכרה  84

  לאישור לרפובליקת קפריסין כחלק מהליך אישור תוכנית העבודה השנתית מכח הסכם הזיכיון.



 

 134 -א 

 

 הזיכיון הסכם סיום (10)

 6חודשים או  3קפריסין רשאית לבטל את הסכם הזיכיון במתן הודעה מוקדמת של  רפובליקת .א

חודשים כמפורט בהסכם הזיכיון, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים: )א( הפרת הוראות החוק 

חודשים  3פיו; )ב( פיגור בתשלום לרפובליקת קפריסין במשך -הקפריסאי והתקנות שפורסמו על

חודשים רצופים למעט עקב אירוע "כוח עליון"  6יתוח במשך רצופים; )ג( הפרת תוכנית הפ

כהגדרתו בהסכם הזיכיון; )ד( בהתייחס לתקופת ההפקה, הפסקה רצופה בהפקה במשך חודשיים 

ידי רפובליקת -חודשים רצופים עקב סיבה שלא אושרה על 6רצופים או שיבוש בהפקה במשך 

עליון" כהגדרתם בהסכם הזיכיון; )ה( אי קפריסין למעט עקב "סיבה מוצדקת" או אירוע "כוח 

פי הסכם הזיכיון כתוצאה מקרות -בהתחייבויות עללעמוד    השותפיםיכולת פיננסית או טכנית של 

או כל   שלוהאם    חברת  של  או  השותפיםאחד  אירוע של פשיטת רגל, הסדר נושים, כינוס נכסים של  

באופן  שותפיםההטכניות של אחד  מקרה אחר אשר תוצאתו הינה ירידה ביכולות הפיננסיות או

 . מצבו בעת חתימת הסכם הזיכיול ביחסמהותי 

 הרישיון בשטח גזאו /ו נפט שדה לכל ביחס זכויותיהם על לוותר זכאים בפרויקט הזכויות בעלי .ב

 .קפריסין לרפובליקת חודשים 6 בת מוקדמת הודעה מתן לאחר

 קפריסין לרפובליקת ביצוע ערבות מתן (11)

ערבות ביצוע  נדרשת השותפות על ידי רפובליקת קפריסין להעמידבהתאם לתנאי הסכם הזיכיון, 

קבוצת דלק ביום  המציאה, להתחייבויותיה על ידי חברת האם של השותפות. בהתאם לכך

בלתי מוגבלת בסכום לטובת רפובליקת קפריסין להבטחת קיום מלוא ערבות ביצוע  18.4.2013

 "(, והכל כמפורט להלן:הערבותמכח הסכם הזיכיון )להלן: " השותפות התחייבויות

עמלה על בסיס שנתי החל ממועד העמדת  השותפות משלמתידי החברה -העמדת הערבות על בגין .א

-כסך של    על  עמדהידי השותפות  -על  המשולמתהערבות וכל עוד הערבות בתוקף. העמלה השנתית  

שנים  25דולר בחמש השנים הראשונות ממועד העמדת הערבות, ומהשנה השישית ועד  אלפי 490

 של ההחזקה שיעור ויפחת במידה. דולר אלפי 368-כסך של  על עומדתממועד העמדת הערבות, 

 במקרה, כן כמו. בנכס בהחזקה לירידה יחסי באופן ירד העמלה שסכום הרי, 12 בבלוק השותפות

 של מכירה בגין או חלופי ערב מציאת בגין אם, מוחלט באופן הערבות מן החברה תשוחרר ובו

 יופסק העמלה תשלום כי לחברה השותפות בין מוסכם, השותפותידי -על 12 בבלוק הזכויות

 . לאלתר

 עבודהות /תוכנית תאשרממועד העמדת הערבות וכל עוד הערבות בתוקף, השותפות לא  החל .ב

 עם  המשותף התפעול  הסכם מכוח 12  בבלוק  אחרת  פעילות  כל  עם  בקשראו  /ו 12  בבלוקות /חדשה

 השתלטות  הוצאות  המכסה  ביטוח(  1: )בהיעדר  ,85"(12  בבלוק  עבודה  תוכנית)להלן: "  קפריסין  נובל

 זיהום מסיכוני הנובעות ניקוי והוצאות ורכוש גוף לנזקי כיסוי לרבות, משליטה שיצאה באר על

 שליטה אובדן)ביטוחי  החברה של רצונה לשביעות 12 בבלוק השותפות פעילות עם בקשר תאונתי

 לתנאי בשותפות המוסמכים האורגנים של כדין אישור( 2(; )86'ג צד כלפי ואחריות בבאר

ידי -תשלום עמלת ערבות על בעניין ולהסדרים ולהלן לעיל כמפורט, החברה עם ההתקשרות

 
 .12השותפות תמסור לחברה הודעה מראש על כל כוונה לאשר תוכנית עבודה בבלוק   85
השותפות התקשרה בפוליסות ביטוח המכסות אותה בגין נזק תאונתי ובלתי צפוי בקשר עם הוצאות בגין אובדן שליטה בבאר  86

(Control Of Well וכן בביטוח אחריות כלפי צד ג' בקשר עם הפעילות בבלוק )12. 
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 2020לשנת  12הדוח, אושרה תוכנית עבודה בבלוק  אישורהשותפות לחברה. יצוין, כי נכון למועד 

 מהזכויות(. 100%מיליון דולר )בגין   43.7 -בהיקף של כ

 יחולו בתוקף הערבות עוד וכל הערבות העמדת ממועד החל כי השותפות, התחייבה בנוסף .ג

 :כדלקמן ההוראות

 החברה  את לשחרר השותפות תפעל, 12 בבלוק זכויותיה אתהשותפות  תמכורבו  במקרה .1

 מכירה במסגרת וזאת( הזכויות של חלקית מכירה של)במקרה  היחסי מחלקה או, מהערבות

 מכירת  כי  יצוין.  בעניין  בקפריסין  הרשויות  ולהחלטות  הזיכיון  בהסכם  לאמור  בכפוף  והכל,  כאמור

 עם הדדי ושיפוי אחריות חלוקת להסדרי להגעה בכפוף רק תתאפשר 12 בבלוק מהזכויות חלק

 .היחסי חלקו בגין, כאמור מהזכויות חלק של הפוטנציאלי הקונה

 תגרוםתהא הזכות לדרוש מהשותפות, בהודעה בכתב, בכל עת ולפי שיקול דעתה, כי  לחברה .2

מהערבות. במקרה של דרישה כאמור מתחייבת השותפות לבצע את הפעולות הדרושות  לשחרורה

שיידרש לשם שחרור החברה מהערבות לשם שחרורה של החברה מהערבות, לרבות אם וככל 

ו/או ויתור עליהן, וזאת ללא צורך בקבלת  12כאמור, מכירת זכויותיה כולן או חלקן, בבלוק 

 חודשים 12 בתוך כי השותפות מתחייבת, כאמור דרישה של במקרה. בשותפות נוספים אישורים

לשחרור החברה מהערבות או לחילופין תחתום על הסכם  תגרום, בכתב הדרישה מתן ממועד

. במקרה של מכירה כאמור, מתחייבת השותפות להשלים את המכירה 12למכירת הזכויות בבלוק  

 חודשים ממועד חתימת הסכם המכירה. 6בתוך 

את החברה בגין נזק מכל סוג שהוא ו/או הוצאות מכל סוג שהן ו/או תשלומים  תשפה השותפות .3

החברה )לרבות הוצאות ו/או שכ"ט עורכי דין ו/או שכ"ט מומחים(, וזאת בגין מימוש  בהם נשאה

הערבות ו/או תביעה ו/או דרישה, שעילתה בקשר לערבות ו/או מימושה, ללא כל הגבלה בסכום. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תמסור לשותפות, ללא כל דיחוי, הודעה בדבר הגשת התביעה 

לנהל הגנה משפטית  מטעמה למיאו /ולשותפות  ותאפשר הר עם קבלתה אצלו/או הדרישה כאמו

ראויה והנדרשת לדעת השותפות בנסיבות העניין כנגד כל דרישה ו/או תביעה כאמור ו/או משא 

 ומתן לפשרה כאמור ו/או להקטין את הנזק ככל שיעלה בידה.

ון הינן ביחד ולחוד, נחתם בין פי הסכם הזיכי-קפריסין על ונובל,  השותפות והתחייבויות הואיל .ד

ולבין חברת האם של  "(,חברת האם נובל)להלן: " קפריסיןנובל האם של  חברתלבין  החברהבין 

BG Cyprus, 12 בבלוק לפעילות הקשור בכל ביניהן הדדי ושיפוי אחריות לחלוקת בנוגע הסכם ,

)להלן  12בזכויות בבלוק  BG Cyprus -ו קפריסין נובל, השותפות של ההחזקה לאחוזי בהתאם

 :כי, היתר בין, קובע, ההסכם"(. ההסכם: "סעיף זהב

, בהתאם לשיעור 12צד להסכם יהיה אחראי בגין נזק או חבות הקשורים לפעילות בבלוק  כל .1

 12השתתפותו של התאגיד שבגינו המציא ערבות לטובת רפובליקת קפריסין כאמור בבלוק 

 BGוחברת האם של  35%, נובל חברת האם בשיעור של 30%שיעור של )דהיינו: קבוצת דלק ב

Cyprus  35%בשיעור של .) 

 חבותאו /ו נזק בגין, השני הצד את מחבות לשחרר או לשפות התחייב להסכם צד כל, לפיכך .2

 ערבות המציא שבגינו התאגיד של השתתפותו לשיעור מעבר שהינם 12 בבלוק לפעילות הקשורים

 "(. לשיפוי ההתחייבות)להלן: " 12 בבלוק כאמור קפריסין רפובליקת לטובת

 נובל, השותפות של הביטוחי הכיסוי בהיקף או בסכום מוגבלת אינה כאמור הצדדים התחייבות .3

 .  12פעילותם בבלוק  במסגרתBG Cyprus -ו קפריסין
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 או נזק בגין להסכם השני הצד כנגד שיבוב זכות על ויתור ממבטחו לקבל התחייב להסכם צד כל .4

 .12 בבלוק לפעילותו הקשורים חבות

 .הצדדים בין מחלוקות לפתרון מחייב בוררות מנגנון נקבע בהסכם .5

, בכפוף להתחשבנות 12יהיה בתוקף עד לסיומו של הסכם התפעול המשותף החל על בלוק    ההסכם .6

 סופית בין הצדדים בקשר להסכם. 

 שהחברה החזיקה בנכס הנפט שבוצעו לפני 12פעולות בשטחי בלוק  (ה)

זהות מבצע 
 הפעולה

תקופה בה 
 הפעולה בוצעה

תיאור תמציתי של  תיאור תמציתי של הפעולה
 תוצאות הפעולה

-1"אפרודיטה  הניסיוןהכנות לביצוע קידוח  2011-2012 נובל קפריסין
A ביצוע הקידוח האמור וכן ניתוח של ,"

קידוח תוצאות הקידוח והכנה לקראת ביצוע 
 87הערכה.

- 
 

 12בבלוק  המחייבתכנית העבודה ועמידה בתנאי ת (ו)

 מלואה. בהדוח קוימה  אישורעד למועד  12 בבלוק המחייבת העבודה תוכנית

   12כנית עבודה בפועל ומתוכננת בבלוק ות (ז)

ועד למועד  1.1.2017להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בנכס הנפט מיום 

 הדוח, וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות:  אישור

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 של תוכנית העבודה המתוכננת או

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 88אלפי דולר(בהנפט )

 בפועל השתתפות היקף
של מחזיקי הזכויות 

 החברהההוניות של 
 אלפי דולר(בתקציב )ב

 הגשת עדכון לתוכנית הפיתוח.  • 2017
הגישו השותפים פרקים  21.9.2017ביום  •

מעודכנים בנושאים הנדסיים וטכניים 
  .לתוכנית לפיתוח מאגר אפרודיטה

המשך ניתוח גיאולוגי, גיאופיזי והנדסי של  •
ברישיון, בין השאר, מסד הנתונים הקיים 

תוך שילוב של נתונים משדות סמוכים, 
 ועדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה.

בחינת מיקום אפשרי של קידוח הערכה,   •
והיקף פעולות ההערכה בו והיערכות 

 לביצוע קידוחים נוספים בשטח הרישיון. 
המשך ניתוח הפרוספקטיביות בשטח  •

ות הרישיון, בין השאר, לאור ממצאים משד
סמוכים, ובפרט ניתוח טכני וכלכלי של  

 פרוספקט עמוק.

 
 

 1,471-כ
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 130-כ

המשך בחינת חלופות שונות לפיתוח מאגר  •  2018
 אפרודיטה. 

המשך ניתוח גיאולוגי, גיאופיזי והנדסי של  •
מסד הנתונים הקיים ברישיון, בין השאר 

משדות סמוכים, תוך שילוב של נתונים 
 ועדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה.

בחינת מיקום אפשרי של קידוח הערכה,   •
 והיקף פעולות ההערכה בו. 

 1,898 -כ
 
 
 
 
 
 
 
 

 341-כ
 
 
 
 
 
 
 

 
 .7.6.2013" אשר החל ביום A-2הסתיים קידוח ההערכה "אפרודיטה  2.10.2013ביום  87
 הינם סכומים שהוצאו בפועל ובוקרו במסגרת הדוחות הכספיים. 7201-9012הסכומים לשנים  88
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 של תוכנית העבודה המתוכננת או

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 88אלפי דולר(בהנפט )

 בפועל השתתפות היקף
של מחזיקי הזכויות 

 החברהההוניות של 
 אלפי דולר(בתקציב )ב

המשך ניתוח הפרוספקטיביות בשטח  •
הרישיון, בין השאר לאור ממצאים משדות 
סמוכים, ובפרט ניתוח טכני וכלכלי של  

 פרוספקט עמוק.
טח היערכות לביצוע קידוחים נוספים בש •

 הרישיון.  

 
 

 386 -כ
 

 69-כ
 
 
 
 

המשך בחינת חלופות שונות לפיתוח מאגר  • 2019
 אפרודיטה. 

הגשת תכנית מעודכנת לפיתוח מאגר  •
 אפרודיטה לממשלת קפריסין.

המשך ניתוח גיאולוגי, גיאופיזי והנדסי של  •
מסד הנתונים הקיים ברישיון, בין השאר 

שילוב של נתונים משדות סמוכים, תוך 
 ועדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה.

קידוח לבחינת מיקום אפשרי המשך  •
 . ועלותו פוהערכה, היק

המשך ניתוח הפרוספקטיביות בשטח  •
הרישיון, בין השאר לאור ממצאים משדות 
סמוכים, ובפרט ניתוח טכני וכלכלי של  

 פרוספקט עמוק.
היערכות לביצוע קידוחים נוספים בשטח  •

 הרישיון.  

 3,190-כ
 
 
 
 
 

 1,175-כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 296-כ
 

 573-כ
 
 
 

 211-כ
 
 
 
 
 
 
 
 

 53-כ

המשך ניתוח גיאולוגי, גיאופיזי והנדסי של  • 89ואילך 2020
מסד הנתונים הקיים ברישיון, בין השאר 
תוך שילוב של נתונים משדות סמוכים, 

 הגיאולוגי ומודל הזרימה.ועדכון המודל 
של קידוח הערכה אשר יוסב,  וביצוע תכנון •

 , לקידוח הפקה. שיידרש ככל
המשך ניתוח הפרוספקטיביות בשטח  •

רישיון ההפקה, בין השאר לאור ממצאים 
משדות סמוכים, ובפרט ניתוח טכני וכלכלי 

 של פרוספקט עמוק.
לקראת קבלת  מפורט הנדסי תכנון ביצוע •

 החלטת השקעה סופית(. 
 הטבעי  הגז  מסחור אפשרויות  בחינת  המשך •

 .אפרודיטה ממאגר
לטת השקעה סופית ופיתוח מאגר קבלת הח •

 סעיףאפרודיטה במתכונת המפורטת ב
 להלן.  )יב(1.7.6

 

 
 

 107,500-כ
 
 
 
 
 
 

 102,500-כ
 

 2,000-כ
 
 

-2,500,000 -כ
3,000,000 

 
 18,378-כ

 
 
 
 
 

 16,977-כ
 

 331-כ
 

 414,080-כ
 496,896-כ

 

 

)כולל  12 בבלוקלעניין הפעולות המתוכננות  החברההערכת  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
(, לרבות לעניין עלויות, לוחות זמנים ועצם ביצועם, הינה מידע צופה פני אפרודיטה מאגר פיתוח

הכללי בשותפות  השותףחוק ניירות ערך, המבוססת על הערכות ל 32סעיף תו בעתיד כמשמעו
השותף הכללי בשותפות  שקיבלהמתבססות כולן על הערכות  העבודה תוכניתכיבי לגבי מר

 השותפים  לאישור כפוף ועלויות זמנים לוחות לרבות בפועל העבודה תוכנית ביצועמהמפעילה. 
 ביכולת, החלה ברגולציה, היתר בין, מותנה והוא לעיל מההערכות מהותית שונה להיות ועשוי

  .כלכלית ובכדאיות טכנית

 

 
 מיליון 47.3-בסך של כ 2020תקציב לשנת  12ידי השותפים בבלוק -הנ"ל אושר על יםהתקציב מתוךהדוח,  אישורנכון למועד   89

 (.מהזכויות 100%)בגין  דולר
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  12בלוק מבהוצאות והכנסות  בפועלשיעור השתתפות  (ח)

 

 12בלוק מהשתתפות מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות  שיעור (ט)

 בחברהבדבר שיעור ההשתתפות של מחזיקי הזכויות ההוניות  פרטים מובאים שלהלן בטבלה

מנכס הנפט, ככל שתהיינה, בהתאם למנגנון החלוקה  שיופק טבעי גז בגיןמההכנסות שתנבענה 

. 2.5 -ו 2, 1.5, 1 עלפקטור -R -מקדם ה נקבעד לפיהם בלב תיאורטייםתרחישים  4החדש, על פי 

 עבודה  והנחות  הערכות  פי  על  שבוצעו  תחשיבים  על  מבוססים  שלהלן  בטבלה  הנתונים  כי  להדגיש  יש

 המאגר  של  הפיתוח  עלויות,  ומכירתו  מהמאגר  הטבעי  הגז  של  ההפקה  לקצב  בנוגע,  היתר  בין,  שונות

 מהותי באופן שונים להיות עשויים בפועל אשר, ועוד השוטפות ההפקה עלויות, והמתקנים

 . בחשבון שהובאו עליהן וההנחות מההערכות

השותפות והחברה )ויתר הצדדים הזכאים לתמלוגים מנכס טרם בחנו נכון למועד אישור הדוח, 

 בפרויקטשתשלם השותפות בגין זכויותיה    התמלוגיםאת  יש לחשב    ( את השאלה אם12הנפט בלוק  

 רפובליקת  בין  שיופק  הגז  חלוקת לפניברוטו, היינו    הנפט בנכס  השותפות  של  חלקה  מתוך  12בלוק  

, או מתוך חלקה של השותפות נטו, היינו לאחר ת הסכם הזיכיוןלהוראו  בהתאם  לשותפות  קפריסין

. מנכס זה התמלוגאופן חישוב מה יהיה  ודאותכן  עלהפחתת חלקה של רפובליקת קפריסין, ואין 

 .ביחס לשתי האפשרויות האמורותמובאים בטבלה שלהלן נתונים להלן 

 R-פקטור 

  1 

R- פקטור 

1.5 

R-פקטור 

2 

R-פקטור 

2.5 

 הערות

סך ההכנסות מתפוקת הגז 
 הטבעי 

100% 100% 100% 100%  

חלק רפובליקת קפריסין 
 בהכנסות מתפוקת הגז הטבעי

הנתונים המפורטים בטבלה  67.5% 50.75% 21.75% 15.75%
מבוססים על תחשיבים שנערכו 
על בסיס הנחות עבודה שונות, 
בין היתר, בנוגע לעלויות 
הפיתוח והתפעול של הפרויקט, 
קצב ההפקה והמכירה, מחירי 

 הגז ועוד. 

חלק השותפים בהכנסות 
 מתפוקת הגז הטבעי

84.25% 78.25% 49.25% 32.5%  

החלק המיוחס לחברה בנכס 
 הנפט 

16.40% 16.40% 16.40% 16.40%  

אחוז לפני  שיעור השתתפות
החזר 

 השקעה

אחוז לאחר 
החזר 

 השקעה

שיעור 
-מגולם ל

לפני  100%
החזר 

 ההשקעה

שיעור מגולם 
 100%-ל

לאחר החזר 
 ההשקעה

 הסברים

 בפועל המשויך השיעור
למחזיקי הזכויות ההוניות 

 של החברה בנכס הנפט

לפרטים ראה בפסקה )א(  100% 100% 16.40% 16.40%
 .לעיל

 בפועל המשויך השיעור
למחזיקי הזכויות ההוניות 

מנכס   בהכנסותשל החברה  
 הנפט

 .להלן )ט(1.7.6 סעיףלפרטים ראו 

 של  בפועל  השתתפות  שיעור
מחזיקי הזכויות ההוניות 

בהוצאות של החברה 
הכרוכות בפעילות 

 בנכס הנפט יםחיפוש

16.56%-
17.06% 

16.56%-
%0617. 

 )ט(1.7.6 בסעיףתחשיב  ראו 104%-101% 104%-101%
 להלן.
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 R-פקטור 

  1 

R- פקטור 

1.5 

R-פקטור 

2 

R-פקטור 

2.5 

 הערות

חלק החברה בהכנסות מתפוקת 
הגז הטבעי, לפני תשלום 

 5.33% 8.08% 12.83% 13.82% על-תמלוגי

 

על לגורמים -תשלום תמלוגי
 שונים

הצדדים הזכאים לתמלוגים הם  1.56% 1.56% 1.56% 0.74%
החברה, דלק אנרגיה וצדדים 

 שלישיים.

יצוין כי הנתונים המפורטים 
בטבלה זו חושבו בהתאם 
לעמדת השותפות, לפיה תמלוגי 

חלים ביחס  12העל בבלוק 
לחלקה של השותפות בתפוקת 
הגז הטבעי, כלומר לאחר ניכוי 
חלק המדינה בתפוקה )זאת 
בניגוד לתמלוגי העל מנכסי 
הנפט בישראל, שחלים ביחס 
לחלקה של השותפות בתפוקה 

ני תשלום תמלוגי המדינה לפי לפ
 חוק הנפט(.

שיעור ההשתתפות האפקטיבי 
של מחזיקי הזכויות ההוניות 

בחברה בהכנסות מתפוקת הגז 
הטבעי בהנחה שהתמלוגים 

מחושבים מהכנסות השותפות 
)לפני הפחתת חלקה של  ברוטו

 רפובליקת קפריסין(

13.08% 11.27% 6.52% 3.77%  

 

 

הכנסות אלו נובעות מזכויות 
החברה ודלק אנרגיה לקבלת 

 ה של השותפות תמלוגים מחלק
שיעור ההשתתפות האפקטיבי 

של מחזיקי הזכויות ההוניות 
בחברה בהכנסות מתפוקת הגז 

הטבעי בהנחה שהתמלוגים 
מחושבים מהכנסות השותפות 

)לאחר הפחתת חלקה של  נטו
 רפובליקת קפריסין(

0.45% 1.95% 1.95% 1.95% 

שיעור ההשתתפות האפקטיבי 
של מחזיקי הזכויות ההוניות 

בחברה בהכנסות מתפוקת הגז 
הטבעי, בהנחה שהתמלוגים 

מחושבים מהכנסות השותפות 
)לפני הפחתת חלקה של  ברוטו

 רפובליקת קפריסין(

13.53% 13.22% 8.47% 5.72%  

שיעור ההשתתפות האפקטיבי 
של מחזיקי הזכויות ההוניות 

בחברה בהכנסות מתפוקת הגז 
הטבעי, בהנחה שהתמלוגים 

מחושבים מהכנסות השותפות 
)לפני הפחתת חלקה של  ברוטו

 רפובליקת קפריסין(

13.57% 13.14% 8.27% 5.46%  

שלעיל בדבר שיעור ההשתתפות של מחזיקי הזכויות  הנתונים – אזהרת מידע צופה פני עתיד
מהכנסות שתנבענה מנכס הנפט, ככל שתהיינה, מהווים "מידע צופה פני עתיד"  חברהההוניות ב

והנחות  הערכות עלרבה  במידהחוק ניירות ערך. נתונים אלו מבוססים א ל32סעיף בכמשמעותו 
הגז  מכירתומחירי  כמויות, מהמאגר הטבעי הגז של ההפקה לקצב בנוגע, היתר בין, שונותעבודה 

 נתוניםכי  מודגש, ועוד. השוטפות ההפקה עלויות, והמתקנים המאגר של הפיתוח עלויותהטבעי, 
, ומותנים מושפעיםהם ו"ל, הנ וההנחות מההערכות מהותי באופן שונים בפועל להיות עשויים אלו

ביצוע בפועל של הפרויקט ומכלול של ה, הפיתוח תכניתבין היתר, בהשלמת התכנון המפורט של 
 של  מספקת במידה להעריכם יכולת או לגביהם מלאה שליטה איןחברה ל אשרגורמים נוספים 

  .ודאות
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  12פיתוח בבלוק ו יםשיעור השתתפות מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהוצאות חיפוש (י)

 פריט
 

 אחוז
 

 הסבר תמציתי כיצד מחושבים
 התמלוגים או התשלומים

הוצאות תיאורטיות של נכס נפט )בלא 
 התמלוגים האמורים(

100%  

 פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט:

 המפעיל
 

השיעור בטבלה מתייחס להוצאות  4%-1%
חיפושים. סכומים אלה הינם בגין 

תשלום הוצאות עקיפות של 
המפעיל והם בנוסף להחזר הוצאות 
ישירות המשולמות למפעיל. שיעור 

התשלום למפעיל יורד עם עליית 
 הוצאות החיפושים. 

ברמת נכס  בפועלסה"כ שיעור ההוצאות 
 הנפט

101%-104%  

של מחזיקי הזכויות ההוניות של  שיעורם
 החברה בהוצאות נכס הנפט )בשרשור(

16.40%  

של מחזיקי הזכויות  בפועל שיעורםסה"כ 
, ברמת נכס בהוצאותההוניות של החברה, 

הנפט )ולפני תשלומים אחרים ברמת 
 החברה(

%5616.-%0617.   

 לפיפירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת החברה )האחוזים להלן יחושבו 
 של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בנכס הנפט(: שיעורם

למחזיקי הזכויות  בפועל המשויך השיעור
ההוניות של החברה בהוצאות הכרוכות 

, פיתוח או הפקה בנכס חיפושיםבפעילות 
 הנפט

  לשותף  ניהול  דמי  משלמת  השותפות 17.06%-16.56%
 קבוע מסכום המורכבים, הכללי

 מהוצאות המחושב משתנה ומסכום
 הובאו לא אלו סכומים. החיפושים

 .זו בטבלה בחשבון

 )באלפי דולר(   12פיתוח בבלוק ו יםותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפושתגמולים  (יא)

 של שיעורם "כסה פריט
 הזכויות מחזיקי

 החברה של ההוניות
 זו בתקופה בהשקעה

  הנפט בנכס

 שיעורםמתוכו, 
 מחזיקי של

 הזכויות
 של ההוניות

 החברה
בתשלומים 

 לשותף הכללי

 של מתוכו, שיעורם
 הזכויות מחזיקי

 חברהה של ההוניות
למפעיל  בתשלומים

)מעבר להחזר 
 הוצאותיו הישירות(

 

  - 1,063-כ 2017 בשנת בפועל שהושקע תקציב

 42-כ - 1,302-כ 2018 בשנת בפועל שהושקע תקציב

 46-כ - 1,457-כ 2019 בשנת בפועל שהושקע תקציב

 

 אפרודיטה מאגר לפיתוח תוכנית (יב)

, כפופה לעדכונים לאור 7.11.2019 ביום קפריסין לתידי ממש, אשר אושרה על הפיתוח תוכנית

של  והפיננסיים המסחרייםוההתקדמות בהיבטים  ,FEED -הקידוח ההערכה המתוכנן, תוצאות 

, בעל יכולת הפקה מקסימלית הרישיוןצף בשטח  הפקהטיפול והקמת מתקן  כוללתוהפרויקט, 

-ומערך הולכה תת בשלב הראשון הפקהבארות  5ליום, באמצעות   MMCF 800 -משוערת של כ
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עדכנית של המפעילה, שנמסרה לשותפות ולממשלת קפריסין,   הערכהל  בהתאםשוק המצרי.  ל  ימי

העלות המשוערת של  ,FEED -הכלכליות, לרבות ביצוע -יותתכנות טכניהובטרם סיום בדיקות 

מיליארד דולר   3-עד כ  2.5  -כ  בקי היעד, מוערכת  הצנרות אל שוו  הקמתתוכנית הפיתוח, ללא עלות  

 הוא סופית השקעה החלטת קבלת למועד עד העבודה לתוכנית המוערך התקציב(. 100%)במונחי 

גיבוש תוכנית הפיתוח והגעה לשלב של קבלת החלטת (. 100%)בגין  דולר מיליון 150-200 -כ

 -ולביצוע קידוח הערכה/פיתוח נוסף  ל  השקעה סופית לפיתוח מאגר אפרודיטה כפופים, בין היתר,

FEED, חתימה על הסכמים לאספקת גז טבעי לייצוא הסדרים מסחריים לפיתוח הצנרות ,

וכן ביצוע הסדרים  יםירגולטורוהתקיימות התנאים המתלים באותם הסכמים, אישורים 

 טבעיהגז האספקת  מועד תחילתמימוניים. ככל שיתקיימו התנאים המתלים המפורטים לעיל, 

כוללות  ןיצוין כי, העלויות המשוערות הנ"ל אינ .2025במהלך שנת  לחול עשויממאגר אפרודיטה 

 לייצוא הגז הטבעי ממאגר אפרודיטה. תעלויות בגין פיתוח והקמת צנר

המובאים לעיל, בדבר המועד האפשרי לקבלת החלטת  הפרטים – ופה פני עתידמידע צ אזהרת
גז התחילת אספקת ל האפשרימועד וההשקעה סופית, העלות המשוערת של תכנית הפיתוח, 

  המבוססים , ערך ניירות חוקא ל32סעיף ב כמשמעותו" עתיד פני צופהמידע " מהוויםטבעי, ה
 תכניתבהשלמת התכנון המפורט של במידה רבה על הערכות והנחות עבודה שונות, בין היתר, 

 מלאה שליטה אין חברהל אשרבפועל של הפרויקט ומכלול של גורמים נוספים  ביצועה, הפיתוח
 . ודאות של מספקת במידה להעריכם יכולת או לגביהם

 12 בבלוק ומנובאים מותנים משאבים (יג)

, 31.12.2017, נכון ליום  12  בלוק  המשוייכים לנכס הנפטבים מותנים ומנובאים  בדבר משא  לפרטים

)להלן  NSAIואת דוח המשאבים שהוכן על ידי  2017( לדוח התקופתי לשנת 7)יא()1.7.7 סעיףראו 

אשר ,  2017ז' לדוח התקופתי של השותפות לשנת    נספח"( וצורף כדוח המשאבים: "וז  )יג(  בפסקה

, לא חל כל שינוי בפרטים 31.12.2019נכון ליום מובא בזאת על דרך ההפניה.  הםהמידע המצוי ב

קי הזכויות ההוניות של החברה, בעקבות השינוי בהחזקות המשויך למחזי  בחלק, מלבד שינוי  הנ"ל

 NSAIלדוח זה הסכמת  'ב נספחכ. מצ"ב ומכירת החזקות החברה בכהן פיתוח החברה בשותפות

   .12בבלוק היעדר שינויים מהותיים ו בדוח זה דוח המשאביםלהכללת 

, בהתבסס על דוח האמורים במשאביםלהלן מובאים נתונים מעודכנים לגבי חלק החברה 

 המשאבים:

 משאבים מותנים 

 ההסתברות מטרה

( גז בנכס הנפט 100%סה"כ )
(Gross) 

סה"כ השיעור המשויך למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה 

(Gross)90 

 טבעי גז
BCF 

 קונדנסט
Milion Barrels 

 טבעי בגז
BCF 

 בקונדנסט
Milion Barrels 

אומדן הכמויות הנמוך  Aחולות 
(Low Estimate ) 

14.9 0.0 2.4 0.0 

האומדן הטוב ביותר 
(Best Estimate) 

79.6 0.2 13.1 0.0 

 האומדן הגבוה 
(High Estimate) 

96.5 0.2 15.8 0.0 

 
בכך שחלקה של רפובליקת בהחזקותיה של החברה ביחידות ההשתתפות בשותפות נכון למועד אישור הדוח ובהתחשב   90

לא ניתן  וניתן להערכה נכון למועד פרסום הדוח, ואשר אינו ידוע ואינתלוי בקצב ההפקה,  12קפריסין בגז שיופק מבלוק 
( במשאבים. לפיכך, בטבלה Netשל החברה נטו ) ניותההולקבוע נכון למועד פרסום הדוח את שיעורם של מחזיקי הזכויות 

(, לפני ניכוי חלקה של רפובליקת קפריסין בהתאם Grossלעיל נכלל שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה ברוטו )
 להוראות הסכם הזיכיון ולפני תשלום תמלוגים.
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 משאבים מותנים 

 ההסתברות מטרה

( גז בנכס הנפט 100%סה"כ )
(Gross) 

סה"כ השיעור המשויך למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה 

(Gross)90 

 טבעי גז
BCF 

 קונדנסט
Milion Barrels 

 טבעי בגז
BCF 

 בקונדנסט
Milion Barrels 

אומדן הכמויות הנמוך  Cחולות 
(Low Estimate ) 

1558.4 2.6 255.6 0.4 

האומדן הטוב ביותר 
(Best Estimate) 

2112.4 4.2 346.4 0.7 

 האומדן הגבוה 
(High Estimate) 

2737.2 6.0 448.9 1.0 

אומדן הכמויות הנמוך  D1Uחולות 
(Low Estimate ) 

77.7 0.1 12.7 0.0 

האומדן הטוב ביותר 
(Best Estimate) 

588.4 1.2 96.5 0.2 

 האומדן הגבוה 
(High Estimate) 

856.0 1.9 140.4 0.3 

אומדן הכמויות הנמוך  D1Lחולות 
(Low Estimate ) 

109.7 0.2 18.0 0.0 

האומדן הטוב ביותר 
(Best Estimate) 

437.3 0.9 71.7 0.1 

 האומדן הגבוה 
(High Estimate) 

541.6 1.2 88.8 0.2 

אומדן הכמויות הנמוך  D2חולות 
(Low Estimate ) 

125.2 0.2 20.5 0.0 

האומדן הטוב ביותר 
(Best Estimate) 

309.5 0.6 50.8 0.1 

 האומדן הגבוה 
(High Estimate) 

448.2 1.0 73.5 0.2 

אין ודאות כי יהא אפשרי מבחינה מסחרית להפיק שיעור כלשהו מהמשאבים  –אזהרה  

 המותנים.

 מנובאים משאבים 

 ההסתברות מטרה

( גז בנכס הנפט 100%סה"כ )
(Gross) 

סה"כ השיעור המשויך למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה 

(Gross)91 

 טבעי גז
BCF 

 קונדנסט
Milion Barrels 

 טבעי בגז
BCF 

 בקונדנסט
Milion Barrels 

אומדן הכמויות הנמוך  Aחולות 
(Low Estimate ) 

6.2 0.0 1.0 0.0 

האומדן הטוב ביותר 
(Best Estimate) 

12.5 0.0 2.0 0.0 

 האומדן הגבוה 
(High Estimate) 

15.1 0.0 2.5 0.0 

אומדן הכמויות הנמוך  Cחולות 
(Low Estimate ) 

34.8 0.1 5.7 0.0 

האומדן הטוב ביותר 
(Best Estimate) 

47.2 0.1 7.7 0.0 

 
 זיכיון ולפני תשלום תמלוגים.לפני ניכוי חלקה של רפובליקת קפריסין בהתאם להוראות הסכם ה  91
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 מנובאים משאבים 

 ההסתברות מטרה

( גז בנכס הנפט 100%סה"כ )
(Gross) 

סה"כ השיעור המשויך למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה 

(Gross)91 

 טבעי גז
BCF 

 קונדנסט
Milion Barrels 

 טבעי בגז
BCF 

 בקונדנסט
Milion Barrels 

 האומדן הגבוה 
(High Estimate) 

61.2 0.1 10.0 0.0 

אומדן הכמויות הנמוך  D1Uחולות 
(Low Estimate ) 

119.9 0.2 19.7 0.0 

האומדן הטוב ביותר 
(Best Estimate) 

424.8 0.8 69.7 0.0 

 האומדן הגבוה 
(High Estimate) 

586.0 1.3 96.1 0.2 

אומדן הכמויות הנמוך  D1Lחולות 
(Low Estimate ) 

158.6 0.3 26.0 0.0 

האומדן הטוב ביותר 
(Best Estimate) 

365.7 0.7 60.0 0.1 

 האומדן הגבוה 
(High Estimate) 

504.3 1.1 82.7 0.2 

אומדן הכמויות הנמוך  D2חולות 
(Low Estimate ) 

56.6 0.1 9.3 0.0 

האומדן הטוב ביותר 
(Best Estimate) 

168.3 0.3 27.6 0.0 

 האומדן הגבוה 
(High Estimate) 

1719.9 3.8 282.0 0.6 

 

אין ודאות כי חלק כלשהו מהמשאבים האפשריים שצוינו אכן יתגלה, ואם יתגלה, אין  –אזהרה 

ודאות כי יהא אפשרי מבחינה מסחרית להפיק חלק כלשהו מהמשאבים. המידע הפרוספקטיבי 

אינו בגדר הערכה אודות עתודות ומשאבים מותנים, אותם ניתן יהיה להעריך רק לאחר קידוח 

 הניסיון, אם בכלל.

בדבר המשאבים המותנים והמנובאים במאגר  NSAIהערכות  –בגין מידע צופה פני עתיד  אזהרה

א לחוק ניירות ערך ומבוססות, בין היתר, 32אפרודיטה הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בסעיף  

על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר, שנתקבל מהמפעילה מהקידוחים במאגר אפרודיטה 

בלבד, אשר  NSAIמקצועיות של ומקידוחים במאגרים סמוכים והינן בגדר הערכות והשערות 

לגביהן לא קיימת כל ודאות. כמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט שיופקו בפועל )ככל שיופקו( 

עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר כתוצאה מתנאים תפעוליים 

מסחריים ו/או וטכניים, משינויים רגולטוריים, מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי, מתנאים  

מהביצועים בפועל של המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע 

נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז 

 טבעי.

 

 השלכות משבר הקורונה

ודאות גבוהה -, עקב משבר הקורונה קיימת במועד אישור הדוח איעילל )ו(1.7.2 סעיףכמפורט ב

ולאחריה על הכלכלה העולמית בכלל,  2020וחריגה בנוגע להשלכות האפשריות של המשבר בשנת 
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 למנוע הדבר עשוימשך או יחמיר משבר הקורונה, ועל מחירי האנרגיה בפרט. לפיכך, ככל שיי

משבר הקורונה, נכון  עקב .בפרט חדשים ובפרויקטים, בכלל השקעה החלטות לקבלת אפשרות

דוח מקיימים השותפים בפרויקט אפרודיטה הערכה מחודשת של התקציב ה אישורלמועד 

ייתכן כי לאחר ביצוע   .עדכון ממשלת קפריסין בעניין  לאחר,  2020לשנת    בפרויקטותוכנית העבודה  

של  פרויקט  קציבההערכה המחודשת כאמור יחולו שינויים מהותיים בתכניות העבודה ובת

 .2020אפרודיטה בשנת 

 חדש רישיון אופק  1.7.7

"(, SOA)להלן: " .S.O.A. Energy Israel Ltd השותפות עם שערכה  עסקה הושלמה, 10.10.2019 ביום (א)

רישיון אופק /"אופק חדש" )להלן: "405( ברישיון 100%)מתוך  25%לרכישת זכויות בשיעור 

"(. עסקת הרכישה": סעיף זהבמרכז שטח מדינת ישראל )להלן באזור השפלה "(, המצוי בחדש

ונכסיה, ולפיכך מובא להלן  חברהנכס נפט זניח ביחס לכלל פעילות ה מהווהרישיון אופק חדש 

  .נכס נפט זה תיאור מצומצם של

 -נכס זה נובעות מהחזקותיה במישרין ובעקיפין בכזכויותיה של החברה בנכון למועד אישור הדוח,  

תפות בפרויקט בשיעור של מהון היחידות של דלק קידוחים, אשר מחזיקה בזכויות השת 54.7%

דלק אנרגיה לקבלת תמלוגים מחלקה של השותפות ו, וכן נובעות מהזכויות של החברה 25.0%

המפורטים להלן  להלן. כל הנתונים )י(1.7.30 לעיל ובסעיף (1)ב()1.7.1 סעיףב כמפורטבנכס הנפט, 

 נכונים למועד אישור הדוח, ומתייחסים לכלל זכויותיה של החברה בפרויקט, במישרין ובעקיפין.

 כלליים פרטים (ב)

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 "חדש/"אופק 405 שם נכס הנפט:

 רישיון יבשתי באזור השפלה במרכז הארץ מיקום:

 קמ"ר 344-כ שטח:

 רישיון לביצוע חיפושי נפט סוג נכס הנפט:

 21.6.2017 תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 20.6.2021 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס 
 הנפט:

- 

 20.6.2020 תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס 
יש לציין את  –אפשרות כאמור קיימת הנפט; אם 

 תקופת ההארכה האפשרית:

שנים נוספות עם  4ד ובכפוף לחוק הנפט ניתן להארכה בע
 אפשרות הארכה בת שנתיים נוספות, במקרה של תגלית.

  SOA  (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
, שמות חברהלמיטב ידיעת ההישיר בנכס הנפט וכן, 

 בעלי השליטה בשותפים האמורים:

• SOA - 45% בעל השליטה ב החברה, למיטב ידיעת-
SOA  סרסור )איש עסקים, אזרח  דסעיהוא מר

 ישראלי ותושב אנגליה(;

 ;25% –השותפות  •

)להלן:  מוגבלת שותפות)י.ח.ד(,  ןגלוב אקספלורשיי •
בעלת  חברה, למיטב ידיעת ה20% –"( גלוב"

השליטה בגלוב הינה גלוב חיפושים המשמשת 
 כשותף הכללי בגלוב;

, למיטב 10%  –  "(קפיטל"מ )להלן: "בע  פוינטקפיטל   •
 לקפיטל אין בעל שליטה.חברה ידיעת ה
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  בנכס הנפט חברהחלק ה (ג)

 בנכס הנפט חברהפרטים כלליים אודות חלקה של ה

 )מועד ההתקשרות בעסקת הרכישה( 19.3.2019 הרכישה:ציון תאריך  –בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 

 כמפורט בפסקה )א( לעיל.  בנכס הנפט: חברהתיאור מהות ואופן ההחזקה של ה

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של 
 בהכנסות מנכס הנפט: חברהה

 : בהכנסות להשתתפות בזכות
 11.20% –החזר השקעה  לפני

 10.52% – השקעה החזר לאחר
 

 :תמלוגים לקבלת בזכות
 0.63%  –ההשקעה החזר לפני

 1.88% –ההשקעה החזר לאחר
 

 : בהכנסות"כ סה
 11.83% –החזר ההשקעה לפני

 12.40% –החזר ההשקעה לאחר

 חברהסך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של ה
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים 
שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח )בין אם הוכרה 

 כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(:

 
 אלפי דולר 423-כ

 תכנית עבודה בפועל ומתוכננת (ד)

-2"אופק  קידוח הקייםכניסה מחדש ל הינהאופק חדש  ברישיוןהעיקרית המתוכננת  הפעילות

ST ,"ווביצוע מבחני הפקה ב . 

 21.6.2017להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל ברישיון אופק חדש מיום 

דוח זה, וכן תיאור תמציתי של הפעולות  אישור)יום הענקת רישיון אופק חדש( ועד למועד 

-בהמתוכננות ברישיון, בהתאם לתכנית העבודה המעודכנת שאישר הממונה על ענייני הנפט 

 .20.6.2021שור הארכת תקופת הרישיון עד ליום , עם אי5.4.2020

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה או של תוכנית העבודה המתוכננת 

 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
 הנפט )באלפי דולר( 

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 בתקציב )באלפי דולר(  חברהה

ריכוז, עיבוד, ניתוח וסיכום כלל הנתונים  • 2017
 פיזיים וההנדסיים הקיימים.והגיאולוגים, הגיא

המרת חתכים וקידוחים לפורמט דיגיטאלי,  •
 ריכוז מפות קיימות והמרתן לפורמט דיגיטאלי

הועבר לממונה על ענייני הנפט חוזה חתום עם  •
 מרכז עיבוד נתונים.

 - 11-כ

 

 

 

 

 

2018 
 

קבלן קידוח + הוגשה לאישור נחתם הסכם עם  •
  הממונה על ענייני הנפט תכנית מבחני הפקה

- - 

 

 

ת דיגיטציה של חתכים סייסמיים, פיענוח העבר •  2019
 .לממונה על ענייני הנפט  לוגים וניתוח פטרופיזי

הגשת תוכנית לכניסה מחודשת לקידוח  •
ולביצוע מבחני הפקה לממונה על ענייני הנפט 

 .15.5.2019ביום 

קבלת כלל ההיתרים והאישורים הנדרשים  •
לצורך כניסה לקרקע וביצוע מבחני ההפקה 

 30-כ

 

 60-כ

 

 

 351-כ

 4-כ
 

 9-כ
 
 

 5-כ
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה או של תוכנית העבודה המתוכננת 

 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
 הנפט )באלפי דולר( 

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 בתקציב )באלפי דולר(  חברהה

לרבות אישור מבעל הקרקע ואישור ועדה 
  .מקומית

 

  הפקה מבחני וביצוע הכנה, תכנון השלמת • ואילך 2020
 .2-אופק בקידוח

דוח מסכם של מבחני ההפקה לממונה על   הגשת •
 ענייני הנפט. 

 4,074-כ 10,30892-כ

 

לעיל לעניין הפעולות המתוכננות, העלויות, לוחות המידע  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד
הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות ברישיון אופק חדש, הינן מידע צופה פני עתיד 

חוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות השותף הכללי בשותפות לגבי ל א32סעיף תו בכמשמעו
הפעולות המתוכננות, העלויות, לוחות הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות המתבססים 

. הפעולות המתוכננות, (SOA) כולם על הערכות שקיבל השותף הכללי בשותפות מהמפעיל
מהותית מההערכות לעיל והם מותנים, בין היתר,  העלויות ולוחות הזמנים עשויים להיות שונים

פי כל -, בקבלת האישורים הנדרשים עלחדש אופקידי שותפי -בקבלת ההחלטות המתאימות על
דין, בהשלמת התכנון המפורט של מרכיבי הפעולות, בקבלת הצעות מקבלנים, בשינויים בשוק 

 . בכדאיות כלכליתהספקים וחומר הגלם בעולם, ברגולציה החלה, ביכולת טכנית ו

 השלכות משבר הקורונה

ודאות גבוהה -עיל, עקב משבר הקורונה קיימת במועד אישור הדוח איל )ו(1.7.2 סעיףבכמפורט 

ולאחריה על הכלכלה העולמית בכלל,  2020בשנת וחריגה בנוגע להשלכות האפשריות של המשבר 

, עשוי הדבר למנוע ככל שיימשך או יחמיר משבר הקורונה. לפיכך, ועל מחירי האנרגיה בפרט

 אפשרות לקבלת החלטות השקעה בכלל, ובפרויקטים חדשים בפרט.

 רישיון יהל חדש 1.7.8

ן אופק חדש, כמתואר לעיל ביחס לרישיו SOAבהתאם לעסקת הרכישה שערכה השותפות עם  (א)

( 100%)מתוך  25%במסגרת אותה עסקה רכשה השותפות גם זכויות השתתפות בשיעור של 

 "(, המצוי ביבשה, בצפון שטח מדינת ישראל. רישיון יהל חדש/"יהל חדש" )להלן: "406ברישיון 

נכס זה נובעות מהחזקותיה במישרין ובעקיפין זכויותיה של החברה בנכון למועד אישור הדוח, 

מהון היחידות של דלק קידוחים, אשר מחזיקה בזכויות השתתפות בפרויקט בשיעור  54.7%-בכ

דלק אנרגיה לקבלת תמלוגים מחלקה של השותפות ו, וכן נובעות מהזכויות של החברה  25.0%של  

כל הנתונים המפורטים להלן .  להלן )י(1.7.30  לעיל ובסעיף  (1)ב()1.7.1  בסעיף  בנכס הנפט, כמפורט

 ה של החברה בפרויקט, במישרין ובעקיפין.נכונים למועד אישור הדוח, ומתייחסים לכלל זכויותי

 כלליים פרטים (ב)

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 "חדש"יהל /406 שם נכס הנפט:

רישיון יבשתי באזור מפרץ חיפה, דרומית לכביש עכו  מיקום:

 צפת, וצפונית ליקנעם

 

  .דולר אלפי 3,638 -כבסך של  תקציב"ל, אישרו השותפים ברישיון אופק חדש הנ התקציב מתוך, אישור הדוחלמועד  נכון  92
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 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 קמ"ר 397.5 שטח:

 רישיון לביצוע חיפושי נפט סוג נכס הנפט:

 21.6.2017 מקורי של נכס הנפט:תאריך הענקה 

 20.6.2021 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס 
 הנפט:

- 

 20.6.2020 תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס 
יש לציין את  –הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 תקופת ההארכה האפשרית:

שנים נוספות עם  4ד ובכפוף לחוק הנפט ניתן להארכה בע

 אפשרות הארכה בת שנתיים נוספות, במקרה של תגלית

  SOA (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
, שמות חברההישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת ה

  בשותפים האמורים:בעלי השליטה 

• SOA - 45%; 

 ;25% –השותפות  •

 ;20% –גלוב  •
 .10% –קפיטל  •

  בנכס הנפט חברהה חלק (ג)

 בנכס הנפט חברהפרטים כלליים אודות חלקה של ה

 )מועד ההתקשרות בעסקת הרכישה( 19.3.2019 ציון תאריך הרכישה: –בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 

 כמפורט בפסקה )א( לעיל.  בנכס הנפט: חברהתיאור מהות ואופן ההחזקה של ה

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של 
 בהכנסות מנכס הנפט: חברהה

 : בהכנסות להשתתפות בזכות
 11.20% –החזר השקעה  לפני

 10.52% – השקעה החזר לאחר
 

 :תמלוגים לקבלת בזכות
 0.63%  –ההשקעה החזר לפני

 1.88% –ההשקעה החזר לאחר
 

 : בהכנסות"כ סה
 11.83% –החזר ההשקעה לפני

 12.40% –החזר ההשקעה לאחר

 חברהסך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של ה
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים 
שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח )בין אם הוכרה 

 כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(:

 
 אלפי דולר 320-כ

 תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת  (ד)

. יחד עם 20.6.2021התקבל אישור הממונה להארכת תקופת הרישיון עד ליום  5.4.2020ביום 

 אישורו זה, אישר הממונה את אבני הדרך המעודכנות ומועדיהן, כמתואר בטבלה להלן:

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה או של תוכנית העבודה המתוכננת 

 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
 הנפט )באלפי דולר( 

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 בתקציב )באלפי דולר( חברהה

השלמת מסמך סביבתי על פי תקנות הנפט  •  2019
)הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון 

 . 2012- והבניה(, התשע"ב

 27-כ
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה או של תוכנית העבודה המתוכננת 

 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
 הנפט )באלפי דולר( 

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 בתקציב )באלפי דולר( חברהה

בצירוף  הגשת בקשה על פי נוהל מבא"ת •
 . 11.6.2019מסמך סביבתי ביום 

דיון בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה צפון   •
, ובכלל זה טיפול בתנאי 15.8.2019ביום 

 הוועדה. 

2020 
 93ואילך

 . סייסמיים נתונים של מחדש עיבוד •

 בשטח ניסיון קידוח לקראת והכנהתכנון  •
 האישורים כלל  השגת זה ובכלל, הרישיון

 . הנדרשים

קבלת החלטת הוועדה המחוזית לאישור  •
 . 31.1.2020קידוח ניסיון עד ליום 

הגשת תוכנית קידוח לאישור הממונה על  •
 . 28.2.2020ענייני הנפט עד ליום 

התחלת ביצוע קידוח ניסיון עד ליום  •
30.6.2020 . 

הגשת דוח מסכם עד שלושה חודשים  •
 .ממועד סיום הקידוח

 

 8-כ 60-כ

 

לעיל לעניין הפעולות המתוכננות, העלויות, לוחות המידע  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
חדש, הינן מידע צופה פני עתיד  יהלהזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות ברישיון 

חוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות השותף הכללי בשותפות לגבי ל א32סעיף תו בכמשמעו
הפעולות המתוכננות, העלויות, לוחות הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות המתבססים 

. הפעולות המתוכננות, העלויות (SOA)  כולם על הערכות שקיבל השותף הכללי בשותפות מהמפעיל
ולוחות הזמנים עשויים להיות שונים מהותית מההערכות לעיל והם מותנים, בין היתר, בקבלת 

פי כל דין, -חדש, בקבלת האישורים הנדרשים על יהלידי שותפי -המתאימות עלההחלטות 
בהשלמת התכנון המפורט של מרכיבי הפעולות, בקבלת הצעות מקבלנים, בשינויים בשוק הספקים 

 . וחומר הגלם בעולם, ברגולציה החלה, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית

  Dאלון  שיוןיר 1.7.9

 כללי (א)

 -נכס זה נובעות מהחזקותיה במישרין ובעקיפין בכזכויותיה של החברה ב  נכון למועד אישור הדוח,

מהון היחידות של דלק קידוחים, אשר מחזיקה בזכויות השתתפות בפרויקט בשיעור של  54.7%

דלק אנרגיה לקבלת תמלוגים מחלקה של השותפות ו, וכן נובעות מהזכויות של החברה 52.941%

כל הנתונים המפורטים להלן  .להלן )י(1.7.30לעיל ובסעיף  (1)ב()1.7.1בסעיף בנכס הנפט, כמפורט 

 .נכונים למועד אישור הדוח, ומתייחסים לכלל זכויותיה של החברה בפרויקט, במישרין ובעקיפין

 פרטים כלליים (ב)

 הנפט נכס אודות כלליים פרטים

 D אלון :הנפט נכס שם
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 הנפט נכס אודות כלליים פרטים

 לחופי מערבית צפונית קילומטר 50-כ המצוי ימי נכס :מיקום
 נהריה העיר

 "רקמ 400-כ :שטח

 סוג לפי המותרות הפעולות ותיאור הנפט נכס סוג
 : זה

 ;רשיון
 והפקה חיפושים – הנפט חוקפי -על מותרות פעולות

 1.3.2009 :הנפט נכס של מקורי הענקה תאריך

 29.2.2012 :הנפט נכס של מקורי פקיעה תאריך

 נכס תקופת של הארכה על הוחלט שבהם תאריכים
 :הנפט

 21.8.2017-ו 24.8.2015, 31.3.2015, 18.1.2015

 להלן. )ג(1.7.9 סעיף, ראו 21.6.2020 :הנפט נכס לפקיעת נוכחי תאריך

 תקופת להארכת נוספת אפשרות קיימת האם ציון
 לציין יש – קיימת כאמור אפשרות אם; הנפט נכס
 :האפשרית ההארכה תקופת את

-  

 נובל (:Operator) המפעיל שם ציון

 וחלקם הנפט בנכס הישירים השותפים שמות ציון
 שמות,  החברה  ידיעת  למיטב,  וכן  הנפט  בנכס  הישיר

 : האמורים בשותפים השליטה בעלי

 (.47.059%) נובל ▪

 (.52.941%) השותפות ▪

 

 הנפט בנכס החברה של חלקה אודות כלליים פרטים

 תאריך ציון – שנרכש נפט בנכס החזקה בעד
 :הרכישה

הינו חלק מהרשיונות שניתנו ביום  D רשיון אלון 
 /אלון198חלף היתר מוקדם  1.3.2009

 בנכס החברה של ההחזקה ואופן מהות תיאור
 :הנפט

 כמפורט בפסקה )א( לעיל.

 הזכויות למחזיקי המשויך בפועל החלק ציון
 :הנפט מנכס בהכנסות החברה של ההוניות

 : בהכנסות להשתתפות בזכות
 24.02% –החזר השקעה  לפני

 22.57% – השקעה החזר לאחר
 

 :תמלוגים לקבלת בזכות
 0.79% –החזר השקעה  לפני

 3.44% – השקעה החזר לאחר
 

 : בהכנסות"כ סה
 24.81% –החזר השקעה  לפני

 26.01% – השקעה החזר לאחר

 החברה  של  ההוניות  הזכויות מחזיקי  של  חלקם  סך
 חמש במהלך הנפט בנכס המצטברת בהשקעה

)בין  הדיווח שנת של האחרון ליום שקדמו השנים
 (:הכספיים בדוחות כנכס או כהוצאה הוכרה אם

   אלפי דולר  161-כ
 

 Dשיון אלון יבתנאי תוכנית העבודה בר עמידה (ג)

יפוג  Dשיון כי תוקפו של רשיון אלון יהודיע הממונה על ענייני הנפט לשותפים בר 16.2.2016 ביום

וכי אי קבלת האישורים הנדרשים לקדיחה לפי דין מטעם רשויות נוספות, אין בה  1.3.2016ביום 

הגישו  25.2.2016מעבר לתקופה הקבועה בחוק הנפט. ביום  Dמשום עילה להארכת רשיון אלון 

 .ים ברשיון ערעור לשר האנרגיה על החלטתו של הממונה על ענייני הנפט כאמורהשותפ

הודיע שר האנרגיה לשותפים ברישיון על החלטתו, לפיה הרישיון ימשיך להיות  21.8.2017ביום 

בכפוף  (,20.4.2020 עד ליום )קרי חודשים מיום החלטת שר האנרגיה כאמור 32בתוקף למשך 

השותפים ברישיון לעמוד בתוך זמן סביר: )א( השותפים ברישיון יבהירו   לתנאים, כדלקמן, בהם על

לממונה, בכתב וללא שיהוי, כי הם מכירים בכך שכרגע עדיין מתקיימות באזור נסיבות של מניעת 
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קידוחים, אשר תקפות עד להודעה חדשה, וכי בעתיד אין כוונה להכיר במניעות נוספת באזור 

ת של הרישיון; )ב( השותפים יתחייבו לעריכת סקר סביבתי בתוך כעילה שתחייב הקפאות נוספו

על מנת להתאים את תנאי הרישיון המתמשך לסטנדרטיים   (,  20.2.2019  ליום עד)קרי   חודשים  18

; )ג( השותפים יאשררו מחדש את מחויבותם לקדוח, תוך זמן סביר בנסיבות 2017המקובלים בשנת  

העבירו השותפים ברישיון מכתב  18.9.2017יצוע הקידוח. ביום העניין, מרגע שיינתן אור ירוק לב

העבירה המפעילה  16.1.2018לשר האנרגיה הכולל הבהרות, התחייבויות ואישורים כאמור. ביום 

העבירה  29.4.2018ביום  .D לממונה על ענייני הנפט תוכנית עבודה מעודכנת ברישיון אלון

בקשה לממונה על ענייני הנפט למתן הנחיות לביצוע הסקר הסביבתי  Dברישיון אלון  המפעילה

פנה הממונה על ענייני הנפט אל השותפים ברישיון בבקשה לקבל נ.צ. של  1.5.2018ביום האמור. 

פנה הממונה על  29.1.2019ביום . 6.6.2018הקידוח, ומפה עם הקואורדינטות הועברה אליו ביום 

בבקשה לקבלת פרטים נוספים בקשר עם המיקום שבו  Dשיון אלון ענייני הנפט אל השותפים ברי

וזאת על מנת לספק הנחיות מפורטות בנוגע לביצוע  Dמיועד להתבצע הקידוח בשטח רישיון אלון 

העבירה השותפות לממונה על ענייני הנפט את המידע אותו ביקש   21.2.2019  הסקר הסביבתי. ביום

יכת הסקר הסביבתי, ואף ביקשה לקבל אישור עקרוני , לשם קבלת הנחיות לערלקבל כאמור

התקבל אישורו העקרוני של הממונה על הנפט לביצוע הסקר  19.11.2019ביום  .לביצוע קידוח

. , במסגרתו התנה את אישורו בתיאום היציאה לסקר עם משרד הביטחוןDהסביבתי ברישיון אלון  

וביקשו לקבל את אישורו  שבוו נייני הנפטעל ע לממונה ברישיון השותפיםפנו  8.12.2019ביום 

התקבל מכתבו של הממונה   20.1.2020  ביום,  לכך  בהמשך.  העקרוני לביצוע הקידוח בשטח הרישיון

 הסקר ביצוע לאחר קידוח לביצוע אישור יינתן כיעקרונית  לאשריכול  אינו לפיועל ענייני הנפט, 

פנו השותפים ברישיון לממונה על ענייני הנפט והבהירו לו כי על מנת  23.2.2020ביום  .הסביבתי

כן הצביעו על , וסקר סביבתי יש צורך במתן אישור עקרוני לביצוע קידוח בתחומי הרישיון לבצע

 והמדינית ששוררת הביטחונית המניעות בשל הסביבתי הסקר בביצוע המעשית האפשרות אי

ביקשו השותפים  הרישיון, פקיעתל עד זמן הקצר שנותרהאמור ובשים לב ל ורלאבשטח הרישיון. 

ברישיון כי יוארך תוקף הרישיון לתקופה שתידרש לצורך ביצוע הסקר הסביבתי )בכפוף לקבלת 

. לחלופין ביקשו כי יוענק להם רישיון חדש חלף הקידוחאישור עקרוני לביצוע קידוח( וביצוע 

אין בכוונת ולפיה  על ענייני הנפט נתקבלה תשובתו של הממונה 24.2.2020הרישיון הנוכחי. ביום 

או להעניק לשותפים ברישיון רישיון  תקופת הרישיוןמשרד האנרגיה או שר האנרגיה להאריך את  

הגישו השותפים  23.3.2020חדש חליפי לרישיון זה ללא הליך תחרותי. בהמשך לאמור, ביום 

לחוק הנפט, במסגרתו  80 סעיףלהחלטת הממונה, בהתאם  ברישיון ערעור לשר האנרגיה על

, ערעור Dמתבקש השר, בין היתר, לבטל את החלטת הממונה ולהורות על הארכת רישיון אלון 

התפרסמו תקנות שעת חירום )נגיף  25.3.2020ביום יצוין כי עם זאת,  .7.4.2020אשר נדחה ביום 

, לפיהן הוארך תוקף הרישיון עד 2020-מועדים(, תש"ף תהקורונה החדש( )הארכת תוקף ודחיי

המליצה מועצת הנפט על יציאה להליך תחרותי בשטח הרישיון  1.4.2020. ביום 21.6.2020ליום 

 (. 72)בלוק 
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 Dשיון אלון יעבודה בפועל ומתוכננת בר תוכנית (ד)

ועד  1.1.2017יום מ Dשיון אלון יתיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בר להלן

  :המתוכננות הפעולות של תמציתי תיאור וכן, הדוח פרסוםלמועד 

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה או של תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

  94הנפט )באלפי דולר(

 השתתפות היקף
 מחזיקי של בפועל

 של ההוניות הזכויות
 בתקציב החברה

 95 (דולר)באלפי 
 

 של והנדסי, גיאופיזי, גיאולוגי ניתוח המשך • 2017
 תוך, היתר בין, בחזקה הקיים הנתונים מסד

 .סמוכים משדות נתונים של שילוב

 חדש סייסמי סקר של רכישה •

 
 35-כ

 
 500-כ

 
 11-כ

 
 141-כ

 של והנדסי, גיאופיזי, גיאולוגי ניתוח המשך •  2018
, זה ובכלל, בחזקה הקיים הנתונים מסד

 שילוב תוך, היתר בין, החדש הסייסמי החומר
 .סמוכים משדות נתונים של

 ענייני על לממונה הגיאולוגי הניתוח הצגת •
 . הנפט

 סקר עריכת עם בקשר האנרגיה משרד עם דיון •
 .סביבתי

 
 

 142-כ

 
 

 45-כ

דיון עם משרד האנרגיה בקשר עם עריכת סקר  •  2019
 סביבתי.

 
 144-כ

 
 46-כ

 ואילך 2020
 

ביצוע סקר סביבתי לפני קידוח ניסיון  •
 והגשתו למשרד האנרגיה. 

 התקשרות עם אסדת קידוח. •
קדיחת קידוח ניסיון בשטח הרישיון, ככל   •

שתתקבל החלטה לבצעו, וככל שיתקבלו 
 האישורים המתאימים לבצעו. 

 
 

 100,00096-כ
 

 
 

 30,000-כ

  Dשיון אלון יהשתתפות בפועל בהוצאות והכנסות בר שיעור (ה)

  

 
 .הינם סכומים שהוצאו בפועל ובוקרו במסגרת הדוחות הכספיים 7201-9201הסכומים לשנים   94
, השותפויות והשלמת הצעת הרכש של דלק אנרגיה מיזוגלאחר  Dהעלויות בטבלה משקפות את החזקת החברה ברשיון אלון   95

 .31.67%קרי: 
 . Dהתקציב הנ"ל טרם אושר על ידי השותפים ברישיון אלון   96

אחוז לפני  שיעור השתתפות 
 החזר השקעה

אחוז לאחר 
 החזר השקעה

-שיעור מגולם ל
לפני  100%

 החזר ההשקעה

שיעור מגולם 
לאחר  100%-ל

החזר 
 ההשקעה

 הסברים

 למחזיקי בפועל המשויך השיעור
 בנכס החברה של ההוניות הזכויות

 הנפט

כמפורט בפסקה  100% 100% 28.94% 28.94%
 )א( לעיל.

המשויך בפועל למחזיקי  השיעור
הזכויות ההוניות של החברה 

 מנכס הנפט בהכנסות

 סעיףראו תחשיב ב 89.89% 85.74% 26.01% 24.81%
 .להלן )ו(0
 

השתתפות בפועל של מחזיקי  שיעור
הזכויות ההוניות של החברה 

הכרוכות בפעילות בהוצאות 
 החיפושים בנכס הנפט

29.23%-
30.10% 

29.23%-
30.10% 

 סעיףראו תחשיב ב 104%-101% 104%-101%
 להלן. )ו(
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  Dשיון אלון יהשתתפות מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות מר שיעור (ו)

 החזר לפני אחוז פריט
 השקעה

 

 החזר לאחר אחוז
 השקעה

 

הסבר תמציתי כיצד 
מחושבים התמלוגים או 

 התשלומים 

שנתיות חזויות של  הכנסות
 נכס נפט 

100% 100%  

 :הנפט נכס ברמת( ממצא לאחר מההכנסות)הנגזרים  התשלום או התמלוגים פירוט

 (12.5%) המדינה
 

(12.5%) 
 

 הנפט בחוק שנקבע כפי
 שווי לפי מחושבים התמלוגים

 התמלוג  שיעור.  הבאר  בפי  שוק
 יותר נמוך להיות עשוי בפועל

 בגין הוצאות מניכוי כתוצאה
 בגז  והטיפול  ההולכה   מערכות

 . בחוף הגז מסירת לנקודת עד

מנוטרלות ברמת נכס הכנסות 
 הנפט

87.50% 87.50%  

חלק המשויך למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה 

נכס הנפט מבהכנסות הנובעות  
 המנוטרלות )בשרשור(

28.94% 28.94%  

סה"כ, חלקם של מחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה, 
בשיעור ההכנסות בפועל, 
ברמת נכס הנפט )ולפני 
תשלומים אחרים ברמת 

 החברה(

25.32% 25.32%  

)האחוזים  החברה ברמת הנפט נכס עם בקשר( ממצא לאחר מההכנסות)הנגזרים  תשלומים או תמלוגים פירוט
 :(הנפט בנכס החברה של ההוניות הזכויות מחזיקי של שיעורם לפי יחושבו להלן

של מחזיקי הזכויות  שיעורם
ההוניות של החברה בתשלום 

 ושלישייםלצדדים קשורים 

השותפות משלמת תמלוג על  (2.75%) (1.30%)
בגין חלקה של השותפות בנכס 

לפני  4.5%הנפט בשיעור של 
החזר השקעה ובשיעור של 

לאחר החזר השקעה,  9.5%
לפי שווי השוק של התמלוג על 

 פי הבאר.
השיעור האמור אופן חישוב 

נעשה בהתאם לעקרונות 
לפיהם מחושבים תמלוגי 
המדינה ולכן השיעור האמור 
עשוי להשתנות ככל שאופן 
 חישוב תמלוגי המדינה ישתנה

  22.57% 24.02% "כסה

 הזכויות מחזיקי של שיעורם
 בהכנסות החברה של ההוניות

 נוספים תמלוגים קבלת עקב
 מהנכס

מזכויות הכנסות אלו נובעות  3.44% 0.79%
דלק אנרגיה לקבלת והחברה 

מחלקה של תמלוגים 
  .השותפות

 השיעורים חישוב אופן
 בהתאם נעשה האמורים
 מחושבים לפיהם לעקרונות

 ולכן למדינה התמלוגים
 עשויים האמורים השיעורים
 חישוב שאופן ככל להשתנות

 .ישתנה למדינה התמלוגים

המשויך בפועל  השיעור
למחזיקי הזכויות ההוניות של 
 26.01% 24.81% החברה בהכנסות מנכס הנפט 
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  Dשיון אלון יהשתתפות מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהוצאות חיפושים בר שיעור (ז)

 פריט
 

 אחוז
 

 הסבר תמציתי כיצד מחושבים
 התמלוגים או התשלומים 

 של במסגרת תיאורטיות הוצאות
 (האמורים התמלוגים)בלא    נפט  נכס

100%   

 פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט:

 המפעיל
 

1%-4% 
 

השיעור בטבלה מתייחס להוצאות 
חיפושים. סכומים אלה הינם בגין 
תשלום הוצאות עקיפות של המפעיל 
והם בנוסף להחזר ההוצאות הישירות 
המשולמות למפעיל. שיעור התשלום 
למפעיל יורד עם עליית הוצאות 
החיפושים. טרם נקבע שיעור התשלום 

 .פקההפיתוח וההבגין הוצאות 
ברמת סה"כ שיעור ההוצאות בפועל 

 נכס הנפט
101%-104% 
 

 

 הזכויות מחזיקי של שיעורם
 נכס בהוצאות החברה של ההוניות

 )בשרשור( הנפט

28.94%  

סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה, 
בהוצאות, ברמת נכס הנפט )ולפני 

  תשלומים אחרים ברמת החברה(

29.23%-30.10%  

פירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת החברה )האחוזים להלן יחושבו לפי שיעורם 
 של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בנכס הנפט(:

 למחזיקי בפועל המשויך השיעור
 החברה של ההוניות הזכויות

 בפעילות הכרוכות בהוצאות
 הנפט בנכס החיפושים

29.23%-30.10%  

 

 (דולר)באלפי  הנפט בנכס חיפושים פעילות במהלך ששולמו ותשלומים תגמולים (ח)

 של שיעורם כ"סה פריט
 ההוניות הזכויות מחזיקי

 בהשקעה החברה של
  97הנפט בנכס זו בתקופה

 של מתוכו, שיעורם
 ההוניות הזכויות מחזיקי

בתשלומים  החברה של
 לשותף הכללי

 של שיעורם מתוכו,
 הזכויות מחזיקי

 חברהה של ההוניות
למפעיל  בתשלומים

)מעבר להחזר הוצאותיו 
 הישירות(

 בפועל שהושקע תקציב
 2017 בשנת

 - דולר מאלף פחות 19-כ

תקציב שהושקע בפועל 
 2018בשנת 

 0-כ - 45-כ

תקציב שהושקע בפועל 
 2019בשנת 

 0-כ - 45-כ

 פרויקט ים תטיס  1.7.10

 -נכון למועד אישור הדוח, זכויותיה של החברה בנכס זה נובעות מהחזקותיה במישרין ובעקיפין בכ (א)

מהון היחידות של דלק קידוחים, אשר מחזיקה בזכויות השתתפות בפרויקט בשיעור של  54.7%

דלק אנרגיה לקבלת תמלוגים מחלקה של השותפות ו, וכן נובעות מהזכויות של החברה 48.5%

 
 לרבות עלויות שבגינן אינם משולמים תשלומים למפעיל.  97
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כל הנתונים המפורטים להלן  להלן. )י(1.7.30 לעיל ובסעיף (1)ב()1.7.1בסעיף כמפורט  בנכס הנפט,

 .נכונים למועד אישור הדוח, ומתייחסים לכלל זכויותיה של החברה בפרויקט, במישרין ובעקיפין

יובא , ולפיכך ונכסיה חברהנכס נפט זניח ביחס לכלל פעילות הים תטיס החברה רואה בפרויקט 

 :נכס הנפט תיאור מצומצם שללהלן 

 יםכלליפרטים  (ב)

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 98נועה חזקת הנפט: ישם נכס
 99אשקלון חזקת

 

 ק"מ מערבית לחופי אשקלון 25 -כ –אשקלון  חזקת מיקום:
 ק"מ מערבית לחופי אשקלון 40-כ –נועה  חזקת

 "רקמ 500 -כ הינו החזקות של הכולל השטח שטח:

 ;חזקה סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה:
 והפקה  יםחיפוש –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

 11.6.2002 –אשקלון  חזקת תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:
 10.2.2000 –נועה  חזקת

 10.6.2032 –אשקלון  חזקת תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:
 31.1.2030 –נועה  חזקת

 - תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפט:

 10.6.2032 –אשקלון  חזקת תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
 31.1.2030 –נועה  חזקת

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס 
לציין את תקופת יש  –הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 ההארכה האפשרית:

 שנים נוספות 20-בכפוף לחוק הנפט ב

 נובל (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם הישיר 
בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות בעלי 

 השליטה בשותפים האמורים : 

 (.48.5%השותפות ) ▪
 (. 47.059%נובל ) ▪
 (.4.441%)החברה  ▪

  כנית עבודה בפועל ומתוכננת בפרויקט ים תטיסות (ג)

מיום  אשקלון ובחזקת נועהלהלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בחזקת 

 הדוח, וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות:  אישורועד למועד  1.1.2017

של  אותיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס הנפט 
 אלפי דולר(ב)

השתתפות בפועל  היקף
של מחזיקי הזכויות 

 החברהההוניות של 
 אלפי דולר(בתקציב )ב

 .שוטפים ותחזוקה תפעול, Bממאגר מרי  הפקה •  2017
 הגדלת או ושימור קיימות בתשתיות שימושים בחינת •

 .ההפקה יכולת
 בחינת, זה ובכלל נועה במאגרי פיתוח עבודות בחינת •

 קיימים קידוחים הסבת, קיימות בארות השמשת
 ובחינת, חדשים קידוחים קדיחת, הפקה לקידוחי

 .קיימות בתשתיות שימושים
לקראת נטישה עתידית של בארות ומתקנים  היערכות •

 במאגרי פרויקט ים תטיס. 

- - 

 
 .נועה הגז מאגר 1999 יוני בחודשחזקת נועה התגלה  בשטח  98
 "פינקלס". הטבעי הגז מאגר 2012 ובשנת" Bמאגר הגז הטבעי "מרי  2000 בשנתחזקת אשקלון התגלה  בשטח  99
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של  אותיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס הנפט 
 אלפי דולר(ב)

השתתפות בפועל  היקף
של מחזיקי הזכויות 

 החברהההוניות של 
 אלפי דולר(בתקציב )ב

 בין, הזרימה ומודל הגיאולוגי המודל עדכון המשך •
 .וההפקה הקידוחים לנתוני בהתאם, השאר

 הנפט נכס בשטח נוספים פרוספקטים של והגדרה מיפוי •
 .הנפט נכס בשטח עמוקות למטרות פרוספקט זה ובכלל

 , תפעול ותחזוקה שוטפים.Bהפקה ממאגר מרי  • 2018
בחינת שימושים בתשתיות קיימות ושימור או הגדלת  •

 יכולת ההפקה.
היערכות לקראת נטישה עתידית של בארות ומתקנים  •

 במאגרי פרויקט ים תטיס. 
המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה, בין היתר,  •

 בהתאם לנתוני הקידוחים וההפקה.
מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח נכס הנפט,  •

 ובכלל זה, פרוספקט למטרות עמוקות בשטח נכס הנפט.

- - 

 , תפעול ותחזוקה שוטפים.Bהפקה ממאגר מרי  •  2019
 הגדלת או ושימור קיימות בתשתיות שימושים בחינת •

 .ההפקה יכולת
היערכות לקראת נטישה עתידית של בארות ומתקנים  •

 .במאגרי פרויקט ים תטיס
, היתר  בין,  הזרימה  ומודל  הגיאולוגי  המודל  עדכון  המשך •

 .וההפקה הקידוחים לנתוני בהתאם
, הנפט  נכס  בשטח  נוספים  פרוספקטים  של  והגדרה  מיפוי •

 .הנפט  נכס  בשטח  עמוקות  למטרות  פרוספקט,  זה  ובכלל

- - 

 קיימות של הפרויקט.הבחינת שימושים בתשתיות  • ואילך 2020
, בין B-של פלטפורמת מרי (cold stacking)  קרה  אחסנה •

ידי ניתוק צנרת הגז אל הפלטפורמה )בכלל -על ,היתר
אינטש(,   30-זה מהמאגר, מפלטפורמת תמר, ומצינור ה

 ופינוי ציוד וחומרים שאינם נדרשים. 
 והנחיות לתקינה בהתאםנטישה של בארות, ו אטימה •

ונטישה של מתקני  פירוק .הנפט ענייני על הממונה
 ענייני על הממונה והנחיות לתקינה בהתאםהפקה, 

 . הנפט
מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח נכס  •

הנפט, ובכלל זה, פרוספקט למטרות עמוקות בשטח 
 .נכס הנפט
 

 
 
 
 
 
 
 

 94,000100-כ

 
 
 
 
 
 
 

 29,100-כ
 

 

הערכת השותפות לעניין הפעולות המתוכננות בפרויקט ים תטיס,  – פני עתידאזהרת מידע צופה 
 א32סעיף תו בלרבות לעניין עלויות, לוחות זמנים ועצם ביצוען, הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו

חוק ניירות ערך, המבוססת על הערכות של השותף הכללי לגבי מרכיבי תוכנית העבודה ל
ביצוע תוכנית העבודה בפועל לרבות שקיבל השותף הכללי מהמפעילה.  המתבססות כולן על הערכות  

לוחות זמנים ועלויות עשוי להיות שונה מהותית מההערכות לעיל והוא מותנה, בין היתר, ברגולציה 
 . החלה, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית

 וכריש תנין חזקות 1.7.11

 כללי (א)

 -נכון למועד אישור הדוח, זכויותיה של החברה בנכס זה נובעות מהחזקותיה במישרין ובעקיפין בכ

ת לקבלת תמלוגים מאנרג'יאן, בעלת מהון היחידות של דלק קידוחים, אשר מחזיקה בזכו 54.7%

דלק ונובעות מהזכויות של החברה , וכן פסקה )ב( להלןהזכויות בחזקות כריש ותנין, כמפורט ב

 
 ידי השותפים בפרויקט ים תטיס.-התקציב הנ"ל טרם אושר על   100
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נמכרו לאנרג'יאן, כמפורט ששל השותפות אנרג'יאן בגין זכויותיה גיה לקבלת תמלוגים מאנר

כל הנתונים המפורטים להלן נכונים למועד אישור הדוח, ומתייחסים לכלל לעיל.    (2)ב()1.7.1  סעיףב

 , במישרין ובעקיפין.נכס הנפטזכויותיה של החברה ב

נפט זניח , כנכס וכריש תנין מחזקות ההנאה בטובתרואה  חברההדוח, האישור נכון למועד 

תנין  חזקותזכויותיה בתיאור מצומצם של נכסיה, ולפיכך יובא להלן לתוצאות פעילות החברה ול

אין , וכי אנרג'יאן התיאור המובא להלן מבוסס בעיקרו על פרסומים פומביים שליצוין כי  וכריש.

 באופן עצמאי. פרסומים אלולאמת את נכונות הפרטים המובאים ב חברהביכולת ה

 רקע (ב)

 ודלקנחתם הסכם בין אבנר  16.8.2016החלטת הממשלה לאשרור מתווה הגז, ביום  בותבעק

תמורת תנין וכריש  קידוחים לבין אנרג'יאן למכירת כלל זכויות השותפות, אבנר ונובל בחזקות

, אבנר ונובל בתוספת תידי השותפו-תשלום המהווה החזר הוצאות העבר שהושקעו בחזקות על

. על פי הסכם זה, זכאית השותפות לקבלת מהחזקות  שיופקו  וקונדנסט  טבעי  גז  עם  בקשר  תמלוגים

תמלוגים מאנרג'יאן בגין מלוא זכויותיה בקשר עם גז טבעי וקונדנסט שיופקו מחזקות כריש ותנין, 

לפני תשלום היטל רווחי נפט מכח חוק מסוי רווחים ממשאבי טבע,   5.12%-כ    בשיעורים כדלקמן:

לפני תשלום ההיטל  2.47%-כ "( ולפני מועד החזר ההשקעה;ההיטל)להלן: " 2011-התשע"א

 .עם תחילת תשלום ההיטל ולאחר מועד החזר ההשקעה 3.22% -כוולאחר מועד החזר ההשקעה; 

 הנפט נכס אודות כלליים פרטים 

 תנין חזקת :הנפט נכס שם
  כריש חזקת

קילומטר מערבית לחופי  80-130 -המצויים כ יםימי יםנכס :מיקום
 העיר נהריה

 קמ"ר 500 -הכולל של שתי החזקות יחדיו הינו כ השטח :שטח

 סוג  לפי  המותרות  הפעולות ותיאור  הנפט  נכס  סוג
 : זה

 ;חזקה
 והפקה יםחיפוש –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

 ביום)תוקן  11.8.2014, בתוקף מיום 24.12.2015 :הנפט נכס של מקורי הענקה תאריך
25.4.2017 ) 

 10.8.2044 :הנפט נכס של מקורי פקיעה תאריך

 תקופת של הארכה על הוחלט שבהם תאריכים
 :הנפט נכס

- 

 10.8.2044 :הנפט נכס לפקיעת נוכחי תאריך

האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת   ציון
יש לציין   –נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת  

 את תקופת ההארכה האפשרית:

 ., בכפוף לחוק הנפטשנים נוספות 20-ב

 ישראל 'יאןאנרג (:Operator) המפעיל שם ציון

 הנפט בנכס הישירים השותפים שמות ציון
 ידיעת למיטב, וכן הנפט בנכס הישיר וחלקם
 בשותפים השליטה בעלי שמות, החברה

  : האמורים

 (100%)ישראל  'יאןאנרג ▪

 

 

 הנפט בנכס החברה של חלקה אודות כלליים פרטים

ציון תאריך  –החזקה בנכס נפט שנרכש  בעד
 הרכישה:

- 

 לעיל.  כמפורט בפסקה )א( בנכס החברה של ההחזקה ואופן מהות תיאור
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 :הנפט

 הזכויות למחזיקי המשויך בפועל החלק ציון
 :הנפט מנכס בהכנסות החברה של ההוניות

 ;ההשקעה החזר מועד ולפני ההיטל תשלום לפני3.59%
 תשלום ההיטל ולאחר מועד החזר ההשקעה;  לפני 4.79%

 החזר מועד ולאחרעם תחילת תשלום ההיטל  5.2% -ו
  ההשקעה

 של ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם סך
 במהלך הנפט בנכס המצטברת בהשקעה החברה

 שנת של האחרון ליום שקדמו השנים חמש
 בדוחות כנכס או כהוצאה הוכרה אם)בין  הדיווח

 (:הכספיים

  101( אלפי דולר3,651)-כ

 

 וכריש תנין בחזקות ומתוכננתעבודה בפועל  תוכנית (ג)

לממונה   שהגישה אנרג'יאן  ותנין  תכנית הפיתוח של תגליות הגז הטבעי כריש,  החברה  ידיעת  למיטב

תוכנית : "סעיף זה)להלן ב 2017ידי משרד האנרגיה בחודש אוגוסט -על ענייני הנפט, אושרה על

  102.תניןובהמשך יפותח  כריש"(, כאשר בשלב הראשון יפותח הפיתוח

של כריש   פיתוחההתקבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט    22.3.2018לפי פרסומי אנרג'אן, ביום  

 ותנין.

, הכוללת קדיחה כריש  חזקתבהודיעה אנרג'יאן על תחילת ביצוע תכנית הקידוחים    4.3.2019ביום  

 .בפרוספקט כריש צפון  ,1-ניסיון כריש צפוןקידוח    , וכן קדיחה שלשלוש בארות הפקה  והשלמה של

ת לאחר סדרת הקידוחים האמורה, עומדות לרשות אנרג'יאן שש אופציות קידוח נוספות במסגר

 103הודיעה  15.4.2019  ביום(.  .Stena Drilling Ltdהקידוח )  אסדתבעלת  הסכם ההתקשרות שלה עם  

  4.11.2019 ביום בהמשך,. 1-בקידוח כריש צפון Discovery)) טבעי גז ממצא אודותאנרג'יאן 

 אודות דיווח הכוללת, 1-צפוןכריש  קידוחב ההערכה פעולות אודות הודעה'יאן אנרג 104פרסמה

( ושל נפט קל/קונדנסט בהיקף של BCM 25-כ) TCF 0.9 -כ של בהיקף טבעי גזשל  משאבים אישוש

(. דיווח זה מצטרף לדיווחים קודמים Best Estimate)  ביותר  הטוב  באומדןזאת    מיליון חביות, וכל  34

: כדלקמן, ותנין כריש במאגרישל אנרג'יאן אודות משאבים של גז טבעי ושל נפט קל/קונדנסט 

מיליון חביות נפט קל/קונדנסט; משאבים מותנים   31.8  -וגז טבעי    TCF  2.2  של  בהיקף(  2P)  עתודות

(2C )של בהיקף TCF 0.2 סט; וכן כמויות נוספות של משאבים מיליון חביות נפט קל/קונדנ 1 -ו

 צפויהכריש    ממאגרההפקה    ,2020105  ופברוארינואר    חודשיםב  יאן'אנרג  של  דיווחיה  לפימנובאים.  

  .2021שנת  במחצית הראשונה של להתחיל

, 1-צפון כריש בקידוח שבוצעו ההערכה פעולות תוצאות בעניין לעיל האמור המידעכי,  יובהר

 ערוך תלוי בלתי משאבים מעריך דוח בו נכלל לא אשר'יאן אנרג שלפומבי  םעל פרסו מבוסס

 .באופן עצמאי ולאמת את נכונות חברהאין ביכולת ו, PRMS-ה לכללי בהתאם

 .ותנין כריש המאגרים שלאינה נושאת בהוצאות תכנית הפיתוח חברה כי ה יודגש

 
ידי השותפות; העלות  -, בה הוחזק נכס הנפט באופן ישיר עללאנרג'יאן ההתקופה טרום המכירבגין ההשקעה האמורה הינה   101

ההשקעה בתקופה הנ"ל כוללת עדכון . 52.941% , קריהשותפויות מציגה את העלות של השותפות לאחר מיזוג תהמפורט
 .אלפי דולר 3,651-כבסך של  (קיטון)תקציב 

102  https://www.gov.il/he/Departments/news/spokesperson_development 
103  https://maya.tase.co.il/reports/details/1224643 
  https://maya.tase.co.il/reports/details/1260983/2/0'יאן:אנרגהודעת ראו   104
105 263.pdfhttp://ir1.q4europe.com/IR/Files/RNSNews/34273371/Energean_14594 



 

 158 -א 

 

 השלכות משבר הקורונה

ודאות גבוהה -, עקב משבר הקורונה קיימת במועד אישור הדוח אילעיל )ו(1.7.2 סעיףבכמפורט 

ולאחריה על הכלכלה העולמית   2020וחריגה בנוגע להשלכות האפשריות של המשבר בהמשך שנת  

ועל מחירי האנרגיה בפרט. ככל שיימשך או יחמיר משבר הקורונה עשוי הדבר לגרום לעיכוב   בכלל,

בהתקדמות עבודות הפיתוח של המאגרים כריש ותנין וכתוצאה מכך יפחת השווי הנוכחי של 

 ממאגרי כריש ותנין.ם להם זכאית החברה, במישרין ובעקיפין, תמלוגיה

התיאור לעיל בעניין הפעולות המתוכננות בחזקת כריש,  -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
לרבות לוחות זמנים לביצוען, ומועד התחלת הזרמת הגז ממאגר כריש הינן מידע צופה פני עתיד 
כמשמעו בחוק ניירות ערך, ומבוסס על פרסומים פומביים של אנרג'יאן בלבד. ביצוע תכנית 

שונה מהותית מהמפורט לעיל והוא מותנה,  העבודה בפועל, לרבות לוחות הזמנים עשוי להיות
 .בין היתר, ברגולציה החלה, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית

 ועד  1.1.2017  מיום  וכריש  תנין  בחזקות  בפועל  שבוצעו  העיקריות  הפעולות  של  תמציתי  תיאור  להלן

  :מתוכננות פעולות של תמציתי תיאור וכן, הדוח אישורלמועד 

 חזקת כריש

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה או של תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
  הנפט )באלפי דולר(

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של 
בתקציב  חברהה

 )באלפי דולר(

 ותנין כריש מאגרי של הפיתוח תוכנית אישור • 2017

 עם ספקים וקבלנים התקשרויות •

 .סביבתי סקר עריכת •

- - 

 קבלת החלטת השקעה סופית  • 2018

 FPSO (Floatingייצור של  התחלתתכנון ו •
Production Storage and Offloading  בעל )

 0.8-בשנה וכ BCM 8-של כ מירביכושר הפקה 
מיליון חביות נוזלים פחממניים, שיחובר 

 אינטש לחוף דור. 24באמצעות צינור 

ימית שתחבר -תכנון של מערכת ההולכה התת •
-את בארות ההפקה של מאגר כריש אל ה

FPSO . 

- - 

2019 
 

 .FPSO -ההמשך תכנון וייצור של  •

ביצוע קידוח חיפוש ראשון בפרוספקט "כריש  •
 .2019מרץ צפון" בחודש 

קדיחת והשלמת שלוש בארות הפקה, החל  •
 ותחילת השלמתן. 2019מהרבעון השני לשנת 

המשך תכנון, ייצור והנחה של מערכת ההולכה  •
ימית שתחבר את בארות ההפקה של -התת

 .FPSO-מאגר כריש אל ה

תחילת הזרמה מסחרית של גז ונוזלים  •
 .2021פחממניים ממאגר כריש בשנת 

- - 

 ואילך 2020
 

 השלמת שלוש בארות הפקה. סיום •

-ייצור והנחה של מערכת ההולכה התת סיום •
 FPSO-ימית שתחבר את בארות ההפקה אל ה

 .ואל החוף

(, שיוצר Hull-)ה FPSO-ה גוףשל  הפלגה •
 התקנת לטובתבמספנה בסין, לסינגפור, 

-)ה ובקונדנסט בגז והטיפול ההפקה מערכות
Topsides .) 

 בגז והטיפול ההפקה מערכות התקנתסיום  •
 .בסינגפור FPSO-על גבי גוף ה ובקונדנסט

- - 
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 חזקת כריש

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה או של תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
  הנפט )באלפי דולר(

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של 
בתקציב  חברהה

 )באלפי דולר(

ועליו כל המערכות  FPSO-ה של הפלגה •
 .ישראללהרלוונטיות 

תחילת הזרמה מסחרית של גז ממאגר כריש  •
 .2021בשנת 

קידוחי הפקה נוספים במאגר כריש,  תקדיח •
 .שיידרש ככל, צפון כריש במאגר לרבות

 

 חזקת תנין

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה או של תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
  הנפט )באלפי דולר(

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של 
בתקציב  חברהה

 )באלפי דולר(

 אישור תוכנית הפיתוח של מאגרי תנין וכריש. • 2017
אנרג'יאן ולפי תוכנית הפיתוח,  דיווחיעל פי 

מאגר תנין יפותח בשלב שני, לאחר פיתוח 
מאגר כריש )כמפורט לעיל( בהתאם, בין היתר, 
לביקושים בשוק, תפקוד הבארות וביצועי 

 המערכת ובהתאם ללוח זמנים שטרם נקבע.

- - 

 - - ימית שתחבר -תכנון של מערכת הולכה תת • 2018

 הפקה. בארות ה תכנון •  2019

ימית שתחבר -המשך תכנון מערכת הולכה תת •
 .FPSO-את בארות ההפקה אל ה

- - 

המשך תכנון, ייצור והנחה של מערכת הולכה  • ואילך 2020
-ימית שתחבר את בארות ההפקה אל ה-תת

FPSO . 

בארות  של וחיבור, השלמה קידוח, תכנון •
 .ימית-אל המערכת התת הפקהה

- - 

 

 התיכון-הים בשטחפעילות שהופסקה  1.7.12

 בהם הופסקה בשנים האחרונות:   שהפעילותנכסי נפט  בדבר פרטיםלהלן 

 "(רועי רישיון)להלן: " רועי/399 רישיון (א)

השתתפות בשיעור של , הוקנתה לשותפות אופציה לרכוש זכויות 26.11.2012על פי הסכם מיום 

לשותפים על מימוש האופציה,   19.3.2019ביום    ה( ברישיון רועי. השותפות הודיע100%)מתוך    20%

זו הוסכם בין הצדדים על שינויים מסוימים בתנאי האופציה, לפיהם תרכוש השותפות  מסגרתוב

 היההעסקה  להשלמת שנקבעוהתנאים המתלים  אחדברישיון.  24.99%מרציו זכויות בשיעור של 

התקבלה החלטת הממונה על התחרות לפיה לא  28.7.2019מתן פטור מאישור הסדר כובל. ביום 

, תוקפו של רישיון רועי חברהמאישור הסדר כובל. למיטב ידיעת ה המבוקשפטור הניתן לצדדים 

 22.3.2020ביום  תכנית העבודה ברישיון לא בוצעה על ידי השותפים.  ו,  14.4.2020צפוי לפקוע ביום  

הן נאלצות כי במשרד האנרגיה דיווחה רציו כי השותפות ברישיון הודיעו לממונה על ענייני הנפט 

 לפרוש מהרישיון ולהחזיר לידי המדינה את זכויות ההשתתפות שלהן בו. בנסיבות אלו, נכון למועד

 ברישיון רועי כנכס נפט שהפעילות בו לא תימשך.  חברה ה הדוח רואה אישור
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 "(ערן רישיון)להלן: " ערן/353 רישיון (ב)

אשר  הרישיון הארכת אי עם בקשר משפטי הליךערן. לפרטים אודות  רשיוןפקע  14.6.2013 ביום

 להלן. (1)ח()1.7.31 סעיףראו , הסתיים בהסדר גישור

  התיכון-בתגליות בים מוצריםה 1.7.13

 טבעי גז (א)

)אף שבעת הטיפול בו  "יבש" מוגדרידי השותפות -המוחזקים על במאגריםהגז הטבעי שנתגלה 

וללא מרכיבים קורוזיבים, ומורכב רובו ככולו מגז  מופרדים ממנו כמויות קטנות של נוזלים(

 מתאן. ככזה, הטיפול הנדרש בכדי להעבירו אל הלקוחות הינו מינימאלי. 

)א( באמצעות צנרת; )ב( באמצעות הנזלתו  :ככלל ניתן להוביל גז טבעי בשלוש דרכים עיקריות

צלסיוס מתחת לאפס, אשר  מעלות 161ידי קירורו לטמפרטורה של -( עלLNG)קרי, להופכו לנוזל, 

)ג( באמצעות דחיסתו -ומאפשר את הובלתו ואחסונו בכמויות גדולות; ו 600מקטין את נפחו פי 

(CNG כך שנפחו מצטמצם פי ,)כתלות בלחץ הדחיסה.  300-100 

הן גז נוזלי והן גז דחוס ניתן להוביל בכמויות גדולות ולמרחקים גדולים באמצעות מכליות 

 ייעודיות.  

 וכן, לעיל )א(1.7.14 סעיף, ראו בו ושינויים התפתחויות לרבות המקומי הגז שוקאודות  רטיםלפ

 .   להלן  )ב(1.7.14  סעיף, ראו  הבינלאומי  בשוק  ומכירתו  הטבעי  הגז  לייצוא  האפשרות  אודות  לפרטים

 קונדנסט (ב)

טבעי, מופק גם קונדנסט, שהינו תוצר טבעי של תהליך העיבוי   גזתהליך ההפקה והטיפול ב  במהלך

של מרכיבים שונים בגז הטבעי ונגרם כתוצאה מהפרשי הלחץ והטמפרטורה השוררים במאגר לבין 

 יהיהשניתן ררים על פני השטח. לקונדנסט נדרש טיפול מינימאלי, שעיקרו ייצוב, בכדי אלו השו

 שיעור להעבירו ללקוחות השותפות והוא משמש בעיקר כחומר גלם בייצור תזקיקי נפט. יצוין, כי 

 יחסי. היקף הקונדנסט המופק נגזר באופן ןהוא קטהמופקת לכמות הגז  ביחסהמופק הקונדנסט 

באופן ישיר מכמות הגז הטבעי המופקת ועומדת על מספר חביות בודדות לכל מיליון רגל מעוקב 

לאספקת  בהסכמיםיחד עם שותפיה  השותפותלפרטים אודות התקשרות (. MMCFשל גז טבעי )

 .להלן )ו(1.7.14 סעיף ראוומפרויקט לוויתן,  תמרקונדנסט מפרויקט 

 לקוחות 1.7.14

 ולוויתן  תמר יהדוח, מספקת השותפות יחד עם שותפיה בפרויקט אישורנכון למועד : מקומי שוק (א)

ללקוחות  וכןהחשמל, ליצרני חשמל פרטיים, לחברות שיווק של גז טבעי, לחברת גז טבעי 

ף סעי, כמפורט בולוויתן תמר מפרויקטיקונדנסט  כןו להלן )ד(1.7.14 ףכמפורט בסעי תעשייתיים,

, ממשיכים שותפי תמר ולוויתן לקיים משאים ומתנים, בשלבים שונים, כן כמולהלן.  )ו(1.7.14

למשק המקומי מפרויקטי תמר   וקונדנסטעל הסכמים מחייבים לאספקת גז טבעי   במטרה לחתום

 ולוויתן.



 

 161 -א 

 

בפרויקט   ןותמר פטרוליום, ביחד עם שותפיה  השותפות  מייצאות  ,למועד פרסום הדוח  נכון:  ייצוא (ב)

 הסכם  על  וחתמלהלן, וכן    (א1)ה()1.7.14  יףסעב  יםהמפורט  מיםגז טבעי לירדן בהתאם להסכ  ,מרת

. להלן (ב1)ה()1.7.14כמפורט בסעיף  למצריםבפרויקט תמר  ןלאספקת גז ביחד עם שותפיה מחייב

עם שותפיה בפרויקט לוויתן, גז טבעי למצרים ולירדן בהתאם  ביחד, השותפות מייצאת, בנוסף

 טבעי   גז  לייצואמשאים ומתנים    מתנהליםכמו כן,  להלן.    (2)ה()1.7.14ף  סעילהסכמים המפורטים ב

 .להלן (3)ה()1.7.14 סעיףב כמפורטלצרכנים נוספים, 

ביותר של השותפות  יםהגדול ותהלקוח םה ודולפינוס NEPCO, חברת החשמל: עיקריים לקוחות (ג)

ישפיע באופן   םאו אי קיומ  לוויתן  ושותפילבין שותפי תמר   םבינ  מום שנחתמיולפיכך ביטול ההסכ

חברת החשמל ל  גז  ממכירותמהותי על פעילות השותפות והכנסותיה העתידיות. הכנסות השותפות  

מסך הכנסותיה,  46% -וכ 50% -, כ54% -היוו כ 2019 -ו 2018, 2017תמר בשנים  מפרויקט

מיצרני חשמל פרטיים, לקוחות תעשייתיים  תההי 2019בהתאמה. יתרת הכנסות השותפות בשנת 

 הטבעי הגז אספקת תחילת לאורשראל ובירדן וחברות שיווק של גז טבעי. להערכת השותפות, בי

 מלוא  את  למכור  בותהי, ולייצוא, ולאור מחויהחשמל  לחברת  לרבות,  המקומי  לשוק  לוויתן  ממאגר

, להלן )א(1.7.26 סעיףב כמפורט הגז מתווה להוראות בהתאם, ודלית תמר בחזקות זכויותיה

-כ 2021-ו 2020 יםבשנ להוות צפויותולדולפינוס  NEPCO, חברת החשמלל מכירותהכנסותיה מ

 שותפי מיהסכ בדבר לפרטים בשנים האמורות. השותפות הכנסותמסך  ,בהתאמה, 68% -וכ 65%

 (2)ה()1.7.14-ו  (1)ה()1.7.14  סעיפיםודולפינוס ראו    NEPCOהחשמל,  חברת    עם ושותפי לוויתן  תמר

 להלן.

, הכנסותיה מחברת החשמלביחס להיקף  החברה תוהערכ – עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה

NEPCO  חוקל א32סעיף תו בכמשמעומהווה מידע צופה פני עתיד  ,הקרובות בשניםודולפינוס 

כי יתממש, כולו או חלקו, באופן המפורט לעיל או בכל אופן אחר,   ודאותניירות ערך, אשר אין כל  

ם לרבות, בין והעשוי להתממש באופן שונה מהותית מהמתואר לעיל, וזאת עקב גורמים שוני

ידי כלל לקוחות פרויקטי -היתר, שינויים בהיקף, קצב ועיתוי צריכת הגז הטבעי והקונדנסט על

מחירי מכירת הגז טבעי והקונדנסט ודולפינוס,  NEPCOתמר ולוויתן, לרבות חברת החשמל, 

 .בשיעור אחזקות השותפות במאגר תמר ירידהה מועדוממאגרי תמר ולוויתן, 

 לאספקת גז טבעי  התקשרויות (ד)

  תמר שותפיידי -על טבעי גז למכירת הסכמים (1)
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"מ בע  כוח  אנרגיות  ודליההדוח. יצוין, כי למעט חברת החשמל   אישור, נכון למועד תמר  שותפי  של  טבעי  גז  למכירת  ההסכמים  ריכוז  את  המציגה  טבלה  להלן .א

. יתר קידוחים דלקמהכנסות  10%-מ יותר היווה 2019-2017 בשניםלשותפי תמר לקוח נוסף אשר היקף ההכנסות ממנו  אין"( דליה אנרגיות)להלן: "

הלקוחות עימם התקשרו שותפי תמר בהסכמים לאספקת גז קובצו בטבלה שלהלן בהתאם לבסיס הצמדת המחיר שנקבע בהסכמים כאמור. לפרטים נוספים 

אודות התקשרות השותפות יחד עם שותפיה בהסכם  לפרטים. להלן (1)ה()1.7.14-ו (ד1)ד()1.7.14, (ג1)ד()1.7.14קטנים  סעיפיםאודות הסכמים אלה, ראו 

 להלן. (1)ו()1.7.14 סעיףעם פז זיקוק אשדוד ראו סט מפרויקט תמר לאספקת קונדנ

תחילת   שנת 
 אספקה  

  אספקת תקופת 
 106הבסיסית  הגז

קיימת אפשרות   האם
 הארכה? 

  כוללת מרבית  כמות
(  100%) לאספקה

(BCM )107 

  עד שסופקה הכמות 
ליום  
31.12.2019(100% )

(BCM ) 

 הגז  למחיר העיקרי  ההצמדה בסיס

לחברת החשמל  שנים 15 2013 108החשמל חברת
 אפשרותקיימת ה

להארכה בעוד 
 שנתיים נוספות.

 U.Sמדד המחירים לצרכן האמריקאי ) 30-כ  87-כ
CPI) 

לכל אחד אפשרות  שנים 17 2015 109אנרגיות  דליה 
להארכה מהצדדים 

בעוד שנתיים 
 נוספות.

נוסחת ההצמדה מבוססת בעיקרה על  5.2-כ 23.3-כ
הצמדה לתעריף ייצור החשמל וכוללת 

 "מחיר רצפה".

  פרטיים  חשמל יצרני
 אחרים

שנים  15-18 2013-2020
 מיםהסכמ חלק

 ותלתקופ נקבעו
 יותר.  ותקצר

בחלק מההסכמים 
 כללקיימת אפשרות 

 מהצדדים אחד
 לתקופההארכתם ל

במרבית ההסכמים נוסחת  16-כ 44.6-כ
ההצמדה מבוססת על הצמדה 
לתעריף ייצור החשמל 

 
ת את הכמות החוזית והרוכש כנהבמרבית ההסכמים, תקופת אספקת הגז, שתחילתה ממועד ההזרמה ביחס להסכם הרלוונטי, תהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת לעיל, או עד אשר תצרו  106

 המירבית הקבועה בהסכם, לפי המוקדם.
 1.7.16 סעיףלרכוש הינה נמוכה מכמות זו )לפרטים ראו  הלקוחות לספק ללקוח במשך תקופת ההסכמים. הכמות אותה התחייבוכמות זו הינה הכמות המירבית אותה התחייבו שותפי תמר   107

 להלן(.
(, בהתבסס על כמויות הגז המינימאליות לגביהן קיימת 100%מליוני דולר ) 4,250-על כ עומדת, יתרת ההיקף הכספי של ההסכם עם חברת החשמל 19.2031.12להערכת החברה, נכון ליום   108

לפרטים  הגז במהלך תקופת האספקה. לגבי מחיר חברהובהתבסס על הערכת ה)כהגדרתו להלן(  Carry Forward -ה (, בהנחה של מימושTake or Payהתחייבות לרכישה או לתשלום עבורן )
רוליום, ישראמקו, דור ואוורסט( בקשר אודות תיקון אפשרי להסכם בין שותפי תמר לבין חברת החשמל ולפרטים אודות מגעים המתנהלים בין חברת החשמל לבין חלק משותפי תמר )תמר פט

 להלן.  23(ד.1)ד()1.7.14 המשפטי בקשר לכך, ראו סעיףלהלן. לפרטים אודות ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי לחברת החשמל וההליך  21(ד.1)ד()1.7.14עם תיקון אפשרי להסכם, ראו סעיף 
(, וזאת בהתבסס על כמויות הגז המינימאליות לגביהן קיימת 100%דולר )מיליוני    ,2501-על כ  עומדת  , יתרת ההיקף הכספי של ההסכם עם דליה אנרגיות931.12.201  להערכת החברה, נכון ליום  109

ובהתבסס על הערכת החברה )כהגדרתו להלן(  Carry Forward -ה ה של אי מימושת הפחתת הכמויות בהתאם למתווה הגז, בהנחח(, בהנTake or Payהתחייבות לרכישה או לתשלום עבורן )
 לגבי מחיר הגז במהלך תקופת האספקה. 
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תחילת   שנת 
 אספקה  

  אספקת תקופת 
 106הבסיסית  הגז

קיימת אפשרות   האם
 הארכה? 

  כוללת מרבית  כמות
(  100%) לאספקה

(BCM )107 

  עד שסופקה הכמות 
ליום  
31.12.2019(100% )

(BCM ) 

 הגז  למחיר העיקרי  ההצמדה בסיס

של בין שנה לשלוש 
  110שנים נוספות.

ובחלקה הקטן למדד 
 המחירים לצרכן האמריקאי.

במספר הסכמים נוסחת 
ההצמדה מבוססת ברובה על 
הצמדה לתעריף ייצור החשמל 
ובחלקה הקטן למחירי הברנט 

(Brent .) 
בכל ההסכמים מחיר הגז 

ידי נוסחה הכוללת -נקבע על
בסיס והצמדה וכולל מחיר 

 "מחיר רצפה".
 

תעשייתיים  לקוחות
 טבעי גז לשיווק וחברות

מההסכמים  חלקב שנים 3-7 2013-2018
 כללאפשרות  קיימת

 מהצדדים אחד
 לתקופההארכה ל

שנתיים  עד של
 נוספות.

במרבית ההסכמים נוסחת ההצמדה  6.1-כ 7.6-כ
מבוססת על הצמדה למחירי הברנט 

(Brent ) וכוללת "מחיר רצפה" )כאשר
בהסכם אחד, בנוסף לאמור לעיל, נוסחת 
ההצמדה גם מבוססת בחלקה הקטן על 
תעריף ייצור החשמל(. באחד מההסכמים 
נוסחת ההצמדה מבוססת על מחירי 
דלקים נוזליים וכוללת "מחיר רצפה" 
ובהסכם נוסף נוסחת המחיר מבוססת על 

 מחיר הבסיס שנקבע במתווה הגז.

 -ו APC - ייצוא מיהסכ
JBC (סעיףב כמתואר 

 להלן(  (א1)ה()1.7.14
 

)לפרטים  2017
  סעיףנוספים ראו  

  (א1)ה()1.7.14
 להלן(

לכל יש אפשרות  שנים  15
אחד מהצדדים 

לתקופה הארכה ל
 שנתיים נוספות.של 

נוסחת ההצמדה מבוססת  על הצמדה למחירי  0.4-כ 3.1-כ
 וכוללת "מחיר רצפה".  (Brentהברנט )

דולפינוס   –ייצוא  הסכם
 סעיףבהרחבה ב כמתואר)

 להלן( (ב1)ה()1.7.14
 

ראו   לפרטים
 סעיף

 (ב1)ה()1.7.14
 להלן

לכל אחד  אפשרות שנים  15-כ
 להארכהמהצדדים 
 .נוספות בשנתיים

נוסחת ההצמדה מבוססת על הצמדה למחירי  - 25.3-כ
 וכוללת "מחיר רצפה".  (Brentהברנט )

  58-כ 190.9-כ    "כסה

 
בין שותפי תמר לבין חברת  םשנחת הסכם זה ובכללאשר ניתן להאריך את תקופתם עד למועד תחילת ההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכריש,  מיםהסכ מספרבלמעט תקופת ההארכה שנקבעה   110

 . 19.4.2019"ן ביום זבבין שותפי תמר לבין  שנחתם והסכם "(הסכם כי"ל מתמר)להלן: " 21.2.2018"( ביום כי"לכימיקלים לישראל בע"מ )להלן: "
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 : 111בהתאם לבסיס הצמדת המחיר הקבוע בהם 2019-ו 0182 ,2017( בשנים השותפות חלק) תמר פרויקטנתונים אודות הכנסות  הכוללת הטבללהלן  .ב

 

 בסיסי ההצמדה העיקרי למחיר הגז 2019שנת  2018שנת  2017שנת  

סך הכנסות  שם הלקוח
 )במיליוני דולר(

% מסך כל -ב
 ההכנסות 

סך הכנסות 
 )במיליוני דולר(

% מסך כל -ב
 ההכנסות 

סך הכנסות 
 )במיליוני דולר(

% מסך כל -ב
 ההכנסות 

חברת החשמל 
(CPI) 

מדד המחירים לצרכן האמריקאי   46-כ 209.3-כ 50-כ 256.8-כ 54-כ 282.1-כ
(U.S CPI ) 

 יצרני חשמל פרטיים
 

נוסחת ההצמדה מבוססת בעיקרה על 
הצמדה לתעריף ייצור החשמל וכוללת 

 10-כ 44.9-כ 10-כ 52.4-כ 11-כ 60.2-כ דליה אנרגיות  רצפה"."מחיר 

 32-כ 143.9-כ 30-כ 157.8-כ 23-כ 123.8-כ אחרים

 לקוחות תעשייתיים וחברות שיווק
 

נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על 
 (Brentהצמדה למחירי הברנט )

 12-כ 55.2-כ 10-כ 49.5-כ 12-כ 64.1-כ  וכוללת "מחיר רצפה".

 

החל   22%; ובשיעור של  31.12.2018ועד ליום    1.7.2017החל מיום    25.7%  -; בשיעור של כ30.6.2017עד ליום    31.25%ת בטבלה משקפות החזקה של השותפות בפרויקט תמר בשיעור של  ההכנסו  111
 .1.1.2019מיום 
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 תמר שותפיידי -על שנחתמוהמקומי  למשקנוספים אודות כל ההסכמים למכירת גז טבעי  פרטים .ג

( בעבור Take Or Payהסכמי מכירת הגז הטבעי, התחייבו הרוכשות לרכוש או לשלם ) במרבית .1

כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם האספקה )להלן: 

"(. במידה ואותן רוכשות לא ירכשו את הכמות המינימאלית בשנה כלשהי, הכמות המינימאלית"

בין הכמות המינימאלית שהוגדרה לבין הכמות שים בעבור ההפרש הן תחוייבנה לשלם למוכר

בהם נכללה התחייבות לכמות המינימאלית  בהסכמיםכי,  יצויןת. ושנרכשה בפועל על ידי הרוכש

, נקבעו הוראות ומנגנונים המאפשרים לרוכשות, לאחר שצרכו את הכמות המינימאלית כאמור

עד ליתרת כמות הגז שלא  וזאתגז ללא תשלום נוסף, לחיוב בגין שנה מסוימת, לקבל באותה שנה 

נצרכה בשנים קודמות ואשר בגינה שילמו למוכרים במסגרת התחייבותן לכמות מינמאלית לחיוב, 

 (.Make Upכאמור לעיל )

ידי -הסכמי האספקה מנגנון של צבירת יתרה בגין כמויות עודפות שנצרכו על מרביתעוד קובעים 

ת לרכישת הכמות המינימאלית כאמור ויצולה להפחתת חובת הרוכשת בשנה כלשהי ונוהרוכש

 "(. Carry Forwardלעיל במספר שנים לאחר מכן )להלן: "

 מהסדר  פטור  הענקת  בדבר  להלן  )א(1.7.26  סעיףב  האמורות  התחרותהחלטות הממונה על    בעקבות .2

 חברת   עם  ההסכם  למעט  שנים  7-מ  ארוכה  הבסיסית  האספקה  תקופת  בהם  להסכמים  בקשר  כובל

לכל אחת  ניתנהעם לקוחות  שנחתמוהסכמים  בשישה"(, טווח ארוכי הסכמים)להלן: " החשמל

 השנתית  מהכמות  50%-כ  על  תעמוד  שזו כך,  המינימאלית  הכמות  את להקטיןמהרוכשות אופציה  

 כפי להתאמות בכפוף, האופציה מימוש על להודעה שקדמו השנים בשלוש שצרכה הממוצעת

"(. עם הקטנת הכמות המינימאלית יופחתו האופציה: "סעיף זהב)להלן  האספקה בהסכם שנקבע

 תחרותאודות החלטות הממונה על ה לפרטיםבהתאם יתר הכמויות שנקבעו בהסכם האספקה. 

 . להלן (3)ב()1.7.27 סעיף אור האמורות

 יצרני   מספרעם   להסכמים ניםתיקו, חתמו שותפי תמר על  2019בהקשר זה יצוין, כי בתחילת שנת  

, לרכוש מפרויקט תמר היצרנים אותם והתחייב םבמסגרתדליה אנרגיות, , לרבות פרטיים חשמל

במהלך התקופה שהחל ממועד  םבמתקניה כויצריש הטבעיא כמויות הגז את מלו ,בלעדי באופן

 :סעיף זהאת האופציה )להלן ב יממשו היצרנים אותםהזרמת הגז ממאגר לוויתן ועד למועד שבו 

, הוסכם בין הצדדים כי לצורך ניםתיקוה םאותבמסגרת  ,. כמו כןיממשוש"(, אם וככל התקופה"

בשלוש השנים שקדמו   האמורים  מיםההסכתחת   היצרנים אותם  ושצרכחישוב הכמות הממוצעת  

להודעה על מימוש האופציה ביחס לתקופה, יעשה החישוב על בסיס הכמות המינימאלית )בהתאם 

 כלל ועל. בפ אשר יצרכו (, ולא על בסיס הכמות כאמור מיםלהסכ ניםבתיקולמנגנון שנקבע 

 . אנרגיות דליה עם להסכם תיקוןה לרבות, לתוקפם נכנסו להסכמים התיקונים

לתקופה העולה  16.8.2015לאספקת גז טבעי שנחתמו החל מיום  בהסכמיםמתווה הגז,  בעקבות .3

שנים ניתנה לצרכן זכות חד צדדית לקיצור תקופת ההסכם. זכות זו תינתן גם בהסכמים  8על 

 .(ג3)א()1.7.26 סעיףשנים. לפרטים ראו  8לתקופה העולה על  13.12.2020שיחתמו עד ליום 

, מנצלת 2012אוקטובר  חודש אספקת מלוא הכמויות הקבועות בהסכמי האספקה שנחתמו לפני .4

א הקיבולת של מערכת ההפקה, הטיפול וההולכה של פרויקט תמר ובזמני שיא הצריכה את מל

"( ולפיכך בהסכמים למכירת גז טבעי שנחתמו מחודש פקהמערכת הה: "סעיף זה)להלן ביחד ב

קיבולת   כאשרותסתיים    2015במהלך חודש מאי    החלהנקבעה תקופת ביניים אשר    2012אוקטובר  
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: סעיף זהאת הכמויות הקבועות בהסכמי האספקה )להלן בלהם לספק  תאפשרמערכת ההפקה 

ביניים תהיה כפופה, בין היתר, ה"(. אספקת הגז על פי הסכמים אלה בתקופת תקופת הביניים"

לכמויות הגז שתהיינה זמינות באותה העת, לאחר אספקת הגז ללקוחות שחתמו על הסכמי 

בהתאם למנגנונים שנקבעו בכל אחד מהסכמי האספקה  2012אוקטובר  חודשאספקה לפני 

ת הביניים לא תחול ההתחייבות לרכישת הכמות האמורים. בכל ההסכמים האמורים במשך תקופ

 נחתמו  עמם  הלקוחות  למרבית  תמר  שותפי  הודיעו  2016  נובמבר  בחודשהמינימאלית כאמור לעיל.  

 חתימת קדימות סדרפי -)על כאמור 2012 אוקטובר מחודש החל טבעי גז למכירת הסכמים

"מ )להלן: בע רותם.פי.סי ואו"מ בע אנרגיה דוראד ובהם פרטיים חשמל יצרני לרבות(, ההסכמים

"OPC ,)"תקופת תסתיים 30.9.2020 ביום כי, תעשייתיים ולקוחות טבעי גז לשיווק חברות 

 מחייב  בסיס  על  ההסכמים  תחת  טבעי  גז  אלו  ללקוחות  לספק  יוכלו  תמר  שותפי,  ובהתאם  הביניים

 תקופת  סיום מועד כי האמורים ללקוחות תמר שותפי הודיעו 22.1.2020 ביוםהחל ממועד זה. 

לו שותפי תמר לספק הח  זה  ממועד  החלובהתאם,    1.3.2020( הוקדם ליום  30.9.2020)קרי    הביניים

 . מחייב בסיס על טבעי גז אלו תללקוחו

 ההסכם לסיום זכות: הבאים בנושאים, היתר בין, נוספות הוראות נקבעו האספקה בהסכמי .5

 גז  ממקורות האמורות  לרוכשות  גז  לספק  תמר  שותפי  זכות,  מהותית  התחייבות  הפרת  של  במקרה

 אי של במקרה או תמר מפרויקט הגז באספקת עיכוב של במקרה פיצויים מנגנוני, אחרים טבעי

, הוראות בעניין זכות בהסכם הצדדים לאחריות מגבלות, בהסכם הקבועות הכמויות אספקת

פי ההסכמים, פטור מאחריות הצדדים בהתקיימות אירוע כח -הצדדים להמחות את זכויותיהם על

 ליחסים  בנוגע  וכןעליון )כהגדרתם בהסכמים(, מנגנונים ליישוב סכסוכים ומחלוקות בין הצדדים,  

  .האמורות לרוכשות הגז לאספקת הקשור בכל עצמם לבין המוכרים בין

הודעות   להם  למסור  בכוונתם  כי,  נוספים  לקוחות  למספר  תמר  שותפי  הודיעו  2020  פברוארבחודש   .6

, וזאת בהתאם לתקופות ההודעה המוקדמת עימם  בהסכמיםבדבר סיום תקופת הביניים הקבועה  

 .הקבועות בהסכמים

 לאורם.  ומתפרשיםההסכמים כפופים לחוקי מדינת ישראל  .7

 החשמל חברת לבין תמר שותפי בין גז אספקת הסכם אודות נוספים פרטים .ד

 ביום ותוקן 14.3.2012 ביום נחתםאספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל  הסכם  .1

 עם בקשר ,היתר בין ,"(ההסכם: "סעיף זה)להלן ב 1.9.2016 וביום 7.5.2015 ביום, 22.7.2012

  .החשמל חברת תצרוך אותן הגז כמויות להגדלת האופציות מימוש

ההסכם תימשך עד לאספקת הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם או עד ליום  תקופת .2

, לפי המוקדם מביניהם, אלא אם כן ההסכם יסתיים קודם לכן על ידי אחד הצדדים 1.7.2028

 . בהתאם לתנאי ההסכם או ההסכם הוארך בהתאם לתנאיו

-לכ  BCM  78-ות החוזית הכוללת מכלחברת החשמל אופציה להגדלת הכמ  ניתנה  ההסכם  במסגרת .3

BCM 87  מתייחסת"(. האופציה האופציה: "סעיף זה)להלן בולהגדלת הכמות השעתית המירבית 

את האופציה  לממשהחשמל  חברת תוכל 15.4.2013לשתי תקופות כמפורט להלן: )א( עד ליום 

 האופציה )להלן: "  31.12.2018  ועד  1.1.2017  מיום  החלעל הגדלת כמויות הגז אותן תצרוך    להודיע

 המשךעל  להודיעאת האופציה  לממשחברת החשמל  תוכל 15.4.2015"(; )ב( עד ליום הראשונה
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 האופציהועד לתום תקופת ההסכם )להלן: " 1.1.2019 מיום החל המוגדלותצריכת כמויות הגז 

 וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.  ,"(השנייה

 הראשונההחשמל לשותפי תמר על החלטתה לממש את האופציה  חברתהודיעה  11.4.2013ביום  .4

החלטתה לממש  עלהודיעה חברת החשמל לשותפי תמר  16.4.2015וביום  ,2018סוף שנת לעד 

  .השניהבאופן חלקי את האופציה 

 הגדלת מועד, הוסכם כי החשמל חברתלבין  תמר שותפילהסכם אספקת הגז בין  תיקון במסגרת  .5

 . 2018 שנת לסוף עד ויימשך 1.1.2017 ליום נקבע הכמויות

 לחיוב השנתיתהמינימאלית  הכמותלעיל,  4בהתאם למימוש אופציות ההגדלה כאמור בס"ק  .6

-על כ  עמדה( 31.12.2016 למועד מימוש האופציה הראשונה )קרי: ועדממועד ההפעלה המסחרית 

BCM 3.5כ על עמדה 31.12.2018ועד ליום  1.1.2017החל מיום  ב. הכמות המינימאלית לחיו-BCM 

הגז של שותפי תמר ליצרני חשמל פרטיים והיקף   מכירות  להיקף  בהתאם  להתאמות  בכפוףלשנה )  5

 לתוםועד    1.1.2019החל מיום    לשנה(.  BCM 3.6-כמ  פחות לא  אך  החשמלייצור החשמל של חברת  

לשנה. ההסכם כולל הוראות  BCM 3-כ על תעמוד לחיוב המינימאלית הכמות, ההסכם תקופת

סיבות של כח עליון או של אי לעניין חישוב והתאמת הכמות המינימאלית לחיוב ובכלל זה בנ

ידי -נקבע, מנגנון של צבירת יתרה בגין כמויות עודפות שנצרכו על עודידי המוכרים. אספקה על 

ת לרכישת הכמות המינימאלית כאמור ות בשנה כלשהי וניצולה להפחתת חובת הרוכשוהרוכש

חשמל להפחית  "(, בהתאם רשאית חברתCarry Forwardלעיל במספר שנים לאחר מכן )להלן: "

 בשנה.  BCM 1.75את הכמות הנרכשת, תוך ניצול המנגנון כאמור, עד לרמה של 

 לצרכן המחירים מדדפי נוסחה הכוללת מחיר בסיס והצמדה המבוססת על -הגז נקבע על מחיר .7

ואילך.  2020לשנה משנת  1%ובהפחתת  2019לשנה עד שנת  1% בתוספת (,U.S CPI) האמריקאי

דולר. ביחס   5.042פי מחיר בסיס של  -חושב על  2011בשנת    MMBTUמחיר הגז בגין יחידה אחת של  

 הכמויות להגדלת ותהחשמל במסגרת האופצי חברתלכמויות הגז הטבעי הנוספות שתצרוך 

 MMBtuעבור כמויות הגז שנצרכו מעל ) זהג, מוצמד מחיר 2014הנקובות בהסכם, החל משנת 

 וההוספה(, U.S CPI) האמריקאי לצרכן המחירים במדד השינוי משיעור 30%-ל רקלשעה(  24,000

 אינה חלה. לעיל כאמור לשנה 1% של ההפחתה או

נקבעו שני מועדים בהם רשאי כל צד לבקש התאמת המחיר )בהתאם למנגנון שנקבע  בהסכם .8

שנקבע בחוזה אינו מתאים עוד לחוזה ארוך טווח עם קונה   המחירבדעה כי  בהסכם(, אם אותו צד  

 ההפעלה ממועד שנים 11-ו שנים 8 בחלוף: הישראלי בשוק לשימוש טבעי גז לצריכת עוגן

 לפי(,  1.7.2024  -ו  1.7.2021( מפרויקט תמר )קרי:  1.7.2013)כהגדרתו בהסכם החל ביום    המסחרית

 ההתאמה  ( )להלן: "מועד ההתאמה הראשון"(1.7.2021) הראשון. במועד ההתאמה המוקדם

( 1.7.2024)תוספת או הפחתה(, ובמועד ההתאמה השני ) 25%שתבוצע למחיר תהיה בטווח של עד 

 112)תוספת או הפחתה( מהמחיר באותו מועד.  10%תהיה בטווח של עד    שתבוצע למחיר  ההתאמה

אם שותפי תמר וחברת החשמל לא יגיעו להסכמה על שיעור התאמת המחיר, רשאי כל צד להפנות 

  את העניין להליך בוררות.

 
 לעיל. (ב1)יא()1.7.5 בסעיףבנתוני התזרים המהוון שבחזקת תמר  חברהלעניין זה ראו הנחות ה  112
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פי ההסכם, אזי הסכום -לא ישלם במועד תשלום הנדרש ממנו על להסכםואחד הצדדים  במידה .9

-, החל ממועד התשלום על5%בתוספת   LIBOR ריבית בשיעור שנתי השווה לריבית  שבפיגור יצבור

ימים או יותר, אזי רשאי הצד   7פי ההסכם ועד למועד התשלום בפועל. אם האיחור בתשלום נמשך  

יום, להשעות את מסירת הגז או קבלתו,  14הזכאי לתשלום, על ידי מתן הודעה מראש ובכתב של 

יום ממועד הפרעון הרלוונטי, אזי רשאי הצד הזכאי  120ר בתשלום נמשך ן. אם האיחוילפי העני

יום, להביא לסיום את ההסכם. מימוש הזכות  14לתשלום, על ידי מתן הודעה מראש ובכתב של 

 לסיום ההסכם לא תהווה ויתור על תרופות אחרות העומדות לאותו צד.

במקרה בו הצד השני יבצע פעולת  יהיו רשאים לסיים את ההסכם, תמר שותפיהחשמל או  חברת .10

בהסכם( שסביר כי תהיה לה השפעה מהותית לרעה על ביצוע  כהגדרתהחדלות פירעון )

אם בשל יום לפחות.  120ידי מתן הודעה מראש ובכתב של -התחייבויותיו בהתאם להסכם, על

ייבות אירוע של כוח עליון לא יהיה באפשרותם של שותפי תמר או חברת החשמל לבצע כל התח

נמשך לתקופה של  כאמור ההתחייבותמהותית הנדרשת על פי ההסכם וחוסר יכולתם לבצע את 

 90הסכם על ידי מתן הודעה מראש ובכתב של השלוש שנים רצופות, הצד השני רשאי לסיים את 

הסכימו שלא לממש כל זכות שעשויה להיות להם לסיים  תמר שותפיחברת החשמל ו .יום לפחות

תאם לכל דין, אלא ביחס להפרות משמעותיות או נמשכות של הוראות מהותיות את ההסכם בה

יום לצד המפר )אלא אם כן נקבעה תקופה קצרה יותר   120של ההסכם ורק לאחר מתן תקופה של 

 בהסכם( לתיקון ההפרה. 

ידי חברת החשמל בהתאם -לא יספקו את כמויות הגז שהוזמנו על תמר שותפי אםפי ההסכם, -על .11

פי ההסכם, -להוראות ההסכם ואי האספקה הינה בכמות העולה על שעורי הסטייה המותרים על

 סופקה שלא בכמותאת חברת החשמל בדרך של אספקת גז בחודש העוקב,  תמר שותפיאזי יפצו 

 גבוהים בשיעורים פיצויים ישולמו שבגינן חדותמיו הפרות ההסכם קובע, כן כמוובמחיר מופחת. 

 ההסכם מהוראות חלק הפרת בגין מהצדדים אחד כל לאחריות גבולות נקבעו בהסכם. יותר

הן על בסיס שנתי והן לאורך תקופת ההסכם. חברת החשמל אינה , בהסכם הקבועים בשיעורים

מל בגין נזקים או הפסדים אחראית כלפי שותפי תמר ושותפי תמר אינם אחראים כלפי חברת החש

עקיפים, תוצאתיים או עונשיים. שותפי תמר יהיו אחראים בנפרד, ולא במשותף, להפרות כאמור 

 של ההסכם.

, הגז הפקת, תמר שותפיתמר פועלים יחדיו ביחס לנושאים כגון פיתוח המאגר, מתקני  שותפי .12

. יחד עם זאת, נקבע כי אף הוראה בהסכם לא מההסכמים אחד לכלהובלתו ואספקתו בהתאם 

אחראי כלפי חברת  יהאמשותפי תמר  אחד וכלתמר  שותפיתפורש כיוצרת אחריות הדדית בין 

החשמל אך ורק ביחס לחלקו בזכויות הנפט בקשר עם אחריות שתנבע מההסכם. על אף שחברת 

, תמר שותפימטעם  החשמל רשאית להזמין כמויות גז באמצעות הודעה אחת שתומצא למתאם

 מהכמותמשותפי תמר  אחדחלקו של כל  תהאמשותפי תמר  אחדהכמות שתיחשב כמוזמנת מכל 

 המוזמנת הכוללת. 

 עם  שעתי  בסיס  על  הינה  ההסכםפי  -על  זמין  גז להעמדת  תמר  שותפי  של  והתחייבותם  הגז  אספקת .13

 .בהסכם המפורטים ולפרוצדורות למנגנונים בהתאם, לשעה מקסימלית כמות

החיבור למערכת ההולכה הארצית של נתג"ז, בסמוך למתקן הקבלה  בנקודתהגז נעשית  מסירת .14

 או בכל נקודת חיבור אחרת שתוסכם בין הצדדים. 
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לעמוד בספציפיקציות הקבועות  נדרשהמסירה בהתאם להסכם  בנקודת שמסופק הטבעי הגז .15

 הצדדים  בין  מחלוקתבהסכם. לחברת החשמל זכות לסרב לקבל גז לא תקני עד שהליקוי יתוקן. כל  

 .הכרעה לשם למומחה( כלשהו צד)לבקשת  תופנה הגז לאיכות הנוגעת

 יכולת תהיה שלנעבר בכך מותנית ההסכם פי על החשמל חברת של וזכויותיה חובותיה המחאת .16

 פרופורציונלי  חלק  אותו  גם  יועבר  שלנעבר  וכן  ההסכם  פי  על  בהתחייבויותיו  לעמוד  ופיננסית  טכנית

 מהזכויות פרופורציונלי חלק מעבירים אם)משמע  החשמל חברת של הכח תחנות של

 (.החשמל חברת של הכוח מתחנות פרופורציונלי חלק גם יקבל הוא, כלשהו לנעבר וההתחייבויות

ן, ישוחררו מאחריות על פי ההסכם, במידה ואי עמידתם ישותפי תמר, לפי העניאו החשמל  חברת .17

)לרבות התחייבות של נקיטת מאמצים סבירים( נבעה מאירוע כוח עליון,  ההסכםבהתחייבות לפי 

ורק במידה וביצועה של ההתחייבות הזו נמנע, סוכל או עוכב לאור האירוע של כוח עליון. המושג 

בהסכם וכולל בעיקר כל אירוע או נסיבות שאינם בשליטתם של חברת החשמל "כוח עליון" מוגדר  

ביצוע או חוסר יכולת של -או שותפי תמר )אשר פעלו ופועלים באופן סביר וזהיר(, אשר גרמו לאי

חברת החשמל או שותפי תמר לבצע אחת או יותר מהתחייבויותיהם )לרבות התחייבות של נקיטת 

 כם. מאמצים סבירים( על פי ההס

להסכם תיפתר על ידי החלטה של מומחה בנושאים מסוימים  הנוגעתאו תביעה מחלוקת  כל .18

שנקבעו בהסכם )בעיקרם בעלי אופי טכני מקצועי(, או בהליך של בוררות בהתאם לנהלים שנקבעו 

 בהסכם. 

הנוגעות לעניינים בהם הסכום אשר במחלוקת נמוך מהסף המוסכם שנקבע בהסכם,  מחלוקות .19

של המוסד הישראלי לבוררות עסקית ומושב  בוררותהיידונו בפני בורר יחיד, בהתאם לכללי 

הבוררות יהיה בתל אביב. כל מחלוקת בסכומים מעל הסף האמור אך בטווח מוסכם הקבוע 

בהסכם, תידון בפני מותב של שלושה בוררים והבוררות תתבצע בהתאם לכללים של בית הדין 

ת הנוגעות לעניינים שסכומם לבוררות בינ"ל בלונדון ומושב הבוררות יהיה בתל אביב. מחלוקו

עולה על הטווח האמור שנקבע בהסכם, יידונו בפני מותב של שלושה בוררים והבוררות תתבצע 

 . בהתאם לכללים של בית הדין לבוררות בינ"ל בלונדון ומושב הבוררות יהיה בלונדון

הגז שיחול   אישר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות תיקון להסכם בקשר למחיר  14.2.2019  ביום .20

לכמות הגז היומית אשר חברת החשמל תהיה רשאית להזמין  וביחסעד למועד ההתאמה הראשון 

"(. במסגרת התיקון להסכם נקבע כי החל מחודש התיקון להסכם: "סעיף זהתחת ההסכם )להלן ב

 סעיף"(, לא ייושם תקופת הביניים: "סעיף זהועד למועד ההתאמה הראשון )להלן ב 2019ינואר 

לעיל(, כך שהמחיר שישולם על ידי חברת החשמל יהיה   7צמדה הקבוע בהסכם )והמפורט בס"ק  הה

התאמת המחיר . במועד ההתאמה הראשון, תבוצע 2018המחיר החוזי שהיה בתוקף במהלך שנת 

החוזי כקבוע בהסכם, וזאת תוך התייחסות למחיר החוזי אשר היה משולם אלמלא התיקון 

 לעיל. 7להסכם, קרי המחיר החוזי בהנחת יישום ההצמדה הקבועה בהסכם כמפורט בס"ק 

לנבוע לחברת החשמל מתיקון ההסכם כאמור לעיל  עשויסכום החסכון אשר , החברה להערכת

 11-19 בין( )חלק השותפות 100%מיליון דולר ארה"ב )במונחי  85-50  בין הינוהביניים בתקופת 

 "(.סכום החסכון" :סעיף זהמיליון דולר ארה"ב( )להלן ב

 עוד נקבע בתיקון להסכם כי תופחת כמות הגז היומית המקסימאלית אשר חברת חשמל תהיה

 MMBTU -רשאית להזמין תחת ההסכם )ואשר שותפי תמר ידרשו להעמיד ככמות זמינה( מ
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, וזאת ללא הפחתת הכמות השנתית המינימאלית אשר בעבורה MMBTU 500,000 -ל 655,200

 ( שנקבעה בהסכם. take or payהתחייבה חברת החשמל לרכוש או לשלם )

התיקון להסכם יהא כפוף לקבלת אישור הגופים המממנים של חלק משותפי תמר וכן לקבלת 

אישור רשות התחרות, אם וככל שאישור זה נדרש על פי דין. יצוין, כי למיטב ידיעת השותפות, 

אישר דירקטוריון חברת חשמל את עקרונות התיקון להסכם והסמיך את הנהלת  14.2.2019ביום 

ום על התיקון להסכם לאחר קבלת האישורים הרגולטוריים הרלבנטיים, אם חברת החשמל לחת

, קיימת אי החברהוככל שיידרשו. נכון למועד אישור הדוח, טרם נחתם התיקון להסכם ולהערכת 

ודאות לגבי חתימתו, וזאת בין היתר, לנוכח התמשכות תהליך קבלת האישורים הרגולטוריים 

 .הנדרשים לחברת החשמל

הצפי לחתימת התיקון להסכם מהווה מידע צופה פני עתיד,  -דע צופה פני עתיד אזהרת מי
חוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן  לא 32סעיף בכמשמעותו 

האמור או בכל אופן אחר, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות 
גולטוריים הנדרשים לחברת החשמל טרם החתימה על התיקון להסכם, אי קבלת האישורים הר

הסכמתם של כל שותפי תמר וכן אישור  קבלתאישור הגופים המממנים של חלק משותפי תמר, 
 רשות התחרות )אם וככל שיידרש(. 

ביחס לחסכון שעתיד לנבוע לחברת החשמל מהווה מידע צופה פני עתיד,  חברההערכת ה
חוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן  לא 32סעיף בכמשמעותו 

האמור או בכל אופן אחר, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות 
ושינויים  הביניים בתקופת תמר ממאגראותן תצרוך חברת החשמל הטבעי  הגזשינויים בכמויות 

 במדד המחירים לצרכן האמריקאי בתקופת הביניים.

 מגעים  אודותדור(, ו פטרוליום תמר)ישראמקו,  תמר משותפי חלק של לדיווחים בהתייחס .21

 לבין"( האחרים תמר שותפי: "סעיף זהב)ואוורסט( )להלן  האמורים תמר שותפי בין המתנהלים

, השותפות  זה  ובכלל,  תמר  בפרויקט  השותפים  בין  שנחתם  להסכם  תיקון  עם  בקשר  החשמל  חברת

 ימים מספר, הודיעה השותפות כי שותפי תמר האחרים, פנו 24.9.2019 ביום ,החשמל חברת לבין

 התיקון )להלן: " להסכם אחראפשרי  לתיקון מתווה הצגת לצורך ולנובל לשותפות לכן קודם

 "(.להסכם הנוסף

, האחרים תמר שותפידוח, קיימת מחלוקת בין השותפות ונובל לבין אישור הנכון למועד יצוין כי,  .22

 הנוסףלחייב את השותפות ונובל להסכים לתנאי התיקון  האחרים תמר שותפילגבי יכולתם של 

 ה על ידי השותפות ונובל.להסכם, ולשאת בעלות תיקון זה, בגין חלקם בגז, עמדה אשר נדחת

פנו שותפי תמר האחרים לממונה על התחרות בבקשה, בין היתר,  20.11.2019בהמשך לכך, ביום 

גז מחזקת תמר ללקוח חדש או ב חלקןיבות להסכים לשיווק של יהשותפות ונובל מחו כי שתבהיר

 הנוסףהתיקון לתיקון להסכם גז מחזקת תמר ללקוח קיים שהשותפות ונובל הן צד לו, לרבות 

, ללא מעורבות האחרים תמר שותפיבתנאים שסוכמו על ידי  וזאתלהסכם חברת החשמל, 

 רשות עם הרגולטורים השונים לרבותבנידון  התקיימו ישיבותלכך  בהמשךהשותפות ונובל. 

וכן הועברה התייחסות של השותפות לנושא. לעמדת השותפות, לחיוב של השותפות לתקן   התחרות

את הסכם חברת חשמל בהתאם לדרישת שותפי תמר האחרים אין כל בסיס בדין, לרבות לא 

בדבר מתן פטור  1988-לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 14 סעיףבהוראות "החלטה לפי 

ת דלק לבין ישראמקו נגב, נובל אנרג'י ואחרים" מיום הסכם בין קבוצ-מאישור הסדר כובל

"( ולא בהוראות מתווה הגז, וכי חיוב כאמור של השותפות החלטת הפטור)להלן: " 22.8.2006

שותפי תמר  סבורה כיהשותפות  ,כמו כן יהווה הפרה הן של החלטת הפטור והן של מתווה הגז.

שמל בגין כמויות הגז שבבעלותן ההסכם עם חברת הח האחרים אינם מנועים מלתקן את
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 הנוסףבעלות התיקון  לשאתהמסופקת לחברת החשמל אך אין ביכולתם לחייב את השותפות 

כאמור הינה   האחרים  תמר  שותפילהסכם בגין חלקה של השותפות בגז, וכי כל תכלית פנייתם של  

לוויתן  לסכל את תוצאות ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי לחברת החשמל בו זכו שותפי

את העתירה המנהלית  הדוחהבהרחבה להלן(, ולאיין את החלטת בית המשפט המחוזי  כמפורט)

בהצעת שותפי   הבחירהשהגישו שותפי תמר האחרים כנגד חברת החשמל ושותפי לוויתן בקשר עם  

. העליון המשפט לבית ערעור תמר שותפי הגישו עליה, כאמורלוויתן כזוכה בהליך התחרותי 

פורסמה הודעת נציגי משרד האנרגיה, המחלקה הכלכלית בייעוץ  13.4.2020ך, ביום בהמשך לכ

 יגבשו הרשויות האמורותבטרם  האוצר ורשות התחרות, לפיהחקיקה במשרד המשפטים, משרד 

את חוות דעתם הסופית וישקלו צעדים נוספים, הם מאפשרים לצדדים להגיע להסכמות שייתרו 

קצבו לצדדים תקופה קצרה לגיבוש עמדה פורמלית. נציגי המשרדים  את הצורך של המדינה לנקוט  

צריכות להיות מסוג שמבטל  , על פי הנאמר בהודעה,ההסכמות שנדרשו הצדדים לגבשהסכמות. 

. את זכות הווטו שמחזיקות נובל, דלק וישראמקו, מכח ההתנהלות שקיימת בין הצדדים עד היום

יועציה המשפטיים את פרטי ההודעה האמורה בעזרת השותפות במועד אישור הדוח לומדת 

ם שיווק האפשרויות העומדות בפניה לצורך הגעה להסדרים כאמור, ובכלל זה הסדרים בקשר עו

  .לדוחות הכספיים 2ג1יב12ביאור  ראו אודות ההליך לפרטים .בנפרד של גז טבעי ממאגר תמר

ידי חברת החשמל בקשה לקבלת הצעות -הועברה לשותפי תמר ולשותפי לוויתן על  2.12.2018  ביום .23

 1.10.2019, אשר יסופק החל מיום  BCM  2שנתית מוערכת בהיקף של עד   בכמותלאספקת גז טבעי  

או למועד  30.6.2021ו ממועד תחילת הפקת הגז ממאגר לוויתן, המאוחר מביניהם, ועד ליום א

-ו "תקופת האספקה: "סעיף זהתחילת הפקת הגז ממאגר כריש, המוקדם מביניהם )להלן ב

(. במהלך תקופת האספקה תפנה חברת החשמל לזוכה בלבד לצורך רכישת גז, "ההליך התחרותי"

 הגישו, 7.3.2019 ביוםבהתאם לצרכיה, מעבר לגז המסופק לה תחת ההסכם עמה המתואר לעיל. 

 .ההליך התחרותישותפי תמר ולוויתן הצעות במסגרת 

כה בהליך התחרותי. הודיעה חברת החשמל לשותפי לוויתן כי הצעתם נבחרה כזו 4.4.2019ביום 

; לדוחות הכספיים  (5)2א24ביאור  התחרותי ראו    ההליךבקשר עם    שמתנהל  המשפטי  ההליך  לעניין

 (ג2)ד()1.7.14 סעיףחתימת הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן לחברת החשמל, ראו לעניין 

 .להלן

 מי של הסכ יםהכולל יםהכספי פיםההערכות דלעיל ביחס להיק –מידע צופה פני עתיד  אזהרת
, לעיל האמורות הרוכשות ידי על נהת הגז הטבעי שתירכשיוהאספקה המפורטים לעיל, כמו

סעיף ותו בהאספקה, מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמע ימפי הסכ-האספקה על יותחילת מועד
חוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה ל 32

בכל אחד מהסכמי   המתלים  התנאים  התקיימות  אימהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב  
, שינויים בהיקף, בקצב רגולטוריים אישורים קבלתהאספקה )ככל שאלו טרם התקיימו(, אי 

בהתאם  והגז שיקבע ית האמורות, מחירוהרוכשמ אחת כלידי -ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על
שקל )ככל -האספקה, תעריף ייצור החשמל, שער חליפין דולר מיבהסכ ותהקבוע אותלנוסח

 המחירים מדד(, האספקה להסכם שרלבנטייםשרלבנטי להסכם האספקה(, מחירי הברנט )ככל 
 האספקה הרחבת( )ככל שרלבנטי להסכם האספקה(, ביצוע והשלמת U.S CPI) האמריקאי

חנות הכח ו/או מתקנים (, הקמת והפעלת תהאספקה להסכם שרלבנטי ככל) תמר מפרויקט
 אחד בכל הניתנות ותאחרים של הרוכשות )ככל שרלבנטי להסכם האספקה(, מימוש האופצי

 וכיוצ"ב.   ןומועד מימוש האספקה מהסכמי

  לוויתן מפרויקט טבעי גז למכירת הסכמים (2)
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על מספר הסכמים  ,לוויתן שותפיה השותפות, יחד עם יתר חתמ 2016-2019 השנים במהלך .א

לפרטים אודות התקשרות . לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן, אשר עיקריהם מובאים להלן

 להלן. )ו( סעיףקונדנסט ראו השותפות יחד עם שותפיה בהסכמים לאספקת 

תקופת אספקת הגז   שנת תחילת אספקה   
 113הבסיסית 

האם קיימת  
 אפשרות הארכה? 

כמות מרבית  
כוללת 

לאספקה  
(100% )
(BCM )114 

בסיס ההצמדה העיקרי  
 למחיר הגז

חברת 
 החשמל

אפשרות  115שנה וחצי 2020
להארכה 

בהסכמה הדדית 
 של הצדדים.

 

ההסכם 
אינו נוקב 

כמות 
כוללת 

מירבית 
 לאספקה.
במועד 
חתימת 
הסכם 

האספקה, 
הכמות 
הכוללת 
הוערכה 

ידי -על
השותפות 

 4 -בכ
BCM 

 לפחות. 

מחיר גז קבוע שאינו 
 מוצמד.

יצרני חשמל  
 116פרטיים 

, או מועד 2020
תחילת ההפעלה 

המסחרית של תחנת 
הכח של הרוכשות 
 )לפי המאוחר(.  

שנים ממועד  9-20
תחילת האספקה, למעט 

הסכם אחד בו נקבע כי 
תקופה זו תיספר ממועד 

תחילת ההפעלה 
המסחרית של תחנת 

הכח של הרוכשות או 
מועד תחילת ההפעלה 
המסחרית של פרויקט 

 לוויתן, לפי המוקדם.
117 

אפשרות לכל אחד 
מהצדדים 

להארכה בשנתיים 
נוספות )למעט 
ההסכם בין כי"ל 

 118לשותפי לוויתן(.

נוסחת ההצמדה של   32.7-כ
ההסכמים )למעט ההסכם  

( 119בין כי"ל לשותפי לוויתן 
מבוססת על הצמדה 
לתעריף ייצור החשמל, 

 וכוללת "מחיר רצפה".

לקוחות  
 תעשייתים 

אפשרות לכל אחד   שנים  7-15 2020
מהצדדים להארכה 

 בשנה נוספת 

נוסחת ההצמדה מבוססת   3.2-כ
בחלקה על הצמדה למחירי 

( ובחלקה Brentהברנט )
החשמל  לתעריף ייצור 

וכוללת "מחיר רצפה". 
קיימת הצמדה חלקית גם  
למדד מרווח הזיקוק  
ולמדד התעו"ז הכללי 

 
במרבית ההסכמים, תקופת אספקת הגז, שתחילתה ממועד ההזרמה ביחס להסכם הרלוונטי, תהיה בהתאם לאמור בטבלה   113

 המובאת לעיל, או עד אשר תצרוך הרוכשת את הכמות החוזית המירבית הקבועה בהסכם, לפי המוקדם. 
כמות זו הינה הכמות המירבית אותה התחייבו שותפי לוויתן לספק ללקוח במשך לתקופת ההסכמים. הכמות אותה התחייבו   114

להלן(. יצוין, כי קיימים הסכמים בהם נקבע מנגנון לפיו הרוכש יהא  1.7.16 סעיףלרכוש הינה נמוכה מכמות זו )לפרטים ראו 
רשאי להגדיל/להפחית את הכמויות הנרכשות )לרבות הכמות המירבית הכוללת( עד למועד הקבוע בהסכם, בהתאם לצרכיו 

לה שלעיל מצוינת הערכת כי במספר הסכמים לא נקובה כמות מירבית לאספקה, ועל כן בטב  ,יצוין  ולהוראות שנקבעו בהסכם.
 השותפות לגבי הכמות כאמור.

 להלן.  (ג2)ד() 1.7.14 סעיףאודות תקופת הסכם האספקה עם חברת חשמל ראו  לפרטים  115
 
 התקיימו כל התנאים המתלים להסכם. הדוח, במרבית מההסכמים המתוארים לעיל אישור כי נכון למועדצוין, י  116
 ון הארכת הסכם כי"ל מתמר.ה למנגננקבע מנגנון דומ 21.2.2018בהסכם האספקה שנחתם בין שותפי לוויתן לבין כי"ל ביום   117

-2018-01)מס' אסמכתא:    22.2.2018לפרטים אודות הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי לוויתן לבין כי"ל ראו דוח מיידי מיום  
 אנרגיה נגב רמת"מ ובע אנרגיה אשדודבהסכמי האספקה מול ( אשר המידע המובא בו מוכלל בזאת על דרך ההפניה. 014532

תחילת ללקוחות אלו או  שנים ממועד תחילת האספקה 10 מביןאשר תסתיים לפי המוקדם נקבעה תקופת אספקה  "מבע
    כריש.מאגר ההפקה המסחרית מ

 שם.    118
 לעיל.  113לפרטים ראו הערת שוליים   119
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תקופת אספקת הגז   שנת תחילת אספקה   
 113הבסיסית 

האם קיימת  
 אפשרות הארכה? 

כמות מרבית  
כוללת 

לאספקה  
(100% )
(BCM )114 

בסיס ההצמדה העיקרי  
 למחיר הגז

ידי רשות  -המפורסם על
 החשמל.

  – הסכם ייצוא 
NEPCO   

כמתואר  (
   סעיףב

(א 2)ה()1.7.14
 להלן(

אפשרות להארכה  שנים  15 2020
לתקופה של עד  

 שנתיים נוספות. 

נוסחת ההצמדה מבוססת   45 -כ
על הצמדה למחירי הברנט 

(Brent)    וכוללת "מחיר
 רצפה".   

  – הסכם ייצוא 
 דולפינוס

  כמתואר (
 סעיףב

 (ב2)ה()1.7.14
 להלן( 

 שנים  15 2020
 

אפשרות של כל אחד  
מהצדדים להארכה 

 בשנתיים נוספות. 

נוסחת ההצמדה מבוססת   60 -כ
על הצמדה למחירי הברנט 

(Brent  וכוללת "מחיר )
 רצפה".

ההסכם כולל מנגנון  
לעדכון המחיר בשיעור של  

)תוספת או   10%עד 
הפחתה( לאחר השנה 
החמישית ולאחר השנה  
העשירית של ההסכם  
בהתקיים תנאים מסוימים  

 .הקבועים בהסכם

  145 -כ    סה"כ

ידי שותפי לוויתן -נוספים אודות כל ההסכמים למכירת גז טבעי למשק המקומי שנחתמו על  פרטים .ב

 )למעט הסכם חברת החשמל(

 Take) לשלם או לרכוש לעיל האמורות הרוכשות התחייבו, הטבעי הגז מכירת מהסכמי אחד בכל .1

Or Pay )בהסכם שנקבע למנגנון ובהתאם בהיקף טבעי גז של מינימאלית שנתית כמות בעבור 

נקבעו הוראות   ,האמורים  ההסכמים  במסגרת,  כי  יצויין  "(.המינימאלית  הכמות)להלן: "  האספקה

ומנגנונים המאפשרים לכל אחת מהרוכשות האמורות, לאחר ששילמה בגין גז שלא צרכה עקב 

הפעלת מנגנון הכמות המינימאלית לחיוב כאמור לעיל, לקבל גז ללא תשלום נוסף עד לכמות 

עוד קובעים הסכמי האספקה מנגנון של צבירת יתרה בגין כמויות ששילמה בגין גז שלא צרכה. 

ת לרכישת הכמות ות בשנה כלשהי וניצולה להפחתת חובת הרוכשופות שנצרכו על ידי הרוכשעוד

 .Carry Forward -המינימאלית כאמור לעיל במספר שנים לאחר מכן 

 העולה  ולתקופה  13.6.2017  ליום  עד  שנחתמו  בהסכמיםאחת מהרוכשות    לכל,  הגז  למתווה  בהתאם .2

 מהכמות 50% -ל השווה לכמות, המינימאלית הכמות את להקטין אופציה ניתנה, שנים 8 על

, האופציה  מימוש  על  ההודעה  למועד  שקדמו  השנים  בשלוש  בפועל  צרכה  אותה  הממוצעת  השנתית

 הכמות  הקטנת עם"(.  האופציה: "סעיף זהב)להלן    האספקה  בהסכם שנקבע  כפי  להתאמות בכפוף

 מהרוכשות אחת כל. האספקה בהסכם שנקבעו הכמויות יתר בהתאם יופחתו המינימאלית

 של תקופה במהלך למוכרים שתינתן, בהודעה"ל הנ האופציה את לממש רשאית תהיה האמורות

 שנים 4 או לרוכשת לוויתן מפרויקט הגז הזרמת תחילת ממועד שנים 5 בחלוף שתחל שנים 3

 למתווה  בהתאם  ותנין  כריש  בחזקות  הזכויות  העברת  את  הנפט  ענייני  על  הממונה  אישר  בו  מהמועד

, כאמור האופציה מימוש על הרוכשת הודיעה(. מבניהם המאוחר( )לפי 13.12.2020)קרי:  הגז

 . ההודעה מתן ממועד חודשים 12 בחלוף הכמות תופחת

, בין היתר, קבלת אישורים הנדרשים מצד ובהםמספר תנאים מתלים  נקבעוהאספקה  הסכמיב .3

  הרוכשות בקשר עם ההסכם.
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 ההסכם לסיום זכות: הבאים בנושאים, היתר בין, נוספות הוראות נקבעו האספקה בהסכמי .4

 ממקורות האמורות לרוכשות גז לספק לוויתן שותפי זכות, מהותית התחייבות הפרת של במקרה

 של במקרה או לוויתן מפרויקט הגז באספקת עיכוב של במקרה פיצויים מנגנוני, אחרים טבעי גז

 בין ליחסים בנוגע וכן, בהסכם הצדדים לאחריות מגבלות, בהסכם הקבועות הכמויות אספקת אי

  .האמורות לרוכשות הגז לאספקת הקשור בכל עצמם לבין המוכרים

 גז בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל  אספקתאודות הסכם  פרטים .ג

 בהתאם החשמל חברתנחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי לוויתן לבין  12.6.2019 ביום .1

 החשמל חברת, לפיו תרכוש לעיל 22(ד.1)ד()1.7.14 סעיףב כאמור, התחרותי ההליך לעקרונות

 "(, בכמות האספקה הסכם: "סעיף זה)להלן ב פנויה קיבולת בסיס על טבעי גז לוויתן משותפי

ידי השותפות במועד חתימת -שהוערכה על כפיכוללת בתקופת הסכם האספקה )כהגדרתה להלן( 

 . תלפחו BCM 4-הסכם האספקה בכ

 .האספקה הסכם של לתוקף לכניסתו המתלים התנאים כל התקיימו 29.10.2019 ביום

 תחילת במועד או 30.6.2021 ביום ותסתיים, 31.12.2019 ביום החלה האספקה הסכם תקופת .2

 במועד האספקה הסכם תקופת תסתיים אם אלא, מביניהם המוקדם"כריש",  ממאגר הגז הפקת

"(. הצדדים האספקה הסכם תקופת: "סעיף זהב)להלן  האספקה לתנאי בהתאם יותר מוקדם

 רשאים להאריך את תקופת הסכם האספקה בהסכמה הדדית. 

 שאינו מוצמד.  קבועמחיר גז  נקבעהאספקה  בהסכם .3

מהזכויות בפרויקט  100%-)ביחס ל החשמל לחברת טבעי גז ממכירת המצטבר ההכנסות היקף .4

הסכם האספקה לגבי כמות הגז הטבעי  חתימתהשותפות במועד ידי שהוערך על  כפילוויתן(, 

ארה"ב בתקופת הסכם האספקה יובהר  דולרמיליון  700 -כ הינו, החשמל חברתידי -שתירכש על

 חברתידי -כי, ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על

 "כריש". ממאגר הגז הפקת תחילת ומועד לוויתן מפרויקטהחשמל 

ההערכות דלעיל ביחס להיקפים הכספיים הכוללים של הסכמי  –רת מידע צופה פני עתיד אזה
האספקה המפורטים לעיל, כמויות הגז הטבעי שתירכשנה על ידי הרוכשות האמורות לעיל, 

סעיף תו בפי הסכמי האספקה, מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו-ותחילת מועדי האספקה על
ערך, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה חוק ניירות  ל  א32

מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים בכל אחד מהסכמי 
האספקה )ככל שאלו טרם התקיימו(, אי קבלת אישורים רגולטוריים, שינויים בהיקף, בקצב 

ידי כל אחת מהרוכשות האמורות, מחירי הגז שיקבעו בהתאם -לובעיתוי צריכת הגז הטבעי ע
שקל )ככל -לנוסחאות הקבועות בהסכמי האספקה, תעריף ייצור החשמל, שער חליפין דולר

שרלבנטי להסכם האספקה(, מחירי הברנט )ככל שרלבנטיים להסכם האספקה(, מדד המחירים 
מוש האופציות הניתנות בכל אחד מי ( )ככל שרלבנטי להסכם האספקה(,U.S CPIהאמריקאי )

 מהסכמי האספקה ומועד מימושן וכיוצ"ב. 

 טבעי גז לייצוא התקשרויות (ה)

 תמר פרויקט (1)

 NBL Eastern, נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר, לבין חברת 19.2.2014 ביום .א

Mediterranean Marketing Limited " :להלן(NBL לצורך ייצוא גז טבעי )" :לצרכנים בירדן )להלן

הינה חברת בת  NBL. 30.9.2017וביום  16.2.2016"(, אשר תוקן ביום תמר הראשון-NBLהסכם "
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, אשר הינה בעלת השליטה בנובל, המפעילה של .Noble Energy Incבבעלות מלאה )בשרשור( של 

 תמר. פרויקט

 Arab Potashמירדן,    על הסכם עם שתי חברות   NBLתמר, חתמה-NBLבד בבד עם חתימת הסכם  

Company ו-Jordan Bromine Company (, לפיו תרכושנה הרוכשות: "סעיף זה)להלן יחד ב"

גז טבעי שישמש אותן במפעליהן הממוקמים בגדה המזרחית של ים המלח בירדן   NBL-הרוכשות מ

 "(. הראשון הסכם האספקה: "סעיף זה)להלן ב

ידי -גז טבעי לצורך מכירתו על NBL-לספק ל תמר התחייבו שותפי תמר-NBLבמסגרת הסכם 

NBL    לרוכשות במסגרת הסכם האספקה בתנאיBack  Back to   דהיינו: שותפי תמר יהיו אחראים(

 NBL-פי הסכם האספקה וכן יהיו זכאים לכל ההכנסות נטו שיגיעו ל-על  NBLלקיום התחייבויות  

 מכוחו(.

לספק לרוכשות גז טבעי בהיקף כולל של עד   NBLהתחייבה ,האספקה )כפי שתוקן( הסכםפי -על

-וצפויה להימשך כ 2017. האספקה על פי הסכם האספקה החלה במהלך חודש ינואר BCM  2-כ

 שנה. 15

לצורך ייצוא גז  NBLנחתם הסכם נוסף לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר לבין  14.10.2018ביום 

תמר השני"(. בד בבד עם חתימת -NBL)להלן: "הסכם טבעי לצרכנים בירדן ואספקתו לרוכשות 

-נוסף עם הרוכשות, לפיו תרכושנה הרוכשות מ על הסכם  NBL, חתמההשניתמר -NBLהסכם 

NBL   כמות נוספת של גז טבעי שתשמש אותן כאמור במפעליהן הממוקמים בגדה המזרחית של ים

 BCM  -( בהיקף של כInterruptibleהמלח בירדן )להלן: "הסכם האספקה השני"(, על בסיס מזדמן )

קיימת זכות בהתאם למועדים הקבועים בהסכם להודיע לרוכשות כי  NBL-לשנה, כאשר ל 0.1

(. האספקה על פי הסכם Firmתמר השני תתבצע על בסיס מחייב )-NBLהאספקה בהתאם להסכם  

NBL- עד סיום וצפויה להימשך עד למו 2019תמר השני החלה במהלך הרבעון הראשון של שנת

 פי הסכם האספקה הראשון. -האספקה על

תבוצע  31.12.2020ועד ליום  1.1.2020כי החל מיום  NBL-ל תמר שותפי הודיעו 19.9.2019 ביום

, וזאת חלף אספקה על בסיס (Firmהראשון, על בסיס מחייב ) תמר-NBLהאספקה שעל פי הסכם 

    מועד.מזדמן בחודשי שיאי הביקוש, כפי שהיה עד לאותו 

 תבוצע האספקה שעל פי הסכם  1.8.2020כי החל מיום    NBL  -שותפי תמר להודיעו    29.1.2020  ביום

NBL-תמר ( השני, על בסיס מחייבFIRM .) 

, השני האספקה והסכם הראשון האספקה הסכםהחלטת מיסוי בקשר עם  במסגרתיצוין כי, 

לצרכנים פוטנציאליים , התחייבו שותפי תמר להציע סיםהמי רשותידי -על תמר לשותפי שניתנה

 מבוססתשיחושב בהתאם לנוסחה המיטבית  חדשים להתקשר בהסכמים למכירת גז טבעי במחיר  

להצעה כאמור תחול במהלך תקופה   התחייבות(, כמפורט במתווה הגז, כאשר  Brent)  הברנטמחיר  

השני   האספקהמיום חתימת הסכם  ( ו16.8.2018מיום החלטת הממשלה )קרי, עד ליום  שנים    3של  

(, בהתאמה. ההצעה תתבצע בהתאם להוראות מתווה הגז, לרבות לעניין 14.10.2021)קרי, עד ליום  

פי הסכמי האספקה )הראשון -מועד האספקה אשר יכול לחול בכל מועד החל מתחילת האספקה על

 סעיפיםפרטים ראו לוהשני, לפי העניין( ועד לשש שנים ממועד חתימתם, כמפורט לעיל. 

  להלן.   (3)ה()1.7.28 סעיףראו גם  NBLלהלן. לעניין הסכמי  (ד4)א()1.7.26-ו (4)א()1.7.26
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נחתם הסכם לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר למצרים בין השותפות ונובל לבין  19.2.2018ביום  .ב

 ביטל(, אשר  בהתאמה",  הרוכשת"-ו "המקורי דולפינוס-תמר  הסכם: "סעיף זהדולפינוס )להלן ב

 . 17.3.2015 ביום"ל הנ הצדדים בין שנחתם קודם הסכם והחליף

דולפינוס המקורי בין שותפי תמר -לתיקון הסכם תמר הסכם על החתימ הושלמה 26.9.2019 ביום

נחתם הסכם בקשר עם הקצאת  וכן"( דולפינוס-תמר הסכם תיקון)להלן: " דולפינוסלבין 

מישראל למצרים בין שותפי לוויתן ולבין שותפי תמר )לפרטים   ההולכההקיבולת הזמינה במערכת  

 להלן(.(3)ו()1.7.30 סעיףראו 

 לבין  לוויתן  שותפי  בין  להסכם  תיקון  נחתםדולפינוס  -תמר  הסכם  תיקון  לחתימת  במקביל  כי  יצוין

 עםלהלן.  (ב2)ה()1.7.14 סעיף"(, לפרטים ראו דולפינוס-לוויתן הסכם תיקון)להלן: " דולפינוס

עדכנה השותפות  24.12.2019דולפינוס, ביום -הסכם תמר לתיקון  המתלים  התנאים כלהתקיימות  

 .ולתוקפ נכנסדולפינוס -הסכם תמר תיקוןכי 

-על תמרשניתנה לשותפי  דולפינוס-תמרהסכם  תיקוןיצוין כי, במסגרת החלטת מיסוי בקשר עם 

להציע  תמרובהתאם לתנאי מתווה הגז, התחייבו שותפי  9.12.2019ידי רשות המסים ביום 

 לתום  ועד  19.2.2018 מיום יתקשרו או  התקשרו  שעימם(  הגז  במתווה)כהגדרתם   חדשים  ללקוחות

להתקשר בהסכמים למכירת  ,9.12.2022 קרי, המיסוי החלטת על החתימה מיום מלאות שנים 3

מבוססת מחיר ברנט ה, דולפינוס-תמר הסכם תיקון תגז טבעי במחיר שיחושב בהתאם לנוסח

(Brent ,)תוך ביצוע מספר התאמות המפורטות בהחלטת המיסוי לרבות לנוכח מיקום נקודת 

 .דולפינוס-בתיקון הסכם תמרהמסירה 

 : דולפינוס-הסכם תמר תיקון תמצית פרטי ותנאי להלן

( )לעומת Firmהינה על בסיס מחייב ) דולפינוס-תמר הסכם תיקוןפי -על לרוכשתהגז  אספקת .1

( עם אופציה Interruptibleעל בסיס מזדמן ) שהיתההמקורי  דולפינוס-תמר הסכם פי על אספקה

 לבסיס מחייב(.  להפוךתמר  לשותפי

-שותפי תמר לספק לרוכשת על פי תיקון הסכם תמר שהתחייבו הכוללת החוזית הגז כמות .2

 -"( )לעומת כתמר בהסכם (Firm) הכוללת החוזית הכמות)להלן: " BCM 25.3 -הינה כ דולפינוס

BCM 32 המקורי שהיה, כאמור, על בסיס מזדמן(.  דולפינוס-על פי הסכם תמר 

או  31.12.2034עד ליום  ותהא 30.6.2020 ביום תחל, דולפינוס-תמר הסכם תיקוןפי -על האספקה .3

- תמר הסכם סיום מועד)להלן: " מביניהםעד לאספקת מלוא הכמות החוזית הכוללת, המוקדם 

 יהיה 31.12.2034 ליום עד הכוללת החוזית הכמות את תרכוש לא שהרוכשת במקרה"(. דולפינוס

 .נוספות שנתיים בעד האספקה תקופת את להאריך רשאי צד כל

, שנתיות גז כמויות לרוכשת לספקשותפי תמר  התחייבו, דולפינוס-תמר הסכם תיקון פי-על .4

 -לשנה; ו  BCM 1 -כ  -  30.6.2022ומסתיימת ביום   30.6.2020( בתקופה המתחילה ביום  i: )כדלקמן

(ii  )כ  דולפינוס-תמר  הסכםתיקון    סיום  במועד  ומסתיימת  1.7.2022  ביום  המתחילה  בתקופה-  BCM 

 לשנה.  2

, בהתאם ושנתיות רבעוניות כמויות עבור( Take or Payלרכוש או לשלם ) התחייבה הרוכשת .5

, אשר בין היתר מאפשרים לרוכשת להקטין את דולפינוס-תמר הסכם בתיקון ושנקבע ניםלמנגנו

 50 -בשנה בה המחיר היומי הממוצע של הברנט )כהגדרתו בהסכם( ירד מתחת ל TOP -ה כמות

יצוין כי, ככל שתופחת הכמות  .השנתית מהכמות החוזית 50%בית, כך שתעמוד על דולר לח
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להלן, זכותה של דולפינוס  בפסקה ו'מחיר הגז, כאמור  עדכוןהחוזית במקרה של אי הסכמה על 

  .כאמור לעיל, תתבטל Take or Pay -להקטין את כמות ה

( Brent) ברנט מסוג נפט חבית מחיר על המבוססת נוסחה פי-על ייקבע לרוכשתהגז שיסופק  מחיר .6

 10%עד    שלכולל מנגנון לעדכון המחיר בשיעור    דולפינוס-הסכם תמר  תיקוןוכוללת "מחיר רצפה".  

 דולפינוס-הסכם תמר  תיקון)תוספת או הפחתה( לאחר השנה החמישית ולאחר השנה העשירית של  

בהתקיים  ", בהתאמה(,השניההתאמה  מועד" -" וראשוןה ההתאמהמועד : "סעיף זהב )להלן

 עדכון המחירלהסכמה בדבר  במקרה בו לא יגיעו הצדדים. םתנאים מסוימים הקבועים בהסכ

במועד  50%עד שיעור של כמתואר לעיל, תעמוד לרוכשת הזכות להפחית את הכמות החוזית ב

 השני. התאמהבמועד ה 30%עד בשיעור של הראשון ו ההתאמה

 לסיום   ה, ובנוסף הוראםכולל הוראות מקובלות הנוגעות לסיום ההסכ  דולפינוס-רתמ  הסכם  תיקון .7

שותפי  הסכמת ואי, וכתוצאה מהפרת דולפינוס-ההסכם במקרה של סיום תיקון הסכם לוויתן

 כולל וכןכמפורט בהסכם,  דולפינוס-לוויתן הסכם בתיקון האמורות הכמויות את גםתמר לספק 

כולל אף הוא הוראות דומות, לפרטים   דולפינוס-. תיקון הסכם לוויתןורכאמ  במקרה  פיצוי  מנגנוני

 להלן. (ב2)ה()1.7.14 סעיףראו 

ביחס לכלל שותפי תמר ממכירת גז טבעי  המצטברהכנסות הצפויות ה היקף השותפות, להערכת .8

 הערכת  "ב.ארה  דולר  מיליארד  5  -בכ  להסתכם  עשוידולפינוס  -תמר  להסכם  התיקוןלרוכשת תחת 

 הקבועה הכוללת החוזית הכמות את תצרוך שהרוכשת ההנחה על התבססה, כאמור השותפות

 תקופת במהלך בעיהט הגז מחיר לגבי השותפות הערכת על וכןדולפינוס, -תמר להסכם בתיקון

דולפינוס יגזרו -יצוין, כי ההכנסות בפועל מתיקון הסכם תמר דולפינוס.-תמר להסכם התיקון

ידי הרוכשת ומחירי הברנט בעת -ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתרכשנה בפועל על

 המכירה. 

הסכם   תיקוןההכנסות הצפויות תחת    להיקף  ביחסההערכות דלעיל    –  עתיד  פני  צופה  מידע  אזהרת
 ,דולפינוס-תמר  הסכם  תיקון  פיעל    לרוכשת  להימכר  שעשויות  כמויות הגז הטבעיו  ,דולפינוס-תמר

ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי  חוקא ל32סעיף ב תוכמשמעומהוות מידע צופה פני עתיד 
יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות 

 הגז במחיר שינויים ,הרוכשתידי -עקב שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על
 ואשר זה במועד אותם תלצפו ניתן שלא אחרים גורמים או דולפינוס-תמר הסכם לתיקון בהתאם
 .לגביהם שליטה אין לחברה

 לוויתן פרויקט (2)

 NBL Jordan Marketing Limitedנחתם הסכם מפורט לאספקת גז טבעי בין  26.9.2016 ביום .א

 הסכם( )להלן: "NEPCO"( לבין חברת החשמל הלאומית של ירדן )השיווק חברת)להלן: "

בבעלות מלאה של השותפים בפרויקט לוויתן, ובכלל זה "(. חברת השיווק הינה חברה בת הייצוא

 השותפות, המחזיקים בה באופן יחסי לשיעור החזקותיהם בפרויקט לוויתן. 

 15-גז טבעי למשך תקופה של כ NEPCO-פי הסכם הייצוא, התחייבה חברת השיווק לספק ל-על

. BCM 45-שנה החל ממועד תחילת האספקה המסחרית או עד אשר היקף האספקה הכולל יהיה כ

פי הסכם -נכון למועד אישור הדוח, התקיימו כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם, והאספקה על

 .1.1.2020-הייצוא החלה ביום ה

 בין בגבול הישראלית ההולכה ממערכת ביציאה הינה הייצוא הסכם פי על הגז מסירת נקודת

 הישראלית   ההולכה  מערכת  להשלמת  תקציב  לוויתן  שותפי  אישרו  2017  יולי  בחודש.  לירדן  ישראל
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נכון למועד אישור הדוח עודכן  (.100%) דולר מיליון 111-כ של בסכום לירדן ישראל בין לגבול עד

 מיליון דולר. 122 -הסכום הנ"ל לכ

NEPCO  התחייבה  ( לרכוש או לשלםTake or Pay בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז, בהיקף )

 ובהתאם למנגנון כפי שנקבע בהסכם הייצוא. 

( וכולל Brentבהסכם מבוסס על מחיר המוצמד למחירי חבית נפט מסוג ברנט ) שנקבעמחיר הגז 

בעלות תשלומי ההולכה   NEPCO"מחיר רצפה" בתוספת של עמלת שיווק, דמי הולכה ונשיאה של  

-לנתג"ז. במועד החתימה העריכו שותפי לוויתן כי היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי ל

NEPCO  מיליארד דולר ארה"ב וזאת בהנחה ש  10-עשוי להסתכם בכ-NEPCO   תצרוך את הכמות

 החוזית הכוללת, ועל בסיס הערכת השותפות לגבי מחיר הגז הטבעי במהלך תקופת ההסכם.

)להלן:  הייצוא להסכם הסבה הסכם על השיווק וחברת לוויתן שותפי חתמו 9.11.2016 ביום

"Back to Back GSPA לפיו הסכומים שיתקבלו, ההתחייבויות, הסיכונים והעלויות הקשורים )"

(, כאילו שותפי לוויתן היו צד back to backלהסכם הייצוא יוסבו לשותפי לוויתן באותם תנאים )

 ייצוא במקום חברת הייצוא.להסכם ה

)להלן:  HSBC Corprate Trustee Company (UK) Limited-לוויתן ו שותפיחברת השיווק, 

"HSBCובטוחות ) "( פועלים לקראת חתימה על הסכם נאמנותOfftake Intercredifor and 

Security Trust Deed שותפי לוויתן ( אשר נועד להבטיח את התחייבויות חברת השיווק כלפי

לבטוחות והתחייבויות  תשמש כנאמן HSBC, ולפיו Back to Back GSPA-בהתאם להסכם ה

 מכח הסכם הייצוא.

הגז   ולכמות  ביחס להיקף הכספי הכולל של ההסכם  ההערכות לעיל  –מידע צופה פני עתיד  רת  אזה
ניירות ערך,  חוקל א32סעיף תו בכמשמעוהטבעי שצפויה להירכש מהוות מידע צופה פני עתיד 

כי יתממש, כולו או חלקו, באופן המפורט לעיל או בכל אופן אחר, והעשוי  ודאותאשר אין כל 
להתממש באופן שונה מהותית מהמתואר לעיל, וזאת עקב גורמים שונים לרבות שינויים בהיקף, 

חבית  , שינוי במחיר הגז כתוצאה משינוי במחירNEPCOידי -בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על
 נפט מסוג ברנט וכיוצ"ב. 

: סעיף זה)להלן ב נחתם הסכם בין השותפות ונובל לבין חברת דולפינוס 19.2.2018ביום  .ב

דולפינוס -לוויתן הסכם: "סעיף זה"( לייצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן למצרים )להלן בהרוכשת"

 "(. המקורי

דולפינוס המקורי בין שותפי -לוויתןהושלמה חתימה על הסכם לתיקון הסכם  26.9.2019 ביום

"( וכן נחתם הסכם בקשר עם הקצאת דולפינוס-לוויתןתיקון הסכם  לבין דולפינוס )להלן: "  לוויתן

הקיבולת הזמינה במערכת ההולכה מישראל למצרים בין שותפי לוויתן ולבין שותפי תמר )לפרטים 

 להלן(. (3)ו()1.7.30 סעיףו רא

 . להסכם בהתאם הטבעי הגז ההזרמת החלה 15.1.2020 ביום

 לוויתןשניתנה לשותפי  דולפינוס-לוויתןהסכם תיקון יצוין כי, במסגרת החלטת מיסוי בקשר עם 

להציע  לוויתןובהתאם לתנאי מתווה הגז, התחייבו שותפי  9.12.2019 יוםידי רשות המסים ב-על

 לתום  ועד  19.2.2018 מיום יתקשרו או  התקשרו  שעימם)כהגדרתם במתווה הגז(    חדשים  ללקוחות

להתקשר בהסכמים למכירת גז   9.12.2022  קרי,  המיסוי החלטת  על  החתימה  מיום  מלאות  שנים  3

מבוססת מחיר ברנט ה, דולפינוס-לוויתן הסכםתיקון  תטבעי במחיר שיחושב בהתאם לנוסח

(Brent ,)תוך ביצוע מספר התאמות המפורטות בהחלטת המיסוי לרבות לנוכח מיקום נקודת 

 .דולפינוס-בתיקון הסכם לוויתןהמסירה 
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 דולפינוס:-סכם לוויתןהתיקון ותנאי  תמצית פרטי להלן

 הינה   לוויתן  הסכם  תיקון  פי  על  לרוכשת  לספק  לוויתן  שותפי  שהתחייבו  הכוללת  החוזית  הגז  כמות .1

-לוויתןעל פי הסכם  BCM 32)לעומת  BCM 60 -( וגדלה באופן ניכר לכFirm) מחייב בסיס על

 "(. לוויתן בהסכם הכוללת החוזית הכמותדולפינוס  המקורי( )להלן: "

 31.12.2034ותהא עד ליום  15.1.2020ביום  החלהדולפינוס -פי תיקון הסכם לוויתן-על האספקה .2

  תיקון סיום  מועדאו עד לאספקת מלוא הכמות החוזית הכוללת, המוקדם מביניהם )להלן: "

 120."(לוויתן הסכם

תיות, דולפינוס התחייבו שותפי לוויתן לספק לרוכשת כמויות גז שנ-לוויתן הסכם תיקוןפי -על .3

 (iiלשנה; )  BCM  2.1  -כ  -  30.6.2020ומסתיימת ביום    15.1.2020ביום    שהחלה( בתקופה  iכדלקמן: )

( בתקופה iii)  -לשנה; ו  BCM  3.6  -כ  -  30.6.2022ומסתיימת ביום    1.7.2020המתחילה ביום    בתקופה

 לשנה.  BCM 4.7 -כ -ומסתיימת במועד סיום הסכם לוויתן  1.7.2022המתחילה ביום 

 בהתאם, ושנתיות רבעוניות כמויות עבור( Take or Pay) לשלם או לרכוש התחייבה הרוכשת .4

אשר בין היתר מאפשרים לרוכשת להקטין את ,  דולפינוס-לוויתן  הסכם  בתיקון  שנקבעו  למנגנונים

 50 -בשנה בה המחיר היומי הממוצע של הברנט )כהגדרתו בהסכם( ירד מתחת ל TOP -כמות ה

. יצוין כי, ככל שתופחת הכמות השנתיתמהכמות החוזית  50%לר לחבית, כך שתעמוד על דו

' להלן, זכותה של דולפינוס ה בפסקהמחיר הגז, כאמור  עדכוןהחוזית במקרה של אי הסכמה על 

 .תתבטל, לעיל כאמור Take or Pay -להקטין את כמות ה

( Brent) ברנט מסוג נפט חבית מחיר על המבוססת נוסחהפי -על ייקבע לרוכשת שיסופק הגז מחיר .5

עד  שלמנגנון לעדכון המחיר בשיעור  כוללדולפינוס -לוויתןהסכם  תיקוןוכוללת "מחיר רצפה". 

-לוויתןהסכם  תיקון)תוספת או הפחתה( לאחר השנה החמישית ולאחר השנה העשירית של  10%

", בהתאמה(, מועד ההתאמה השני" -" וראשוןה ההתאמהמועד : "סעיף זה)להלן ב דולפינוס

 עדכוןלהסכמה בדבר  . במקרה בו לא יגיעו הצדדיםםבהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בהסכ

 50%של עד  שיעורכמתואר לעיל, תעמוד לרוכשת הזכות להפחית את הכמות החוזית ב המחיר

 השני. התאמהבמועד ה 30%של עד  בשיעורהראשון ו ההתאמהבמועד 

ביחס לכלל שותפי לוויתן ממכירת גז טבעי  המצטברהכנסות הצפויות ה היקףהשותפות,  להערכת .6

"ב. ארה דולר מיליארד 12.5 -בכ להסתכם עשוידולפינוס -לוויתן להסכם התיקוןלרוכשת תחת 

 הכוללת החוזית הכמות את תצרוך שהרוכשת ההנחה על מבוססת, כאמור השותפות הערכת

 במהלך הטבעי הגז מחיר לגבי השותפות הערכת על וכן, דולפינוס-לוויתן להסכם בתיקון הקבועה

. יצוין כי, ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות דולפינוס-לוויתן להסכם התיקון תקופת

 ידי הרוכשת ומחירי הברנט בעת המכירה. -כמויות הגז שתירכשנה בפועל על

אות , ובנוסף הורםמקובלות הנוגעות לסיום ההסככולל הוראות  דולפינוס-לוויתן הסכם תיקון .7

דולפינוס כתוצאה מהפרתו ואי הסכמת שותפי לוויתן לספק -במקרה של סיום תיקון הסכם תמר

לעיל, והוא כולל  (ב1)ה()1.7.14 סעיףדולפינוס, כאמור ב-גם את הכמויות לפי תיקון הסכם תמר

 
 האספקה  תקופת את להאריך  רשאי צד כל  יהיה,  הכוללת  החוזית הכמות  את  תרכוש לא  שהרוכשת  במקרהנקבע כי    בהסכם  120

 .נוספות שנתיים בעוד
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דולפינוס כולל אף הוא הוראות דומות, לפרטים -מנגנוני פיצוי במקרה כאמור. תיקון הסכם תמר

 לעיל.  7(ב.1)ה()1.7.14 סעיףראו 

 תיקון  תחת הצפויות ההכנסות להיקףההערכות דלעיל ביחס  – עתיד פני צופה מידע בגין זהרהא
 להסכם התיקון פיעל  לרוכשת להימכר שעשויותכמויות הגז הטבעי ו ,דולפינוס – לוויתן הסכם
חוק ניירות ערך, אשר אין ל  א32סעיף  תו במהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו  דולפינוס,  -  לוויתן

כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים 
שינויים , הרוכשתידי -שונים לרבות עקב שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על

או גורמים אחרים שלא ניתן לצפות אותם דולפינוס - לוויתן להסכם ןלתיקו בהתאםבמחיר הגז 
 במועד זה ואשר לשותפות אין שליטה לגביהם.

דוח זה, בוחנת השותפות ביחד עם יתר שותפיה במאגר אפרודיטה את האפשרות   אישורנכון למועד   .ג

תתבצע, ככל שלאספקת גז טבעי משותפת עם פרויקט לוויתן למתקן ההנזלה, אשר תתבצע, 

בהתאם לתנאי שנה, וזאת  15-10 -בשנה לתקופה של כ BCM 6 -ממאגר אפרודיטה, בהיקף של כ

לוויתן, וזאת במסגרת  ממאגר, וכן לעיל )יב(1.7.6 סעיףבט לפיתוח מאגר אפרודיטה כמפורתכנית 

א' לתכנית הפיתוח של מאגר לוויתן(, כמפורט 1שלבי פיתוח נוספים של מאגר לוויתן )מעבר לשלב  

 ההזנה  גז, הקיבולת השנתית המקסימלית של  חברהעת הלמיטב ידיכי,    יצויןלעיל.    )ה(1.7.4  סעיףב

(Feed Gas )12 -ההנזלה הינה כ ןמתקל BCM לוויתן . במסגרת זו החלו השותפים במאגרבשנה 

ו/או  כלכליות והנדסיות להקמת הצנרת הנדרשת ממאגר אפרודיטה-אפרודיטה בבדיקות טכנוו

הקמת הצינור ומימונו. בכוונת השותפות, יבטים המסחריים בקשר עם  הה  בחינתלמצרים וב  לוויתן

משותף לצינור  הקמהלחתימת הסכם  פעול, לו/או לוויתן ביחד עם השותפים במאגר אפרודיטה

אשר יכלול את העקרונות המסחריים והתפעוליים של הצינור והתקציב הנדרש  2020במהלך שנת 

בשלב המוקדם והן בשלב ההקמה,   לצורך פיתוח זה. יצוין כי העלויות הנוגעות לפיתוח הצינור, הן

  .בהסכם הזיכיון cost recoveryואינן נכללות במסגרת  upstream -אינן חלק מעלויות פיתוח ה

שונים עם בעלי מתקני הנזלה   משאים ומתנים בשלביםהשותפות    מקדמתדוח,  ה  אישורנכון למועד   (3)

והממוקם בסמוך  Shell המופעל על ידי ELNGלייצוא גט"ן במצרים, הן ביחס למתקן ההנזלה 

 SEGAS (Joint Venture)המופעל על ידי  SEGASלעיר אידקו, והן ביחס למתקן ההנזלה 

רכישת ל אפשרויותלעיר דמייטה. ההסדרים הנבחנים כוללים, בין היתר,  והממוקם בסמוך

קיבולת הנזלה, הסדרים בקשר עם קבלת שירותי הנזלה שיאפשרו לשותפות לשווק גז טבעי 

ואפשרויות נוספות בקשר עם רכישת זכויות  תוך תשלום בגין שירותי הנזלה, LNGבתצורת 

 . במתקנים הללו

 קונדנסט לאספקת הסכמים (ו)

 ממאגר תמר לפז זיקוק אשדוד קונדנסטלאספקת  הסכם (1)

"(, המוכרים: "סעיף זהב)להלן  תמר שותפי לבין אשדוד זיקוק פז בין נחתם 28.11.2012 ביום

פיו התחייבו המוכרים לספק לפז זיקוק   על  ,"(ההסכם: "סעיף זהבהסכם לאספקת קונדנסט )להלן  

 שאינו(  ומחיר)כמויות   בהיקף,  30.3.2013 ביוםשהחלה    שנים  5אשדוד קונדנסט במשך תקופה של  

שנים נוספות מיום  5-הוסכם בין הצדדים על הארכת ההסכם ל 2016נובמבר . בחודש מהותי

( בניכוי מרווח, כפי שנקבע בהסכם Brentפי מחירי הברנט )-. מחיר הקונדנסט נקבע על30.3.2018

 במסגרת הסכם ההתקשרות הנ"ל. נוהמכירות של קונדנסט על ידי שותפי תמר הי כללהאספקה. 
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 "ןלבז לוויתן גרממא קונדנסט לאספקת הסכם (2)

"( לפיו קונדנסט שיופק ממאגר לוויתן יוזרם "ןבז הסכםנחתם הסכם )להלן: " 15.12.2019ביום 

 ומשם  חיים  בקריתתש"ן    של  מיכלים  למתחם  המובילהקצא"א    חברת  של  הקיימת  הדלקים  לצנרת

 .רגולטוריות להנחיות בהתאם היתר בין וזאת"ן, בז למתקני יוזרם

 הקונדנסט של ההזרמה תחילת ממועד שנים 15 של לתקופה מזדמן בסיס על הינו"ן בזהסכם 

 של מראש הודעה במתן"ן בז הסכם את לסיים זכות תהיה צד לכל כאשר, מסחריות בכמויות

"ן בהודעה קצרה יותר בז הסכם את לבטל רשאי צד כל יהיה בנוסף. האחר לצד יום 360 לפחות

 שינויים  בקרות וכן האחר הצד ידי-על הבמקרה של הפרבקרות אירועים שונים, לרבות 

 "ן.בז בהסכם לאמור בהתאם הקונדנסט הזרמת את יאפשרו לא אשר ואחרים רגולטוריים

עד לכמות מקסימלית  מזדמן בסיס על תתבצע"ן בז הסכםפי -על"ן לבז הקונדנסט הזרמת

 הכמות את לעדכן רשאים יהיו הצדדים"(. המקסימלית הכמותשהוסכמה בין הצדדים )להלן: "

 משרד לרבות, זה לעניין הרשויות ידי על שנקבעו בתנאים לעמידה בכפוף לעת מעת המקסימלית

 . הסביבה להגנת והמשרד האנרגיה

ללא תמורה, כאשר שותפי לוויתן יישאו בכל בז"ן נקבע כי, מסירת הקונדנסט לבז"ן תהיה    בהסכם

 ביחס להזרמת הקונדנסט.  , לרבות חשיפות המס,ההוצאות

רגולטוריים האישורים המספר תנאים מתלים, שעיקרם קבלת  נקבעו"ן בזהסכם  במסגרת

הנוגע למכירת הקונדנסט ללא תמורה. ביום  בכל ים"ן, לרבות אישורלבז הקונדנסט להזרמת

 נכנס הסכם בז"ן לתוקפו. 29.1.2020

 של בהיקף הינו מלא אספקה חודש בהנחת לוויתן לפרויקט ההכנסות אובדן, השותפות להערכת

יתן( לחודש, ועל כן אינו מהותי ומהזכויות בפרויקט לו  100%-"ב )ביחס לארה  דולר  מיליון  3  -כ  עד

מיליון   1.5  -כי במחירי הנפט הנוכחיים, מוערך אובדן ההכנסות בפרויקט לוויתן בכיצוין  לשותפות.  

 (.מהזכויות 100% -ביחס לדולר בחודש )

"ן,  בזלעיל בקשר עם היקף אובדן ההכנסות מהסכם    המפורטהמידע  –  עתיד  פני  צופה  מידעאזהרת  
חוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי א ל32סעיף במידע צופה פני עתיד כמשמעותו  המהוו

יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים שלא ניתן 
 .לגביהם שליטה אין חברהלצפות אותם במועד זה ואשר ל

סעיף ב)להלן  םהדלקי בתחום לאומיתבינ סחר לחברת לוויתן ממאגר קונדנסט לאספקת הסכם (3)

 "(הרוכשת: "זה

שיופק ממאגר לוויתן, כאמור לעיל,   קונדנסטחתמו שותפי לוויתן על הסכם, לפיו    15.12.2019ביום  

 הסכם "ן )להלן: "תש של המיכלים במתחם לרוכשת ויימסרישונע באמצעות מיכליות כביש 

 "(. האספקה

ליום  עד תוקפוהזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן ו תחילת עם לתוקפו נכנס האספקההסכם 

 בחר הצדדים אחד אם אלא נוספת שנה של לתקופה שנה מדי יחודש ההסכם כאשר, 31.12.2020

 האספקה  הסכם את לבטל רשאי יהיה צד כל. לפחות יום 60 של מראש בהודעה לחדשו שלא

על ידי הצד האחר וכן בקרות שינויים רגולטוריים ואחרים אשר לא יאפשרו  תובמקרה של הפר

 .האספקההקונדנסט בהתאם לאמור בהסכם  אספקתאת 

תתבצע על בסיס מזדמן  האספקה הסכםפי -על לרוכשת לוויתן שותפי ידי-על הקונדנסט אספקת

 לית יומית שהוסכמה בין הצדדים. אעד לכמות מקסימ
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 לרוכשת למסירתו עד לקונדנסט ביחס ההוצאות בכל יישאו לוויתן שותפי, האספקה הסכם פי-על

 זו מנקודה לקונדנסט ביחס ההוצאות בכל תישא והרוכשת"ן תש של המיכלים למתחם בכניסה

 .ואילך

 תהיה  הרוכשת  כאשר(,  Brent)  ברנט  חבית  למחיר  יוצמד  האספקה  בהסכם  שנקבע  הקונדנסט  מחיר

 .האספקה בהסכם שנקבע מהמפרט יחרוג ואשר אליה שיוזרם הקונדנסט בגין להנחה זכאית

מהזכויות בפרויקט   100%-)ביחס ל  רוכשתהיקף ההכנסות ממכירת קונדנסט ל  להערכת השותפות,

, וזאת בהתבסס על הערכת השותפות לגבי מחיר וכמות מלא אספקה חודש בהנחתיתן( ולו

. לחודש"ב ארה דולר מיליון 3-כ בעד להסתכם עשוי, אספקה חודשהקונדנסט שתימכר במהלך 

ר ממכלול גורמים, לרבות כמויות הקונדנסט שתימכרנה בפועל יגז  בפועל  ההכנסות  היקף,  כי  יובהר

 (. Brentומחיר חבית ברנט )

 העברת תתאפשר לא בהם במקרים רק תבוצע האספקה הסכם פי על ונדנסטהק מכירת כי, יובהר

 .לעיל כמפורט"ן, לבז הקונדנסט

והיקפו הכספי,  האספקהלעיל בקשר עם הסכם  המפורטהמידע  - עתיד פני צופה מידעאזהרת 
חוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי ל א32סעיף ב מידע צופה פני עתיד כמשמעותו המהוו

יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות 
 וכיוצ"ב. ברנטעקב שינויים בהיקף אספקת הקונדנסט לרוכשת, מחיר חבית 

שותפי לוויתן   ממשיכים,  סעיף זהב  כמתואר  ההסכמים  פי  על  הקונדנסט  להזרמתכי במקביל    יצוין

 .לוויתן ממאגר ופקיש הקונדנסטמכירה של לו להזרמהחלופות נוספות  לבחון

 והפצה שיווק 1.7.15

 המקומי לשוק אספקה (א)

לוויתן, פועלים  ובפרויקטתמר  ה בפרויקטשותפיהשותפות, ביחד עם אישור הדוח,  למועד נכון

 יםמשא  תמנהלו(  לעיל  1.7.14  סעיףראו  לפרטים  פוטנציאליים )לשיווק גז טבעי וקונדנסט לצרכנים  

ים במשק המקומי ובכללם יצרני חשמל פרטיים יבשלבים שונים עם לקוחות פוטנציאל ניםומת

 קונדנסטאו /ווצרכנים תעשייתים במטרה להתקשר בהסכמים מחייבים למכירת גז טבעי 

, הגז במתווה הקבועים ההסכמים ותקופת הגז למחירי התאם, והכל בהאמורים מהפרויקטים

 הפרויקטים של האספקה ולתלהלן ובכפוף ליכ (ג3)א()1.7.26 -ו (4)א()1.7.26 סעיפיםב כמפורט

 .האמורים

פיתוחה של מערכת   בהמשךתלויה גם    להיות  עשויה  הנוספיםחלק מהלקוחות  גז הטבעי לההזרמת  

 ידי נתג"ז, ובהשלמת מערכות החלוקה האזוריות. -ההולכה הארצית לגז טבעי על

 ייצוא (ב)

 כללי (1)

השותפות ביחד עם שותפיה בפרויקטים השונים פועלת למציאת שווקים מחוץ לישראל ומחוץ 

ם כוללים את ישגילתה. להערכת החברה, השווקים הפוטנציאלי הטבעילקפריסין לשווק הגז 

המדינות הקרובות לישראל )לרבות השוק הפלסטיני אשר רוכש כיום חשמל מישראל וישנן תוכניות 

ח לייצור חשמל משלו(, ובראשן מצרים וירדן, אליהן ניתן לייצא גז באמצעות להקים בו תחנות כ

 גז) LNGם הרחוקים יותר אשר ניתן לייצא אליהם גז טבעי באמצעות יוהשווקים הגלובלי ,צנרת
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גט"ד(. במסגרת מאמצי השיווק של השותפות  - )גז טבעי דחוס CNGאו /ו )גט"ן - נוזלי טבעי

עם לקוחות בירדן ובמצרים וכן מתקיימים משאים ומתנים  מיםהסכלייצוא, נחתמו מספר 

. כמו כן, בוחנת השותפות 121לאספקת גז טבעי ללקוחות נוספים במדינות אלה ובמדינות נוספות

 –)לרבות הנזלת גז טבעי במתקן צף  LNGמספר פרויקטים לייצוא באמצעות  שלכדאיות כלכלית 

FLNGו )-CNG.כמפורט להלן , 

 צנרתת ייצוא באמצעו (2)

, לקידום לעיל  )ה(1.7.14  סעיףב  המפורטים  התקשרה, בנוסף להסכמי הייצוא בהן  פועלת  השותפות .א

, ומתנים משאיםאו /ו מגעיםזאת מקדמת  אפשרויות שימוש בצנרת )קיימת ו/או חדשה(, ובכלל

, הרשות מצרים, לירדן משמעותיים בהיקפים, בצנרת טבעי גז ייצוא עם בקשר, שונים בשלבים

 . וקפריסין טורקיההפלסטינית, 

 האפשריים  בהסכמים  המרכזיים  הפרמטרים  נדונים"ל  הנ  ומתנים  המשאיםאו  /ו  המגעים  במסגרת

, ליחידה מחיר, קיבולת, כמויות, התקשרות תקופת, היתר בין הכוללים, בצנרת טבעי גז למכירת

חייבות לבניית הצנרת וכיוצ"ב. (, התTake or Pay) מינימאלית רכישה התחייבות, הצמדה נוסחת

שונים  ממשל גורמי של טכנית היתכנות ובחינת מגעים מתקיימים, החברה ידיעת למיטב, כן כמו

וגורמים עסקיים חיצוניים ובמימונם לבניית צנרת לייצוא גז טבעי לאיטליה, דרך, בין היתר, 

נחתם בין   2020קפריסין ויוון. בהקשר זה יצוין, כי בהתאם להודעת משרד האנרגיה, בחודש ינואר  

 .122לאירופה וקפריסין מישראל טבעי גז ייצוא שיאפשר הסכם ישראל, קפריסין ויוון

המידע המפורט לעיל בנוגע למגעים ו/או למשאים ומתנים כאמור,   –מידע צופה פני עתיד    אזהרת

א לחוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי 32סעיף כמשמעותו במהווה מידע צופה פני עתיד 

יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי להתממש באופן השונה 

יל, ובפרט אין ודאות כי המגעים ו/או המשאים ומתנים הנ"ל יבשילו לכדי מהותית מהמתואר לע

הסכמי מכירת גז מחייבים ושיתקיימו התנאים הנדרשים לפי כל דין לכניסתם לתוקף של 

 .הסכמים כאמור, ככל שייחתמו

 תמר מפרויקט בצנרת טבעי גז לייצוא המרכזיים הפוטנציאלייםהיעד  שווקיתיאור  להלן .ב

 123לוויתן ומפרויקט

צריכת הגז בירדן לשימוש מקומי  ובהתבסס על חברות ייעוץ בלתי תלויות,, חברהלהבנת ה – ירדן .1

 הוא הטבעי הגז .2018 בשנת לצריכה בהיקפה הדומה צריכה, 2019בשנת  BCM  4-עמדה על כ

 מהחשמל בירדן 80%-כ 2019בשנת ההערכה היא ש. בירדן לייצור חשמל האנרגיה העיקרי מקור

ועל  תלויות לתיב, בהתבסס על חברות ייעוץ חיצוניות השותפותלהערכת  יוצר באמצעות גז טבעי.

צריכת הגז הטבעי בירדן לעמוד  צפויה 2020בשנת  , גםוהתאמות שביצעה השותפות לנתונים אל

 .BCM 3.6-4.0 של בטווח לעמוד צפויההקרוב היא  בעשורההערכה היא שו, BCM 4  -על כ

בחדירה מואצת של  םמקורבתחזית צריכת הגז הטבעי בירדן הקלה  והירידההקיפאון היחסי 

אנרגיות מתחדשות לתחום ייצור החשמל בירדן, בעקבות פעילות אקטיבית של הממשלה בתחום 

 פצלישמקור הדלק לייצור החשמל בה הוא  ירדנית כוח מתחנת עתידית חשמל הפקת עקב וכן, זה

 20%-שאנרגיות מתחדשות יהוו כ ואההיעד שהוצב על ידי ממשלת ירדן  .Shale Oilנפט מסוג 

 
 לעיל. )ה(1.7.14ראו סעיף  התקשרויות לייצוא גז טבעילפרטים אודות    121
  https://www.gov.il/he/departments/news/ng_021220:האנרגיה משרד הודעת  122
  .חברות ייעוץ בלתי תלויותידי -דו"חות שפורסמו על נתוני המידע האמור נערך, בין היתר, בהתבסס על  123
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, וההערכה היא שבפועל ייצור חשמל מאנרגיות 2020מהיקף ייצור החשמל במדינה בשנת 

 בוצע החשמל וריצ מסך 13%-שכ לאחר, מסך ייצור החשמל בשנה זו 19%-מתחדשות יהווה כ

 14%-כלהתחזית הנוכחית היא ששיעור זה צפוי לעלות    .2019  בשנת  מתחדשות  אנרגיות  באמצעות

את מרבית   מפרויקט לוויתן המהווה. כיום, ירדן מייבאת גז טבעי  2030  בשנת  17%-ולכ  2025  בשנת

. ח הירדניהנצרך בירדן, וכן מייבאת גז טבעי מפרויקט תמר למפעלי תעשייה באזור ים המל הגז

מייבאת כמויות קטנות של גז טבעי ממצרים באמצעות הצינור הפן ערבי, ומפיקה  ירדן בנוסף

הגז  היווה בשנים האחרונות את מקור LNGלירדן,  LNG לענייןכמויות זניחות של גז טבעי. 

ידיעת  למיטבהעיקרי של ירדן, והוא יובא באמצעות מתקן גיזוז צף הממוקם בעקבה. הטבעי 

לשנה, המסתיים במחצית שנת  LNGמיליון טון של  1.1פות, לירדן קיים הסכם לרכישת השות

. עם 2019לירדן פסק לחלוטין ברבעון הרביעי של שנת  LNG. למיטב הבנת השותפות, ייבוא 2020

 לרבות, LNGהגיזוז הממוקם בעקבה עדיין פעיל וביכולתה של ירדן להמשיך ולייבא  קןזאת, מת

 שצויין LNG-ה ייבוא בהסכם ירדן התחייבה לגביהן 2020 בשנת לייבוא הנותרות הכמויות את

 לעניין. BCM 0.1-על היקף של כזו עמדה  2019, בשנת בירדןלעיל. לעניין הפקת גז טבעי מקומית 

מייצאים שותפי  2017החל מראשית שנת ייצוא הגז מפרויקט תמר למפעלי ים המלח הירדניים, 

בירדן, כמפורט ים המלח  לשני מפעלים תעשייתיים הממוקמים בגדה המזרחית שלי תמר גז טבע

באמצעות חיבור של מערכת ההולכה הישראלית למפעלים הממוקמים ,  לעיל  (א1)ה()1.7.14  סעיףב

הגז מפרויקט לוויתן  ייצוא לעניין"(. הצינור הדרומיבגדה המזרחית של ים המלח בירדן )להלן: "

מערכת ההולכה של נתג"ז )מאזור דוברת(  ורלחיבהקמת צינור גז טבעי חדש  מהלירדן, הסתיי

את הצינור החדש שהוקם על ידי נתג"ז   חברמבצד הירדני, ש  המשךצינור    הקמתלגבול עם ירדן וכן  

( FAJRערבי המופעל על ידי חברת  ירדן לצנרת ההולכה הקיימת בירדן )הצינור הפן  -בגבול ישראל

ידי שותפי לוויתן, -תקציב בניית הצינור הצפוני, כפי שאושר על לעניין"(. הצינור הצפוני)להלן: "

לעיל. בהתבסס על הנתונים הידועים לשותפות, קיבולת הצינור הצפוני תאפשר  )ד(1.7.4 סעיףראו 

 לירדן ודרך ירדן למצרים.  BCM 10 -זרמה של גז טבעי בכמות שנתית של עד כה

-ו (א1)ה()1.7.14 סעיפיםלירדן, ראו  טבעי גז תלעניין ההסכמים שנחתמו ביחס לאספק

 לעיל.  (א2)ה()1.7.14

ובהתבסס על חברות ייעוץ בלתי תלויות, הגז הטבעי מהווה תפקיד מרכזי החברה,    להבנת  –  מצרים .2

בשוק האנרגיה המצרי, כאשר צריכת הגז הטבעי במצרים משמשת בעיקר לייצור חשמל, אך גם 

 בשנת . במצרים חשמל לייצור העיקרי האנרגיה מקור הוא הטבעי הגזלתעשייה ולמשקי הבית. 

להבנת השותפות, ההפקה המקומית צעות גז טבעי. מהחשמל במצרים יוצר באמ 84%-כ 2019

, תוך שהגידול 2018ביחס לשנת  21% -, גידול של כBCM 73.4-עמדה על כ 2019במצרים בשנת 

 משדותלשלבי הפקה או מהגברת ההפקה  נוספים טבעיגז  שדות כניסתמבהפקה נבע בעיקרו 

 BCM64.9   -עמד על כ  2019הביקוש לגז טבעי לשוק המקומי במצרים בשנת    .Zohrקיימים, ובכללם  

כתוצאה מהגידול בהיקף ההפקה, הפחיתה ממשלת  (.2018בהשוואה לשנת  5%-כ)גידול של 

 -, וייבוא ה)המשמשים לייבוא גז טבעי נוזלי( משניים לאחד  LNG-מצרים את מספר מתקני גיזוז ה

LNG טין והסתכם כלשוק המקומי פחת כמעט לחלו- BCM 0.1 יצוין כי,  .2019בשנת  בלבד

העונתיות בשימוש בגז טבעי במצרים תורמת לכך שמצרים עשויה לייצא כמויות מסוימות של גז 

טבעי בחודשי החורף ולייבא גז טבעי בחודשי הקיץ. כמו כן, במצרים שני מתקני הנזלת גז טבעי 

מיליון טון גז נוזלי בשנה,   12.2-לת הנזלה כוללת של כ( לייצוא ממצרים, בעלי יכוLNGלייצור גט"ן )

בשנה, וזאת בנוסף לביקוש  BCM 17-18 -( בהיקף של כFeed Gasלגביהם נדרש גז טבעי להזנתם )
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 השוק צרכי למילוי מספיק במצרים הטבעי הגז הפקת היקףהדוח,  אישורהמקומי. נכון למועד 

בקיבולת  ההנזלהשל שני מתקני  להפעלה מספיק אינו אך, LNGוכן לייצוא באמצעות , המקומי

חלקית, והערכה היא שבאמצעותו ייצאה מצרים בתפוקה מלאה. במצב זה, פועל אחד המתקנים 

 פורסם, לאחרונה  2012. לעניין המתקן השני, המושבת מאז סוף שנת  2019בשנת  LNG -כ  BCM  4  -כ

 לחזור המתקן צפוי, במתקן ההפעלה הסכמיבתקשורת כי בהמשך לארגון מחדש של הבעלות ב

עם זאת, יצוין כי בעת האחרונה ביטלה מצרים ייצוא של . 2022 שנת במחצית הנזלה לפעילות

 בסיס על בעולם. LNG-, וזאת עקב המחירים הנמוכים השוררים כעת בשוק הLNGמספר מטעני 

 2022-ו 2020 ,2021תחזיות הביקוש לשוק המקומי המצרי לשנים  ,לויותת בלתי ייעוץ חברות

בהתאמה, ואילו תחזיות ההפקה המקומית  ,BCM 71-וכ BCM 69.4 -, כBCM 68 -עומדות על כ

 2022-ו 2020, 2021משדות מפיקים, בשלבי פיתוח או בסבירות גבוהה לתחילת הפקה בשנים 

גז טבעי לבהתאמה, וזאת בהתעלם מהביקוש  ,BCM 80.7-וכ BCM 80.2-, כBCM 75-עומדות על כ

 בהפקה השיא שנת להיות צפויה 2021 שנת, אלו הערכות לפיייצוא הגט"ן.  קנילמתFeed Gas  -כ

 2021ולאחר    ,ההפקה  לתחילת  גבוהה  בסבירות  או  פיתוח  בשלבי,  מפיקים  משדות  במצרים  מקומית

צפוי להביא  2022עד  2020בשנים  הצפויההיצע  עודףצפויה לרדת בהדרגה.  ההפקה משדות אלה

 השוק  בתנאי כתלות וזאת, LNG -כ בעיקרלהגדלת ייצוא הגז טבעי ממצרים בתקופה זו, 

את  למלא מספיק אינו אלו בשנים ההיצע עודף, זאת עם. בעולם האנרגיה ובמחירי הגלובאליים

וזאת במיוחד לאור הארגון מחדש שבוצע  הקיימת במצרים LNG-ייצוא הו ההנזלהמלוא קיבולת 

היא כי החל   , התחזיתבנוסף.  LNGוההערכות בדבר חזרתו הצפויה לפעילות ייצוא    SEGASבמתקן  

צפוי להיווצר מחסור בגז לצריכה מקומית בשוק המקומי המצרי, בהתבסס על תחזיות   2023משנת  

או בסבירות גבוהה להפקה. תחזיות הביקוש ההפקה המקומית משדות מפיקים, בשלבי פיתוח 

לשנה, וזאת מבלי   BCM  78-80-מתייחסות להיקף צריכה בשוק המקומי של כ  2030עד    2025לשנים  

להזנת מתקני ההנזלה האמורים, וכאשר תחזית ההפקה   Feed Gas-לכלול את הגז הטבעי הנדרש כ

בשנת  BCM 75-יתוח עומדת על כהמקומית משדות מפיקים, בשלבי פיתוח או בסבירות גבוהה לפ

, וזאת ככל שלא יתגלו מאגרים נוספים ו/או ייכנסו להפקה מאגרים 2030בשנת  BCM 56-וכ 2025

 יבוצעאו /ו חדש מידע שיתקבל ככל תקופה מידי להתעדכן עתידות אלו תחזיות, כי יצוין נוספים.

למיטב ידיעת השותפות, פועלת ממשלת  .תלויות הבלתי הייעוץ חברותידי -על לתחזיות עדכון

מצרים לקידום פרויקטי אספקת גז טבעי מתגליות בישראל וקפריסין, מתוך מטרה להפוך את 

( לגז טבעי, וזאת על מנת לספק את צרכי המשק המקומי לצד שימוש HUBמצרים למרכז אזורי )

ת במקביל לעידוד במתקני הייצוא הקיימים וקידום השקעות במתקני ייצוא חדשים, וכל זא

פעילות חיפושי גז טבעי,  .פעולות פיתוח וחיפוש פרויקטי גז טבעי )אקספלורציה( במצרים

ידי ממשלת מצרים, עשויה להגביר ולהאיץ את פעילות חיפושי הגז טבעי במצרים, -המקודמת על

בעי רויות לייצוא גז טגז טבעי נוספות במצרים. לפרטים אודות התקשולפיכך תיתכנה תגליות 

  לעיל. (ב2)ה()1.7.14-ו (ב1)ה()1.7.14 סעיפיםלמצרים, ראו 

 להלן.  (2)ו()1.7.30 סעיףראו הזרמת גז טבעי למצרים  המאפשרת, EMGאודות עסקת  לפרטים

 קיימות בתשתיות שימוש תוך למצרים הולכה

שנמסרה לשותפות על ידי נובל, לאור הביקושים הצפויים במשק הישראלי ועל  בהתאם להערכה

הזרים בצינור , ניתן לדוחה אישור למועד נכוןבסיס תשתית ההולכה הקיימת במשק הישראלי, 

EMG ,200,000 -כתשתית מערכת ההולכה הקיימת של נתג"ז, גז טבעי בכמות של  באמצעות 

MMBtu  למערכת  בכניסה מדחס התקנת השלמת עםליום, כאשרEMG עד המתוכננת באשקלון 



  

 186 -א 

 

בשנה(.  BCM 4.5 -ליום )כ MMBtu 450,000 -כלכי כמות זו תעלה  צפוי 2020 שנת מחציתל

והנחת צנרת , פתיחת צווארי בקבוק ונתג"ז  יחד עם יתר שותפי תמר ולוויתןנובל,   במקביל, בוחנת

של מערכת ההולכה של במערכת נתג"ז על מנת להגדיל את קיבולת ההזרמה האפשרית  נוספת

שיאפשר  ,באשקלון EMGלמערכת  בכניסהנוסף  מדחס התקנת צעות, באמEMGצינור נתג"ז ל

 .EMG)ואף מעבר לכך( בצינור  בשנה BCM 7 -כשל מות גז טבעי בכ הזרמת

בוחנת השותפות אפשרות לביצוע חיבור ימי ישיר של פלטפורמות תמר ו/או ים תטיס ו/או כן כמו 

באופן שייתר את הצורך בשימוש במערכת ,"א קצא לאתראו /ו, EMG (Hot Tap)לוויתן, לצינור 

ובאופן שיאפשר הזרמת גז  החוזית בהסכם דולפינוס,, ביחס למרבית הכמות ההולכה של נתג"ז

 . EMGבשנה )ואף מעבר לכך( בצינור  BCM 7 -טבעי בכמות של כ

"ז לבין נובל הסכם לאספקת שירותי הולכה לא רציפים נתגנחתם בין  28.5.2019ביום 

(Interruptible" :בקשר עם הזרמת גז טבעי ממאגר תמר וממאגר לוויתן הסכם נתג"ז( )להלן )"

באשקלון. מנקודת קבלה זו יוזרם הגז למצרים באמצעות צינור  EMGאל נקודת הקבלה של 

EMGפי הסכם נתג"ז יתבצע על בסיס כמות הגז שתוזרם בפועל במערכת ההולכה -. התשלום על

ינימאליות, כמפורט בהסכם נתג"ז. של נתג"ז, בכפוף להתחייבות נובל לתשלום בגין כמויות מ

התחייבות נתג"ז להולכת הגז לא תחול במקרים מסוימים שנקבעו בהסכם נתג"ז, שעיקרם העדר 

קיבולת זמינה במערכת ההולכה. הסכם נתג"ז יעמוד בתוקף החל ממועד חתימתו ועד ליום 

יושג בין הצדדים  . יצויין כי ההסכם כולל תנייה המאפשרת סיומו המוקדם, במקרה בו1.1.2023

(, ובמקרה כאמור תועבר התחייבות נובל לתשלום בגין FIRMהסכם קיבולת על בסיס מחייב )

, הדוח למועדהכמויות המינמליות לטובת התשלומים הנדרשים תחת ההסכם החדש. נכון 

(, במסגרתו FIRM) מחייב בסיס על קיבולת הסכםמתנהלים בין הצדדים משא ומתן בדבר 

ונים להרחיב את הקיבולת באופן שתאפשר את הזרמת מלוא הכמויות האפשריות הצדדים מתכו

 הטבעי הגז משק לענייני המועצה של תוספת להחלטה גםדולפינוס. לעניין זה ראו  מיתחת הסכ

מימון פרויקטי יצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת עלויות ההקמה של ל בקשר

 .להלן )ד(1.7.29 סעיףב ורטתהמפאשקלון -המקטע המשולב אשדוד
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 הולכה באמצעות הקמת תשתיות חדשות

הדוח, מקדמת השותפות ביחד עם נובל, אפשרויות שונות נוספות להזרמת גז  אישורנכון למועד 

 תוך, דרך ירדן )גז טבעי מישראל הזרמתל האפשרות בחינתטבעי מישראל למצרים, במסגרתן 

 (5)ו()1.7.30 סעיףי )לפרטים נוספים ראו נהצינור הצפו באמצעות וזאתערבי(,  הפןבצינור  שימוש

חיבור יבשתי חדש שיבוצע  או בניית/הקמת צינור ימי חדש למצרים ל האפשרות (, ונבחנתלהלן

  ידי נתג"ז בין מערכת ההולכה הישראלית למצרים )באזור ניצנה או כרם שלום(.-על

המידע המפורט לעיל בנוגע למשאים ומתנים עם קצא"א  – עתיד פני צופה מידע בגין אזהרות
ונתג"ז וכן בנוגע להקמה ו/או שימוש בתשתיות כמפורט לעיל, מהווה מידע צופה פני עתיד 

חוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן  א ל32סעיף בכמשמעותו 
בכל אופן אחר, והוא עשוי להתממש באופן השונה מהותית מהמתואר לעיל, וזאת עקב האמור או 

 אין עליהם שליטה.   חברהגורמים שונים אשר ל

כמו כן, הערכות נובל בנוגע לקיבולת תשתיות ההולכה כאמור לעיל מהוות מידע צופה פני עתיד 
ידה. מידע -ולציות שנערכו עלחוק ניירות ערך, המבוסס על בדיקות וסימא ל32סעיף בכמשמעותו 

זה עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או עשוי להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר, כתוצאה 
 מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או כתוצאה מאילוצי מערכת ו/או תנאי היצע וביקוש במשק המקומי.

תו צופה פני עתיד כמשמעו לעניין השוק הירדני והמצרי הינן מידע ערכותהוה התחזיות, בנוסף
חוק ניירות ערך. מידע זה, מבוסס, בין היתר, על מידע שנתקבל מחברות ייעוץ בלתי ל א32סעיף ב

תלויות והינו בגדר תחזיות והנחות יסוד משוערות אשר כפוף מטבעו לאי ודאות. תחזיות והערכות 
שונה מהותית, וזאת עקב להתממש באופן  עלולות, או ןאו חלק ןשלא להתממש, כול עלולותאלו 

גורמים שונים אשר לשותפות אין עליהם שליטה, זאת לרבות שינויים בצד הביקוש לגז טבעי, 
לרבות הפקה מקומית, גילוי מאגרים חדשים וכניסתם להפקה,  –שינויים בצד היצע הגז הטבעי 

אנרגיות  לרבות חדירה מואצת של מקורות אנרגיה נוספים ובהם –שינויים בתמהיל האנרגיה 
מתחדשות, שינויים עקב השפעות מאקרו כלכליות המשליכות על הפעילות הכלכלית בשווקים 

 . דומהאלה לרבות האצה או האטה בפעילות הכלכלית וכ

ישראל הינה המקור העיקרי המספק חשמל לשטחי הרשות הפלסטינית  - הפלסטינית הרשות .3

הפלסטינית בהליך ליצירת יכולת ייצור  , החלה הרשותהאחרונות)איו"ש ורצועת עזה(. בשנים 

כח חדשה לייצור חשמל בג'נין. חשמל עצמאית, וזאת, בין היתר, באמצעות קידום הקמת תחנת 

משאים ומתנים הדוח, מנהלת השותפות, ביחד עם שותפיה בפרויקטים השונים,    אישורנכון למועד  

לאספקת גז טבעי לתחנת כוח  בשלבים שונים עם גורמים שונים, בקשר, בין היתר, עם אפשרות
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'נין ו/או באזורים נוספים בשליטת הרשות ג באזור שתוקםקיימת בעזה ו/או תחנה עתידית 

 הפלסטינית. 

הביקוש לגז טבעי לטובת הפעלת תחנות הכוח שעתידה לקום באזור ג'נין עתיד   ,להערכת השותפות

בשנה. ואילו הביקוש לגז טבעי לטובת הפעלת תחנת הכוח הקיימת בעזה  BCM 0.7-לעמוד על כ

 .בשנה BCM 0.5 -כעד עתיד לעמוד על 

הטבעי בשנת   וצריכת הגז  BCM  48.9-על כ  2018צריכת הגז הטבעי בטורקיה עמדה בשנת    –  טורקיה .4

 אישור. נכון למועד 2018ביחס לצריכת הגז בשנת  8.3%-, ירידה של כBCM 44.8-עמדה על כ 2019

הדוח, טורקיה תלויה כמעט לחלוטין בייבוא גז טבעי בצנרת ובגט"ן על מנת לספק את הביקוש 

למדינת המקומי שלה לגז טבעי. ככלל, פועלת טורקיה לגוון את מקורות האספקה שלה וכן להפוך  

מעבר של גז בצנרת לאירופה, לרבות באמצעות הגדלת כמויות הגז הטבעי המוזרמות אליה ודרכה 

ממדינות המספקות לה כיום גז טבעי. בשנים האחרונות, ניהלה השותפות מגעים עם גורמים שונים 

בשוק הטורקי לאספקת גז טבעי ממאגר לוויתן וכן ניהלה מגעים עם גורמים רשמיים בממשלת 

ורקיה לפרויקט שיכלול הקמת צינור ימי מישראל לטורקיה למכירת גז טבעי למשק הטורקי ט

 .נכון למועד אישור הדוח, השותפות אינה מקדמת חלופה זו ודרך המשק הטורקי לאירופה.

לקפריסין תלות כמעט מוחלטת בייבוא של מוצרי נפט  הדוח, אישורנכון למועד  – קפריסין .5

( על שימוש במוצרים מבוססי נפט כגון 90%-בקפריסין מבוסס בעיקרו )כלמיניהם וייצור החשמל 

דיזל. בנוסף, לקפריסין קשיים בהתחברות לתשתיות האנרגיה באירופה בשל מיקומה הגיאוגרפי 

"(, DEFAהקימה ממשלת קפריסין את חברת הגז הציבורית )להלן: " 2007והיותה אי. בשנת 

ון, שיווק, הובלה, אספקה וסחר של גז טבעי בקפריסין שאחראית באופן בלעדי על ייבוא, אחס

 2007פי תקנות שהותקנו בשנת -לרבות ניהול מערכת ההולכה והחלוקה של גז טבעי בקפריסין. על

בנוגע למשק הגז הטבעי בקפריסין לחברת הגז האמורה קיימת בלעדיות על יבוא ושיווק של גז 

 נוספים לפרטיםיסין אינה צורכת גז טבעי כלל. הדוח, קפר אישורלמועד  נכוןטבעי בקפריסין. 

 עם ביחד, ומקדמת ממשיכה השותפותלהלן.  (2)ב()1.7.17 סעיף ראו, הקפריסאי השוק אודות

 טבעי גז ייצוא עם בקשר שונים בשלבים, ומתנים משאיםאו /ו מגעים, אפרודיטה במאגר שותפיה

משא  לרבות ,המצרי השוק ובכללם אזוריים לשווקים, משמעותיים בהיקפים, אפרודיטה ממאגר

 BCM 6 -ומתן לאספקת גז טבעי להזנת מתקן ההנזלה הקיים בעיר אידקו שבמצרים בהיקף של כ

  שנה. 15-10 -בשנה לתקופה של כ

המידע המפורט לעיל בנוגע למגעים ו/או למשאים ומתנים כאמור,  –מידע צופה פני עתיד  אזהרת
חוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי לא 32סעיף ב תומהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו

יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי להתממש באופן השונה מהותית 
מהמתואר לעיל, ובפרט אין ודאות כי המגעים ו/או המשאים ומתנים הנ"ל יבשילו לכדי הסכמי 

ן לכניסתם לתוקף של הסכמים מכירת גז מחייבים ושיתקיימו התנאים הנדרשים לפי כל די
 .   כאמור, ככל שייחתמו

 (LNG)גט"ן/ נוזלי טבעי גז (3)

ייעודיות למדינות שונות   כליותאפשרות להנזלת הגז ושינועו במצב נוזלי )גט"ן( במ  בוחנת  השותפות

מתקן להנזלת גז טבעי הינו פרויקט מורכב ביותר, בין היתר, בשל   בניית"ן.  לגט  ביקוש  ישאשר בהן  

הנזלה שקיבולת ההנזלה שלהם היא מיליוני טונות גט"ן בשנה, היקף ההשקעה העצום של מתקני 

 ובשל אתגרים תכנוניים, הנדסיים, סביבתיים ומסחריים הכרוכים בפרויקט מסוג זה. 
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( שימוקם בים על גבי אניה ייעודית. FLNGצף )  במסגרת זו בוחנת השותפות הקמת מתקן הנזלה

ישנם מתקני הנזלה צפים נוספים ו, FLNGמתקני  מספר בעולםבשנים האחרונות החלו לפעול 

 מה,  המתקנים  של  לסטנדרטיזציה  מעבר היא  בשוק  המגמה  כאשר,  המצויים בשלבי תכנון והקמה

לוויתן  מאגר. יצוין כי לההקמה סיכוני והפחתת להפקה הזמנים לוחות קיצור, הוזלתם שיאפשר

 LNGנוח יחסית עם גישה למספר שווקי  שהוא מאגר פועל, המספק גז מטופל ונמצא באקלים

 שותפי התקשרו 29.7.2019 ביוםמתחרים.  FLNGעיקריים, ישנם יתרונות רבים אל מול מתקני 

  להלן: כמפורט, FLNGספקי טכנולוגיה ושירותי  עם נפרדים ביניים הסכמי בשני לוויתן

 גנריFEED  (Front End Engineering and Design  )  התאמת  בחינת  לצורך  Golar LNG Limitedעם    הסכם .א

הכלכליים של ישראל )להלן  במים שימוקםעבור פרויקט לוויתן  FLNGידם למתקן -המבוצע על

 .המתקן שלהנדסי  תכנון ולצורך"( המתקן" :הז (3)ב()1.7.15 סעיףב

Golar  ה  של  הערך  שרשרת  כל"ק, המתמחה בנאסדנסחרת בהחברה ציבורית    הינה-  LNG ,לרבות ,

פעיל בקמרון, כמו גם  FLNGהינה המפעילה והבעלים של מתקן   Golarהנזלת הגז, שינועו וגיזוזו.

 ולגיזוזו. LNG -של צי ספינות לשינוע ה

 הנדסי להקמת המתקן.  ותכנוןייעודי עבור פרויקט לוויתן    FEED  ביצוע  לצורך  Exmar NVעם    הסכם .ב

Exmar ה של הערך שרשרת כלהינה חברה ציבורית הנסחרת ביורונקסט בבלגיה, המתמחה ב- 

LNGי, לרבות, הנזלת הגז, שינועו וגיזוזו וכן בתחום שינוע גז פחמימנ ( מעובהLPG.)Exmar   הינה

 תפעיל בארגנטינה, ומשמשת, בין היתר, כמפעילה של אוניי FLNGהמפעילה והבעלים של מתקן 

 לחופי חדרה.הגיזוז מערבית 

ומתנים עם שני הספקים,  משאיםשותפי לוויתן  מנהלים, האמורים הביניים הסכמי שני במסגרת

 LNGמיליון טון  5 עד 2.5בנוגע לתנאים המסחריים לצורך הקמת המתקן בהספק מוערך של בין 

( ותפעולו, לרבות לקידום קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. ככל BCM 3.5-7 -לשנה )כ

שיימצא שהקמת המתקן הינה החלופה המועדפת לקידום שלבי פיתוח עתידיים לפרויקט לוויתן, 

, ימומן, יוקם אשר המתקן לחכירתיתקשרו שותפי לוויתן עם אחד מהספקים בהסכם ארוך טווח 

 ידו. -על ויתוחזק יתופעל

משני הספקים האמורים מתוכננות להתקבל במהלך  FLNGמחייבות לקבלת שירותי  צעותה

 .2020המחצית הראשונה של שנת 

 השלכות משבר הקורונה

ודאות גבוהה -, עקב משבר הקורונה קיימת במועד אישור הדוח אילעיל )ו(1.7.2בסעיף כמפורט 

ולאחריה על הכלכלה העולמית בכלל,  2020וחריגה בנוגע להשלכות האפשריות של המשבר בשנת 

, עשוי הדבר למנוע משבר הקורונה ככל שיימשך או יחמיר. לפיכך, ועל מחירי האנרגיה בפרט

 אפשרות לקבלת החלטות השקעה בכלל, ובפרויקטים חדשים בפרט.

 לאפשרות ולצפי לחתימת ההסכםהמידע המפורט לעיל בנוגע  –מידע צופה פני עתיד  תאזהר
 ודאותניירות ערך, אשר אין כל  א לחוק32סעיף כמשמעותו בכאמור, מהווה מידע צופה פני עתיד 

והוא עשוי להתממש באופן השונה ש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, כי יתממ
 .ההסכםודאות כי הצדדים יגיעו להסכמה על תנאיו של ובפרט אין מהותית מהמתואר לעיל, 

  (CNGגז טבעי דחוס ) (4)

הטבעי האפשרות לייצא גז למדינות באגן הים התיכון באמצעות דחיסת הגז  מקדמת את    השותפות

(CNG  ושינועו באוניות ייעודיות )בחינת תכנון הנדסי לפרויקט. ייצוא גז טבעי   לרבותאלה,    למדינות
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באופן זה עשוי לאפשר גישה לשווקי ייצוא חדשים ונוספים, לרבות יוון, איי הים התיכון, איטליה 

טבעי ישראלי ומדינות נוספות. השותפות קיימה דיונים ראשוניים עם ממשלות המעוניינות בגז 

 CNGבאופן זה. יצוין כי למיטב ידיעת החברה, בעולם לא קיימים כיום פרויקטים לאספקת 

 .גדולים בהיקפים ימי שינועבאמצעות 

  הזמנות צבר 1.7.16

אשר חושב בהתבסס על  , נכון למועד אישור הדוח,החברה המיוחס לזכויות ההזמנות צבר להלן (א)

(( שנקבעו בהסכמים מחייבים TOP) Take or Pay-כמויות הגז המינימאליות )לפי כמות ה

( בהם התקיימו כל התנאים המתלים( לאספקת גז טבעי וקונדנסט Firm)הסכמים על בסיס מחייב )

יות מפרויקטי תמר ולוויתן, אותן התחייבו הלקוחות לצרוך או לשלם, בכפוף להנחות העיקר

 כמפורט החוזית הכמות להקטנת ולוויתן תמר שותפי ללקוחות שניתנו האופציות כל( 1הבאות: )

צריכת חברת  2020-2021( בשנים 2)יל תמומשנה; לע (ב2)ד()1.7.14-ו (ג1)ד()1.7.14 סעיפיםב

 1.75 -, ותסתכם לכcarry forwardבשל מימוש  TOP-נמוכה מההחשמל תחת הסכם תמר תהא 

BCM ;( תחזיות המחירים מבוססות על ההנחות שנלקחו ביחס לחישוב התזרימים 3) לשנה

לעיל,  (ב11)י()1.7.4 סעיףוב (ב1)יא()1.7.5 סעיףכמפורט בהמהוונים בפרויקטים תמר ולוויתן, 

השנתיות המינימליות בהסכמי הייצוא למצרים, כמפורט  ( לא יחול שינוי בכמויות4בהתאמה; )

ההזמנות כולל מכירות בפועל בחודשים ( צבר 5לעיל; ) 4(ב.2)ה()1.7.14-ו 5(ב.1)ה()1.7.14 סעיפיםב

כנסות מפרויקט תמר ( הה6)(; Interruptibleמהסכמים על בסיס מזדמן ) 2020פברואר -ינואר

 : (25.7855%פי החזקות השותפות )במישרין ובעקיפין( בפרויקט תמר )-חושבו על

 31.12.2019סך הכנסות )במיליוני דולר(נכון ליום 
 שנה

 פרויקט לוויתן פרויקט תמר

 *Q1 2020 66-כ 48-כ

 *Q2 2020 50-כ 41-כ

 *Q3 2020 64-כ 45-כ

 *Q4 2020 70-כ 48-כ

 2021 305-כ 163-כ

 2022 319-כ 168-כ

 2023 353-כ 173-כ

 2024 365-כ 176-כ

 2025 366-כ 177-כ

 2026 371-כ 180-כ

 2027 383-כ 183-כ

 2028 380-כ 140-כ

 2029 388-כ 97-כ

 

  לתנאי הסכמי מכירת הגז )ככל שנקבעו( ביחס  ובהתאםהחלוקה בין הרבעונים נעשתה באופן לינארי * 

 .השותפות ולהנחות שתסופקנה הגז לכמויות

הערכות השותפות בדבר מועד והיקף ההכנסות הצפויות מצבר  –מידע צופה פני עתיד  אזהרת
ניירות ערך, המבוססות על  חוקל א32סעיף תו בכמשמעוההזמנות הינן מידע צופה פני עתיד 

כמויות הגז המינימאליות שנקבעו בהסכמים המחייבים לאספקת גז טבעי מפרויקטי ים תטיס, 
בהתממשותן, וזאת בין היתר, עקב  ודאות, ואין כל סעיף זהתמר ולוויתן ועל ההנחות המפורטות ב
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 1.7.34 סעיףבט השפעתם האפשרית של מי מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות השותפות, כמפור
 להלן. 

מיליוני   156-היה בהיקף כספי של כ  2019בגין שנת    31.12.2018נכון ליום    החברהההזמנות של    ברצ (ב)

מיליוני   270  -לסך של כ  2019דולר. בפועל הכנסות השותפות מצבר ההזמנות הנ"ל הסתכמו בשנת  

נובע מכך  2019דולר. הפער בין היקף ההכנסה הצפוי בצבר ההזמנות לבין ההכנסות בפועל בשנת 

ההסכמים היקף המכירות בפועל היה גבוה יותר מכמויות הגז המינימאליות שנקבעו  במרביתש

בהסכמים לאספקת גז טבעי מהפרויקטים האמורים. לצורך תחזית צבר ההזמנות נלקחו בחשבון 

( לא נלקחו Interruptibleבלבד, ואילו הסכמים על בסיס מזדמן ) (Firmהסכמים על בסיס מחייב )

 בחשבון. 

 התיכון-תחרות בשטח היםה 1.7.17

 ישראלב טבעי גז תגליות (א)

 שווקיםהינו השוק המקומי וכן  השותפות של הנפט מנכסילאספקת גז טבעי  עיקריההשוק 

 הוא  השותפותאליהן אפשר להוביל את הגז הטבעי בצנרת. עיקר התחרות של  סמוכותבמדינות 

עם בעלי נכסי נפט וגז טבעי הפועלים בישראל ובמדינות שכנות, וכן עם יבואני גט"ן. יצוין כי, ככל 

אפשרויות הייצוא בצנרת,  יורחבוש וככל, הקיימים לאלו הגישה תורחב אושיוקמו מתקני גט"ן 

 .בזירה והפקה פיתוח, חיפוש פעילותלהמוטיבציה  , תגברכך שיתרחב פוטנציאל שווקי היעד

, רובו המכריע של הגז הטבעי 2019 דצמבר בחודש לוויתןם תחילת הזרמת הגז הטבעי ממאגר ע

, יםהמפיק יםהיחיד יםהמאגר םתמר, שהו לוויתן יבמאגרשמסופק כיום למשק הישראלי מקורו 

נכון למועד דוח זה, בשטח מדינת ישראל. בנוסף, מסופקות לחברת החשמל כמויות קטנות של גז 

המצוף באמצעות אונית הגיזוז דרך המצוף הימי שהוקם על ידי נתג"ז )להלן: " (LNGנוזלי ) טבעי

 ."(LNGהימי לייבוא 

להלן( )א( נמכרו זכויותיהן של השותפות   )א(1.7.26  סעיףבקיום הוראות מתווה הגז )כמפורט    לשם

מזכויותיה בחזקות תמר  9.25% מכרה; )ב( השותפות ישראל ונובל במאגרי כריש ותנין לאנרג'יאן

מזכויותיה  3.5% מכרה נובל; )ג( להלן )יד(1.7.30 סעיףבודלית לחברת תמר פטרוליום, כמפורט 

בהתאם להוראות כן,  כמולתמר פטרוליום.  מזכויותיה 7.5% -ו בחזקות תמר ודלית לאוורסט

  את מלוא זכויותיה בחזקות תמר ודלית.  17.12.2021מתווה הגז, נדרשת השותפות להעביר עד ליום  

ת ספק משמעותי יולהצפויים מאגרים אלו , ותנין כריש מאגרי של הפיתוח פרויקט לאחר השלמת

 בהתאם, לעיל 1.7.11 סעיףב כאמורתמר. ו לוויתן ימאגר לצדלשוק המקומי של גז טבעי  ףנוס

. יצוין, כי 2021הראשונה של שנת  במחציתלהתחיל בהפקה  עשויכריש  מאגר'יאן, אנרג לדיווחי

 על פי הוראות מתווה הגז, מאגרי כריש ותנין מיועדים לאספקת גז לשוק המקומי בלבד.

ריז שר האנרגיה על פתיחת הים לחיפושי נפט וגז טבעי, בהליך תחרותי )להלן: הכ  15.11.2016ביום  

 במים"(, לאור ממצאי מחקר אשר נערך עבור משרד האנרגיה, ובו נקבע כי ההליך התחרותי"

גז  BCM  2,137-מיליארד חביות נפט וכ 6.6 -כ למציאת פוטנציאל קיים ישראל של הכלכליים

קמ"ר כל אחד,  400שטחי חיפוש בגודל מקסימלי של  24טבעי. במסגרת ההליך התחרותי הוצעו 

ק"מ לפחות מקו החוף, והכל בהתאם להוראות משרד האנרגיה בעניין. על פי תנאי  7ובמרחק של 

 מהזכויות )באופן 25% -המכרז, על מנת לעודד תחרות בשוק הגז בישראל, גוף המחזיק למעלה מ
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במועד   )משאבים מותנים(,  2C  בקטגוריית  BCM 200  -למעלה מ  שבה  תימי  חזקהבישיר או עקיף(,  

 פרסום המכרז )ובכלל זה השותפות(, היה מנוע מלהגיש הצעה במכרז. 

חמישה רישיונות חיפוש במים  15.1.2018התחרותי, העניק משרד האנרגיה ביום  ההליך במסגרת

העניק רישיון חיפוש נפט בבלוק  9.4.2018יאן היוונית, וביום הכלכליים של ישראל לחברת אנרג'

 אחד לקונסורציום של חברות הודיות.

הודיע שר האנרגיה על יציאתו לדרך של הליך תחרותי שני לחיפושי גז טבעי ונפט  4.11.2018ביום 

 19 וצעוה"(, במסגרתו ההליך התחרותי השני: "סעיף זהבמים הכלכליים של ישראל )להלן ב

קמ"ר כל אחד. משרד האנרגיה  1,600-כבחמישה מקבצים בגודל של  )בלוקים(רישיונות חיפוש 

נקבע כי גורם רישיונות בלבד. כמו כן    8הגביל את מספר הרישיונות שיוענקו לכל גורם והעמידו על  

, לא יוכל C2+P2 בקטגוריות BCM 200בזכות נפט בה קיימות עתודות מעל  25%המחזיק מעל 

להשתתף בהליך התחרותי השני וכי תינתן עדיפות לקבוצה אשר אינה מכילה גורם המצוי בחזקות 

 קונסורציוםהעניק שר האנרגיה ל 28.10.2019 ביוםההליך התחרותי השני,  במסגרת. 124קיימות

 שמונהורציו  )המפעילה(, Pharos Energy Plc ,Cairn Energy Plc הכולל שתי חברות בריטיות,

רישיונות  ארבעהוהזדמנות ישראלית )המפעילה( חברת אנרג'יאן ול מקבצים בשני הנפט רישיונות

  .2021ליך תחרותי נוסף צפוי להתקיים במהלך שנת  ה  כי  הודיע  האנרגיה  משרד  .125אחד  מקבץב  נפט

ככל שקידוחים שיבוצעו בשטחי רישיונות קיימים ו/או חדשים כאמור לעיל, יובילו לממצאים של 

קפים משמעותיים וככל שתגליות אלה )ככל שתהיינה( תפותחנה, הרי שגם מאגרים בהי גז טבעי

  .השותפות של הפעילות בזירת תחרותאלה עשויים להוות 

שנים מול  15 -( גילתה לפני למעלה מShell)כיום בבעלות  British Gasבנוסף, ככל הידוע, קבוצת 

, ויתכן כי TCF  1-, שהיקף המשאבים שבו מוערך בכGaza Marineחופי עזה מאגר גז טבעי המכונה  

 בעתיד מאגר זה יפותח וישווק גז טבעי למשק המקומי ולרשות הפלסטינית. 

 LNGלייבוא  למשק המקומי באמצעות המצוף הימי    (LNG)  החל יבוא של גט"ן  2013בחודש ינואר  

מיועד לקלוט מכלית גט"ן ההופכת גט"ן לגז. המצוף  LNGמול חופי חדרה. המצוף הימי לייבוא 

ליום. המצוף הימי לייבוא   BCF  0.5-תוכנן לקבל גז שגוזז כאמור בהיקף של עד כ  LNGהימי לייבוא  

LNG סור הוקם על מנת לאפשר אספקה של גז למשק המקומי בטווח זמן קצר, וזאת לאור המח

וכן לייצר לחברת החשמל  EMGשנוצר בזמנו בשל ביטול הסכם אספקת הגז ממצרים עם חברת 

כדלק גיבוי לחברת החשמל  יההיתירות אסטרטגית באספקת גז טבעי. השימוש העיקרי בגט"ן 

 אספקת תחילת טרם, לספק את מלוא הדרישה במשקהיה  יכול לאבשעות שיא בהן מאגר תמר 

 מספר חברת החשמל    רכשה,  LNG  -ה  מחיריהאחרונה, בעקבות ירידת    בתקופה.  לוויתן  ממאגר  הגז

 .ותמר לוויתן מהמאגרים טבעי גז רכישת חשבון על LNGמטעני 

אל ידי חברת החשמל, נמצאים ספקי גז טבעי בתחרות -בנוסף, ובכל הקשור לצריכת גז טבעי על

, ועל כן רמת הצריכה ומחיר הגז הטבעי עשויים להיות לשם ייצור חשמל פחםמול השימוש ב

וממדיניות המיסוי עליו בישראל. לפרטים בדבר החלטת שר  מושפעים ממחיר הפחם בעולם

  .ןהלל )ו(1.7.29 סעיףוש בפחם, ראו האנרגיה להפחתת השימ

 
 מלהשתתף בהליך התחרותי השני.מנועה  היתהיצויין כי, לאור האמור בהוראה זו, השותפות   124
 :האנרגיה משרד מאתר פרסום ראו)בלוקים(  הרישיונותשל  למיקום  125

http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/Pages/Offshore%20Bid%20Rounds/2nd-Bid-Round.aspx . 

http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/Pages/Offshore%20Bid%20Rounds/2nd-Bid-Round.aspx
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בנוסף, הגז הטבעי המסופק על ידי השותפות ללקוחות תעשייתיים, מחליף שימוש בדלקים 

הנוזליים הינו בדרך כלל גבוה יותר ממחיר הגז הטבעי נוזליים, כגון סולר ומזוט. מחיר הדלקים 

ידי השותפות, אולם על אף היותם מזהמים, ירידה במחירי הנפט בעולם עלולה להפוך -המסופק על

דלקים אלה לתחרותיים בהשוואה לגז הטבעי המסופק לצרכנים אלה. עם זאת יצוין, כי המשרד 

דא כי מפעלים עם תשתית חיבור המאפשרת להגנת הסביבה נוקט בצעדי מדיניות שנועדו לוו

שימוש בגז טבעי ימנעו משימוש בדלקים נוזליים מזהמים. בנוסף לכך, הרצון להגברת ייצור חשמל 

ם כן להוביל לתחרות בגז מאנרגיות מתחדשות ונקיות, כגון אנרגית רוח או אנרגית שמש, עשוי ג

 .לעיל )ט(1.7.3 סעיף הטבעי. לפרטים נוספים אודות תחליפים לגז הטבעי, ראו

ידי השותפות, קל יותר לשינוע ושיווק, והוא יכול להימכר הן לשוק -נפט, ככל שיתגלה בעתיד על

גם אפשרויות המכירה רבות יותר. המקומי והן לשוק הבינלאומי, ומכאן שהתחרות גדולה יותר אך  

כלל ידי תנודות היצע וביקוש -( שמחיריה מוכתבים עלcommodityהינו סחורה )עם זאת, הנפט 

 עולמיות.

 שכנות במדינותתגליות גז טבעי  (ב)

 מצרים (1)

 TCF-היקף העתודות והמשאבים המותנים של גז טבעי במצרים מוערך בכידיעת החברה,  למיטב

פוטנציאל  קייםבנוסף,  .מותנים כמשאבים והיתר כעתודות מוגדרים TCF 36.9 -, מזה כ57.4

הימית והיבשתית הרבה המתקיימת  חיפושיםהלתגליות משמעותיות נוספות בעקבות פעילות 

נכון למועד   בוהיקף המשאבים  ש',  Zohrהתגלה במצרים מאגר הגז הטבעי '  2015בשנת    126במצרים.

 ההחל Zohr מאגרהפקת הגז מTCF 20 (2P .)-מוערך בכ פרסומים שוניםהדוח, בהתבסס על  אישור

בעיקר לשוק המקומי המצרי.  הלאספקלמיטב ידיעת השותפות,  ,ומיועדת 2017 דצמבר חודשב

 -כ מהמאגרלייצא כמויות מסוימות של גז טבעי  Zohrלאחרונה, אישרה מצרים לשותפים במאגר 

LNGשיונזל במתקן לאחר  אומיים, וזאת, בשווקים בינלSEGAS אישור הייצוא ניתן כחלק .

במתקן וארגון   .Naturgy Energy Group S.Aמהסכם נפרד בין בעלי המתקן, אשר כלל מכירת החזקות  

על תגלית  Eniהודיעה חברת  14.3.2019ביום  מחדש של הבעלות והסכמי ההפעלה של המתקן.

למיטב .  (40%ידה בשיעור של  -הי כמות הגז במאגר )המוחזק עלנור, אך טרם הודיעה מ  פרוספקטב

על  לעמוד  עשויידיעת השותפות, בהתבסס על חברות ייעוץ בלתי תלויות, היקף הגז הטבעי במאגר  

יצוין כי, בשנים האחרונות קיימת פעילות רבה של חיפושים והפקה בשטחים . BCM 50 -כ

כניסת והרחבת הנוכחות של שחקנים משמעותיים  היבשתיים והימיים של מצרים, בין היתר, עם

לפרטים אודות היקף הביקוש המקומי של השוק  (.Eni -ו  Exxon Mobil ,Shell,Chevron)דוגמת 

 סעיףראו  2021 -ו 2020ותחזיות הביקוש המקומי במצרים לשנים  2019-ו 2018המצרי בשנים 

היעד המרכזיים האפשריים לייצוא גז טבעי . לפרטים נוספים אודות שווקי לעיל 2(ב.2)ב()1.7.15

 לעיל. (ב2)ב()1.7.15 סעיףידי השותפות, ראו -על

 קפריסין (2)

 לעיל. 5(ב.2)ב()1.7.15 סעיףלפרטים נוספים אודות השוק הקפריסאי, ראו  .א

 
126  BP Statistical Review of World Energy 2018  . 
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 תגליות שנתגלו למרות וזאתהדוח, אין בקפריסין צריכה של גז טבעי,  אישוריצוין כי, נכון למועד  .ב

היקף ההשקעה הדרוש לפיתוח  הם לכך העיקרים הגורמים. הכלכליים במימיה משמעותיות גז

היקפו המוגבל של השוק הפוטנציאלי המקומי בקפריסין מאידך גיסא. עם ו, גיסא מחד תגליותה

קפריסין פועלת לייבוא גז טבעי לקפריסין באמצעים אחרים, לרבות  ממשלתזאת, נראה כי 

 . להלן כמפורט, LNGבאמצעות הקמת מתקן גיזוז צף ורכישת 

הדוח, בהיעדר רגולציה רלבנטית בקפריסין בכל הנוגע למתקני ייצוא של גז  אישורנכון למועד 

טבעי, לא ניתן להעריך כיצד תגליות נוספות, ככל שתהיינה, עשויות להשפיע, אם בכלל, על האופן 

בו ייוצא גז טבעי מקפריסין ועל התחרות, ככל שתתפתח, בכל הנוגע לשוק המקומי ולגישה 

 לתשתיות הייצוא.

, ממשלת קפריסין וחברת החשמל הקפריסאית פועלות לקידום החלפת החברה דיעתי למיטב .ג

פרסמה  2018השימוש במוצרים מבוססי נפט לייצור חשמל בשימוש בגז טבעי. בחודש אוקטובר 

 מיובא לצרכי המשק המקומי הקפריסאי LNGממשלת קפריסין מכרז להקמת מתקן גיזוז של 

 Chinaמכרז הוא קונסורציום בהובלת חברת ב זוכהה כי פרסמה 2019 דצמבר בחודש כאשר

Petroleum Pipline Engineering Co. Ltd. קפריסין ממשלת ציינה, כאמורפרסום ה. בד בד עם 

 בחודש. בהתאם, 2022כי פרויקט הקמת המתקן עתיד להסתיים במהלך הרבעון הראשון לשנת 

שנת בהזוכה במכרז צפוי  פרסוםר , כאשLNGבוא יממשלת קפריסין מכרז לי פירסמה 2019 יוני

2020 . 

גילה תגלית גז טבעי חדשה  Total-ו Eniחברות הפורסם כי קונסורציום של  2018בחודש פברואר  .ד

. טרם פורסמו אומדני (Calypso) במים הכלכליים של קפריסין, הנקראת 'קאליפסו' 6בבלוק 

 אגר שמאפייניו דומים לאלו של מאגר, במTCF  6.4-משאבים בתגלית הנ"ל אך ההערכות הן של כה

Zohrעשויה להיות השפעה על פעילות השותפות בקפריסין ו/או במצרים. כמו כן,  קאליפסו. ל

ייתכן שהחברות בעלות המאגר תרצנה לייצא את הגז לשוק המקומי המצרי ו/או להפנותו למתקני 

גז זה תאכלס חלק מיכולת   . יצוין כי, הנזלתבשווקים הבינלאומיים  בכדי למוכרוריים  ההנזלה המצ

 ים. יההנזלה במתקני ההנזלה המצר

החל בביצוע שני קידוחי   ExxonMobilהובלתפורסם כי קונסורציום ב 2018בחודש ספטמבר  .ה

סורציום פרסם הקונ 2019בחודש פברואר  127במים הכלכליים של קפריסין. 10בבלוק  ניסיון

 , באומדנים ראשוניים(Glaucus) 'גלאוקוס' הנקראתבתקשורת כי גילה תגלית גז טבעי חדשה, 

וביצוע קידוחי וכי בכוונת הקונסורציום להמשיך בעבודות הפיענוח     TCF  gas in place  5-8  -כשל  

 על מנת לאמוד טוב יותר את היקף המשאבים. לתגלית כאמור עשויה להיות השפעה על הערכה

 פעילות השותפות בקפריסין ו/או במצרים.

  Totalלחברות  7פורסם כי ממשלת קפריסין העניקה רישיון חיפוש בבלוק  2019ספטמבר  בחודש .ו

בלבד. בנוסף,  7במסגרת הליך מכרזי שהוצע לחברות בעלות רישיונות הצמודים לבלוק  Eni -ו

)ביחד עם   Eniאשר בבעלות 2,3,8,9לבלוקים   Totalפרסמה ממשלת קפריסין על כניסתה של

 שותפים נוספים(. 

 
 . ExxonMobilבהתבסס על פרסומים פומביים של   127
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נוספים במים  ניסיוןקידוחי  הקרובות שניםבצפויים להתבצע , למיטב ידיעת החברה, בנוסף

אימות  קידוחי. 8128-ו 3בבלוקים  Eni בראשותידי קונסורציום -הכלכליים של קפריסין, על

פי פרסומים -יצוין כי, על. (6)בלוק  וקאליפסו (10)בלוק גלאוקוס בוהערכה מתוכננים השנה 

של  הזמנים לוחות על להשפיע העשוי, טורקיהבתקשורת, המתיחות הקיימת בין קפריסין לבין 

בין היתר, פורסם בתקשורת כי אסדות קידוח של של קפריסין.  הכלכלייםבמים  יםפעילות חיפוש

ים, ובכלל זה קידוחים במים הכלכליים ניסו לקיים פעילות חיפוש  הטורקית  חברת הנפט הלאומית

פעילות של אסדות קידוח השייכות לטורקיה  קיימת לא, השותפות ידיעת למיטב של קפריסין.

 .(אפרודיטה מאגר )בו מצוי 12בלוק ב

 לבנון (3)

במים  4, העומדת בראש קונסורציום בבלוק Totalהודיעה חברת  2020 בסוף חודש פברואר

 לשטח הרישיון ועל צפי לתחילת  Tungsten Explorer  -הכלכליים של לבנון, על הגעת אונית הקידוח ה

הצלחה   ,Totalפי פרסומי  -למטרה בשכבות המיוקן. על, ככל הנראה  בתוך מספר ימיםקידוח חיפוש  

התחום בגבול המים הכלכליים  9בבלוק  ומות,, למטרות דלהוביל לקידוח נוסף שויהבקידוח זה ע

 .ישראלללבנון  בין

 עונתיות  1.7.18

, צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל, מושפעת, בין היתר, משינויים עונתיים בביקושי ובירדן  בישראל (א)

השלישי של השנה ו הראשוןהחשמל ומתכניות התחזוקה של יצרני החשמל. בדרך כלל ברבעון 

במצרים, צריכת הגז מושפעת מהותית הקיץ( צריכת החשמל היא הגבוהה ביותר. ו החורף)חודשי 

מהביקושים לחשמל ולאנרגיה לשם קירור ולפיכך חודשי הקיץ מהווים את חודשי השיא בביקוש 

 .   לגז טבעי

 יםומפרויקט  תמר( מפרויקט 100%נתונים אודות התפלגות מכירות הגז הטבעי )במונחי  להלן (ב)

 : 129האחרונות בשנתיים תטיס

 רביעי רבעון 
 (BCM-)ב

 שלישי  רבעון
 (BCM-)ב

 שני רבעון
 (BCM-)ב

 ראשון  רבעון
 (BCM-)ב

 תקופה

2.6 2.8 2.4 2.7 2019 

2.4 2.6 2.5 2.4 2018 
 

  התיכון-מתקנים וכושר ייצור של המאגרים בים 1.7.19

 לוויתן פרויקט (א)

 הפיתוח של פרויקט לוויתן לתכניתא' 1שלב  (1)

 :כדלקמן, עיקריים מקטעים מחמישה מורכבתא' 1 שלב של ההפקה מערכת

 
 .Eniבהתבסס על פרסומים פומביים של   128
. יצוין, כי הנתונים BCMהנתונים מתייחסים לכלל מכירת גז טבעי של כל שותפי ים תטיס ושותפי תמר מעוגלים לעשירית   129

 אשר לרוב פועל בעיקר בחודשי שיאי הביקוש לגז טבעי.  LNGאינם כוללים כמויות שסופקו מהמצוף הימי לייבוא
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, כל ליום MMCF 400 -כושר הפקה של עד כ בעלותימיות -תת הפקה בארות ארבע: הפקה בארות .א

ק"מ מתחת לקרקעית   3-כ  של  בעומק  המצוי,  לוויתן  ממאגר  טבעי  גז  מוזרם  ההפקה  מבארות.  אחת

 התת ימית.  ההפקההים, אל מערך 

ימי מקשר בין בארות ההפקה לבין פלטפורמת ההפקה -: מערך ההפקה התתימי-הפקה תת מערך .ב

הגז הטבעי   מוזרמים  שדרכם  אינטש  14  מצינורות  מורכבימי  -התת  המערךומצוי על קרקעית הים.  

שני צינורות בקוטר   יוצאים  מהמסעפת(;  manifold)  ימית-מהבארות אל המסעפת התת  והקונדנסט

אל פלטפורמת ההפקה. בנוסף, כולל  וקונדנסטגז  שמוליכיםק"מ,  120-אינטש ובאורך של כ 18

מפלטפורמת  MEGק"מ להולכת  120-באורך של כואינטש  6ימי שני צינורות בקוטר -המערך התת

ק"מ, המחבר את  120-של כ ( באורךumbilical) טבורי; כבל בקרה ושליטה בארותל האההפקה 

ומאפשר את השליטה, הפיקוד והבקרה על הפקת הגז הטבעי  בארותפלטפורמת ההפקה ל

 . בארותמה

מקובעת  הלטפורמהפק"מ מהחוף.  10-ממוקמת כ לוויתן פלטפורמת: הפקהו טיפולפלטפורמת  .ג

(. על חלקו העליון של המגדל, jacketמטר באמצעות מגדל ) 86-לקרקעית הים בעומק מים של כ

 לשתי זה בשלב שנחלקים( של הפלטפורמה, (topsidesהבולט מעל פני הים, מורכבים הסיפונים 

בין  ,ההמכיל (domestic supply module) המקומית האספקה יחידת( 1: )עיקריות (modules) יחידות

 מתקני, ובהם מתקני הפרדת נוזלים מגז,  ובקונדנסטהיתר, את מתקני ההפקה והטיפול בגז הטבעי  

  הטיפול

(, גנרטורים, מיכלים, משאבות, מדחסי אויר, מנחת FGRU) פליטות להפחתת, מתקן MEG-ב

קני , מתקני ייבוש הגז ומתמסוקים, מגורי עובדים, מתקני כיבוי אש, סירות הצלה, מתקני אבטחה

 קונדנסט   מאוחסנים(, בה  liquids supply module)  הנוזלים  אספקת  יחידת (2"ב; )כיוו  עזר ושירותים

בין   חביות קונדנסט ליום  5,400  -גז ליום וכ  MMCF  1,200  -מתוכננת לטפל בכ  הפלטפורמה.  MEG-ו

 ובקונדנסט תמר, בו הטיפול הסופי בגז    מפרויקט  בשונה  כי  יצוין.  Turbo Expandersהיתר באמצעות  

 גבי כל הטיפול מתבצע בים, על  לוויתן שבפרויקט הרי, היבשתי הקבלה מתקןמבוצע ב

 .הפלטפורמה

 אינטש 32 מצינור מורכבתאל החוף  לוויתן מפלטפורמת היוצאת הצנרת :החוף לא הולכה מערך .ד

 דרך , חוףקו הל מתחת עוברים אלו צינורות. קונדנסטאינטש להובלת  6וצינור  130טבעי גז להובלת

 אל ומשם(, Coastal Valve Station) החופית המגופים תחנת אל ומגיעים, ייעודי אינטש 52 צינור

"ז, נתג(, הממוקמת בסמוך לתחנת מגופים של חברת Dor Valve Station) דור של המגופים תחנת

 "א.      קצאשתי הטמון של מתחבר לקו הנפט היב הקונדנסטאליה מועבר הגז הטבעי. צינור 

אתר חגית כולל מיכל לאחסון קונדנסט, וכן הצנרת, האביזרים, הציוד, המשאבות,  :חגית אתר .ה

מערכות הפיקוד, הבקרה והתפעול, מתקן למילוי מיכליות, מתקני עזר ושירותים ככל שנדרש 

אינטש טמון.  6 מגיע לאתר חגית באמצעות צינור הקונדנסטלתפעול בטוח וללא פגיעה בסביבה. 

משם  יפונהיאוחסן הקונדנסט באתר חגית, ובמידת הצורך ו יוזרםהזרמה לבז"ן,  יכולתבהיעדר 

 . לקוחותבאמצעות מיכליות ל

, לוויתןבמהלך שלבי הפעילות הראשוניים של מתקני פרויקט  שנערכובדיקות  במהלךכי,  יצוין

 כל יםהמחבר"( ים"ג'אמפר יםהקרוי, םאורכ מטרים 30-)כ יםקצר צנרת יבמקטע רטט התגלה

 
 להלן. (3)יד()1.7.29 סעיףרישיון להקמה ולהפעלה של מערכת הולכה ראו  לפרטים אודות  130
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המפעילה בפרויקט לוויתן,  הגבילהבאר לצנרת המונחת על קרקעית הים. בעקבות זאת,  ראש

לוויתן על מנת לבחון באמצעות ציוד  מבארות ההפקה את, ומבוקר זמני ובאופן זהירות כאמצעי

 מזה חורג הוא ובאם האמור הרטט של והיקפו טיבו אתייעודי ויועצים בעלי מומחיות בתחום, 

נכון למועד אישור הדוח, הותקנו בג'אמפרים של כל . 131המקורי התכנון במסגרת בחשבון שנלקח

פי התכנון -הבארות אמצעים המקטינים את הרטט האמור, באופן המאפשר הזרמת גז מהן על

כן התקבל אישורו של הממונה על ענייני הנפט להעלאת ההפקה בכל אחד מארבע הבארות המקורי.  

 ליום. MMBTU 350-עד ל

וגבל כושר ההפקה הכולל מהראשונית  הפעילותבמהלך תקופת , , בהתאם לתכנון המקורייצוין כי

-ramp) הדרגתית העלאה במסגרתליום, וזאת  MMCF 700-850 -מפרויקט לוויתן להיקף של כ

up )מלא הפקה לכושר. 

ובכלל זה הרצת והפעלת מערכות פרויקט,  ה  מערכות  כלל  בדיקת  השלמת  לאחר,  הקרובה  בתקופה

 1,200 -לכ MMCF 800 -מכ ההפקה שרות את העלאת כושר, המאפTurbo Expanders -ה

MMCF1,200 -, בכוונת השותפים, להעלות את היקף ההפקה בהדרגה עד לכ MMCF  ליום וזאת

לפרטים אודות השפעת משבר הקורונה, בין היתר, על תוכניות העבודה  לקראת חודשי הקיץ.

הסיכון "סיכוני הקמה, תלות בקבלנים ובספקי ציוד  וגורםלעיל  )ו(1.7.2 סעיףבפרויקט, ראו 

 להלן. )יב(1.7.34 סעיףבושירותים מקצועיים" 

יובהר כי, במהלך שלבי הפעילות הראשוניים של מתקני פרויקט לוויתן, עשויים להתרחש אירועים 

 . ההפקהת פעילותן של כלל מערכות ובדיקבבין היתר, הקשורים נוספים, 

 ב' לתכנית הפיתוח של פרויקט לוויתן1שלב  (2)

, בין לכלול עשוייםב' לתכנית הפיתוח, 1המתקנים המתוכננים בפרויקט לוויתן בהתאם לשלב 

שיחוברו  תליום כל אח MMCF 400-כושר הפקה של כ ותבעל ותהפקה נוספ בארות היתר: ארבע

אינטש ובאורך  20ימית למערך ההפקה הקיים; צינור תת ימי נוסף, בקוטר -באמצעות צנרת תת

 Regionalאל הפלטפורמה; לפלטפורמה יתווסף מודול ) סעפתמהגז מ להולכתק"מ,  120 -של כ

Export Module  א' בתוספת מדחסים, ובעל כושר טיפול 1( עם מתקני טיפול דומים לקיימים בשלב

א', 1, המיועדים בעיקר לייצוא האזורי, כך שביחד עם מתקני הטיפול של שלב MMCF 900-של כ

. הולכת הגז MMCF 2,100 -כ על עמודתשל הפלטפורמה  תהכולל יכולת ההפקה היומית

 סעיף, כמפורט במהפלטפורמה אל שווקי הייצוא תעשה, בין היתר, באמצעות צנרת ייעודית

  לעיל. (2)ב()1.7.15

 (2)ה()1.7.4  סעיףלעניין חלופות שונות לשלבים הנוספים בתוכנית הפיתוח של פרויקט לוויתן, ראו  

 לעיל. 

 פרויקט תמר  (ב)

 של פרויקט תמר מורכבת מחמישה מקטעים עיקרים, כדלקמן: ההפקה מערכת

 
 https://www.gov.il/he/departments/news/leviathan_130220הודעת משרד האנרגיה:  ראו  131

 להתחייבויות בהתאם, לוויתן שותפי ללקוחות הטבעי הגז אספקת על השפעה הייתה לא לעיל המתואר לאירועיצוין כי, 
שמשתקפת בנתוני תזרים המזומנים  כפימפרויקט לוויתן,  יתתנ, ועל תחזית המכירות השהגז אספקת בהסכמי הקבועות

 .עילל (ג3)י()1.7.4 בסעיףהמהוון, כמפורט 
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 תליום כל אח  MMCF  250  -כ  עדכושר הפקה של    בעלותימיות  -תת  הפקה  בארות: שש  הפקה  בארות (1)

 טבעי  גז מוזרם ההפקה מבארות(. 2017בחודש אפריל  להזרים גזהחלה ש", 8-)לרבות באר "תמר

ההפקה שעל קרקעית  מערך אלק"מ מתחת לקרקעית הים,  3-תמר, המצוי בעומק של כ ממאגר

 הים. 

התת ימי מקשר בין בארות ההפקה לבין פלטפורמת ההפקה, ומצוי  המערך: ימי-מערך הפקה תת (2)

אינטש שדרכם מוזרמים הגז הטבעי  10הים. המערך התת ימי מורכב מצינורות על קרקעית 

; מהמסעפת יוצאים שני צינורות בקוטר (manifold)והקונדנסט מהבארות אל המסעפת התת ימית 

 טבעי גז מזרימים אשר"(, הצנרת הכפולה)להלן: " כל אחד ק"מ 150-אינטש ובאורך של כ 16

אינטש  4שני צינורות בקוטר  ימי התת המערך כולל, בנוסף. ההפקהפלטפורמת  אל וקונדנסט

ל הבארות; א)חומר המונע קפיאה( מפלטפורמת ההפקה  MEGק"מ, להולכת  150-באורך של כו

את פלטפורמת  המחבריםק"מ,  150-של כ באורך (umbilicals) טבורייםבקרה ושליטה  כבלי שני

בצנרת   .מהבארותליטה, הפיקוד והבקרה על הפקת הגז הטבעי  ומאפשרים את הש  לבארותההפקה  

הכפולה הותקנו אמצעים שיאפשרו בעתיד את חיבורו של מאגר דלית למערך ההפקה של פרויקט 

 -תמר. אספקת הגז המקסימאלית הניתנת להזרמה דרך הצנרת הכפולה בתנאים הקיימים הינה כ

1.1 BCF ל מערך ההפקה בפרויקטליום ולפיכך מהווה את צוואר הבקבוק ש. 

ק"מ צפונית  2-ק"מ מהחוף וכ 25-תמר ממוקמת כ פלטפורמת: טיפול והפקה פלטפורמת (3)

מטר באמצעות  236-מקובעת לקרקעית הים בעומק מים של כ הפלטפורמה. Bלפלטפורמת מרי 

של   (topsides) (. על חלקו העליון של המגדל, הבולט מעל פני הים, מורכבים הסיפונים  jacketמגדל )

מתקני הפרדת  ובהםהפלטפורמה, המכילים בין היתר, את מתקני ההפקה והטיפול בגז הטבעי, 

, מתקן להפחתת TEG  באמצעות, מתקני ייבוש הגז  MEGאחסון, טיפול ומחזור    מתקני,  מגזנוזלים  

 כיבוי מתקני, עובדים מגורי, מסוקים מנחת, אווירפליטות, גנרטורים, מיכלים, משאבות, מדחסי 

 טבעיגז    MMCF  1,200  -לטפל בכ  מתוכננת, וכיו"ב. הפלטפורמה  אבטחה  מתקני,  הצלה  סירות,  אש

הפעלת ידי  -על  עלות את יכולת הטיפול בפלטפורמהניתן לה.  ליום  קונדנסט  חביות  5,400  -ובכ  ליום

 חביות 7,200 -וכ ליום טבעיגז  MMCF 1,600-כ של הקיימים לרמה( trains) טיפולהארבעה קווי 

 .בפלטפורמה נדרשות התאמות לביצוע בכפוף, ליום קונדנסט

 -מערך ההולכה מפלטפורמת תמר מורכב משני חלקים : Bמערך הולכה לחוף ולפלטפורמת מרי  (4)

המתחבר  אינטש 20 בקוטר קצר צינורצנרת מהפלטפורמה אל מתקן הקבלה, הכוללת קטע ( 1)

שני צינורות , ואינטש לאספקת גז טבעי 10132בקוטר  להזרמת גז טבעי, צינור אינטש 30 צינורל

( צנרת 2למתקן הקבלה; ) תמרמפלטפורמת  MEGקונדנסט ו/או  אספקתאינטש ל 6בקוטר 

 גז לאספקתאינטש  16בקוטר , הכוללת צינור Bלטפורמת מרי המחברת את פלטפורמת תמר לפ

 טבעי גז החדרת לצורךהציוד הנדרש  וכןקונדנסנט,  לאספקתאינטש  8בקוטר  , צינורטבעי

 ., ככל שידרשBלמאגר מרי  וקונדנסט

: הכולל מערך טיפול משלים בגז המוזרם מפלטפורמת הטיפול וההפקה כך שיתאים הקבלה  מתקן (5)

 .לדרישות האיכות לצורך הזרמתו במערך הובלת הגז הארצית של נתג"ז

 
אינטש שישמש להעברת גז טבעי מאסדת תמר  10העניק שר האנרגיה לשותפי תמר רישיון להפעלת צינור  29.8.2016ביום   132

 עד לנקודת הכניסה במתקן לעיבוד הגז הטבעי באשדוד. טרם הענקת הרישיון כאמור, יועד הצינור להעברת קונדנסט.
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סעיף ראו  לפרטים נוספים אודות תכנית הפיתוח של פרויקט תמר, לרבות הרחבת יכולת האספקה,  

 . לעיל )ד(1.7.5

 נושי הון א 1.7.20

, אבו יוסי מר, אנרגיה דלק"ל מנכ למעטלמועד הדוח, בדלק אנרגיה לא מועסקים עובדים,  נכון (א)

. 20% של משרה בהיקף( ומכהן בדלק אנרגיה 80%המכהן גם כמנכ"ל השותף הכללי בשותפות )

  עובדים כדלקמן:  31.12.2019 וליום 31.12.2018בשותפות הועסקו נכון ליום 

 931.12.201מספר עובדים ליום  831.12.201עובדים ליום מספר  מחלקה

 8 7 הנהלה מטה וכספים

 8 7 מקצועית

 16 14 סה"כ

 

פי הצורך שירותי ייעוץ מקצועיים מיועצים -על מקבלות והחברה השותפותבנוסף לאמור לעיל,  (ב)

, כן כמושונים, לרבות גיאולוגים, גיאופיזיקאיים, עורכי דין, יועצי תקשורת ויועצים פיננסיים. 

, מפעילת תהשותפו שותפה שבהם השונים הפרויקטים במרבית התפעול הסכמי במסגרת כי יצוין

 הפרוייקטים.הפרויקטים מעסיקה כוח אדם לצורך ניהול ותפעול 

 לדלק אנרגיה שירותי דירקטורים. נותנת החברה (ג)

 העסקה הסכמי של וטיבם הטבות (ד)

פי הסכמי עבודה אישיים. נושאי -בשותפות והשותפות מועסקים על הכללי השותףככלל, עובדי 

המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה מועסקים בתנאים המסוכמים עם כל אחד מנושאי המשרה 

, הפרשות לביטוחי סלולארי טלפוןהכוללים, בין היתר, שכר חודשי, זכאות לרכב צמוד, וכאמור, 

 מנהלים וקרן השתלמות.

הכללית של בעלי יחידות  ההאסיפ האישר 10.7.2019להוראות פקודת השותפויות, ביום  בהתאם

הכללי בשותפות )אשר  ףלנושאי משרה בשותפות ובשות מעודכנת קידוחים מדיניות תגמול דלק

 לעניין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה(. 2018עודכנה בחודש דצמבר 

 השותפות שלספקים ו גלם חומרי 1.7.21

פרויקט בו השותפות בעלת זכויות, ממונה מפעילה לפרויקט. המפעילה מתקשרת עם קבלנים   בכל

קבלנים לביצוע  בעת הזומקצועיים ועם בעלי הציוד הנדרש לכל פרויקט. ככלל, בישראל אין 

פיתוח ותשתית בים מהסוג שמבצעת השותפות יחד  עבודותחלק מוקידוחים, סקרים סייסמיים 

עם שותפיה בפרויקטים השונים, ולפיכך מתקשרת המפעילה עם קבלנים מחו"ל לצורך ביצוע 

, ככל שניתן, שירותים ויועצים מקומיים. בפעילותם לשלבעבודות כאמור, כאשר אלו מונחים 

חבי העולם בהתאם לזמינותם, לסוג מתקני הקידוח הימיים וציוד ייעודי אחר נחכרים ומובלים מר

העבודה ולצרכים של כל פרויקט. פרמטר חשוב נוסף המשפיע לעניין זה הוא מחיר הנפט הגולמי, 

אשר עלייה בו משפיעה לרוב על היקף הפעילות בענף וכתוצאה מכך גם על זמינות הקבלנים והציוד 
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 מאחרקבלנים מקצועיים,  הנדרש. ככלל, השותפות אינה מתקשרת באופן ישיר עם ספקים או

 . היא בין הספקים או הקבלנים לבין מפעילת הפרויקט ההתקשרותש

  הון חוזר 1.7.22

 השותפות של ההוןהרכב  (א)

 שונות, יתרות חייבים ,מצד הנכסים, בעיקר, מיתרות המזומנים, השקעות לזמן קצר מורכב

ההתחייבויות, בעיקר לקוחות הנובעות מהעסקאות המשותפות, ואילו מצד חייבים וויתרות 

 .ויתרות זכות הנובעות מהעסקאות המשותפות , הלוואות מתאגידים פיננסייםמאגרות חוב

  גירעון בהון החוזר (ב)

, לשותפות גירעון בהון 2019בדצמבר  31בהתאם לנתוני הדוחות הכספיים של השותפות ליום 

הנובע בעיקר מחלויות מיליון דולר לתקופה של שנים עשר חודשים,  456.4 -החוזר בסך של כ

שוטפות של התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואגרות חוב תמר בונד, העומדות לפירעון בחודש 

 . 2020דצמבר 

 
הסכום שנכלל בדוחות הכספיים 

 31.12.2019של השותפות ליום 
 )אלפי דולר(

 368,248 נכסים שוטפים

 824,683 התחייבויות שוטפות

ההתחייבויות השוטפות עודף 

 על הנכסים השוטפים
456,435 

 

 ג לדוחות הכספיים.1לפרטים נוספים בדבר מצבה הכספי של השותפות ראו ביאור 

 מימון  1.7.23

להלן פרטים בדבר מימון פעילות השותפות. לעניין הלוואות ומסגרות אשראי של דלק אנרגיה, ראו 

 בחלק הרביעי לפרק זה. 1.16 ףסעי

למועד אישור הדוח, השותפות מממנת את פעילותה בעיקר מהכנסות ממכירת גז טבעי נכון 

וקונדנסט ללקוחות פרויקטי תמר ולוויתן, מאשראי בנקאי ומהנפקת אגרות חוב לשוק המוסדי 

 בישראל ובחו"ל ולציבור בישראל.
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 מימון פרויקט לוויתן (א)

הסכם קטן זה: " סעיףבנחתמו מסמכי מימון, כפי שתוקנו מאוחר יותר )להלן  20.2.2017 ביום

 HSBC Bank Plc"( בין השותפות לבין קונסורציום של ממנים מקומיים וזרים בראשות המימון

-limited"( לפיו תועמד לשותפות הלוואה מסוג המלווים)להלן ביחד: " J.P. Morgan Limited-ו

recours  (, לצורך מימון חלקה ההלוואהקטן זה: "  סעיףבמיליארד דולר )להלן    1.75-ל עד כבסך ש"

ארבע מסגרות ביתרת ההשקעה בפיתוח פרויקט לוויתן. ההלוואה חולקה לארבע מסגרות )להלן: "

בהתקיים מספר תנאים מוקדמים, ביניהם, קבלת כאשר תהיינה זמינות למשיכה "(, ההלוואה

א' בתוכנית הפיתוח ו/או חתימת 1ידי שותפי לוויתן לפיתוח שלב  -( עלFIDהחלטת השקעה סופית )

בהיקף שנתי כולל מינימאלי שהוגדר בהסכם, אשר משתנה בהתאם להיקף הסכמים לאספקת גז 

בין שווי   2:1  -כל מסגרת. בנוסף, העמדת כל אחת מהמסגרות מותנית בעמידה ביחס שלא יפחת מ

וני התזרים המהוון האחרון שפרסמה השותפות לפרויקט, המשאבים במאגר )שיחושב על בסיס נת

טרם החישוב, בתוספת שווי שנקבע בהסכם לכל יחידת גז שלא נלקחה בחשבון לצורך התזרים 

הסכם המימון כולל מסגרת "(. היחס הנדרש לכסוי החובלהלן: "(המהוון( לבין יתרת ההלוואה 

מיליארד דולר שמותנית בחתימה על הסכמים לאספקת גז בהיקף שנתי כולל  0.75נוספת בסך של  

ב' 1מינימאלי שהוגדר בהסכם והחלטה על הגדלת קיבולת מערכת ההפקה וההולכה לשלב 

ו על ידי בתוכנית הפיתוח או חלופות לו, אשר עשויה להינתן על ידי המלווים, כולם או חלקם, א

מלווים אחרים, אולם אין התחייבות של המלווים להעמיד מסגרת זו. קרן ההלוואה תיפרע 

 בדבר.  2021חודשים ממועד חתימת הסכם המימון, היינו בחודש פברואר   48בתשלום אחד בחלוף  

. ההלוואה הינה להלן )ג(1.7.23כוונת השותפות לבצע מימון מחדש של הלוואה זו, ראו פסקה 

בתוספת  LIBORדולרית ונושאת ריבית משתנה אשר תשולם מדי שלושה חודשים, המחושבת לפי 

ימים ממועד חתימת  90מרווח מדורג ששיעורו האפקטיבי הממוצע )כולל עמלות שישולמו עד 

. בנוסף התחייבה השותפות לשלם עמלת 4.6%-ד לאורך תקופת ההלוואה על כההסכם( יעמו

 מהמרווח שיחול על ההלוואה בגין כל סכום שלא יימשך.  35%העמדת אשראי בשיעור של 

. על חשבון ההלוואה מיליארד דולר 1.69-השותפות סך של כ משכההדוח,  אישורנכון למועד 

תר, לתשלום דרישות התשלום שהוציא המפעיל הכספים האמורות שימשו, בין הי תומשיכ

 לשותפים בפרויקט לוויתן וכן לצורך מימון חלק מעלויות ההלוואה. 

בת בבעלות מלאה של -כספי ההלוואה מועברים לדלק קידוחים )מימון לוויתן( בע״מ, חברה

ימון השותפות, בהתאם לדרישות התשלום שמוציא המפעיל לשותפים בפרויקט לוויתן וכן לצורך מ

 (. back to backחלק מעלויות ההלוואה, ומועברים כהלוואה לשותפות באותם תנאים )

בהסכם המימון נקבעו אירועים אשר בקרות מי מהם יש לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם, והם 

כוללים, בין היתר: אי חוקיות, ירידה משיעור החזקות מינימאלי )כפי שנקבע בהסכם( בשותף 

ופירעון חלקי במקרה של מכירה חלקית של זכויות   ו/או ביחידות ההשתתפות של השותפותהכללי  

השותפות בפרויקט לוויתן. לשותפות הזכות לבצע בכל עת פירעון מוקדם של ההלוואה, כולה או 

 חלקה, בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם. 

ם לפרויקט לוויתן, להבטחת פירעון ההלוואה שעבדה השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורי

לרבות, בין היתר, חזקות לוויתן, הסכם התפעול המשותף, ציוד הפרויקט ופוליסות הביטוח, 

הסכמי מכירת גז )כולל הסכמים שיחתמו בעתיד, ככל שייחתמו( וחשבונות הפרויקט. ההלוואה 

ו לטובתם. ולמלווים לא תהא זכות חזרה לנכסי השותפות שלא שועבד  limited-recourseהינה מסוג  
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יצוין כי השעבודים האמורים לעיל כפופים לזכויות תמלוגים של המדינה וכן לזכויות בעלי 

תמלוגים אחרים הזכאים לקבל תמלוגים מהשותפות )לרבות בעלי עניין(, וכי השעבודים שרשמה 

השותפות על חזקות לוויתן לטובת בעלי התמלוגים הנ״ל במסגרת עסקת מימון הביניים להבטחת 

 כויות התמלוגים שלהם ימשיכו לעמוד בתוקפם גם למשך תקופת הסכם המימון. ז

( הכוללות, בין covenantsכמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, השותפות נטלה על עצמה מחויבויות )

היתר, את המחויבויות העיקריות הבאות: מגבלות על נטילת אשראי נוסף )מגבלות אלה לא 

, הלוואות נחותות מצדדים קשורים ואשראי בסכום כולל non-recourseתחולנה על אשראי מסוג 

"((; עמידה במבחני נזילות, לפיהם במועדי בדיקה האשראי הנוסףמיליון דולר )להלן: "  800עד   של

שנקבעו בהסכם המימון יהא על השותפות להוכיח כי ברשותה די מקורות מימון בכדי לעמוד 

ו/או עד לתחילת ההפקה ממאגר לוויתן; עמידה ביחס  החודשים הבאים 12-בהתחייבויותיה ב

הנדרש לכיסוי החוב, היחס האמור יימדד בעת כל משיכה )כאמור לעיל(, במועד מתן דוח משאבים 

ובמועד מכירת זכויות בלוויתן, ככל שתתבצע; מגבלות על שינוי תחום הפעילות; מגבלות על ביצוע 

רעה; מימוש זכויות מסוימות מכוח הסכם התפעול פעולות שיכולה להיות להם השפעה מהותית ל

משיכת עודפים מהחשבונות המשועבדים לטובת  המשותף באישור המלווים בלבד, וכיו״ב.

)למעט משיכה הקבועים בהסכם  לכך שלא התקיים ארוע הפרה, ולתנאיםהמלווים תהא כפופה 

ן והשלמת מבחנים טכניים לצרכי תשלומים הקשורים בפרוייקט(, ובין היתר, השלמת כרית ביטחו

 .מסויימים. יצויין כי, השותפות טרם עמדה במבחנים אלו

וכן  ,(events of defaultכמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, בהסכם המימון הוגדרו אירועי הפרה )

אשר בהתקיימם תוקנה למממנים זכות להעמיד את  אירועים אחרים אשר אינם מהווים הפרה,

יידי, הכוללים, בין היתר, את האירועים העיקריים הבאים: הפרה צולבת ההלוואה לפירעון מ

(cross default של חבות פיננסית אחרת שאינה מסוג )Limited Recourse אירוע אשר יש לו השפעה ;

מהותית לרעה על יכולת השותפות לקיים את התחייבויותיה המהותיות בקשר עם הסכם המימון 

ם בהסכם המימון( או על נכסיה, עסקיה או מצבה הכספי באופן או מסמכי הפרויקט )כהגדרת

שפוגע ביכולתה לשלם את חובותיה בהגיע מועדם או על הפרויקט באופן שמסכן או עלול לסכן 

השפעה מהותית לרעה : "סעיף זהבסבירות גבוהה את יכולת המימון מחדש של ההלוואה )להלן ב

ת גז ומסמכי פרויקט אחרים אם ביטול כאמור ; ביטול הסכמים לאספק133"(על יכולת השותפות

ישפיע או עשוי להשפיע מהותית לרעה על יכולת המימון מחדש של ההלוואה; אי עמידה במבחני 

הנזילות שהוגדרו בהסכם; אי עמידה בתנאי האשראי הנוסף כמפורט לעיל; התקשרות בעסקאות 

, כהגדרתה בהסכם, וירידה פי ההסכם; העברת שליטה בשותף הכללי-גידור למעט כמוסכם על

או ירידה  ומטה 45%-ל ההשתתפות, במישרין או בעקיפין,ביחידות  חברת האם בשיעור החזקות

; נטישת 134ומטה 75% -במניות השותף הכללי, במישרין או בעקיפין, ל חברת האםבהחזקות 

עשויה  הפרויקט; אירועי חדלות פירעון; אירוע כוח עליון מתמשך בקשר עם הפרויקט שיש או

להיות לו השפעה מהותית לרעה; והכל בכפוף לתנאים ולסייגים ו/או לתקופות ריפוי שנקבעו 

  .בהסכם

 
שקבע אירוע הפרה, אם ננקטה פעולה על  סעיףוזאת חלף  9.5.2017אירוע זה נכלל במסגרת התיקון להסכם המימון מיום   133

 ידי רשות רגולטורית אשר יש לה השפעה מהותית לרעה על יכולת השותפות.
להם כהגדרתם בהסכם. וצדדים קשורים    החברה"חברת האם", על פי הגדרתה בהסכם, כוללת, בין היתר, את דלק אנרגיה,    134

במקרה של ירידה בהחזקות חברת האם כמפורט לעיל, על השותפות להודיע על כך לסוכן ההלוואה, ובמקרה כזה רשאים 
 .(, להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי2/3המלווים, בהחלטה שתתקבל ברוב של שני שלישים )
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 HSBCחתמה השותפות על שני הסכמי הלוואה עם קונסורציום של בנקים בראשות    1.8.2019  ביום (ב)

Bank Plc ו- J.P. Morgan Limited  ובהשתתפותCitibank N.A. Israel Branch ו- Goldman Sachs Bank 

USA  אשראי  מסגרות  שתי  העמדת  בדבר(,  בהתאמה",  ההסכמים"  -ו"  המלווים: "סעיף זה)להלן ב 

 דולר מיליון 75 עד של בסך האחת, הלוואות בשתי"ב, ארה דולר מיליון 300 של כולל בסכום

", השניה  ההלוואה", "הראשונה  ההלוואה: "סעיף זה)להלן ב  דולר  מיליון  225  עד  של  בסך  והשניה

. ההלוואות כספי מלוא את השותפות משכה, זה דוח למועד נכון(, בהתאמה", ההלוואות" וביחד

 .ת רווחיםוחלוק לביצוע לרבותאת השותפות למימון פעילותה השוטפת,  שימשו ההלוואות

 העיקריים של ההלוואות: התנאיםתיאור  להלן

 ההלוואות וריבית קרן (1)

, ותישאנה ריבית שנתית משתנה אשר 2020תיפרענה בתשלום אחד בחודש דצמבר  ההלוואות

)כולל  אפקטיבי בשיעורבתוספת מרווח  LIBORתשולם מדי שלושה חודשים, ותחושב על פי 

אשראי בגין מסגרת האשראי   העמדת. בנוסף, התחייבה השותפות לשלם עמלת  4%  -כ  של (עמלות

 . ההלוואותשיחול על  הריבית ממרווח 35%הלא מנוצלת בשיעור של 

 שעבודים (2)

 החזקותיה: )א( את המלווים לטובת לשעבד השותפות התחייבה, ההלוואות פירעון להבטחת

"(; )ב( הזכות פטרוליום תמר מניות: "סעיף זה)להלן ב מכוחן והזכויות פטרוליום תמר במניות

 ישראלאנרג'יאן  חברתבחזקות כריש ותנין ל השותפות זכויותלקבלת יתרת התמורה ממכירת 

; )ג( זכויות הלןל )יג(1.7.30 לעיל ובסעיף )א(1.7.11 סעיףב"(, כמפורט 'יאןאנרג חוב)להלן: "

 אגרות תנאי פי על תמר חזקתמתקבולי  עודפים השותפותמפקידה  בו בנקבחשבון ה השותפות

 לקבלת  השותפות  זכויות(  ד"(; )תמר"ח  אג: "סעיף זה)להלן ב  מסווגים  למשקיעים  שהנפיקה  החוב

 בנקבחשבון  השותפות( זכויות ה) -ו"(; התמלוגים שעבוד)להלן: " ותנין כריש מחזקות תמלוגים

 פרויקט של המימון תנאי פי על לוויתן מחזקות שיתקבלו מתקבולים עודפים השותפות תפקיד בו

 "(. לוויתן הלוואותלעיל )להלן: " )א(1.7.23 סעיףב כמתואר לוויתן

 במועד בשותפות הקיימים הנכסים יתרת על שלילי לשעבוד השותפות התחייבה, לכך בנוסף

 .ההסכמים על החתימה

שעבוד התמלוגים עד  לרישום הנפט ענייני על הממונה אישור יתקבל שלא ככלנקבע כי  בהסכם

ריבית (, יגדל מרווח 1.2.2020)היינו עד ליום  מיםסכהלתום שישה חודשים ממועד חתימת ה

 הודיע 25.2.2020, וזאת עד למועד קבלת אישור הממונה בפועל. ביום 1%ההלוואות בשיעור של 

 בספר השיעבודלכך נרשם  ובהמשךשעבוד התמלוגים  את מאשר הוא כי הנפט ענייני על הממונה

 בהתאם.  הנפט

 להלוואות בקשר והתחייבויות מגבלות (3)

בעסקאות מימון מסוג זה, נטלה השותפות על עצמה בהסכמים מגבלות והתחייבויות,  כמקובל

 שעיקריהן מפורטים בתמצית להלן: 

( בין שווי נכסי השותפות 3.5:1) 1 -ל 3.5 -מותנות בעמידה ביחס פיננסי שלא יפחת מ ההלוואות .א

המהוון   התזריםס נתוני  לבין היתרה לסילוק החוב. לענין זה, שווי "נכסי השותפות" יחושב על בסי
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של המשאבים של השותפות, בכפוף להתאמות שפורטו בהסכמים, וסכום "היתרה לסילוק החוב" 

 135כולל את היתרה נטו לסילוק בגין ההלוואות ואגרות החוב )סדרה א'( של השותפות.

ות; לכך נקבעו בהסכמים מגבלות מקובלות נוספות, כגון: מגבלה בקשר לשינוי תחום הפעיל  בנוסף .ב

מגבלות על שינויים מבניים שעשויה להיות להם השפעה מהותית לרעה; מגבלה על נטילות מימון 

 פיננסי נוסף שאינו נמנה על סוגי מימון מותרים שהוגדרו בהסכמים, וכד'. 

 חלקי או מלא מוקדם פירעון חובת בדבר הוראות (4)

 חובה   לקום  עשויה,  להלן  מפורטים  שעיקריהם,  מסוימים  בתנאים  לפיהן  הוראות  נקבעו  בהסכמים

  :ההלוואות של חלקי או מלא מוקדם פירעון לביצוע

;  136שליטה שינוי של במקרה( 1: )להתחייב עשוי ההלוואות שתי של מלא מנדטורי מוקדם פירעון .א

 שאינה רווחים חלוקת שתבוצע במקרה( 3) -ו; לוויתן הלוואות של מחדש מימון של במקרה( 2)

 זכויות שעבוד. כמו כן, דולר מיליון 300 עד של כולל בסכום כחלוקה שהוגדרהמותרת",  חלוקה"

 אפרודיטה עשוי לחייב פירעון מוקדם מלא של ההלוואה השניה בלבד.  הנפט בנכס השותפות

 כל מכירת של במקרה( 1: )יתחייב הראשונה ההלוואה יתרת של חלקי מנדטורי מוקדם פירעון .ב

 פירעון הקדמת של במקרה (2; )ההסכמים על החתימה במועד הקיימים השותפות מנכסי אחד

 ביטוח  תקבולי  קבלת  של  במקרה(  3'יאן; )אנרג  חוב  בגין  לשותפות  ישראל'יאן  אנרג  של  התשלומים

 פירעון ולאחר תמר"ח אג תנאי פי על מוקדם פירעון ארוע שמתקיים)ככל  תמר פרויקט עם בקשר

"ח אג פירעון למטרת שלא תמר"ח אג של מחדש מימון או הגדלה של במקרה( 4) -ו(; תמר"ח אג

בולים נטו, או חלק לתק שווה  יהיה"ל הנ מהמקרים  אחד  בכל  החלקי המוקדם  הפדיון  סכום.  תמר

 .בהסכמים שנקבע כפי, הםמ

( 1: )הבאים  מהמקרים  אחד  בכל  יתחייב  השנייהההלוואה    יתרתשל    מנדטוריחלקי    מוקדם  פירעון .ג

( סכומים שהתקבלו 2כל אחד מנכסי השותפות הקיימים במועד החתימה על ההסכמים; ) מכירת

אצל השותפות שמקורם במכירת מניות או נכסים תפעוליים באחת מהחברות המוחזקות על ידי 

( 3) -להלן; ו(2)ו()1.7.30 (2)ו()1.7.30 סעיףב, כמפורט  EMGשהוקמה לצורך עסקת EMEDחברת 

קבלת תקבולי ביטוח בקשר עם פרויקט לוויתן )ככל שמתקיים ארוע פירעון מוקדם על פי תנאי 

 הלוואות לוויתן ולאחר פירעון הלוואות לוויתן(. 

 השותפות ביוזמת מוקדם לפירעון זכות (5)

 make)זכות לפירעון מוקדם של כל אחת מההלוואות בכל עת, ללא עמלת פירעון מוקדם    לשותפות

whole fee) . 

  מיידי לפירעון ההלוואות להעמדת עילה למלווים המקנים אירועים (6)

 זכות  למלווים  תוקנה  בהתקיימם  אשראחרים    ואירועים(  default)  הפרה  אירועי  הוגדרו  בהסכמים

 אי: הבאים העיקריים האירועים את, היתר בין, הכוללים, מיידי לפירעון ההלוואות את להעמיד

( של חבות cross default) צולבת הפרה; לעיל המפורטת הפיננסית בתניה עמידה אי; תשלום

פיננסית אחרת; אירועי חדלות פירעון, לרבות של חברת בת מהותית; וכן תניות מקובלות אחרות 

כגון הפרת מצג או התחייבות, הפסקת עסקים, הרעה מהותית, תביעות ועיקולים, מורטוריום 

 
 להלן.  (3)ט()1.7.23 סעיףלעניין זה  ראו  135
 של ההשתתפות מיחידות 25% לפחות( 1) :בעקיפין או במישרין תחזיק לא החברה אם משמעותו" שליטה שינוי, "זה לעניין  136

 .בשותפות הכללי השותף מהון 50% -מ יותר (2) או; השותפות
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(Moratorium)  על ההלוואות וכד'; והכל בכפוף לתנאים ולסייגים ו/או  שפיעהמממשלתי

נקבע בהסכמים כי במקרה של שינוי שליטה בשותפות,  עודלתקופות הריפוי שנקבעו בהסכמים. 

כזה את הזכות לדרוש  במקרהולכל מלווה בודד יש  למלוויםעל השותפות לתת הודעה מיידית 

רוע או ההודעה )המוקדם מביניהם(. לצורך זה, ים מיום האמיי 30רעון מיידי של חלקו תוך יפ

 הון ב 25%-, במישרין או בעקיפין, מתחת להחברהשל  בהחזקותיה"שינוי שליטה" הוגדר כירידה 

 שותף הכללי.ה מהון ומטה 50% -היחידות המונפק או ירידה ל

 הקיימות ההלוואות של מחדש מימון  (ג)

 ההלוואות של מחדש למימון שונות אפשרויות השותפות בוחנת, הדוח אישור למועד נכון

 2020בדצמבר  חל, המימון הסכמי פי על, פירעונן שמועדלעיל,  )ב(1.7.23-ו 0 סעיפיםב המפורטות

 שלא  בסכום,  בנקאי  מימון  באמצעותאו  /ו, בהתאמה, באמצעות הנפקת אגרות חוב  2021ופברואר  

, הקורונה משבר נוכח במיוחד, ןמימו בקבלת הכרוכים לסיכונים. דולר מיליארד 2.1 -מכ יפחת

 להלן.  0 סעיף ראו

הוראות מתווה הגז, מכרה השותפות את החזקותיה בחזקות כריש ותנין והחלה  מיישוםכחלק  (ד)

במכירת החזקותיה בפרויקט תמר. התמורות, נטו )לאחר מס, פירעון אג"ח/הלוואות והתחייבויות 

היינה, בין היתר, מכוח הסכם השותפות( שיתקבלו ממכירת חזקות רלוונטיות אחרות ככל שת

 כאמור ישמשו, בין היתר, למימון פעילות השותפות. 

 של  מלאהחברת בת בבעלות  ,דלק ואבנר )תמר בונד( בע"מחברת  השלימה 19.5.2014 ביום (ה)

ים הנפקה של אגרות חוב למשקיעים מסווג ,"(בונד תמר" אוהבת"  חברת)להלן: " השותפות

סדרות אג"ח שונות  5-מיליארד דולר. ב 2בארה"ב, בישראל ובמדינות נוספות בהיקף כולל של 

, 2016מיליון דולר כל אחת, העומדות לפירעון בחודש דצמבר של כל אחת מהשנים  400בסך של 

לשותפות,   כהלוואהידי חברת הבת כאמור  -ההנפקה הועמדה על  תמורת.  2025  -ו  2023,  2020,  2018

בדבר הבטוחות וההתחייבויות בקשר   לפרטים(.  Back To Back)  החוב  אגרות  לתנאי  זהים  ובתנאים

השותפות  פרעה 6.10.2016 ביום. הכספיים לדוחות 1אי12עם אגרות החוב האמורות ראו ביאור 

 במועד חלף, דולר מיליון 400 של)המקורי(  הכולל הבהיקפ הראשונה הסדרה את מוקדם ירעוןבפ

ביצעה השותפות פירעון חלקי של  27.7.2017. ביום 2016 בדצמבר 30-ה ביום המקורי פירעונה

מסך היתרה הבלתי מסולקת של כל   20%(, בשיעור של 2025-ו  2023,  2020, 2018ארבעת הסדרות )

ארה"ב בכל אחת מהסדרות(, בתוספת ריבית מיליון דולר  80אחת מסדרות אגרות החוב )היינו 

מיליון דולר, והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב.  1.1-צבורה בסך כולל של כ

מיליון דולר,   320( בהיקפה הכולל של  2018נפרעה בפירעון מוקדם הסדרה השנייה )  31.8.2018ביום  

פירעון המוקדם של הסדרה השנייה כאמור . סכום ה30.12.2018חלף במועד פירעונה המקורי ביום  

מיליון דולר ובתוספת דמי פירעון   2.1  -כלל את סכום הקרן, בתוספת ריבית צבורה בסך כולל של כ

)בניכוי עלויות גיוס( עמדה  31.12.2019מיליון דולר. יתרת ההלוואה ליום  1.3 -מוקדם בסך של כ

 מיליון דולר. 953.6 -על כ

 767.8-כ של בהיקף לציבור )סדרה א'( חוב אגרות של הנפקה ותהשותפ מההשלי 26.12.2016 ביום (ו)

מיליון   760.7-ש"ח ובהנפקה מקבילה של אגרות חוב בשותפות אבנר גויס סכום דומה של כ  מיליון

 1,528,300בסך הכל, הונפקו בחברה ובשותפות אבנר יחד אגרות חוב )סדרה א'( בע.נ. של ש"ח. 

 392.6-סך התמורה שהתקבלה, בניכוי הוצאות הנפקה, הסתכמה בכ הנקוב.ש"ח, בתמורה לערכן 

אוחדו אגרות החוב )סדרה א'( של השותפות עם אגרות   השותפויות  מיזוגעם השלמת    מיליון דולר.
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החוב )סדרה א'( של שותפות אבנר, כך ששתי הסדרות תהווינה סדרה אחת של אגרות חוב )סדרה 

לשימוש בידי השותפות להשקעה ולמימון   יועדהההנפקה    תמורת"ח.  מיליארד ש  1.5-א'( בסך של כ

של השותפות ובין היתר  פיםטהשו צרכיההפעילות בנכסי הנפט של השותפות וכן למימון יתר 

אגרות  ש"ח. מיליארד 1.4-עמדה על כ 31.12.2019יתרת קרן אגרות החוב ליום  רווחים. תוחלוקל

 ר הנאמנות לאגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה כלשהי.החוב והתחייבויות השותפות על פי שט

. קרן אגרות החוב תשולם בתשלום 4.5%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

, ביחד עם תשלום הריבית האחרון בגינן. הקרן והריבית של אגרות 2021בדצמבר  31אחד ביום 

 דות לשער הדולר. והחוב צמ

ל עת ביוזמתה פדיון מוקדם של אגרות החוב, מלא או חלקי, בהתאם לשותפות זכות לבצע בכ

לתנאים שנקבעו בשטר הנאמנות. בשטר הנאמנות נקבעו הוראות לענין פדיון מוקדם כפוי של 

אגרות החוב, במקרה שיחול קיטון בשיעור ההחזקה של השותפות בשרשור מלא בחזקת תמר 

לל השותפים בפרויקט תמר( ו/או קיטון בשיעור החזקות של כ  100%)מתוך    10%מתחת לשיעור של  

החזקות  100%)מתוך  18%ההחזקה של השותפות בשרשור מלא בחזקות לוויתן מתחת לשיעור 

 של כלל השותפים בפרויקט לוויתן(, בהתאם לתנאים וההגדרות המפורטים בשטר. 

, וכן התחייבויות שטר הנאמנות כולל התחייבות של השותפות לפירעון אגרות החוב, לפי תנאיהן

נוספות כמקובל בשטרי נאמנות, ובכלל זאת התחייבות לפעול לכך שעד לפירעונן המלא תהיינה 

ידי חברה מדרגת אחת לפחות, והתחייבות שלא ליצור שעבוד שוטף על -אגרות החוב מדורגות על

כלל נכסיה לטובת צד ג' כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות, ללא קבלת הסכמה מראש 

ממחזיקי אגרות החוב. אין באמור בכדי להגביל את השותפות לשעבד את כל נכסיה ו/או כל חלק 

מהם, בשעבודים קבועים לסוגיהם לרבות יצירת שעבודים שוטפים על נכס ספציפי, אחד או יותר, 

ללא  Limited-Recourseאו  Non-Recourseשל השותפות וכן רשאית השותפות ליטול הלוואות מסוג 

גבלה וללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי ממחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ו/או מהנאמן, לפי כל מ

 העניין.

בשטר הנאמנות פורטו עילות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי במקרים מסוימים, כמקובל 

בשטרי נאמנות, ובכלל זאת שעיקריהן: )א( במקרה שההון הכלכלי של השותפות )כהגדרתו בשטר 

"( במשך שני רבעונים ההון הכלכלי המזערימיליון דולר )להלן: " 400( פחת מסך של הנאמנות

 -עוקבים; )ב( במקרה שהיחס הון כלכלי לחוב השותפות סולו )כהגדרתו בשטר הנאמנות( פחת מ

( במשך שני רבעונים עוקבים; )ג( במקרה שהשותפות ביצעה חלוקה כהגדרתה בשטר 3)פי  300%

 -לבצע חלוקה שלאחריה יפחת היחס הון כלכלי לחוב השותפות סולו מתחת ל  או הודיעה על כוונה

)ד( במקרה שחוות דעת או דוח סקירה של רואה החשבון לדוחות הכספיים  -(; ו4.5)פי  450%

הרבעוניים או השנתיים של השותפות תכלול הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים להמשך 

נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי, השותפות עומדת באמות פעילותה של השותפות כעסק חי. 

 המידה הפיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות.

בנוסף, שטר הנאמנות כולל מנגנון להתאמת שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי 

מסולקת של אגרות החוב במקרה שדירוג אגרות החוב יעודכן כך שיהיה נמוך מדירוג הבסיס שלהן 

)בסולם חברת מידרוג(, כמפורט בשטר הנאמנות, וכן במקרה שההון הכלכלי של  A1נו שהי

השותפות יפחת מההון הכלכלי המזערי, או במקרה שהיחס הון כלכלי לחוב השותפות סולו יפחת 

 (, כמפורט בשטר הנאמנות.3.5)פי  350% -מ
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אודות אמות המידה הפיננסיות להן התחייבה השותפות במסגרת הנפקת אגרות נוספים    לפרטים    

 להלן. (1)ט()ראו סעיף דרה א'( )סהחוב 

ך למועד הקמתה, התחייבה השותפות שלא פי אישור נציבות מס הכנסה שניתן לשותפות בסמו-על (ז)

מהסכום שיגויס מהמשקיעים בשותפות אלא בתיאום  3%לקחת הלוואות בסכום העולה על 

ואישור מראש של נציבות מס הכנסה. יצוין, כי כל המימונים האמורים לעיל, קיבלו את אישור מס 

 הכנסה כנדרש. 

אישרה אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות ביצוע הנפקה של יחידות  17.5.2018ביום  (ח)

השתתפות ו/או ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות בדרך של הצעת זכויות למחזיקי יחידות 

, בהיקף 6.5.2021ההשתתפות הקיימים במהלך תקופה שממועד אישור האסיפה כאמור ועד ליום 

לפי החלטת השותף הכללי לצורך גיוס סכומים שיידרשו לדעת השותף הכללי ובתנאים שייקבעו 

לטובת מימון פעילותה השוטפת של השותפות, לרבות ביצוע השקעות בנכסי הנפט של השותפות 

ופירעון התחייבויותיה הקיימות, וכן הסמיכה את השותף הכללי לקבוע את מבנה ההנפקה, היקפה 

עדי והמוחלט, בכפוף לכך שסך כל תמורת ההנפקה )או ההנפקות( ועיתויה, לפי שיקול דעתו הבל

מיליון דולר. ביצוע הנפקות כאמור יכול שייעשה   300-בתקופה הנ"ל לא יעלה על סך בש"ח השווה ל

בכל עת במסגרת תשקיף אחד או יותר ו/או דוח הצעת מדף אחד או יותר, כפי שייקבע על ידי 

 השותף הכללי. 

  פיננסיות מידה אמות (ט)

עמדה באמות המידה הפיננסיות להן התחייבה במסגרת הנפקת אגרות החוב )סדרה א'(   השותפות (1)

 :להלן כמפורט, לעיל )ו(1.7.23 סעיףבור לציבור כאמ

 

היחס הנבדק ליום   אופן החישוב 137אמת מידה פיננסית
ליום ונכון  31.12.2019

30.3.2020138 

מיליון  400אם ההון הכלכלי פחת מסך של   139ההון הכלכלי של השותפות
"( במשך ההון הכלכלי המזערידולר )להלן: "

  140שני רבעונים עוקבים.

3,983 

אם היחס שבין ההון הכלכלי של השותפות  יחס ההון הכלכלי לחוב
( 3)פי  300%-לחוב השותפות סולו יפחת מ

 במשך שני רבעונים עוקבים.

 6-כ

אם השותפות ביצעה חלוקה, או הודיעה על  חלוקה
כוונה לבצע חלוקה, שהיא אחד מאלה: )א( 

- 

 
הנאמנות אי עמידה באמות המידה הפיננסיות המתוארות תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי לנאמן כמפורט בשטר   137

 ולמחזיקי אגרות החוב.
הכלול בדוח זה והתזרים המהוון של  931.12.201היחס חושב, בין היתר, בהתבסס על התזרים המהוון של פרויקט תמר ליום   138

 דוח זה., והכלול ב31.12.2019פרויקט לוויתן ליום 
ההון העצמי של השותפות, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים או הרבעוניים האחרונים שפרסמה השותפות, לפי העניין,   139

עלות ההשקעה הרשומה בדוחות האמורים בכל הפרויקטים לגביהם נכלל תזרים מהוון בדוח התקופתי השנתי האחרון   בניכוי
מהוון במועד מאוחר לדוח התקופתי השנתי האחרון במסגרת דיווחי  שפרסמה השותפות, או שלגביהם פורסם תזרים

", בהתאמה(, בתוספת סך התזרים התזרים המהוון האחרון" -" והפרויקטיםהשותפות לפי הוראות חוק ניירות ערך )להלן: "
נין זה: )א( המהוון האחרון של הפרויקטים, ובתוספת הוצאות הנטישה הרשומות בדוחות האמורים בגין הפרויקטים. לע

מבנה וצורה(,   –לתוספת השלישית של תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף    36  בסעיףכהגדרתו    –"תזרים מהוון"  
ו/או של המשאבים המותנים  (2P)סך התזרים המהוון של העתודות הצפויות  -)ב( "סך התזרים המהוון"  -; ו1969-התשכ"ט
 .10%ן, לאחר מס הכנסה בשיעור החל על חברות, כשהוא מהוון בשיעור של יי הענישל הפרויקטים, לפ (2C)הצפויים 

מיליון ש"ח, אזי, ההון הכלכלי   400-אם במועד כלשהו יקטן סך הערך הנקוב שטרם נפרע של אגרות החוב שקיימות במחזור מ  140
ההון הכלכלי המזערי כאמור לעיל תורחב מיליון דולר. על אף האמור לעיל, אם במועד כלשהו לאחר עדכון  250המזערי יהיה 

ומעלה, אזי  ש"חמיליון  800סדרת אגרות החוב כך שסך הערך הנקוב שטרם נפרע של אגרות החוב שקיימות במחזור יהיה 
 מיליון דולר.  400ההון הכלכלי המזערי יחזור ויהיה 
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היחס הנבדק ליום   אופן החישוב 137אמת מידה פיננסית
ליום ונכון  31.12.2019

30.3.2020138 

חלוקה המנוגדת להוראות פקודת השותפויות 
וחוק החברות; )ב( חלוקה של רווחי שיערוך; 

)ג( חלוקה שלאחריה יפחת יחס ההון כלכלי  -ו
 (. 4.5)פי  450%-לחוב מתחת ל

אי עמידה באמות המידה הפיננסיות המתוארות לעיל תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון 

לפירעון מיידי הנזכרות בטבלה לעיל, עילה נוספת להעמדת אגרות החוב מיידי. מעבר לעילות 

לפירעון מיידי, היא מקרה בו חוות דעת או דוח סקירה של רואה החשבון לדוחות הכספיים 

הרבעונים או השנתיים של השותפות יכללו הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים להמשך 

 פעילותה של השותפות כעסק חי.

 כאמור מימון לוויתןהסכם במסגרת עמדה באמות המידה הפיננסיות להן התחייבה ת השותפו (2)

 :כמפורט להלן, לעיל )א(1.7.23 סעיףב

אמת 
מידה 

 פיננסית 

אופן 
 החישוב

הנבדק  היחס
בדלק קידוחים 

ליום 
31.12.2019 

היחס הנבדק 
למועד מתן 

דוח 
המשאבים 

(13.1.2020)  
 

היחס הנבדק 
 27.2.2020ליום 

מועד משיכת   –
 141הכספים

 

היחס הנבדק למועד 
מתן דוח המשאבים 

ליום ונכון 
30.3.2020  

 

 היחס
הנדרש 
לכסוי 

  החוב

 היחס
שווי  שבין

המשאבים 
במאגר 
 142לוויתן

לבין יתרת 
ההלוואה 

לא יפחת 
 .2:1-מ

2.8 3.1 3.0 3.0 

 כהגדרתןההלוואות  הסכמיעמדה באמות המידה הפיננסיות להן התחייבה במסגרת השותפות  (3)

 , כמפורט להלן:לעיל )ב( סעיףכאמור בו

 היחס הנבדק אמת מידה פיננסית
 בדלק קידוחים 

ליום 
31.12.2019  

היחס הנבדק 
ליום נכון 

30.3.2020  
 

 שלא פיננסי יחס
 1-ל 3.5-מ יפחת

 נכסי שווי בין( 3.5:1)
 לבין השותפות

 החוב לסילוק היתרה
* 

 4.8 -כ  4.8 -כ

, השותפות של המשאבים של המהוון התזרים נתוני בסיס על יחושב" השותפות"נכסי  שווי, זה לעניין* 
 בגין לסילוק נטו היתרה את כולל" החוב לסילוק"היתרה  וסכום, בהלוואות שפורטו להתאמות בכפוף

 .השותפות של'( א)סדרה  החוב ואגרות ההלוואות

 
 17.5.2017ד, בין היתר, בעת כל משיכה. החל מיום  לעיל, עמידה ביחס הנדרש לכיסוי החוב תימד  1.7.23  בסעיףבהתאם לאמור    141

. בכל אחת 27.2.2020אחרונה בוצעה ביום המשיכות כאמור, כאשר המשיכה  37הדוח ביצעה השותפות  אישורועד למועד 
 מהמשיכות האמורות, עמדה השותפות ביחס הנדרש. 

התזרים המהוון האחרון שפרסמה השותפות לפרויקט, שווי המשאבים במאגר לוויתן לצורך מבחן זה יחושב על בסיס נתוני    142
 טרם החישוב, בתוספת שווי שנקבע בהסכם לכל יחידת גז שלא נלקחה בחשבון לצורך התזרים המהוון.



  

 209 -א 

 

 מיסוי  1.7.24

"( שנצמחו בישראל, התאגידים: "סעיף זה)להלן ב  הקבוצהמיסוי החל על רווחי  ל  הנוגעים  לפרטים

 לדוחות הכספיים.   32 ראו ביאור

, הקשורות בפעילותן טבע  ממשאבי  רווחים  מיסוי  חוקפי  -על  ההיטל  לרבותהייחודיות,    המס  סוגיות

 כיצד לקבוע או לצפות אפשרות כל ואין, בישראל המשפט בתי בפסיקת נדונו טרם התאגידיםשל 

, מהסוגיות  חלק  לגבי  כן  כמו.  להכרעתם  האמורות  הסוגיות  תובאנה  וכאשר  אם  המשפט  בתי  יפסקו

משטר  חלהתאגידים  פעילות ועל הואיל. המס שלטונות של עמדתם תהיה מה לצפות אפשרות אין

מס ייחודי שכלולות בו הטבות מס, לשינויים שיגרמו בעקבות תיקון הדין, פסיקה או שינוי בעמדת 

 . התאגידיםרשות המיסים, כאמור לעיל, יכולות להיות השלכות מהותיות על משטר המס שיחול על  

 לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע 19פרשנות סעיף 

, ובהתאם, המס על 1961-הכנסה )נוסח חדש(, תשכ"א השותפות אינה "נישום" על פי פקודת מס

. בעת הגשת דוח על ההכנסה ההכנסה החייבת של השותפות מוטל על מחזיקי יחידות ההשתתפות

החייבת של השותפות, על השותף הכללי לשלם את המס הנובע מהדוח, על חשבון המס שחייבים 

 בו מחזיקי יחידות ההשתתפות בשנת המס.

לפי שיעור חלקם בשותפות   מחושבלחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, המס    19על פי הוראות סעיף  

של מחזיקי יחידות ההשתתפות שהם תאגידים ושיעור חלקם בשותפות של מחזיקי יחידות 

 השתתפות שהם יחידים.

בע כי בבקשה שהגיש המפקח בשותפות, נק  1.11.2017-בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט המחוזי ב

אין לראות בתשלום המס הנגזר מהוראות הסעיף חלוקה שוויונית בסכום אחיד לכל יחידה, אלא 

תשלום דיפרנציאלי בהתאם לשיעורי המס השונים החלים על יחידים ותאגידים, ועל השותפות 

הכללי למצוא את הדרך הראויה לאזן בין ההוצאה הנוספת הכרוכה בשיעור המס החל   השותףו/או  

  זיקים שהם יחידים לבין ההוצאה הכרוכה בשיעור המס החל על מחזיקים שהם תאגידים.על מח

דחה בית המשפט העליון את הערעור  28.7.2019. ביום השותף הכללי הגיש ערעור על פסק הדין

ים, דכי הסדר שבמסגרתו תישא השותפות במלוא שיעור המס של המחזיקים, יחידים כתאגי  וקבע

, ותבצע תשלומי איזון למחזיקים שהם תאגידים, לא ייחשב חלוקה כהגדרתה 19כמתחייב מסעיף 

 בדין, אלא תוצאה מתחייבת מכך ששולמו מהרווחים תשלומים על חשבון המס.

ותפות, בנוסף לתשלומים על חשבון המס שחל על שילמה הש 2017-2019בסמוך לתום שנות המס 

ככל שיהיה פער בין השומה  מחזיקים שהם יחידים, תשלומי איזון למחזיקים שהם תאגידים.

"(, הפרשי שומותהסופית שתוצא לשותפות בעתיד לבין האומדן על פיו בוצעו התשלומים )להלן: "

 תחייבים.ל( את הפרשי המס המבהשותפות תידרש לשלם )או לק

נכון למועד אישור הדוח, קיימת אי בהירות בנוגע להסדר האיזון הראוי ביחס לתשלום בגין הפרשי 

-2015שומות )ככל שיהיה(, וכן בנוגע להסדר האיזון הראוי שעל השותפות לייישם בגין שנות המס  

על מנת שיכריע על כן, בכוונת השותפות לפנות לבית המשפט , בגינן לא בוצעו תשלומי איזון. 2016

 ויקבע כיצד עליה לפעול במקרים המצוינים לעיל.
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 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  1.7.25

 כרוכה מטבע הדברים בסיכון לגרימת נזק טבעי גז או נפט של הפקהחיפוש, פיתוח ו פעילות (א)

מתקלות בציוד ו/או בנהלי עבודה ו/או מאירועים בלתי  להתרחש, בין היתר, לסביבה, שעשוי

ים. חומרת הסיכונים משתנה מאירוע לאירוע, ולפיכך דרך הניהול והטיפול בהם משתנה אף צפוי

 היא.

 סביבתיים בנושאים מוסמכות רשויות של הוראותאו /ו הדין להוראות השותפות כפיפות (ב)

חוק הנפט ותקנותיו קובעים, בין היתר, כי בביצוע קידוח ינקטו אמצעי זהירות, כך שלא יהיו  (1)

וגזים ניגרים לאדמה או נובעים ממנה ללא מעצור ושלא יחדרו משכבה גיאולוגית אחת נוזלים 

 ה. כמו כן, חל איסור לנטוש באר מבלי לאטום אותה לפי הוראות הממונה על ענייני הנפט. ילשני

כן, פעילותה של השותפות עשויה להיות כפופה להוראותיהם של דינים סביבתיים שונים  כמו (2)

מניעת זיהום הים  חוקותקנותיו;  1983–"גהתשמעת זיהום הים )הטלת פסולת(, מני חוקניהם יוב

"( חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים)להלן: " 1988–"חהתשמממקורות יבשתיים, 

החומרים  חוק; 1980–"םהתשים בשמן )נוסח חדש(, -מניעת זיהום מי פקודתותקנותיו; 

 חוק ותקנותיו;  1984–"דהתשממירת הניקיון, ש חוקותקנותיו;  1993–"גהתשנהמסוכנים, 

פיקוח   ויות)סמכ  הסביבה  הגנת  חוק;  ותקנותיו  2004–"דהתשסהאחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן,  

 -תשנ"בה; חוק למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות(,  תקנותיוו  2011–"אהתשעואכיפה(,  

 –הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה    חוקותקנותיו;    2008–"חהתשסאוויר נקי,    חוק;  1992

ותקנותיו;  1961–"אהתשכלמניעת מפגעים,  חוקותקנותיו;  2012–"בהתשעחובת דיווח ומרשם(, 

 התקנות 1968 –תשכ"ח הרישוי עסקים,  חוק; 2004 –תשס"ד השמירת הסביבה החופית,  חוק

 .לפיו והצווים

הקבועה בדין הישראלי, ישנן הוראות נוספות בנושאים סביבתיים  הרגולציהלכך, מלבד  נוסף (3)

הקבועות גם בתנאי שטרי החזקות שניתנו לשותפות וכן באישורים להקמה והפעלה של מערכות 

, קידוח ו/או במסגרת פעילות חיפוש. בעת ביצוע השותפות שותפה בהם הפרויקטיםההפקה של 

 להנחיות  בהתאםהמפעילה,    באמצעותאו  /ו  עצמאי  פןבאו  השותפותהפקה של נפט וגז טבעי רוכשת  

 הוצאותביטוח לכיסוי נזקים ל  (,להלן  (1)ה()1.7.28סעיף  בקשר עם זכויות נפט )ראו    בטחונות  למתן

הנובעים מהתפרצות   שלישיים  צדדים  של  לרכושאו  /ו  לגוף  ונזקים  הריסות  פינויסביבה,  ה  של  ניקוי

 עורכת  אינה השותפות, פתאומית בלתי צפויה ובלתי מבוקרת של נפט ו/או גז טבעי. תאונתית

 2016. יצוין כי, בשנת ומתמשך הדרגתי מתהליך ונובעים תאונתיים שאינם זיהום לנזקי ביטוח

ביטלו את  אשר) 2016-פורסמו תקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, תשע"ז

ם, ובין היתר, ( הכוללות הוראות שונות בנוגע לפעילות חיפוש והפקת נפט בי2006התקנות משנת 

תנאים ביחס לזהותו של מפעיל, לרבות בכל הנוגע לניסיון שלו בשמירת הבטיחות וההגנה על 

 הסביבה במסגרת פעולות החיפוש וההפקה של הנפט. 

פרסם משרד האנרגיה במשותף עם המשרד להגנת הסביבה ומשרדים  2016ספטמבר בחודש  (4)

ההיבטים הסביבתיים של פעילות החיפושים, ממשלתיים נוספים הנחיות אשר נועדו להסדיר את 

הפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי בים. הנחיות אלו נועדו להורות לבעלי זכויות הנפט בים, מה הן 

הפעולות והמסמכים שעליהם להכין במסגרת פעילותם בשטחי זכויותיהם, וזאת על מנת למנוע או 
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ר בעת פעילות חיפושים, פיתוח והפקה של למזער ככל הניתן, מפגעים סביבתיים העלולים להיווצ

 .להלן )י(1.7.29 סעיףכאמור ראו נפט וגז טבעי בים. לפרטים אודות ההנחיות הסביבתיות 

במישרין או   השותפות  עשויה  בפעילותהבנוסף להוראות משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה,   (5)

שעשויות להינתן מפעם לפעם,  נוספותרשויות  שללהוראות סביבתיות  הלהיות כפופבעקיפין 

 מקרקעי ישראל. רשות, לרבות אחרים ממשלתייםמטעם גופים 

נקבעה חובת בעל החזקה לפעול בנושאי  תמרו לוויתן תופלטפורמההפעלה של  יבאישורכן,  כמו (6)

הסביבה לפי הדין והוראות והיתרים שינתנו לפי כל דין, וכן נקבעו הוראות בנוגע להזרמה הגנת 

כי בעניינים שאין לגביהם  האמוריםההפעלה  יבאישורעוד נקבע  לים, פליטות לאוויר וכיוצ"ב.

הוראות בחקיקה הישראלית יחולו בכפוף לדין תקנים אמריקאים ביחס לנושאי בטיחות והגנה על 

למניעת  בינלאומיתהאמנה ה) MARPOLי אמנת נספחכן ההוראות המפורטות בחלק מהסביבה ו

 .( או אסדות קבועותניידותזיהום ים מאניות(, אשר חלות או יחולו לגבי אסדות )

 הסביבה איכות עם בקשר אירועים (ג)

פטרוליום אשר גרם לפגיעה  ותמר, לא היה אירוע או עניין הקשור בפעילות השותפות 2019 בשנת

 . החברה ועל תחום הפעילותבסביבה ואשר הייתה לו השפעה מהותית על 

 סביבתיים סיכונים ניהול מדיניות (ד)

 הסביבה על לשמירה אסטרטגית סביבתית מדיניות מאמצת השונים הפרויקטים של המפעילה

 המפעילה  של  הקפדה  כוללת  זו  מדיניות.  בפרט  הסביבתיים  והדינים  בכלל  החוק  אותבהור  ולעמידה

 הכשרת לרבות, פעילותה של הסביבתיים הסיכונים לניהול פנימיים לנהלים בהתאם פעולות על

 ותאונות תקלות למניעת, בסביבה הפגיעה להפחתת עבודה תוכנית וכוללת, מתאים אדם כוח

במסגרת זו, למפעילה צוות   .וגהות  סביבה,  בטיחות  בנושאי  הארגונית  התרבות  של  מתמיד  ולשיפור

ייעודי הן לשלב הפיתוח והן לשלב התפעולי, אשר אחראי ליישום המדיניות כאמור ולפיקוח עליה, 

ולקיום הנהלים להבטחת מילוי ועמידה בכל הדרישות והתקנים, לרבות מערכות שונות לניהול 

כמו כן, מבצעת  SEMS (Safety & Environmental Management System.)סיכונים סביבתיים כגון 

ידי צד שלישי, וזאת בנוסף לביקורות שוטפות שעורך משרד האנרגיה -המפעילה בדיקות נאותות על

ואסדות הקידוח. המפעילה מקיימת פעילות שוטפת  הפקהוהמשרד להגנת הסביבה במתקני ה

ים להגברת המודעות, הידע והמוכנות, לרבות אימונ וגהות בטיחות ,בנושאי איכות סביבה

ונקודתיים, על פי  תקופתייםהשותפות פועלת לקבלת עדכונים והכשרות של צוותי המפעילה. 

עוד יצוין כי על אף שלמפעילה עמדה שונה ביחס  הצורך, בדבר פעילות המפעילה כאמור לעיל.

לפרשנות המשפטית לגבי תחולת הדינים הישראליים, והסביבתיים בפרט, על פעילותה בים מחוץ 

ת הכלכליים( מזו שאומצה במסגרת חווטוריאליים )ובכלל זאת פעילותה בשטח המים  למים הטרי

לת המפעילה לקבלת כל ההיתרים בנוסף לאמור לעיל, פוע  להלן,  )ה(1.7.29  סעיףהדעת המוזכרת ב

 הנדרשים לכל אחד מהאתרים אותם היא מפעילה בהתאם לעניין,מכח הרגולציה הסביבתית 

ם מכח חוק החומרים היתר רעלי ,1968-רישיון עסק מכוח חוק רישוי עסקים, התשכ"חלרבות 

 , היתר הזרמה לים מכח חוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים1993 –המסוכנים, התשנ"ג 

 . 2008–והיתר פליטה מכח חוק אוויר נקי, התשס"ח
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היתר פליטה לאוויר לאסדת לוויתן, אשר  המפעילהקיבלה  6.11.2019 ביוםזה יצוין, כי  בהקשר

"(. היתר של לוויתן הפליטה  היתר)להלן: "  2026ים, עד לשנת  שנ  7לתקופה של    תוקפו קבוע בחוק

וכן הוראות פליטה באסדת לוויתן,  ותמקורמירביים עבור פליטה  ערכיהפליטה כולל, בין היתר, 

 ניטור, דיגום, בקרה ודיווח למשרד להגנת הסביבה.  ,יישום הטכנולוגיה המיטבית הזמינהביחס ל

התקבלו אצל המפעילה בפרויקט לוויתן רישיון עסק, היתר הזרמה לים,   2019כמו כן, במהלך שנת  

 כן. בחוק לנדרשלאסדת לוויתן ותוקפם מוארך מפעם לפעם בהתאם  ראשוניים רעליםוהיתר 

 והיתר רעלים לאתר חגית.ומוארך תוקפם באופן דומה של רישיון עסק  נתקבלו

היתר טיוטת  .תמר אסדתבקשה לקבלת היתר פליטה ל הגישהתמר  בפרויקט, המפעילה כי יצוין

, וכן נערך לגביה שימוע 2008-אוויר נקי, התשס"ח  לחוק  בהתאם  הציבור  להערותהפליטה פורסמה  

 .  לקבלת נוסח ההיתר העדכני המפעילה ציבורי. נכון למועד אישור הדוח, ממתינה

פי -על"(.  AOT-ל  הפליטה  היתר)להלן: " 10.12.2014מיום    פליטה  היתרפי  -על  פועל  הקבלה  מתקן

ידי המשרד להגנת -נדרשה המפעילה על 2019ידי המפעילה, בשנת -המידע שנמסר לשותפות על

, אשר הוגשה למשרד להגנת הסביבה בחודש מאי פליטהההיתר עדכון הסביבה להגיש בקשה ל

למתקן פליטה חדש  על בקשה לקבלת היתרהמפעילה . נכון למועד אישור הדוח, שוקדת 2019

ועומדת בקשר עם הגורמים הרלבנטיים במשרד   הקבלה, לקראת פקיעת תוקפו של ההיתר הנוכחי

 להגנת הסביבה בעניין. 

 סביבתיות והשקעות עלויות (ה)

הקשורות לשמירה על איכות הסביבה כלולות   פעולותשל    הצפויות  העלויות,  החברה  ידיעת  למיטב

 נכוןבתקציבי הפרויקטים השונים ומתעדכנות מעת לעת בהתאם לתוכניות העבודה המאושרות. 

 .נוספות מהותיות עלויות צפויות לא, הדוח אישור למועד

ההתקנה וההרצה של  כי, הסתיימההודיעה המפעילה לשותפי תמר  27.6.2019 ביום כי ,צויןי

מיליון דולר  40 -לצמצום פליטות לאוויר מפלטפורמת תמר, בתקציב של כ מערכת ייעודית

שונים של מזהמים  פליטהה את מפחיתהו 31.3.2019הושלמה ביום מערכת ה(. התקנת 100%)

 להגנת הסביבה. משרדלהמפעילה  התחייבות , בערכים שעולים על98%-ביותר מ

 הסביבה איכות עם בקשר מהותיים מנהליים או משפטיים םהליכי (ו)

 כנגד  מהותי, לא מתנהל הליך משפטי ו/או מנהלי החברה ידיעת ולמיטב הדוח אישור למועד נכון

 מיו/או מי מבין חברות חברות הקבוצה בתחום האנרגיה בישראל השותפות ו/או החברה ו/או 

 על מהותית השפעה לו להיות צפויה אשר, הסביבה על השמירה עם בקשר ןהב המשרה מנושאי

 .החברה ועל תחום הפעילות

 "(העותרת: "סעיף זה)להלן בעמותת צלול הגישה  2019בחודש פברואר ידיעת החברה,  למיטב (1)

מנהלית כנגד ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה והשר להגנת  עתירה

"(, וכנגד המפעילה בפרויקט תמר. במסגרת המשרד להגנת הסביבה: "סעיף זההסביבה )להלן ב

העתירה התבקש בית המשפט להוציא צו על תנאי המורה למשרד להגנת הסביבה לנמק מדוע לא 

להודיע למפעילה בפרויקט תמר על כוונתו   2008וק אוויר נקי, התשס"ח  תופעל סמכותו בהתאם לח

להטיל עליה עיצום כספי בכפוף למתן זכות השימוע, ולחילופין, מדוע לא תואצל הסמכות כאמור 

שנים ללא היתר פליטה לאוויר   4-לעותרת. זאת, כנטען בעתירה, הואיל ואסדת תמר פועלת מזה כ
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בסמכות המשרד להגנת הסביבה להטיל עיצום כספי בהיקף של קרוב בניגוד להוראות הדין, וכי 

התקיים דיון מקדים בעתירה, אשר לאחריו החליט בית  7.7.2019מיליון ₪ בגין כך. ביום  100 -ל

המשפט למחוק את העתירה, לבקשת העותרת, ולאחר שהמשרד להגנת הסביבה הודיע כי הליך 

אודות   לפרטים.  2019  שנת  מסוף  יאוחר  לא  יושלם  תמר  לאסדת  פליטה  היתר  למתןבחינת הבקשה  

 . לעיל )ד( סעיףראו היתר הפליטה האמור 

 בירושלים המחוזי המשפט לבית"( העותרת)להלן: " הבית שומרי עמותת עתרה 28.8.2019ביום  (2)

 להורותהאנרגיה, בה ביקשה  ומשרד נובל ונגד בו תפקידים ובעלי הסביבה להגנת המשרד נגד

למשרד להגנת הסביבה ולבעלי תפקידים בו לחייב את נובל או את משרד האנרגיה להמציא פרטי 

ן; של לווית הפליטה היתר בבקשת החלטה קבלת לצורך, העותרת לטענת, הדרושיםמידע שונים 

 ולהימנע ; הערות הגשת לצורך ימים 45 של זמן פרק ולהקצות לציבור המידע מלוא את לפרסם

 ארעי צו למתן בקשה הוגשה העתירה עם בבד בד. העתירה לבירור עד לאסדה פליטה היתר ממתן

 5.9.2019 ביום .העתירה לבירור עדלוויתן  של הפליטה היתר מתן את למנוע המכוונים ביניים וצו

 המשפט בית של דינו פסק התקבל, 19.12.2019ביום  .ביניים וצו עינדחתה הבקשה למתן צו אר

"ח. ש אלפי 60 של כולל בסכום המשיבים בהוצאות העותרת את והמחייב, העתירה את הדוחה

 .כאמורערערה העותרת לבית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי    3.2.2020ביום  

 –ידי מועצה מקומית זכרון יעקב, צלול -הומצאה לנובל עתירה שהוגשה על 21.11.2019 ביום (3)

זרקא, מועצה אזורית מגידו, מועצה מקומית -עמותה לאיכות הסביבה, מועצה מקומית ג'סר א

( בהתאמה",  העותרים"  -" והעתירה: "סעיף זהכרכור ומועצה אזורית עמק חפר )להלן ב-פרדס חנה

 לבית"( המשיבים" :סעיף זהבראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה ונגד נובל )להלן נגד 

להורות על בטלות היתר הפליטה של  המשפט בית התבקשהמשפט המחוזי בירושלים. בעתירה 

 בית פעילות הכרוכה בפליטת גזים. לחלופין, התבקש    לוויתן  תלוויתן ולקבוע כי לא תתקיים באסד

ביניים למניעת פעילות -טל. כן התבקש צוובתאישור תכנית ההרצה של האסדה   כיהמשפט לקבוע  

 עד ולפיו ארעי צו מתן על המשפט בית החליט 17.12.2019 ביוםבאסדה הדורשת היתר פליטה. 

 היתר  וכי גזים בפליטת הכרוכה פעילות לוויתן באסדת מלקיים המשיבים יימנעו אחרת להחלטה

החלטת בית המשפט בדבר  התקבלה, 19.12.2019"(. ביום הארעי הצו)להלן: " יוקפא הפליטה

 ביוםדיון מקדמי בעתירה.  התקיים 5.1.2019ביטול הצו הארעי ודחיית הבקשה לצו ביניים. ביום 

 . העתירה את הדוחה המשפט בית של דינו פסק ניתן 15.3.2020

בפרויקט לוויתן על כוונתו לחייבה  , הודיע המשרד להגנת הסביבה למפעילה27.4.2020ביום  (4)

 יהיתר בתנאי נטענת עמידה אי בגיןבעיצום כספי לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, 

כי בכוונת המשרד להגנת הסביבה להטיל על המפעילה  ,ודעה צויןהב . האסדה של לים ההזרמה

ש"ח. המפעילה רשאית להגיש  10,809,360ארבעה עיצומים כספיים נפרדים, בסך כולל של 

יום מיום קבלת המכתב, לעניין הכוונה להטיל עליה עיצום כספי וכן לעניין  30טענותיה בכתב תוך  

 שיעורו.

 קפריסין (ז)

 2005  משנתהשפעות סביבתיות בתוכניות ופעולות  לק הקפריסאי  חוהפי  -ידיעת החברה, על  למיטב

החלטה  עם בקשר)אשר מותאם לדירקטיבה האירופית(, דרושה הערכה סביבתית אסטרטגית 

. משרד האנרגיה הקפריסאי סביבתית השפעה להן להיות שעשויהתוכניות  ביצוע עלממשלתית 
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ל דוח הערכה סביבתי אסטרטגי בקשר הסב לחברות העוסקות בתחום )לאחר מכרז( את ההכנה ש

בשטח המים הכלכליים של קפריסין  כןוהפקה של נפט וגז טבעי בקפריסין ו יםעם פעילות חיפוש

או הפקה מחויב לפעול בהתאם  חיפושיםרשיון לביצוע פעולות  בעל"(. הסביבתי הדוח)להלן: "

 .ישיוןשטח הרלדוח הסביבתי וכן לבצע סקר סביבתי קודם לביצוע פעולות כאמור ב

מערכת ההולכה הישראלית באזור אשקלון לבין  והפעלתו, המחבר בין EMGצינור  עוד יצוין, כי

 עריש, כפופים הן לרגולציה ישראלית והן לרגולציה מצרית-מערכת ההולכה המצרית באזור אל

ידי המפעילה, לא ידוע -למידע שנמסר לשותפות על ובהתאםהדוח,  אישורכן, נכון למועד  כמו

על אי עמידה או חריגה מדרישות איכות הסביבה בפרויקטים בהם לשותפות יש זכויות,  לחברה

 .חברההו השותפות על מהותית השפעה לה להיות עשויה אשר

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה ו/או השותפות 1.7.26

  הגז מתווה (א)

)אשר שבה ואומצה בהחלטת הממשלה  476טת ממשלה מס' התקבלה החל 16.8.2015 ביום (1)

"מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז   בנושא(  22.5.2016  ביום  מסוימים  בשינויים

 טבעי גז שדות" ותנין" ו"כריש", "לוויתןמהיר של שדות הגז הטבעי " ופיתוח 143"תמרהטבעי "

עם הענקת   17.12.2015"(, אשר נכנסה לתוקף ביום הממשלה  החלטת: "סעיף זה" )להלן בנוספים

: סעיף זה, רציו ונובל )להלן בלשותפות הכלכלית התחרות בחוק מסוימותפטור מהוראות 

 לחוק 52 סעיף להוראות בהתאם, הכלכלה כשר בתפקידו, הממשלה ראשידי -על"( הצדדים"

 אשר"(, הכלכלית התחרותלפי חוק  הפטור" או" הפטור: "סעיף זה)להלן ב הכלכלית התחרות

מתווה החלטת הממשלה והוראות הפטור כאמור יקראו להלן יחדיו: ") להלן מובאים עיקריהם

   ."(הגז

  :הפטור ניתן אליהם שביחס העסקיים ההגבלים להלן (2)

 הזכויות מרכישת כתוצאה התחרותפי עמדת הממונה על -הכובל שנוצר, לכאורה, על ההסדר .א

 כתוצאה, לכאורה, שנוצר הכובל ההסדר וכן; ונובל, אבנר השותפות ידי עלים -רציו בהיתר

 .לוויתן ומאגרים -רציו היתר של במשותף כבעלים הצדדים מחבירת

 שיופק  הגז  את  במשותף  ישווקו  מהם  חלק  או  הצדדים  בו  במקרה,  לכאורה,  שייווצר  הכובל  ההסדר .ב

  1.1.2025.144 יום עד המקומי לשוק לוויתן ממאגר

הכובל שייווצר, לכאורה, במקרה שבו הצדדים או חלק מהם ישווקו את הגז שיופק ממאגר   ההסדר .ג

 .בלבד לייצוא במשותףלוויתן 

 ובלבד , לוויתן ממאגר טבעי גז של מסוים רכישה מהסכם כתוצאה להיווצר העשוי הכובל ההסדר .ד

 .1.1.2025 יום עד נחתם כאמור שהסכם

 
, והזכויות שמחזיקים I/13ודלית  I/12 חזקות תמרבשטח למתווה כ"מאגר גז טבעי הנמצא  נספח"תמר" הוגדרה בפטור ה 143

המחזיקים בתמר בתשתית הולכת הגז על כל מרכיביה וחלקיה לרבות זכויות המחזיקים בתמר לשימוש במתקן הגופים 
 הקליטה ועיבוד הגז ביבשה, ממאגר תמר אל מערכת ההולכה הארצית".

 . 1.1.2030בסמכותו של שר האנרגיה, בהתקיים תנאים מסוימים כפי שנקבעו בפטור להאריך את הפטור עד ליום   144
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 בעלות ונובל, אבנר השותפות של היותן, בלבד ולוויתן תמר במאגרי לפעילותם הקשור בכל .ה

  145.התחרותהממונה על  הכרזות לפי מונופולין

 מותנה לעיל (ה2)א().7.261עד  (ב2)א()1.7.26 סעיפיםבהכובלים המפורטים  מההסדרים הפטור (3)

 של התנאים הבאים:  בקיומם

 מאגרי כריש ותנין .א

כריש ותנין לצד  חזקותזכויותיהן ב כלאת  להעבירונובל , אבנר השותפותפי המתווה חויבו -על .1

 . 146ידי הממונה על ענייני הנפט-שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי מהם, שיאושר על

 אישור ממועד החל, הוחלפה BCM  47של בהיקף ותנין כריש ממאגרי המותרת הייצוא מכסת .2

 המקומי למשק האספקה חובת כנגד, ובתנין בכריש הזכויות להעברת הנפט ענייני על הממונה

 .לוויתן חזקות בעלי על שחלה

בחזקות כריש ותנין בחודש דצמבר  הזכויות מלוא שלישי לצד הועברולהוראות המתווה  בהתאם

 לדוח זה. )יג(1.7.30 סעיף. לפרטים נוספים ראו 2016

 147רתמ פרויקט .ב

)להלן:   הכלכלית  התחרות  חוקמתן הפטור לפי    ממועד  חודשים  72  תוך  תעברנה  148ואבנר  השותפות .1

שלישי שאיננו קשור לצדדים   לצד  ודליתתמר    בחזקות  זכויותיהן  מלוא  את"(  לתמר  הקובע  המועד"

 לאישור  בכפוףלמי שמחזיק באמצעי שליטה במאגר לוויתן או במאגרי כריש ותנין,    אואו מי מהם,  

 . 149הנפט ענייני על הממונה

עם המדינה דיונים בנוגע לשאלה האם הוראות  וקיימ ודלק אנרגיה יצוין לעניין זה, כי החברה

של השותפות במאגר תמר, מקימות גם את החובה לממש  "ל, לגבי מימוש זכויותיההנמתווה הגז 

אנרגיה   דלקבשליטתה ממאגר תמר. בהקשר זה, יצוין כי   וחברותזכות התמלוגים של החברה  את  

 להלן )א(1.7.30 סעיףבלדלק תמלוגים כמפורט  ודלית תמר מחזקות לתמלוגים זכותה את מכרה

 .5ג12כמפורט בביאור  והחברה מכרה את זכותה לתמלוגים מחזקות תמר ודלית לצד שלישי

לתמלוגי על  אנרגיה דלקקבלת אישור הממונה על ענייני הנפט להעברת זכויותיה של  לצורך

ודלק אנרגיה כי הוראות המתווה יחולו על מניות דלק תמלוגים  החברהמפרוייקט תמר התחייבו 

 17.12.2021כי ככל שביום  נקבע, 3.1.2018מיום  התחרותשיהיו בידיהן ובהתאם למכתב רשות 

כמשמעות המונח בהוראות מתווה  תמלוגים דלק"אדם קשור" ל אנרגיה דלקו/או  החברהתהיה 

 
 לעיל.  144ו הערת שוליים מס' רא  145
"כריש"   I/17-"תנין" ו  I/16הושלמה עסקה למכירת כלל זכויות השותפות, אבנר ונובל בחזקות    26.12.2016כאמור לעיל, ביום    146

 .ישראל "( לחברת אנרג'יאןחזקות תנין וכרישן ביחד: ")להל
במתווה נקבע כי לא יובאו בחשבון תקופות אשר ארע בהן אירוע "כח עליון בתמר". ככל שארע אירוע כאמור, מניין המועדים   147

פועלים במהירות ובשקידה לתיקון הנזק שנגרם מהכוח העליון. "כח   שהשותפות, אבנר ונובלהרלוונטיים בתמר ייעצר, ובלבד  
ה צבאית, פעולת טרור, תאונה משמעותית או אסון טבע שכתוצאה ממי מהם עליון בתמר" הוגדר במתווה כ"מלחמה, פעול

נוצר כשל משמעותי או לקות משמעותית באיזה מן המתקנים או המערכות הנדרשים למימוש הפקת הגז, ושכתוצאה מהם 
ת נכס הנפט הופסקה או קטנה באופן משמעותי הספקת הגז לתקופה משמעותית ונמנעה מהשותפות ונובל האפשרות למכור א

 הרלוונטי במהלך העסקים הרגיל, ואדם סביר ושקול בנעלי השותפות ונובל לא היה יכול למנוע או להתגבר עליהם".
 As Isמוזגה אבנר עם ולתוך השותפות, באופן בו כל נכסיה והתחייבויותיה של אבנר עברו  17.5.2017כאמור לעיל, ביום   148

 ר ללא פירוק ונמחקה מרישומי רשם השותפויות.חוסלה אבנ 17.5.2017לשותפות, וביום 
מזכויות השותפות בחזקות תמר ודלית לתמר  9.25%הושלמה עסקה למכירת  20.7.2017ביום לשם קיום הוראות המתווה,  149

ההצבעה בתמר פטרוליום ובשיעור של  מזכויות 13.42%דוח, השותפות מחזיקה בשיעור של אישור ה. נכון למועד פטרוליום
מהזכויות ההוניות בתמר פטרוליום. לשם קיום הוראות המתווה תידרש השותפות למכור עד למועד הקובע בתמר גם  22.6%

 את החזקתה כאמור בתמר פטרוליום
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או  5%בשיעור של  תמלוגים דלקבמניות  אנרגיה דלקו/או  החברההגז, וככל שבמועד זה תחזיק 

בקשר עם   יותר, הרי שיחולו הוראות מתווה הגז באופן שהסנקציה בגין אי עמידה בו תחול אך ורק

 . 150תמלוגים דלקב ןמניותיה

ה מחייב, כך שלאחר המועד הקובע לתמר תעביר נובל לממונה על ענייני הנפט חוזה מכיר עד .2

והזכויות העודפות יועברו לצד שלישי  25%-מימושו, זכויות נובל בחזקת תמר לא יהיו גבוהות מ

מחזיק באמצעי שליטה במאגר לוויתן או במאגרי כריש  ואינושאיננו קשור לצדדים או מי מהם, 

 . 151הנפט עניינילאישור הממונה על  בכפוףותנין, 

ב לעיל עד המועד הקובע לתמר )להלן:  -א והמועברות כאמור בס"ק  ככל שלא יועברו כל הזכויות .3

"(, תועבר הזכות להעביר את הזכויות המועברות בתמר שלא נמכרו הזכויות המועברות בתמר"

לידי נאמן )כהגדרתו במתווה הגז(, אשר יפעל למציאת רוכשים ולקבלת מירב ההצעות למכירת 

להוראות המתווה ולהנחיות שיקבל מהממונה על  הזכויות המועברות בתמר, והכל בהתאם

. הנאמן ימכור את הזכויות המועברות בתמר בהתייחס לשווי השוק ולמחיר הגבוה ביותר תחרותה

חודשים ממועד העברת הזכויות בתמר )אף אם המחיר   12שיוצע לו, ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף  

 ביום או לתמר הקובע במועד החלמר(. אינו מייצג את ערכן הריאלי של הזכויות המועברות בת

 כלשהי וטו בזכות תחזיק לא נובל, המוקדם לפי, לעיל כאמור, תמר בחזקת נובל זכויות מכירת

 .תמר למאגר הנוגעת

 תוכל התמורהונובל בתמר לא תשתלם בתמלוגים. , אבנר זכויות השותפות מלוא בעד התמורה .4

לא יהיו קשורים למחירים או  לתשלומים הדרך אבניבתשלומים עתיים, ובלבד ש להשתלם

 להותיר רשאיותונובל , אבנר האמור, השותפות אף על. תמר ממאגר הנמכרים גז של לכמויות

 .שיימצא ככל, תמר ממאגר( קונדנסט למעט) נפט ממכירת לתמלוג זכות בידיהן

 ותמר לוויתן ממאגרי טבעי גז לאספקת חדשים הסכמים .ג

 יעמדו , הממשלה החלטת ממועד שייחתמו, ותמר לוויתן ממאגרי טבעי גז של לאספקה הסכמים .1

 :שלהלן ההוראות בכלל

 .אחר טבעי גז ספק מכל טבעי גז לרכישת בנוגע מגבלה כל הצרכן על תחול לא (א

ולהוראות שנקבעו תהא האפשרות למכור גז טבעי שרכש במכירה משנית, בהתאם לתנאים  לצרכן   (ב

 .בפטור

 .משנית במכירה הטבעי הגז את הצרכן ימכור שבו המכירה מחיר על מגבלה כל יחילו לאהצדדים  (ג

שנים   4ועד תום    הממשלה  החלטת  ממועד  שייחתמו  תמר  ממאגר  טבעי  גז  של  מכירה  להסכמי  ביחס .2

 פתיחת מועדמהמועד בו אישר הממונה על ענייני הנפט את העברת הזכויות בכריש ותנין )להלן: "

 בהסכם  גז לרכוש האפשרות את צרכן לכל להציע יידרשו תמר במאגר הזכויות בעלי"(, האופציות

 הנוגע כלב. לצרכן הצדדים בין שתוסכם יותר ארוכה תקופה או שנים 8 עד שיבחר תקופה לכל

 
וככל שתהיינה לה אחזקות נוספות, אלו יועברו לנאמן   5%-תישאר עם אחזקות בשיעור הנמוך מ  ו/או דלק אנרגיה  החברה,  קרי  150

 על מנת שיפעל למימושן בהתאם להוראות המתווה. 
מזכויותיה של נובל בחזקות תמר ודלית לאוורסט בה שותפות הראל חברה   3.5%הושלמה עסקה למכירת    2016בחודש דצמבר    151

הושלמה  14.3.2018נוספים שבבעלותה, וכן שותפות מקבוצת קרן תשתיות ישראל; ביום  דייםלביטוח בע"מ וגופים מוס
( מזכויותיה בחזקות תמר ודלית. 100%)מתוך  7.5%העסקה בין תמר פטרוליום לנובל, לפיה נובל מכרה לתמר פטרוליום 

תה על פי מתווה הגז בעניין זה.לפרטים בהקשר זה יצוין, כי נובל מכרה את מניותיה בתמר פטרוליום ובכך השלימה את חוב
 לעיל.  149ערת שוליים ראו ה
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 זמן  בחלון  ההסכם  תקופת  לקיצור  צדדית  חד  זכות  לצרכן  תעמוד,  שנים  8  על  עולה  שאורכו  להסכם

 .האופציות פתיחת במועד שיתחיל שנים 3 של

ועד מועד  הממשלה החלטת ממועד שייחתמו לוויתן ממאגר טבעי גז של מכירה להסכמי ביחס .3

פתיחת האופציות, בעלי הזכויות במאגר לוויתן יידרשו להציע לכל צרכן את האפשרות לרכוש גז 

 שנים או תקופה ארוכה יותר שתוסכם בין הצדדים לצרכן. 8בהסכם לכל תקופה שיבחר עד 

 במשרד  התקציבים על  לממונההבהירו שותפי תמר בהודעה ששלחו לשר האנרגיה,    2.4.2017ביום   .4

 :כדלקמן, התחרות על ולממונה צרהאו

ידי ספק גז חדש, יאפשרו שותפי תמר ללקוחותיהם, -של עיכוב באספקת גז לראשונה על במקרה (א

שנים מהמועד בו אישר  4בהתאם להסכמי אספקת גז שנחתמו ממועד החלטת הממשלה ועד תום 

ציות(, אשר היו "תנין" )מועד פתיחת האופ-הממונה את העברת הזכויות במאגרי הגז "כריש" ו

אמורים לעבור לרכוש גז מהספק החדש, באופן מלא או באופן חלקי, להאריך את החוזה עימם עד 

שנים מיום חתימת  8-למועד בו הספק החדש יוכל לספק גז בכמויות מסחריות )אך לא יותר מ

 ההסכם עימם(, וזאת מבלי לשנות את תנאי ההסכם. 

שותפי תמר כי יעניקו לצרכן שהוא יצרן חשמל או צרכן אחר המבקש להקים מתקנים  הבהירוכן  (ב

חדשים ואשר נאלץ בשל דרישות המממנים של המתקנים לחתום על הסכם אספקת גז ארוך טווח, 

שנים, ובהתאם לקיבולת האספקה של  8את האפשרות לחתום עמם על הסכם שאורכו עולה על 

 פרויקט תמר.

 הממשלה מהחלטתנוספות  הוראות (4)

 מחירים .א

 חוקעוד בעלי הזכויות בחזקות תמר ולוויתן יעמדו בתנאי החלטת הממשלה והפטור לפי  כל .1

, יש להותיר על כנו את הקבוע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת הכלכלית  התחרות

של  ברמהז , אשר מטיל פיקוח על משק הג2013-החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח(, התשע"ג

, 16.8.2015 יום קרי, הממשלה החלטת ממועדדיווח על רווחיות ומחירי הגז וזאת למשך תקופה 

 סעיףכמפורט בונובל בחזקות כריש ותנין , אבנר השותפותועד למועד בו הושלמה העברת זכויות 

, המתווה להוראות בהתאם ,לעיל (ב3)א()1.7.26 סעיףב, או בחזקת תמר כמפורט להלן )יג(1.7.30

 "(. המעבר תקופת)להלן: " מבניהם המאוחר לפי

: סעיף זה)להלן ב  השותפות ובהן ולוויתן תמר  בחזקות  הזכויות  בעלי יציעו  המעבר  תקופתבמהלך   .2

 כמפורט ,  הטבעי הגז  והצמדת המחיר  חלופות  את  פוטנציאלים  לצרכנים"(  בחזקות  הזכויות  בעלי"

 :להלן

בסיס אשר יחושב בהתאם לממוצע משוקלל של המחירים הקיימים בהסכמים בין בעלי  מחיר (א

הזכויות בחזקות לבין צרכניהם, ויעודכן בכל רבעון קלנדרי )בהתאם לחישוב המפורט בהחלטת 

 הממשלה(. 

 במועד הקיימת לצרכן המיטבית לנוסחה בהתאם שיחושב כפי(, Brent) ברנט מסוג חבית מחיר (ב

 .תמר שותפי של בהסכמים הממשלה החלטת
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או קוגנרציה( העומד בתנאים המפורטים בהחלטת הממשלה  ליציוננ)קונב פרטי חשמל יצרן עבור (ג

לעיל, גם חלופה הכוללת הצמדה לתעריף ייצור   ב(-ו  א(קטנים    סעיפיםבמלבד החלופות המפורטות  

 החשמל. 

לגרוע מחובתם של בעלי הזכויות בחזקות תמר ודלית להציע לצרכנים  כדי 2"ק בס מורבא אין  .3

בישראל את מחיר הגז הקבוע במסגרת הסכם ייצוא בכדי לעמוד בתנאי מנגנון המיסוי כמפורט 

 לן.לה (ד4)א()1.7.26 סעיףב

-דולפינוס ותיקון הסכם לוויתן-החלטות מיסוי שניתנו בקשר עם תיקון הסכם תמרלעניין 

 להלן בהתאמה. (ב2)ה()1.7.14-ו (ב1)ה()1.7.14 סעיפיםדולפינוס, ראו 

 טבעי גז ייצוא .ב

)כהגדרתה  צמח ועדת של המלצותיה עיקרי את אימצה אשר 23.6.2013 מיום ממשלה בהחלטת .1

 בין, בוצעו, )בעקבות מסקנות ועדת אדירי )כהגדרתה להלן(( 6.1.2019להלן( והתיקון לה מיום 

 יתירות יצירת ואופן המותרות הייצוא מכסות חישוב לאופן באשר ותיקונים הבהרות, רהית

 . להלן )א(1.7.29 סעיף. לפרטים נוספים ראו הגז אספקת במערכת

לכל תקופת  Bהזכויות בחזקת תמר יהיו רשאים להשתמש באסדת מרי  בעליכי  נקבעכן,  כמו .2

חזקת תמר, לצורך ייצוא או אספקה למשק המקומי של גז טבעי ממאגר תמר, בכפוף לתנאים 

 שנקבעו בהחלטת הממשלה. 

 SWמאגר תמר  .ג

אישור לתוכנית הפיתוח   ייתן  כיעל ענייני הנפט    הממונה  הודעת  נרשמה  הממשלה  החלטת  במסגרת

לעיל(, בכפוף לכך שההפקה של גז טבעי (4)ד()1.7.5 סעיףראו )לפרטים נוספים  SWשל מאגר תמר 

מיליון דולר. מגבלת ההפקה האמורה  575-לא תניב הכנסות בהיקף הגבוה מ SWממאגר תמר 

 הזכויות בעלי לבין מדינהידי הממונה על ענייני הנפט לאחר שתושג הסכמה בין ה-תבוטל על

לפרטים נוספים אודות מאגר תמר .  SWתמר  מאגר  פיתוחבכל הנושאים הקשורים ב  תמר  בחזקת

SW  ,פרטים אודות הסדר הגישור במסגרתו הוסכם על חלוקתו ו, לרבות תוכנית הפיתוח שאושרה

 (1)ח()1.7.31 סעיף(, 22%( לבין שטח רישיון ערן )78%בין שטח חזקת תמר ) SWשל מאגר תמר 

 להלן.

 מיסוי .ד

 נוגעותה  שונות  מיסויסוגיות    המסדירהנרשמה הודעת רשות המיסים,    הממשלה  החלטת  במסגרת

לקידום תיקונים לחוק מיסוי  לפעול טההחליתמר ולוויתן. כמו כן, הממשלה  במאגרילפעילות 

רווחים ממשאבי טבע, שמטרתם, בין היתר, סגירת פרצות מס, הבהרות שונות וכן החלת הליכי 

בנוסף נקבע, כי מחיר יחידת נפט בהסכם ייצוא ימוסה לפי התקבול בפועל מהסכם  שומה וגבייה.

הייצוא ולא לפי "המחיר הממוצע מקומי", לאותו סוג נפט, כהגדרתו בחוק מיסוי רווחים ממשאבי 

לא יהיה צורך בבחינה שנתית של התקבולים מהסכם הייצוא לשם כך, וזאת בכפוף לכך  וכיטבע, 

הייצוא אינו נמוך  בהסכםש מרשות המיסים על כך שמחיר יחידת נפט שהתקבל אישור מרא

הסכם הייצוא יתחייב להציע את המחיר שנקבע  שבעלמ"המחיר הממוצע המקומי" או לחלופין 

כי,   יצוייןבהסכם הייצוא כאמור ללקוחות חדשים בישראל, באופן ובתנאים שנקבעו במתווה הגז.  

ידי השותפות ביחס לכלל הסכמי הייצוא בהן התקשרה -עלאישורי רשות המיסים כאמור נתקבלו 

 .השותפות )הן במאגר תמר והן במאגר לוויתן(
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 מקומי תוכן .ה

 מתחייבים ולוויתן תמר במאגרי הזכויות בעלירשמה בפניה את הודעת שר הכלכלה כי  הממשלה

, הפטור  מתן  ממועד  החל  שנים  8  פני  על  דולר  מיליון  500  של  מצטבר  בסכום  מקומי  בתוכן  להשקיע

 או  סחורות רכישת בגין הוצאות, היתר בין, ייחשבו מקומי כתוכן. 17.12.2015 מיום החל קרי

)לרבות גופים זרים הרשומים בישראל(, רכישת טובין, רכש  בישראל הרשומים מגופים שירותים

רין או ופיתוח בישראל )במיש מחקרבתחום של  השקעותמקבלנים, ספקים או יצרנים ישראלים, 

 הכשרות  על  הוצאות(,  כאמור  ההתחייבות  מסך  20%  של  לתקרה)עד    אדם  כחבעקיפין(, הוצאות על  

 זו  התחייבותכי נכון למועד הדוח,    יצוין.  חברתית  אחריות  של  בתחום  ופעילות  תרומות,  מקצועיות

 .במלואה בוצעההשקעה בתוכן מקומי ל בנוגע

 השקעות המעודדתסביבה רגולטורית  קיום .ו

 - והפקתו הטבעי הגז חיפושי במקטע רגולטורית יציבות על לשמור התחייבה ישראל ממשלת

(, ייצוא והשינוי המבני שכלול Government Take)  ברווחים  הציבור  של  המרבי  חלקו בשלוש סוגיות:

 שנים מיום קבלת החלטת הממשלה. 10למשך  זאתבהחלטת הממשלה, 

 27.3.2016 ביום. ץהמקורית ומתן הפטור הוגשו מספר עתירות לבג" הממשלה החלטת בעקבות

בו נקבע, בין היתר, כי פסקת היציבות כנוסחה   ,האמורות העתירות  בעניין"ץ  בג  של  דינו  פסק  ניתן

 אינה)התחייבות הממשלה להגביל שינויים עתידיים באסדרה של משק הגז הטבעי(  הגזבמתווה 

 . במתווהרק זמן של שנה לפעול להסדרת נושא היציבות , וניתן למדינה פלעמוד יכולה

 קביעת  תוך,  המתווה  בעניין  16.8.2015  מיום  החלטתה  את  הממשלה  ואימצה  שבה  22.5.2016  ביום

 רגולטורית סביבה הבטחת לשם", יציבה רגולטורית"סביבה  בעניין למתווה' י לפרק חלופי הסדר

 .והפקתו הטבעי הגז חיפושי במקטע השקעות המעודדת

פועלת השותפות ליישום הוראות מתווה הגז הרלוונטיות לגביה. במסגרת   ,דוחה  אישורלמועד    נכון

 מכרה, לעיל )יג(1.7.30 סעיףבכריש ותנין כמפורט  בחזקותאת החזקותיה  מכרההשותפות זו, 

ופועלת למכירת  ממשיכההיא ו פטרוליום לתמר ודלית תמר בחזקות מהחזקותיה 9.25%

כן, מועד ההזרמה של גז טבעי ממאגר לוויתן החל ביום  כמותמר ודלית.  במאגרים החזקותיה

31.12.2019. 

 כלכלית תחרות ודיני עסקיים הגבלים 1.7.27

 דלק רכשה במסגרתה, מיזוג לעסקת אישורואת  התחרותנתן הממונה על  12.10.2000 יוםב (א)

   Mediterranean LtdRB של זכויותיה כל את"( השקעות דלק)להלן: " 152"מבע ונכסים השקעות

כל  כי, היתר בין, הכולליםתנאים,  מספרב ה, הותנשעודכן כפי, זה אישור. תטיס ים בפרויקט

, ישראלאו דלק השקעות ו/או דלק נדל"ן בע"מ ו/או דלק /ורכישת החזקה בידי קבוצת דלק 

ז טבעי , הפקה, הולכה, שיווק או מכירה של גבחיפושיםאו יותר בתאגיד העוסק  5%בשיעור של 

, אם יש בידי התאגיד ממצאים של גז טבעי; התחרותבישראל, טעונה אישור מראש של הממונה על  

 אינו חל על עסקה משותפת בפרויקט ים תטיס.  סעיף זההאמור ב

 
פי הוראות החלק הראשון לחלק השמיני -מוזגה דלק השקעות לתוך קבוצת דלק על  31.12.2011ובתוקף מיום    16.4.2012ביום    152

 לחוק החברות וכתוצאה מכך חוסלה.  
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 תמר פרויקט (ב)

לחוק  14 סעיףלפי  -הסדר כובל  מאישור בתנאים פטור התחרותנתן הממונה על  28.8.2006 ביום (1)

)שחלק  153שיונות מתן ומיכלילהסכם שעניינו בשיתוף הצדדים לו בזכויות בר - הכלכלית התחרות

הותנתה במספר  התחרותמהזכויות בו הועברו בשלב מאוחר יותר לנובל(. החלטת הממונה על 

 תנאים, שעיקרם: 

"התאגידים המקומיים" )כהגדרתם להלן( לא יחזיקו במשותף, בין לבדם ובין בצד מחזיקים  .א

שיונות מתן ו/או מיכל, אלא י, בכל זכות גז למעט זכות הנובעת ישירות ובאופן בלעדי מרנוספים

יסיימו "התאגידים   31.12.2006. עד ליום  התחרותבאישור מפורש, מראש ובכתב מאת הממונה על  

המקומיים" כל החזקה משותפת בזכויות גז, למעט זכויות הנובעות ישירות ובאופן בלעדי 

מיכל, אשר בעת מתן ההחלטה הוחזקו בידיהן במשותף, בין לבדן ובין בצד שיונות מתן וימר

במפורש  התחרותמחזיקים נוספים, אלא אם כן הותרה להן החזקה משותפת על ידי הממונה על 

 ובכתב.

בכל הסדר, הסכם או הסכמה, בכתב או בעל פה, בנוגע לקביעת מנגנון או אופן קבלת החלטות בין  .ב

שיונות מתן ומיכל, לא יחזיק ימתן ומיכל בנוגע לשיווק גז טבעי שיופק ברשיונות יהמחזיקים בר

אחד "התאגידים המקומיים" לבדו, ישירות או בעקיפין, כל זכות או כוח למנוע מיתר המחזיקים 

 שיונות מתן ומיכל. יין שיווק גז טבעי שיופק בריקבלת החלטה או פעולה בענ

שותפות אבנר   –"ישראמקו"; "קבוצת דלק"    -דלק" ו  "קבוצת  –"  המקומיים: "התאגידים  הגדרות .ג

 דלק קידוחים ו/או כל אדם הקשור אל מי מהן; "ישראמקו" וכל אדם הקשור בה.  שותפותו/או 

בעלת מונופולין כ הכרזתה בדבר הודעה התחרותהשותפות מהממונה על  הקיבל 13.11.2012ביום  (2)

באספקת גז טבעי בישראל החל ממועד תחילתה  -ולחוד  תמרבפרויקט  םשותפיה יתרביחד עם  -

 של האספקה המסחרית מפרויקט תמר. 

לרבות איסור על  ,הכלכלית התחרותעל השותפות פרק ד' לחוק  חלבעלת מונופולין  היותהעקב 

בשוק באופן   מעמדה  את  לרעה  לנצל  איסור  וכן  בעיהשותפות לסרב מטעמים לא סבירים לספק גז ט

 ת את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור.העלול להפחי

את כל ההסכמים למכירת גז טבעי  תחרותכמו כן, שותפי תמר מחויבים להגיש לממונה על ה (3)

 התחרות  על  הממונה  של  החלטות  מספר  התקבלו  2015  -ו  2012השנים    במהלךללקוחות מקומיים.  

ארוכי טווח  מיםהסכעשר  לארבעהבקשר  כובליםמאישור הסדרים  בתנאיםבדבר מתן פטור 

 להלן(. "הממונה החלטות"לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר לבין צרכני גז פרטיים )להלן: 

 : הממונה החלטותעיקריהן של 

 תעמוד האפשרות לבחור ביחס להסכם באחת משתי האפשרויות הבאות: הגז לצרכן .א

 -אספקת הגז הטבעי; או לחלופין  תחילתשנים, החל ממועד    7קיצור תקופת ההסכם והעמדתה על   .1

לכמות השווה למחצית מכמות הצריכה השנתית   Take or Pay  -ההפחתת כמות הגז הנקובה בתניית   .2

הגז בשלוש השנים שקדמו למועד ההודעה. הפחתת כמות הרכישה תיכנס  צרכןהממוצעת של 

ממועד מתן ההודעה כאמור, ועד לסוף תקופת ההסכם לפי העניין )להלן: לתוקף לאחר שנה 

 
 .ת מתן ומיכלניתנו חזקות תמר ודלית חלף רשיונו 2.12.2009ביום   153
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"(. הודעה על הפחתת כמות הרכישה תתאפשר בכל עת במהלך התקופה הפחתת כמות הרכישה"

ועד ליום  1.1.2018( התקופה שמיום 1שסיומה מאוחר יותר מבין שתי התקופות שלהלן: )

ועד ליום  1.1.2020טבעי( או התקופה שמיום  )ביחס לחמישה הסכמים למכירת גז 31.12.2020

( התקופה שראשיתה בתחילת השנה 2)ביחס לתשעה הסכמים למכירת גז טבעי(; או ) 31.12.2022

החמישית ממועד אספקת הגז הטבעי וסיומה בתום השנה השביעית כאמור. תקופה כאמור כפופה 

 ת גז משדות אחרים.לשינויים עקב ביצוע שינויים ותיקונים בלוחות הזמנים להפק

לשלם בהתאם לאמור לעיל, תעודכן כמות  הגז צרכןקביעת הכמות המינימאלית עליה יחויב  עם .ב

 הגז השנתית וכמות הגז הכוללת בהסכם.

 של להיקף עד וזאתלשימוש צרכני רשת חלוקת הגז  המיועדלמכור גז טבעי  יתאפשרהגז  לצרכן .ג

 .שנה בכל השנתית הגז מכמות 15%

שותפי  וספק גז טבעי אחר שאינ כלידו מ-הגז בנוגע לרכישת גז טבעי על צרכןבלה על לא תחול מג .ד

 תמר.

תמר לא יתקשרו, במישרין או בעקיפין, בכל הסכם לאספקת גז ממאגר תמר ללא קבלת  שותפי .ה

 .התחרותהיתר מראש ממערך הפיקוח על 

ההסכמים האמורים, וכל ההסכמים לאספקת גז טבעי שנחתמו  תוקנו הממונה החלטות בעקבות

 התאמה  תוך  נערכואו  /ו  תוקנולמועד מתן התוקף למתווה הגז    ועדידי שותפי תמר מאותו מועד  -על

 .הממונה להחלטות

הסכמים העומדים בתנאי  הםדוח זה אישור למועד  ועד 2016שנחתמו החל מתחילת  הסכמים

לצורך קבלת היתר ונמצאים בתהליך  התחרותנמסרו לרשות  הוראות המתווה. הסכמים אלה

האחרונה הביעה רשות התחרות את עמדתה כי על הצדדים להסכם  בעתכי,  יצוין קבלת היתר.

 הוראות חוק התחרותל בהתאםלבצע הערכה עצמית ביחס לעמידת ההסכמים הנחתמים על ידם 

 לצורך התחרות לרשות המכר ההסכמי כל את העבירו תמר שותפי תמר שותפי, כן כמו. הכלכלית

 .הכלכלית התחרותחוק  להוראות בהתאםכנדרש  יידוע

 ישראלב ספציפית לחקיקה הפעילות כפיפות 1.7.28

"( בישראל מוסדרים בעיקר נפט: "סעיף זהבנפט ו/או גז טבעי )להלן  והפקת פיתוח, םחיפושי

 מכוחו, שעיקריו מפורטים להלן:תקנות שהותקנו בהתיקונים שהוכנסו בו ו עלבחוק הנפט 

  "(החוק: "סעיף זה)להלן ב 1952-"בהתשי, הנפט חוק (א)

 כמשמעותם שיונות וחזקות )יהיתרים מוקדמים, ר מתן באמצעותמבוצעים  טבעי וגז נפט חיפושי (1)

ידי הרשויות המוסמכות וכוללים, בין היתר, עריכת בדיקות מוקדמות, -(, המוענקים עלבחוק

 חות זמנים ומגבלות שונות. תכניות עבודות, לו

בעל חזקה )כמשמעותו בחוק( חייב בתשלום תמלוג למדינה בשיעור של שמינית מכמות הנפט ו/או  (2)

הגז הטבעי שהופקה משטח החזקה ונוצלה )למעט כמות הנפט ו/או גז טבעי שהשתמש בה בעל 

 שנקבע בחוק.  מינימאלי, ובכל מקרה לא פחות מתמלוג 154החזקה בהפעלת שטח החזקה(

 
 להלן. )י(1.7.30 סעיף ראו, למדינה התמלוגים חישוב אופן לגבי נוספים לפרטים  154
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חוק האם בעל הזכות כאמור לא מילא אחר הוראות    קדימה  זכות  אורשאי לבטל זכות נפט    הממונה (3)

כנית העבודה שהגיש או איחר ואו תנאי זכות הנפט או ההיתר המוקדם, או שלא פעל בהתאם לת

 ם שהתחייב להשקיע. בביצועה או שלא השקיע בחיפושי הנפט את הסכומי

 כל  תירשמנה  הנפט  בספר"(.  הנפט  ספריקיים ספר נפט שיהא פתוח לעיון הרבים )להלן: "  הממונה (4)

 נפט זכות של שעבודה או העברתה וכן פקיעתה או שינוייה, הארכתה, הענקתה, נפט לזכות בקשה

 עד יפה כוחה יהא לא כזאת עסקה שום. חכירה שטר כל של הענקתו בדבר או בה הנאה טובת או

 . כן נרשמה שלא

  הבאר פי על התמלוג שווי חישוב לאופן הנחיות (ב)

תקבלו עד ליום האוצרות הטבע במשרד האנרגיה להערות הציבור )ש מינהל םפרס 9.2.2020 ביום

לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר בקשר לזכויות נפט בים, לפי  הנחיות טיוטת( 15.3.2020

, בין היתר, פורטוההנחיות  בטיוטת"(. ההנחיות טיוטת: "סעיף זהלחוק הנפט )להלן ב 32סעיף 

 העקרונות הבאים:

ממחיר המכירה ללקוחות  12.5% -הופק ונוצל יהיה שווה לש נפט בגין הבאר פי על התמלוג שווי (1)

, אשר Net Back  -החישוב הינו לפי שיטת ה  .להלן  כמפורט,  מוכרות  הוצאותבנקודת המכירה בניכוי  

 .כה עדהינה השיטה שהייתה נהוגה 

ההוצאות שיוכרו לצורך חישוב שווי התמלוג על פי הבאר יהיו הוצאות שהוצאו בפועל על ידי בעל  (2)

החזקה בין פי הבאר לנקודת המכירה, ובלבד שהן הכרחיות לדעת הממונה על מנת שהנפט יהיה 

 ניתן למכירה, להלן ההוצאות שיוכרו: 

 הוצאות טיפול בנפט ועיבודו והוצאות של הובלת הנפט לנקודת המכירה.  –(  capex)  ההונית  הוצאות .א

 הנובעות ישירות מסוגי ההוצאות ההוניות. –( opex) תפעוליות הוצאות .ב

הממונה יעביר לכל בעל חזקה הוראות פרטניות עבור כל חזקה, בהן יפורטו ההוצאות המוכרות 

 .ייניה הפרטניים של החזקהבניכוי, לעניין חישוב התמלוג, בהתאם למאפ

הקשורות אליהן לא תוכרנה )בין הוניות   וההוצאות  הבאות  ההוצאות  כי  ההנחיות  בטיוטת  צוין   עוד

ובין תפעוליות(: הוצאות חיפוש; הוצאות בגין קידוחים לרבות חיפוש, פיתוח והפקה; הוצאות 

קנסות; מסי בלו;  הפקה; הוצאות בשל פיתוח המערכת התת ימית; הוצאות הנהלה וכלליות;

הוצאות מימון, לרבות הוצאות ריבית, הן לגבי הרכוש הקבוע והן לגבי הוצאות שוטפות; הוצאות 

 תפעוליות והשקעה ברכוש קבוע, אשר בפועל לא שימשו למטרתן הייעודית.

בעלי החזקה  ידי  עלנטישה שתוכן  תחישוב התמלוג בהתאם לתכני  לצורך  תוכרנה  הנטישה  עלויות (3)

הממונה על ענייני נפט. ההכרה בעלויות אלה תחל מהשנה שלאחר השנה שבה הופק   ידי  עלותאושר  

 מהעתודות במאגר.  50%במצטבר לפחות 

בשל רכוש יוכרו באופן שבו שיעור הפחת בגין הרכוש הקבוע יחושב לפי שיטת האזילה,  הוצאות (4)

דו והובלתו. סך הוצאות הפחת שיוכרו לא יעלו החל ממועד הפעלת הרכוש לצורך טיפול בנפט,עיבו

 .על עלות הרכוש הקבוע

כמו כן,   .הוצאות הפחת יוכרו בגין הרכוש הקבוע כך שבתום "חיי הנכס" שוויו של הנכס יהיה אפס (5)

ככל שייחתם הסכם המעניק לצדדים שלישיים זכות בעלות ברכוש הקבוע או זכות שימוש ברכוש 
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ה, או שייחתם הסכם הכולל קבלת תשלום מצדדים שלישיים עבור הקבוע,בתמורה או שלא בתמור

הובלת נפט או טיפול בו, יבוצע תיקון אומדן של הרכוש הקבוע בשנה בה נוצר לרכוש שווי כלכלי 

תיקון האומדן יעשה בשנה בו נוצר השווי הכלכלי, כאשר יכול ויהיה  .מעבר לשווי הרכוש בספרים

 גים בגין שווי זה, אף אם לא נוצרה לו הכנסה באותה שנה.על בעל החזקה לשלם למדינה תמלו

דיווחים בעניין הכנסות והוצאות יהיו כפופים לביקורת שתיערך על ידי אגף תמלוגים חשבונאות  (6)

 וכלכלה במינהל אוצרות טבע במשרד.

שותפי תמר, ובכלל  יםכי, החל מתחילת הפקת הגז הטבעי ממאגר תמר, משלמ יצוייןזה  בהקשר

 תמר שותפיידי הממונה על ענייני הנפט. -בשיעור שמתעדכן מעת לעת על תמלוגיםותפות, זה הש

 התמלוג  את  ותמשלמ  ן, כי התמר  מאגר, בסמוך לתחילת ההפקה מהנפט  ענייני  על  ממונהל  והבהיר

ידי הממונה על -לחישוב שיעור התמלוג ע נקבעחולקות על האופן שבו  ן, מכיוון שהמחאה תחת

 רמכיוון שהוא אינו משקלל כהלכה את ההוצאות בגין ההולכה והטיפול בגז מפי הבאענייני הנפט,  

עם אישור טיוטת הנחיות הנפט על ידי משרד האנרגיה וקביעת הנחיות ועד מערכת ההולכה. 

 ספציפיות לחישוב שיעור התמלוג בפרויקט תמר, יבחנו שותפי תמר את המשך פעולותיהם בנידון.

 סעיףעל פי הבאר בנכסים השונים של השותפות, ראו  התמלוג שווי חישוב אופן אודות לפרטים

 להלן. (5)י()1.7.30

 2002-"בהתשס, הטבעי הגז משק חוק (ג)

מוסדרים בחוק משק הגז הטבעי. הקמתה והפעלתה הולכה, חלוקה ושיווק של גז טבעי בישראל 

של מערכת הולכה של גז טבעי או רשת חלוקה של גז טבעי או מתקן גט"ן ו/או אחסון של גז טבעי 

טעונים קבלת רשיון משר האנרגיה. בנוסף, נקבע בחוק משק הגז הטבעי כי תקופת רשיון כאמור 

 רגיה.שנה, בכפוף לשיקול דעתו של שר האנ 30לא תעלה על 

 תקנות)להלן: " 2017-"זהתשע(, חירום שעת בעת טבעי גז משק)ניהול  הטבעי הגז משק תקנות (ד)

 "( חירום לשעת

לחוק משק הגז הטבעי המסמיך את שר האנרגיה,  91 סעיףתקנות לשעת חירום הינן מכוח ה (1)

באישור הממשלה, להכריז על שעת חירום במשק הגז הטבעי ולהתקין תקנות שיחולו על הפעלת 

 משק הגז הטבעי בשעת חירום.

מכלל אספקת הגז הטבעי במשק מגיעה משדה  90%התקנות לשעת חירום מפרידות בין מצב שבו  (2)

"( לבין מצב בו אספקת הגז הטבעי במשק שדה משמעותי: "להלןאחד ומערכת הולכה אחת )

כנהוג במשק   ,מגיעה מלפחות שני שדות המחוברים לנתג"ז דרך לפחות שתי מערכות הולכה נפרדות

 הישראלי כיום:

 הוראות בעת קיום שדה משמעותי אחד .א

את כל או בכל שעה שבה הביקוש השעתי המצטבר לגז טבעי של צרכני ספק הגז שלא מסוגל לספק  

"( עולה על הכמות המרבית שניתן לספק להם, שבכשל הספקחלק מהגז הטבעי בשדה )להלן: "

 הספק שבכשל ונתג"ז יקצו את כמות הגז הקיימת לפי ההוראות הבאות:
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 הקצאה (.  חירום  לשעת  בתקנות)כהגדרתם    החלוקהטבעי תהיה לצרכני    גזההקצאה הראשונה של   .1

 החודשים 12-ב לשעה של הגז הטבעי שצרכו צרכני החלוקה המרביתהכמות  לפי תתבצע כאמור

 (:חירום לשעת בתקנות)כהגדרתו  ההכרזה למועד שקדמו

בשעה תשוריין לצרכני חלוקה )מנהל רשות הגז רשאי לקבוע כיצד  MMBTU 3,600כמות של עד  (א

 תחולק הכמות בין צרכני החלוקה לבין עצמם(;

 בשעה לפחות תוקצה כך: MMBTU 3,600כמות של  (ב

 תחילה לצרכנים ביתיים; (1

 ההקצאה תוקצה לצרכני החלוקה שאינם נכללים בפסקת משנה )א(.יתרת  (2

הכמות הנותרת תחולק בין צרכנים יצרני חשמל )צרכנים של ספק גז שבכשל שהם יצרני חשמל בגז  .2

באופן יחסי לפי ממוצע  ,מגה וואט( לבין צרכנים שאינם יצרני חשמל 45טבעי בהספק העולה על 

הצרכנים האמורים בחודש המקביל בשנה הקלנדרית  מסוגי אחד כלהצריכה היומי המצטבר של 

 הקודמת;

)מתוך הכמות שהוקצתה לצרכנים שאינם יצרני  הכמות שתחולק לצרכנים שאינם יצרני חשמל .3

 לפי הסכם  ( תיקבע בהתאם לחלקם בקיבולת השעתית המוזמנת לכל אחד מהםלעיל  כאמורחשמל  

הקיבולת השעתית המוזמנת לאותם צרכנים לפי  ההולכה שחתמו עם בעל רישיון ההולכה לבין כל

 הסכם ההולכה שחתמו עם בעל רישיון ההולכה.

תציע למכירה גט"ן לצרכנים שאינם יצרני חשמל, במחיר שבו רכשה את הגט"ן  החשמל חברת .4

 .10%בתוספת של עד 

 שדות בעת קיום של לפחות שני הוראות .ב

 כזה שישנו ככלספקי הגז שאינם בכשל יהיו מחויבים להציע למכירה את הגז העודף שלהם, 

)הכמות היומית הפנויה לאחר אספקת הכמות שהוזמנה על ידי הצרכנים של אותו הספק ובלבד 

שהכמות שהוזמנה לא עולה על הכמות המקסימלית שניתן להזמין לפי ההסכמים עימם( לספק 

לממוצע  בהתאםהצדדים לא הגיעו להסכמה על מחיר הגז העודף, המחיר יהיה  הגז שבכשל. אם

בישראל מכל השדות  לצרכניםת גז טבעי וכל ההכנסות ממכיר סך)ייקבע לפי  במשקהמחירים 

גז טבעי  שלשהתקבלו ברבעון שקדם לרבעון שקדם למועד ההכרזה חלקי הכמות המצטברת 

ון שקדם למועד ההכרזה כפי עשסופקה לצרכנים בישראל ברבעון שקדם לרב MMBTUביחידות 

(. בכל שעה שבה הביקוש השעתי שלה האינטרנט באתר לזמן מזמן הטבעי שמפרסמת רשות הגז

גז טבעי של צרכני ספק הגז שבכשל עולה על הכמות המרבית שניתן לספק להם, הספק המצטבר ל

שבכשל ונתג"ז יקצו את כמות הגז העודף שנרכשה לצרכנים במשק הישראלי בלבד, לפי ההוראות 

 הבאות:

ההקצאה הראשונה של גז טבעי תהיה לצרכני החלוקה. הקצאה כאמור תתבצע לפי הכמות  .1

 12-טבעי שצרכו צרכני החלוקה הצורכים גז מספק הגז שבכשל בהמרבית לשעה של הגז ה

 החודשים שקדמו למועד ההכרזה, כמפורט להלן:

לשעה, פחות הכמות המסופקת  MMBTU 3,600 -מ המתקבלת התוצאה על עולה שאינה כמות (א

 ;לצרכני החלוקה שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל בשעה, תשוריין לצרכני חלוקה
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לשעה פחות הכמות שסיפקו ספקי   MMBTU  3,600  -על התוצאה המתקבלת מכמות מרבית שעולה   (ב

לשעה פחות הכמות שסיפקו  MMBTU 3,600הגז שאינם בכשל לצרכני החלוקה, תוקצה כמות של 

 ספקי הגז שאינם בכשל צרכני החלוקה באופן הבא:

 ;הביתיים לצרכנים תחילה (1

 נכללים בפסקת משנה )א(.יתרת ההקצאה תוקצה לצרכני החלוקה שאינם  (2

הנותרת תחולק בין צרכנים יצרני חשמל לבין צרכנים שאינם יצרני חשמל באופן יחסי לפי   הכמות .2

הצרכנים האמורים בחודש המקביל בשנה  מסוגי אחד כלממוצע הצריכה היומי המצטבר של 

 הקלנדרית הקודמת;

"( הכמות הנוספתמהשדה )להלן: "נותר גז עודף לאספקה יכול ספק הגז שבכשל לספק גז טבעי    אם .3

באופן בו יוקצה לצרכנים יצרני חשמל ולצרכנים שאינם יצרני חשמל כמות הגז העודף ליום 

שנותרה לאספקה, באופן יחסי לפי ממוצע הצריכה היומי המצטבר של כל אחד מסוגי הצרכנים 

הנוספת האמורים בחודש המקביל בשנה שקדמה לשנה בה מבוצעת ההקצאה בניכוי הכמות 

 שהוקצתה לכל אחד מהסוגים. 

)מתוך הכמות שהוקצתה לצרכנים שאינם יצרני  הכמות שתחולק לצרכנים שאינם יצרני חשמל .4

 כאמור לעיל( תיקבע בהתאם לחלקם בקיבולת השעתית המוזמנת לכל אחד מהם לפי הסכם  חשמל

ותם צרכנים לפי הקיבולת השעתית השמורה לא ההולכה שחתמו עם בעל רישיון ההולכה לבין כל

הסכם ההולכה שחתמו עם בעל רישיון ההולכה בניכוי הכמות הנוספת, אם הוקצתה, לכל אחד 

 מהצרכנים שאינם יצרני חשמל.

 כללי .ג

אם השר ראה, לאחר התייעצות עם מנהל רשות הגז הטבעי ומנהל רשות החשמל כי המחסור בגז 

או באספקה הסדירה של חשמל למשק   טבעי פוגע באופן ממושך או נרחב בתפקוד הסדיר של המשק

או אם השר להגנת הסביבה הישראלי ושלא ניתן להתגבר עליה באמצעות שימוש בדלקים אחרים,  

הודיע לשר האנרגיה כי המחסור הממושך בגז טבעי גורם לפגיעה משמעותית בסביבה באופן שיפגע 

ל הקצאה שונה של כמויות יהיה רשאי השר לחרוג מהוראות התקנות ולהורות ע  בבריאות הציבור,

 הגז והגט"ן ובלבד שהחריגה לא תעלה על הנדרש.

אין בתקנות כדי לפטור את ספק הגז שבכשל מכל חובה חוקית שחלה עליו או כדי לגרוע מכל 

 התרופות והסעדים הקיימים בהסכם בין ספק הגז שבכשל לבין צרכן הגז. 

  של הממונה על ענייני הנפט עיקריות הנחיות (ה)

 נפט זכויות עם רבקש בטוחות מתן (1)

לחוק הנפט, נוסח של הנחיות  57 סעיףלפרסם הממונה על ענייני הנפט, בהתאם  17.9.2014 ביום .א

 כמפורט להלן.  ,שעיקריהן, 18.7.2019עודכנו ביום  אשרלמתן בטחונות בקשר עם זכויות נפט, 

ידו זאת -, הממונה דרש אישורי ביטוח בנוסח שנקבע עלאלו להנחיות בנוסףואולם יצוין כי 

תוכניות ביטוח שהוגשו לו בנושא ביטוחים הנוגעים לחזקות השונות. להלן עיקרי בהסתמך על 

 :ההנחיות למתן בטחונות בקשר עם זכויות הנפט

 בעניין  כללים.  דולר  אלף  500-ל  השווה  בסכום  בסיס  ערבות  יפקידו  ביבשה  חדשים  רישיונותמבקשי   .1

 .בים רישיונות למתן יםהליכ במסגרת ייקבעו בים חדשים ברישיונות בסיס ערבויות הגשת
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המחזיקים ברישיונות להגיש ערבות נוספת בסכום שיקבע הממונה על  טרם ביצוע קידוח יידרשו .2

ענייני הנפט בהתאם למאפייני הקידוח ותכנית הקדיחה, כאשר גובה הערבות הנוספת לרישיונות 

 לא ביבשה לרישיונות הנוספת הערבות סכום ואילומיליון דולר,  5-בים לא יפחת מסך השווה ל

סבר הממונה על ענייני הנפט כי מאפייני הקידוח מצדיקים  .דולר אלף 250-ל השווה מסך יפחת

 .זאת, יהיה רשאי לדרוש ערבות בסכום נמוך מהסכום האמור

 הזכות  ובעל, שנה של לתקופה יהיה ביבשה חדשים לרישיונות הבסיס ערבות של הראשוני תוקפה .3

 הבסיס ערבות תוקף, כן כמו. צורך בה אין כי הממונה להודעת עד פעם בכל הערבות את יחדש

 כי הממונה להודעת עד, שנה של לתקופה יהיה ובים ביבשה קיימים לרישיונות הנוספת והערבות

 להציג הזכות לבעל אפשרות מתן לאחר, הערבות סכום את להגדיל רשאי הממונה. צורך בה אין

 .בעניין טיעוניו את

בחזקות נפט הממונה על ענייני הנפט יקבע את גובה הערבות בהתחשב, בין היתר, בתוכנית  .4

הפיתוח, במאפייני החזקה, בשלב בו היא נמצאת ובגודל שדה הנפט, אך בכל מקרה גובה הערבות 

מיליון דולר בגין חזקה   1.5-מיליון דולר בגין חזקה בים, ומסך השווה ל  7.5-לא יפחת מסך השווה ל

ה. ערבויות בגין חזקות חדשות תופקדנה עם מתן החזקה, לתקופה שייקבע הממונה על ענייני ביבש

הנפט. כן, הממונה על ענייני הנפט שומר לעצמו את הזכות לעדכן את סכום הערבות, עקב שינוי 

 נסיבות. 

ונה בגינה ניתנו, כל עוד לא הודיע הממ  הזכותהערבויות האמורות יעמדו בתוקפן גם לאחר פקיעת   .5

 שנים לאחר פקיעת הזכות בגינה ניתנו. 7 -על ענייני הנפט אחרת, אך לא יותר מ

היה ולדעת הממונה על ענייני הנפט בעל זכות נפט לא פעל בשקידה ראויה בזכות נפט או גרם נזק  .6

בפעולותיו עקב זכות הנפט או לא הוציא הוצאות או לא קיים חובות שעליו להוציא או לקיים לפי 

, והממונה על ענייני הנפט, במהלך תקופת הזכות, הורה לבעל זכות הנפט בהודעה בכתב חוק הנפט

לבצע פעולות או להוציא הוצאות או לקיים חובות הנוגעות לזכות הנפט, ובעל זכות הנפט לא ביצע 

הוראה זו ולא נתן סיבה ראויה לאי הביצוע, רשאי הממונה על ענייני הנפט להורות על חילוט 

 או חלקן, וזאת לאחר שמיעת טענות בעל הזכות בעניין חילוט הערבות.  הערבויות 

בעל זכות נפט ייעשה על חשבונו, ויקיים במהלך כל תקופת זכות הנפט, את כל הביטוחים  .7

 המקובלים אצל חברות בינלאומיות לחיפוש או להפקת נפט או גז.

ערבות או הביטוח שנעשה בוטלו לא פעל בעל זכות נפט בהתאם לאמור בהנחיות, או אם נתברר כי ה .8

או הסתיימו מכל סיבה שהיא, טרם חידושם, הארכתם או העמדת ערבות או ביטוח במקומם, יהיה 

רשאי הממונה על ענייני הנפט לחלט את הערבות הקיימת בקשר עם הזכות ולפעול לצמצום 

רשאי לראות בכך  הנזקים האפשריים על חשבון בעל הזכות. כמו כן יהיה הממונה על ענייני הנפט

 אי עמידה בתוכנית העבודה ובהוראות הזכות ולפעול בהתאם להוראות חוק הנפט.

בנוסף, ההנחיות כוללות, בין היתר, הוראות בדבר מתן ערבויות בקשר עם מבקשי רישיונות חדשים  .ב

ביבשה, רישיונות קיימים ביבשה, עדכון סכום ערבות והארכתה וכן הוראות כלליות בעניין 

 .יותערבו

הדוח, השותפות ביחד   אישורבהתאם להנחיות כאמור ותנאי נכסי הנפט של השותפות, נכון למועד   .ג

עם שותפיה במיזמים השונים הפקידו ערבויות בנקאיות אוטונומיות בגין חזקות אשקלון, נועה, 
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תפות חלקה של השו  155ורישיונות אופק ויהל.  Dתמר, דלית, לוויתן צפון, לוויתן דרום רישיון אלון  

 .מיליון דולר 52.7-בערבויות כאמור מסתכם לכ

 נפט בנכס וטובת הנאה בזכות נפט בנכס זכות של ושעבוד העברה (2)

לחוק הנפט, שמטרתן  76 סעיףפרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות לעניין  31.12.2015 ביום

להסדיר את הפרוצדורה להעברה ושעבוד זכות נפט )היתר מוקדם, רשיון וחזקה( וטובת הנאה 

)לרבות זכות לתמלוגים חוזיים( בזכות נפט. במסגרת ההנחיות כאמור הוסדרו, בין היתר, התנאים 

ת חזקה להעברת רשיון לאחר תגלית ולהעבר התנאיםלהעברת רשיון בטרם אישור תגלית, 

 הנאה טובת של או נפט זכות של העברה לאשר שלאענייני הנפט  עלוהתנאים בהם רשאי הממונה 

 .נפט זכות בעניין

 ייצוא לאישור בקשות (3)

פרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות בעניין הגשת בקשות לקבלת אישור לייצוא   31.12.2015ביום  

גשת בקשה לקבלת אישור לייצוא גז טבעי משטח גז טבעי, הקובעות בין היתר את המועד והאופן לה

החזקה, הפרטים שיכללו בבקשה כאמור והמסמכים שיצורפו אליה, וכן הבהרות בקשר לאישור 

 סעיףכמפורט בייצוא כאמור. יודגש, כי אישור ייצוא יינתן בהתאם לתנאים שפורטו במתווה הגז,  

 להסכמיהדוח, התקבלו אישורי ייצוא    אישור. יצוין כי, נכון למועד  ל, ובכפוף לכל דיןלעי  )א(1.7.26

 -ו (א1)ה()1.7.14 סעיפיםב והמפורטים, ותמר פטרוליום השותפותידי -על שנחתמו הייצוא

התקבל אישור הממונה על הנפט לייצוא גז טבעי מחזקות  16.12.2019ביום לעיל.  (א2)ה()1.7.14

 לעיל. (ב1)ה()1.7.14-ו (ב2)ה()1.7.14 סעיפים ראו לפרטים. תמר ולוויתן למצרים

  .להלן .1191. סעיףלפרטים ראו  – 2013-"דהתשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום החוק (ו)

  "(החוק" :סעיף זה)להלן ב 1998-בגופים ציבוריים, התשנ"ח הביטחוןחוק להסדרת  (ז)

 החוק חל על "גוף ציבורי", שהוא, כהגדרת החוק, גוף המנוי באחת מתוספות החוק.  (1)

החוק מטיל חובות שונות על "גוף ציבורי": )א( מינוי ממונה בטחון שיהיה כפוף במישרין למנהל  (2)

מנת להבטיח את רמת הביטחון הנדרשת לפעילותו של הגוף הציבורי; )ב( מינוי אחראי -הגוף, על

 כות ממוחשבות חיוניות; )ג( מינוי מאבטח בהתאם לדרישות קצין מוסמך.על אבטחת מער

החוק מקנה סמכויות רחבות לממונה ביטחון בגוף ציבורי, ביניהן: סמכות לערוך חיפוש ולתפוס  (3)

חפץ; סמכות לדרוש מאדם הנכנס לגוף ציבורי להזדהות; סמכויות עיכוב )בהתקיים נסיבות 

לאסור הכנסת נשק לגוף ציבורי )ובנסיבות מסוימות הקבועות מסוימות הקבועות בחוק(; סמכות 

 בחוק אף תוך שימוש בכוח סביר(.

בהתאם לתוספת השישית לחוק, גוף ציבורי הנכלל בתוספת השישית לחוק יחויב גם לקיים פעולות  (4)

אבטחה ימית. פעולות האבטחה הימית מוגדרות כפעולות הדרושות לשם שמירה על ביטחונו של 

מירה על רכוש, במבנה או במקום של גוף ציבורי הנמצא באזור הימי, וכן פעולות למניעת אדם או ש

 פגיעה בכל אחד מאלה. 

 
להלן,   (1)ה()1.7.28-לעיל ו  (13))ב(1.7.5לעניין ערבויות נוספות שהעמידה השותפות ביחד עם שותפיה בפרויקט תמר, ראו סעיף    155

  לעיל. (14)ב()1.7.4פרויקט לוויתן, ראו סעיף וכן לעניין ערבויות נוספות שהעמידה השותפות ביחד עם שותפיה ב



  

 228 -א 

 

-בהתאם לקבוע בתוספת השישית לחוק הנ"ל, בעל רישיון מכוח חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב (5)

החובות  , שבבעלותו מתקן ימי, או שהוא מפעיל מתקן ימי, נחשב כגוף ציבורי לעניין הטלת2002

 לעיל וגם קיום פעולות אבטחה ימית. 2 "קהמנויות בס

צה"ל הוא הגורם המנחה בעניין אבטחה ימית ונציגו נחשב לפי החוק כ"קצין מוסמך" לעניין  (6)

 פעולות אבטחה ימית.

 הספנות  בחוק  כהגדרתו  שיט  כלי  לרבות,  בהתאם לחוק, מתקן ימי, הינו מתקן הנמצא באזור הימי (7)

המשמש לביצוע סקר לגילוי נפט או לקידוח להפקה, להולכה, להנזלה או   1960-"ךהתש(,  שיט)כלי  

כהגדרתו בחוק הנפט(. האזור הימי  –לגיזוז של נפט, או לטיפול בנפט, לאגירתו או להובלתו )נפט 

כולל שטחים המצויים מעבר לשטחה הריבוני של מדינת ישראל, וכולל, מלבד את רצועת מימי 

-ל, גם את המדף היבשתי כהגדרתו בחוק הספנות )עבירות נגד ביטחון השיט הביןהחופין של ישרא

 .2008-לאומי ומיתקנים ימיים(, התשס"ח

לתוספת השנייה כולל  21 סעיףמלבד מתקנים ימיים הנכללים כאמור בתוספת השישית לחוק,  (8)

רישיון או על   "מפעיל מיתקן יבשתי לעיבוד גז טבעי המתקבל מצנרת מהים או ממדינה זרה, מכוח

פי דין." על המפעיל כאמור חלות פעולות אבטחה פיזית ופעולות לאבטחת מידע )אך לא פעולות 

 לאבטחת מערכות ממוחשבות או פעולות אבטחה ימית(.

ובהם  "(,המאגרים" :סעיף זהב)להלן  בעלי החזקה במאגרים תמר ולוויתןבהתאם לחוק,  (9)

כות ממוחשבות חיוניות הקיימות במאגרים, בהתאם , אחראים, בין היתר, לאבטחת מערהשותפות

"(. מאחר שהמפעילה היא האחראית מערך הסייברמערך הסייבר הלאומי )להלן: " תולהנחי

מערך הסייבר  תוהנחי, המפעילה היא שמיישמת בפועל את המאגריםלתפעול מערכת ההפקה של 

 המפעילה  אצל  התקבל  2019  וארפבר  בחודשבעניין. כפי שנמסר לשותפות ולמיטב ידיעת השותפות,  

תמר, אשר כלל מספר  במאגר המידע  עם ביצוע דרישות אבטחת בקשרממערך הסייבר  אישור

התקבל אצל המפעילה אישור  2020. בנוסף, בחודש ינואר 2021נושאים להמשך טיפול עד לשנת 

 ממערך הסייבר לגבי עמידת מאגר לוויתן בדרישות האבטחה באופן מלא. 

, בקשר עם 2019שנמסר לשותפות על ידי המפעילה בחודש דצמבר  וכפי, הדוחאישור  למועד נכון (10)

 סעיפיםובעומדת המפעילה בהוראות החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים    רים,תפעול המאג

 לה , ובכלל זאת, בהנחיות בענייני ביטחון שניתנו ותהעוסקים בהסדרת הביטחון בשטרי החזק

 .מאת גורמי המקצוע בחיל הים בהתאם לדין

 נוספות  רגולטוריות מגבלות 1.7.29

לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הממשלה בדבר אימוץ המלצות הוועדות  החלטות (א)

   הטבעי

הוקמה ועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל  2011 אוקטוברבחודש  (1)

 ועדת: "סעיף זהופיתוחו העתידי בראשות מר שאול צמח, מנכ"ל משרד האנרגיה דאז )להלן ב

אימצה ממשלת ישראל את  23.6.2013דוח סופי. ביום  צמח ועדתפרסמה  12.9.2012"(. ביום צמח

החלטת הממשלה בעניין ועדת : "סעיף זהמסוימים )להלן ב בשינויים צמח ועדתעיקרי המלצות 

, אשר בו נעשו עילל )א(1.7.26 סעיףב, המתואר הגז מתווהלתוקפו  נכנס 17.12.2015"(. ביום צמח
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הודיע משרד האנרגיה על  21.1.2018מספר הבהרות ותיקונים להחלטת הממשלה כאמור. ביום 

"( ועדת אדיריהקמת צוות מקצועי בין משרדי בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי )להלן: "

המלצות ועדת צמח. ועדת אדירי בחנה את ההתפתחויות שחלו במשק הגז לבחינה תקופתית של 

הטבעי בחמש השנים שחלפו מאז אימוץ המלצות ועדת צמח ובחנה מחדש את נושא ההיצע 

פרסמה ועדת אדירי את מסקנותיה הסופיות,  18.12.2018. ביום 2018והביקוש לגז טבעי של שנת 

החלטת הממשלה יקרי המלצות ועדת אדירי )להלן: "אימצה ממשלת ישראל את ע  6.1.2019וביום  

"(. להלן עיקרי החלטת הממשלה בעניין ועדת אדירי העשויים להשפיע על בעניין ועדת אדירי

 פעילות השותפות:  

היקף הגז הטבעי שיש להבטיח לטובת השוק המקומי יוותר בהיקף שאושר בהחלטת הממשלה  .א

 BCM   500עד כה, ויעמוד על  BCM  40  -בשל צריכה של כ  (, לאחר עדכוןBCM  540בעניין ועדת צמח )

"(, אשר יאפשר אספקה של גז טבעי לצרכי המשק הכמות המינימאלית למשק המקומי)להלן: "

 2Pכמות גז טבעי לפי קטגוריות  -, "כמות הגז הטבעי"סעיף זההשנים הקרובות. ב 25לתקופה של 

על ידי הממונה על ענייני הנפט, לגביהן ניתנו בתגליות המוכרות  PRMSבמצטבר לפי מערכת  2C -ו

חזקות ואשר חיבורי החזקות לחוף הושלם בהתאם לתוכנית פיתוח באופן המאפשר את אספקתן 

 למשק הישראלי.

אספקת הכמות המינימאלית למשק המקומי לעניין תגליות שהוכרו לפני אישור החלטת  חובת .ב

ה בהחלטת הממשלה בעניין ועדת צמח,  כמפורט הממשלה בעניין ועדת אדירי, תיוותר כפי שנקבע

 להלן: 

 אספקה מינימאלי למשק  שיעור במאגר הטבעי הגז כמות
 המקומי מכמות הגז הטבעי במאגר 

 50% )כולל(  BCM 200 מעל

 BCM 200 40% -אך נמוך מ BCM 100-ל שווה או עולה

 BCM 100 25% -אך נמוך מ BCM 25 -ל שווה או עולה

 הנפט ענייני על הממונה ידי על ייקבע BCM 25 -מ נמוך

 

אספקת הכמות המינימאלית למשק המקומי לעניין תגליות שיוכרו לאחר אישור החלטת  חובת

 בעניין ועדת אדירי תהיה כמפורט להלן: הממשלה

 

 

ענייני הנפט תנאים  על הממונה יקבע נוספות ולמדינות לישראל משותפים מאגרים לעניין כי יצוין

 156.ספציפייםוהסדרים 

 
הוחלפה, כנגד חובת האספקה למשק המקומי שחלה   BCM  47יצוין, כי מכסת הייצוא המותרת ממאגרי כריש ותנין בהיקף של    156

ובתנין. לפרטים ראו סעיף על בעלי חזקות לוויתן, החל ממועד אישור הממונה על ענייני הנפט להעברת הזכויות בכריש 
 .עילל 2(א.3)א()1.7.26

 שיעור אספקה מינימאלי למשק  כמות הגז הטבעי במאגר
 המקומי מכמות הגז הטבעי במאגר 

 55% ומעלה BCM 200 -נוסף מ BCM 1על כל 

 BCM 200 50%ועד  BCM 50 -נוסף מ BCM 1על כל 

 לא תחול חובת אספקה למשק המקומי   BCM 50 -נמוך מ
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 הכלכלי  באזור  הנמצא  ישראל  לשליטת  הנתון  בשטח  קמיםממו  יהיו  צואיהי  מתקני  כי  נקבע,  כן  כמו

 .אחרת למדינה ישראל ביןצדדי -דו בהסכם אחרת נקבע כן אם אלא, שלו הבלעדי

 תהא  לייצוא הניתנת הגז כמות, ו157ייצוא גז טבעי יהיה טעון אישור מאת הממונה על ענייני הנפט .ג

בכפוף להבטחת הכמות   עת  באותה  במאגרים  לייצוא  המותרות  הכמויות  של  היחסי  לחלקן  בהתאם

 .כאמורהמינימאלית למשק המקומי, 

הממשלה בעניין ועדת צמח )קרי: פרויקט ים תטיס   תהאמור לעיל, מאגר שפותח לפני החלט  אףעל   .ד

מהכמות שבעלי החזקה טרם התחייבו לגביה למשק המקומי נכון  50%ותמר(, יהיה רשאי לייצא 

 אישור שניתן ובלבד מיידי באופן וזאת, מכך יותר ולא צמח ועדת בעניין הממשלה תלמועד החלט

 להסכם  בהתאם  לו  הנתונה  הכמויות  הפחתת  תאופציי  את  צרכן  מימש  ובו  במקרה  כי,  יובהר.  ייצוא

 אופציית מומשה לגביה הטבעי הגז בכמות יראו, האמור המועד טרם החזקה בעלי עם שנחתם

 . המקומי למשק התחייבו טרם החזקה בעלי לגביה הטבעי הגז מכמות כחלק הכמויות הפחתת

חזקה במאגר מפותח יהיה רשאי להחליף את מכסת הייצוא מטעמו כנגד חובת אספקה למשק   בעל .ה

המקומי בהתאם לגודלו ובשיעורים שנקבעו, ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט והממונה על 

 התחרות, לאחר ששקלו את כלל השיקולים הרלוונטיים. 

 ם לגודל המאגר, באופן הבא: )א(לקבוע חובת חיבור מאגרים למשק המקומי בהתא הוחלט .ו

יחויבו בחיבור למשק המקומי, עם פיתוחם ולפני מועד הזרמת  BCM  200מאגרים בהיקף העולה על  

אשר יחלו בהפקה מסחרית של  BCM 200 -ל BCM 50הגז הטבעי באופן מסחרי; )ב( מאגרים בין 

, לפי שיקול דעת 31.12.2032, יחויבו בחיבור למשק המקומי עד ליום 1.1.2028גז טבעי עד יום 

, יחויבו בחיבור 1.1.2028הממונה על הנפט; מאגרים כאמור אשר יחלו בהפקה מסחרית לאחר יום  

 BCMלמשק המקומי עם פיתוחם, ולפני מועד הזרמת הגז הטבעי באופן מסחרי; )ג( מאגרים עד 

ת הפקה אחת, לא יחויבו בחיבור למשק המקומי. במקרה של שדות המפיקים באמצעות מערכ 50

כאשר לפחות בשתיים מהחזקות שבשטחן מצויים שדות אלה קיים גורם זהה המאושר כמפעיל 

מהזכויות, חישוב כמות הגז בשדות אלה לעניין חובת החיבור למשק  50%-או מחזיק בלמעלה מ

המקומי תיעשה באופן מצרפי. על אף האמור, הממונה יהיה רשאי, בהחלטה מנומקת, שלא לחשב 

 ות הגז הטבעי בשדות באופן מצרפי.את כמ

מנת לעודד חיבור שדות גז טבעי נוספים למשק המקומי, להטיל על הממונה, על מנהל רשות  על .ז

הגז הטבעי ועל הממונה על התקציבים במשרד האוצר, לבחון את השתתפות המדינה בהקמת 

קליטה ימית וחיבורה /ח, הכולל תחנת  37מכלול ימי נוסף בפוליגון הדרומי שאושר במסגרת תמ"א  

לחוף, ככל שלדעת הממונה התפתחה פעילות חיפוש במרחב הימי הדרומי של ישראל. בנוסף לאמור 

לעיל, להטיל על הממונה לבחון אמצעים נוספים לעידוד מיצוי פוטנציאל הרווחה הכלכלית הנובעת 

יבים בחיבור, משדות הגז הטבעי, ובכלל זאת לעודד חיבור למשק המקומי של שדות שאינם מחו

 או שקיבלו דחייה בחובת החיבור בהתאם למפורט לעיל.

מוצע לגבש תמהיל   2030-2040צפי למחסור אספקת ביקושים ברמה השעתית באמצע העשור    לאור .ח

פתרונות ובהם הטלת חובה על הממונה על הנפט להתייחס באישורי הייצוא לסוגיית הביקוש 

ד חיבור של שדות נוספים למשק המקומי )בייחוד למשק המקומי ברמה השעתית, לפעול לעידו

 
 . (3)ה()1.7.28 סעיףלפרטים אודות הנחיות הממונה על ענייני הנפט בעניין הגשת בקשות לקבלת אישור לייצוא גז טבעי ראו   157
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רק   (LNG)((, ולבחון את ביטול ההסכם עם אוניית הגז הנוזלי2030-2040לקראת אמצע העשור )

 .(2022)תוקף ההסכם כיום הוא עד שנת  2021בשנת 

על שר האנרגיה, בהתייעצות עם שר האוצר ושר הכלכלה והתעשייה, לגבש עקרונות של  להטיל .ט

ציה הנדרשת בנוגע למכירה של גז טבעי לצרכנים במשק המקומי המיועד לייצור מוצרי הרגול

בהמשך לאמור, הוקמה ועדת המשנה לצורך גיבוש עקרונות  המשך המיועדים בעיקרם לייצוא.

פרסמה ועדת המשנה טיוטה   16.3.2020"(. ביום  ועדת המשנההרגולציה כאמור )להלן בס"ק זה: "

של עקרונות הרגולציה בנוגע לייצוא מוצרי המשך מגז טבעי )הטיוטה לשימוע של דוח מסכם 

 (, שעיקריה הם כדלקמן:16.4.2020פורסמה להערות הציבור עד ליום 

מוצרי המשך מגז טבעי הוגדרו כמוצרים מבוססי גז טבעי שייצורם כרוך בשינוי כימי של מולקולת  .1

חמצון )לרבות מתנול, אתילן, פרופילין, מתאן מגז טבעי, לתרכובת או תרכובות שונות, שלא דרך 

 (. DME-ו GTLאמוניה, 

ועדת המשנה ציינה כי הקביעה כי מכירת גז טבעי לתעשיית מוצרי ההמשך תיחשב כיצוא הינה  .2

בעלות השלכות רבות שעיקרן כדלקמן: השלכות הנובעות ממדיניות הממשלה ביחס למשק הגז 

הכללת הגז בכמות הכוללת המובטחת למשק המקומי; הטבעי, לרבות החיוב באישור ייצוא; 

חישוב הגז לעניין חובת האספקה המינימאלית של שדה גז טבעי למשק המקומי; מחיר הגז הטבעי 

ומימון קו מערכת ההולכה. כן נקבע כי אין באמור בכדי להגדיר את המכירה כייצוא לעניין היבטים 

 .1959-ק לעידוד השקעות הון, התשי"טאחרים כגון לעניין מיסוי, לרבות לעניין החו

בשנה של מכירת גז טבעי לתעשיית מוצרי  BCM 1.4ועדת המשנה המליצה כי כמות קצובה של עד  .3

ההמשך תסווג כמכירה בישראל ולא לייצוא, זאת על מנת לאפשר את קיומה של התעשייה ללא 

 עיוות בחישוב הביקוש למשק המקומי.

"כל הקודם זוכה", כאשר התנאי לקבלת ההקצאה יהיה הצגת מנגנון ההקצאה יהיה באופן של  .4

הסכם או לכל הפחות מזכר הבנות חתום בעניין המפעל הנדון. הכמות המוקצית מתייחסת לכלל 

מוצרי ההמשך ללא חלוקה פנימית או מגבלות ביחס למוצרי המשך מסוימים. הגורם המקצה יהיה 

 הכלכלה. מנכ"ל משרד האנרגיה בהתייעצות עם מנכ"ל משרד

כן נקבע כי אם תוגשנה במהלך השנתיים לאחר מועד קבלת החלטת הממשלה בנושא זה בקשות  .5

לשנה, ייבחנו הן  BCM 1.4לקבלת הקצאה של גז טבעי לתעשיית מוצרי המשך בהיקף העולה על 

 הכמות שהוקצתה לצורך זה וכן המדיניות לעניינה.

ם כל מדיניות הממשלה בנושא משק הגז טבעי, ועדת המשנה ציינה כי ההסדר ייבחן מחדש, יחד ע .6

 להלן(. ישנים מועד קבלת החלטת הממשלה )כמפורט בס"ק  5בחלוף 

על שר האנרגיה, בהתייעצות עם שר האוצר, ליזום תיקוני אסדרה לרבות תיקוני חקיקה,  להטיל .י

את, להטיל ככל שיידרש, לצורך אסדרת סחר משני בגז טבעי, שעשוי להיות מופנה לייצוא. בכלל ז

על שר האנרגיה, בהתייעצות עם שר האוצר, להבטיח באמצעות תיקוני האסדרה האמורים כי סחר 

מסך המכירות של גז   3%  -למשני בגז טבעי שעשוי להיות מופנה לייצוא יתאפשר בכמות המוגבלת  

ת טבעי למשק הישראלי בשנה החולפת. כמות זו לא תיספר לעניין חישוב הכמות הכוללת המובטח

למשק המקומי, אולם תיספר לעניין חובת האספקה המינימאלית של שדה גז טבעי למשק 

 המקומי; מובהר כי לצורך ייצוא הכמות המוגבלת כאמור לא יידרש אישור יצוא.
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בעניין ועדת אדירי תיבחן על ידי הממשלה בתום חמש שנים ממועד אישורה  הממשלה החלטת .יא

, לגבי המדיניות ביחס לתגליות שיוכרו על ידי הממונה לאחר לצורך עריכת שינויים, ככל שיידרשו

בעניין ועדת אדירי, בהתאם לצורכי המשק המקומי  הממשלה החלטתחמש שנים ממועד אישור 

 ובהתחשב בהיצע הגז הטבעי. 

בחינה עצמאית של אומדן העתודות והמשאבים המותנים  ומבצעמשרד האנרגיה ביצע , כי יצוין

מכסות הייצוא לוויתן, באמצעות יועצים חיצוניים, בין השאר לצורך חישוב  במאגר תמר ובמאגר

יצוין לעיל.  (ב4)א()1.7.26 סעיףבמהמאגרים כאמור וזאת בהתאם להחלטת הממשלה, כמפורט 

בפרויקטים העבירה למשרד האנרגיה את כלל הנתונים הסופיים הנדרשים לביצוע  המפעילהכי, 

יצוין, כי  .מעבדה מבדיקות ונתונים, הפקה נתוני, מקידוחים םאומדן משאבים, ובכלל זה נתוני

פי דוחות -ם של הגז הטבעי במאגר תמר ובמאגר לוויתן המובאות בדוח הינן עלהערכות המשאבי

משאבים שקיבלה השותפות מיועץ בלתי תלוי ואשר הוכנו בהתאם לכללי המערכת לניהול משאבי 

 (.SPE-PRMSפטרוליום )

 הטבעי הגז מחירי על פיקוח (ב)

המשותפת במשרד האוצר ובמשרד האנרגיה פנה משרד האנרגיה לוועדת המחירים    25.5.2011ביום  

"( על מנת שזו תבחן את הצורך בהטלת פיקוח על מחירי הגז הטבעי הנמכר ועדת המחירים)להלן: "

 בישראל. 

פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  22.4.2013בהמשך להמלצת ועדת המחירים, ביום 

, המטיל פיקוח על משק הגז ברמה 2013-)החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח(, התשע"ג

של דיווח על רווחיות ומחירים. חובת הדיווח כאמור חלה באופן נפרד ביחס לכל פרויקט. בהתאם 

הגז הטבעי בישראל ברמה של קביעת מחיר. למידע שיתקבל ייבחן הצורך בפיקוח על מחירי 

ונובל בכל תנאי מתווה הגז, יש להותיר על כנה חובת   השותפותבהתאם למתווה הגז, כל עוד יעמדו  

בפרויקט  ,הדיווח כאמור חלה על השותפות יחד עם שותפיה בפרויקט ים תטיס חובתח זו. ודיו

 רויקט. , וכן חלה באופן נפרד ביחס לכל פובפרויקט לוויתן תמר

הטבעי בישראל ברמה של קביעת מחיר, ראו השפעת הטלת פיקוח על מחירי הגז לפרטים בדבר     

 הלן.ל יח()1.7.34 סעיף

 הטבעי  הגז  ליציאת  ועד  תמר  פרויקט  של  ההפקה  מפלטפורמת  הגז  צינור  בקיבולת  השימוש  הסדרת (ג)

 "( בצינור הקיבולת הקצאת הסדרת)להלן: " באשדוד הקבלה מתחנת

 החלטה"( הרשות: "סעיף זהב)להלן  האנרגיה במשרד הטבעי הגז רשות פרסמה 9.12.2012 ביום

 ולמשווקים  לצרכנים גז קיבולת לשמירת בקשר לרבות בצינור הקיבולת הקצאת הסדרת בעניין

 כי , יצוין. תמר פרויקט של האספקה בקיבולת המחסור סוגיית להסדרת ובקשר החלוקה ברשת

או לשיווק של גז טבעי, עם צרכנים   למכירה  חוזים  על  לחתום  יסרבו  לא  תמר  שותפי,  הרשות  לעמדת

המבקשים להתקשר עימם, רק בשל העובדה שמשמעות ההתקשרות היא שסך כל כמות הגז הטבעי 

נכון לאותו מועד  שנאמדההשעתית האמורה לעבור בצינור הגז חורגת מהקיבולת המקסימאלית 

 .בשעה MMBTU 40,000-ב
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 ן פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הארציתהחלטת מועצת רשות הגז הטבעי בדבר מימו (ד)

 "(ההחלטה: "סעיף זה)להלן ב

המועצה לענייני משק הגז הטבעי את החלטתה בעניין מימון פרויקטי ייצוא   פרסמה  7.9.2014  ביום

באמצעות מערכת ההולכה הארצית. ההחלטה קובעת את תעריפי ההולכה שיחולו על העברת גז 

ההולכה הארצית למדינות שכנות או לרשות הפלשתינית וכן את מימון טבעי ישראלי דרך מערכת 

 העקרונות את קובעת ההחלטה. כאמור טבעי גז לייצוא המיועדים ההולכה מערכת מקטעי הקמת

 :הבאים

 הסכם על ההולכה רשיון בעל עם יחתום( לייצוא הטבעי הגז את משווק או המוכר)הגורם  היצואן (1)

 ההולכה רשיון לבעל ישלם היצואן. הטבעי הגז רשות מנהל ידי על ובכתב מראש שיאושר הולכה

 מעת שיהיה כפי הישראלים הצרכנים על החל הרגיל ההולכה תעריף שיהיה ההולכה תעריף את

 .לעת

יישא במלוא עלויות ההקמה של מקטע של מערכת ההולכה המיועד לייצוא בלבד )להלן:  היצואן (2)

ההקמה של קו הולכה נוסף בצמוד למקטע קיים )להלן:  בעלויות( וכן "לייצוא המיועד"המקטע 

 .2% של בשיעור ניהול דמי בתוספת(, "מוכפל"מקטע 

 למקטע בעתיד נוסף צרכן ויצטרף בתוקף ההולכה רשיון לבעל היצואן בין ההולכה הסכם עוד כל (3)

 עלות מכלל הנוסף לצרכן המשויכת העלות מהי הטבעי הגז רשות מנהל יקבע, לייצוא המיועד

 הקיבולת מכלל הנוסף הצרכן של הקיבולת ליחס בהתאם וזאת, לייצוא המיועד המקטע הקמת

 .הנוסף לצרכן שתשויך עלות אותה בסכום יזוכה היצואן. לייצוא המיועד במקטע להעביר שניתן

 צרכנים גם לשרת עתיד לייצוא המיועד למקטע המוביל ההולכה במערכת מסוים ומקטע במידה (4)

 הוקם הוא שבו במועד מוכפל היה לא לייצוא המיועד למקטע המוביל המקטע אולם, ישראליים

 המקטע עלות להקמת)בנוסף  היצואן ישלם, ההולכה מערכת באמצעות הטבעי הגז ייצוא אלמלא

. המועצה תקבע לייצוא  המיועד  המקטע  הכפלת  לגבי  היחסי  החלק  את(  לעיל  כאמור  ליצוא  המיועד

 את חלוקת העלות בין היצואן לבין בעל רשיון ההולכה. 

 חתימת בעת ההולכה במערכת מספקת קיבולת קיימת הטבעי הגז רשות מנהל ולדעת במקרה (5)

 שלאחר השנים עשר במהלך כי סבירות יש ואולם היצואן לבין ההולכה רשיון בעל בין ההסכם

 ההולכה מערכת לצרכני בקיבולת מחסור יהיה, לראשונה הטבעי הגז הזרמת תחילת מועד

 יבחר  ההולכה  הסכם  על  החתימה  במועד  אזי,  לייצוא  המיועד  למקטע  המוביל  במקטע  הישראליים

 העתידי הכפלתו מתקציב 50% ההולכה רשיון לבעל לשלם( 1: )הבאות מהחלופות באחת היצואן

 לא  דבר של בסופו אם גם ליצואן יוחזר לא זה וסכום, ההולכה מערכת של הרלוונטי המקטע של

 הוראות  יחולו כאמור המקטע הכפלת של ובמקרה זה סכום לשלם לא( 2; )כאמור המקטע יוכפל

 .לעיל)ד(  "קס

רשות הגז הטבעי יקבע לגבי כל מקרה מהיכן במערכת ההולכה מחשבים את תחילת המקטע   מנהל (6)

 המוביל למקטע המיועד לייצוא, ונקודה זו תצוין במפורש בהסכם ההולכה. 

 היצואן  בבעלות  יהיה  לא  המקטע,  היצואן  על(  בחלקה  או)במלואה    מושתת  ההקמה  שעלות  למרות (7)

 .זה במקטע שהיא סוג מכל זיקה שום לו תהיה ולא
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 2.11.2014 לפנישייחתמו עם בעל רשיון ההולכה  לייצוא הולכה הסכמי על תחול לא זו החלטה (8)

 תמר מפרויקט גז יצואלי 19.2.2014)לרבות הסכם ההולכה שנחתם בקשר עם הסכם מיום 

 (.לעיל (א1)ה()1.7.14 סעיףב)כמפורט  בירדן לצרכנים

 הוסכםלעיל    (ב2)ה()1.7.14-ו  (ב1)ה()1.7.14  סעיפיםבהסכמי דולפינוס המפורטים    במסגרתכי    יצוין (9)

 "ז.נתג  של  ההולכה  במערכת  הגז  הזרמת בעלויות  יישאו,  העניין  לפי,  לוויתן  ושותפי תמר  שותפי  כי

 פרוייקטימימון  בעניין    ההחלטתוספת ל  הטבעי  הגז  משק  לענייני  המועצה פרסמה  26.3.2020  ביום (10)

-ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת עלויות ההקמה של המקטע המשולב אשדוד

 אשקלון. התוספת להחלטה קובעת את העקרונות הבאים:

 רשאית  תהא  המועצהלעיל,    0  סעיףבכמתואר    7.9.2014שהוגדרו בהחלטה מיום  יות  לקטגור  בנוסף .א

 יוצר או במערכת לולאה סגירתבנוסף גם  והמאפשר לייצוא המיועד מקטע שהינו מקטע להגדיר

 ".משולב"מקטע כ הישראלים ההולכה לצרכני המוזרם טבעי לגז וגיבוי יתירות

 המקטע  של  ההקמה  עלויות  הקצאת  יחס  את  תגדיר  צהעהמו",  משולב"מקטע  -כ  יוגדר  שמקטע  ככל .ב

בין היצואן לבין בעל רישיון ההולכה, וככל שיש צורך בכך, תקבע המועצה תנאים  כאמור

 .ומחוייבויות נוספות של מי מהצדדים

 אשקלון, נקבע בתוספת להחלטה כדלקמן:-בנוגע לחלוקת עלויות המקטע המשולב אשדוד .ג

הימי של מערכת ההולכה שעתיד לקום כך שתחילתו בתחנת הקבלה באשדוד וסיומו   קטעהמעלות   .1

 )להלן: משולב מקטעבמתקן ההתחברות למתקני הייצוא  של חברת פרימה גז בע"מ יוגדר כ

 "(.המקטע המשולב"

ואופן הקצאת העלות בין היצואן לבין בעל רישיון ההולכה יעוגנו בהסכם הולכה  המשולב המקטע .2

 לעקרונות הבאים:  בהתאם  "(ההולכה  הסכםך בין בעל רישיון ההולכה לבין היצואן )להלן: "שייער

 רישיון  שבעל ככל. 2014 בספטמבר שפורסמה המועצה להחלטת בהתאם קבעיתעלות המקטע  (א

 יקבע הטבעי הגז רשות מנהל, 15.5.2020 ליום עד  המקטע עלות על יסכימו לא והיצואן ההולכה

 .המקטע עלות את

 מעלות המקטע כפי שתיקבע בהתאם לפסקה א' לעיל ימומנו על ידי בעל רישיון ההולכה. 43.5% (ב

 מעלות המקטע ימומנו על ידי היצואן בהתאם לאבני הדרך שייקבעו בהסכם ההולכה. 56.5% (ג

 מהקדמת הנובעת עלותחלקו ב כנגד"ח ש מיליון 27 ההולכה רישיון לבעל ישלם היצואן, בנוסף (ד

מיליוני   48  -המוערכת בסך של כ"(,  ההכפלה  עלותנשר )להלן: "-ושורקחגית  -רדו  מקטעיםה  הכפלת

א' לרישיון להקמה  נספחש"ח, וזאת לאחר שהכפלות מקטעי דור ושורק האמורים ייכללו ב

 והפעלה של מערכת ההולכה של בעל רישיון ההולכה, ובטרם יחלו בהקמתם. 

 110%ות פיננסית בלתי תלויה מטעם בנק ישראלי, בגובה  יעמיד לבעל הרישיון ההולכה ערב  היצואן (ה

האמורה בפסקה ב' לעיל )חלקו של בעל רישיון ההולכה בעלות הקמת עלות  ההמצטבר של  מהסכום  

, אשר יפחת בהתאם לאמור מיליון ש"ח 21המקטע המשולב בתוספת עשרה אחוז( ושל הסכום 

 בתוספת להחלטה.   

 מערכת  דרךהקבועה בהסכם ההולכה  הטבעי הגזכמות  וזרםת, למצרים מייצא היצואן עוד כל (ו

 .הישראלית ההולכה למערכת מחוץ מקטע דרך ולא ההולכה רישיון בעל של ההולכה
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 ככל, ההפרש את ההולכה רישיון לבעל לשלם עליו יהיה למצרים לייצא היצואן שהפסיק ככל (ז

 ההכפלה עלות' ובבפסקה  האמור של הכוללת העלות של המצטבר מהסך 110% שבין, שקיים

 לבעל שילם שהיצואן המצטברים והקיבולת ההזרמה דמי לביןמיליון ש"ח(,  48הכוללת )קרי, 

 הרישיון לבעל שילםהיצואן ש התשלומים ושלמיום השלמת המקטע המשולב  ההולכה רישיון

 . לעילד'  -בפסקאות ג' ו לאמור בהתאם

נכון למועד אישור הדוח, מקיימת נובל, בשם שותפי תמר ושותפי לווויתן, משא ומתן עם נתג"ז  (11)

לצורך חתימת הסכם הולכה ביחס למלוא הכמות הנדרשת להזרמה למצרים על פי הסכמי 

דולפינוס. להערכת החברה, במהלך החודשים הקרובים יחתם הסכם הולכה כאמור, אשר יאפשר 

 א כמויות הגז הטבעי הנדרשות על פי הסכמי דולפינוס. הזרמה למצרים, של מלו

 99הגישה לובי  23.2.2020למיטב ידיעת החברה, עוד טרם פרסום התוספת להחלטה הנ"ל, ביום  (12)

בע"מ )חל"צ( עתירה ובקשה למתן צו ביניים נגד שר האנרגיה, שר האוצר, המועצה לענייני משק 

כי במועד קבלת ההחלטה לא כיהנו במועצת הגז הגז הטבעי ורשות החברות הממשלתיות, בטענה 

נציגי ציבור כנדרש. עוד באותו היום, דחה בג"ץ את הבקשה למתן צו ביניים והורה למדינה להגיש 

( 4)2א24לפרטים נוספים אודות ההליך, ראו ביאור  .23.4.2020תגובה מקדמית לעתירה עד ליום 

 .הכספייםלדוחות 

חתימת אישורה של ההחלטה בנוסחה, המשא ומתן אל מול נתג"ז, ו  –מידע צופה פני עתיד    אזהרת
 ודאות אין כל , אשר חוק ניירות ערךא ל32סעיף בהסכם מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו 

 .כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית
החלטות בג"ץ, שינויים בנוסח ההחלטה אשר יערכו בהמשך  ,זאת עקב גורמים שונים לרבות
אי קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, אישור הגופים לשימוע הציבורי בעניין זה, 

וכן אישור רשות התחרות )אם יידרש(.   השותפיםהסכמתם של כל    קבלת,  השותפיםהמממנים של  
געים ו/או המשאים ומתנים הנ"ל יבשילו לכדי הסכמי מכירת גז מחייבים בפרט אין ודאות כי המ

 , ככל שייחתמו.הנ"לסכמים הושיתקיימו התנאים הנדרשים לפי כל דין לכניסתם לתוקף של ה
 .לגביהם שליטה איןחברה ל ואשר זה במועד םלצפות ניתן שלא נוספים גורמיםכמו כן, ישנם 

 הצעת חוק האזורים הימיים: (ה)

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ממשלתית, הצעת חוק האזורים הימיים,  6.11.2017 ביום

"(. החוק המוצע מבקש לקבוע את המסגרת הצעת חוק אזורים ימיים" )להלן: 2017-התשע"ח

המשפטית החולשת על שטחי הים )לרבות שטחי ים שמעבר לגבולות המדינה(, את הזכויות שיש 

ן את גבולות הסמכויות שהיא רשאית להפעיל ביחס לפעילויות למדינת ישראל בשטחים אלה וכ

 המבוצעות בהם. 

אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק האזורים הימיים, ומאז נתקיימו   13.11.2017ביום  

לחוק המוצע, ככל שהכנסת   מספר דיונים בוועדת הכלכלה לקראת הכנתה לקריאה שניה ושלישית.

הבאה תחליט להחיל דין רציפות והוא יאושר במליאה בקריאה שניה ושלישית, עשויה להיות 

הדוח לא ניתן לאמוד את  אישורלויות שלה, אשר נכון למועד השפעה על פעילות השותפות והע

ניתנה חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי  2013היקפה. בהקשר זה, יצוין, כי בחודש ינואר 

פיסקלי(, אשר קבעה כי, בהתאם לדין הישראלי ובהתחשב בהוראות המשפט -לממשלה )כלכלי

ת המדינה הן את הדינים העוסקים ברגולציה הבינלאומי, ניתן להחיל בשטחי הים שמעבר לגבולו

של תחום הנפט והגז הטבעי בישראל, הן את דיני הגנת הסביבה של מדינת ישראל והן את הדינים 

 הפיסקליים של מדינת ישראל. חוות הדעת האמורה לא שללה תחולה של דינים נוספים.
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 החשמל משקובהחלטת שר האנרגיה להפחתת השימוש בפחם והרפורמה בחברת החשמל  (ו)

הודיע שר האנרגיה על החלטתו להשבית ארבע יחידות ייצור פחמיות של חברת  24.8.2016ביום  

 בגז המופעלות חלופיות, והקמתן של תחנות כוח לחוף גז מאגרי שלושההחשמל עם חיבורם של 

התקבלו בחברת החשמל היתרי פליטה לפי חוק אוויר נקי,  30.9.2016, ביום לכך בהמשך. טבעי

, ביחס לאתרי תחנות הכוח הפחמיות שלה, במסגרתם נקבע, בין היתר, חובת 2008 –התשס"ח 

הכוח הפחמית   בתחנת  1-4המשך התקנת אמצעי הפחתת פליטות, וכן הפסקת פעילותן של יחידות  

 1.6.2022.158 מיום יאוחר לא זאת", רבין"אורות  אתרב

במשק החשמל ובחברת בדבר רפורמה  3859החלטת הממשלה מס' התפרסמה  3.6.2018 ביום 

. חברת 1במסגרת הרפורמה נכללים, בין היתר, הצעדים הבאים:  "(.הרפורמההחשמל )להלן: "

החשמל תקטין את פעילותה בתחום ייצור החשמל על ידי מכירת חמישה אתרי ייצור עם קיבולת 

כמפורט כמחצית מיכולת ייצור החשמל שלה,    וואט המהווים-מגה  4,000  -של כמקסימלית כוללת  

בתוך שנתיים  -רמת חובב  ; ב.159בתוך שנה וחצי מיום אישור הרפורמה -להלן: א. אלון תבור 

 -בתוך שלוש שנים מיום אישור הרפורמה; ד. חגית מזרח    -וחצי מיום אישור הרפורמה; ג. רידינג  

 . 2וך חמש שנים מיום אישור הרפורמה. בת -בתוך ארבע שנים מיום אישור הרפורמה; ה. אשכול 

שתי יחידות ייצור חדישות באמצעות גז טבעי באורות רבין, וזאת כחלק חברת החשמל תקים 

הפחמיות אשר  4עד  1מהמגמה לצמצום השימוש בפחם בתהליך יצירת החשמל ובמקום יחידות 

עלות מלאה של חברת יופעלו על ידי חברה בת חדשה בביחידות הייצור החדשות  צפויות להסגר.

החשמל. חברת החשמל תמשיך להחזיק ולהפעיל את רשתות ההולכה וההפצה. עם זאת, האחריות 

והניהול של מערכת החשמל הארצית תועברנה לחברה ממשלתית נפרדת. בהמשך לאישור זה, ביום 

אוחר הפחמיות באורות רבין לא י  4עד    1אישרה הממשלה להפסיק להפעיל את יחידות   29.7.2018

, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים )חיבור שלושה מאגרי גז טבעי לחוף והשלמת 2022מחודש יוני  

אישרה הכנסת את  2018יצור חשמל חלופית בגז טבעי(. במהלך חודש יולי יהקמתה של מערכת 

, לצורך יישום החלטת הממשלה בדבר הרפורמה 1996 -התיקונים לחוק משק החשמל, התשנ"ו 

בהסכם אספקת גז בין שותפי תמר לחברת חשמל אודות ההוראות הרלוונטיות  רטיםלפכאמור. 

 .לעיל (ד1)ד()1.7.14 סעיףלעניין מתווה הרפורמה המתואר לעיל ראו 

 משק  לחוקא 57-וא 21 סעיפים לפי לסמכותו בהתאםשר האנרגיה,  החליט 12.11.2017ביום  

, על עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות, 1996-"והתשנ, החשמל

ות לייצור חשמל בגז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם, תוך הפעלת לפיהם תינתן בכל זמן עדיפ

לי המאפשר גמישות ואמינות אספקה למשק. המדיניות כאמור, אהיחידות הפחמיות בעומס מינימ

לאחר הפסקת הפעלתן של  גם מיושמת להיות תמשיך, כיום גם המערכת מנהל את משמשת אשר

, ובכפוף ליתירות בפחם החשמל ייצור ךס את שיצמצם באופןהיחידות הפחמיות כאמור, 

בתשתיות גז טבעי באמצעות חיבור שלושה מאגרי גז טבעי שכל אחד מהם מחובר למערכת ההולכה 

 הארצית בתשתית נפרדת.

 בפחם השימוש את להפחית החשמל לחברת להורות החליט כי האנרגיה שר הודיע 3.1.2018 ביום

 הגנת ומשרד האנרגיה משרד הודעת לפי. 2015 לשנת ביחס 30% של בשיעור חשמל לייצור

 
 .5.10.2016בהתאם לדיווח מיידי של חברת החשמל מיום  . 158
 . תבור אלון אתר למכירת העסקה הושלמה 3.12.2019 ביום, החשמל חברת של לדיווח בהתאם   159
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 להגדיל וצפויה הפחמיות הכוח מתחנות אוויר בזיהום ניכרת להפחתה תוביל זו החלטה, הסביבה

, אשר 160האנרגיה  משרד  של  2019  לשנת  העבודה  תוכנית  במסגרת.  במשק  טבעי  לגז  הביקושים  את

יפעל משרד האנרגיה לקידום הסבה של   2019שנת  , נקבע כי במהלך  2019פורסמה בחודש פברואר  

 –יחידת ייצור אחת בתחנת כח רוטנברג באשקלון מייצור מבוסס פחם לייצור מבוסס גז טבעי 

 -להלן  )ז(1.7.29  סעיףוזאת בהמשך למדיניות משרד האנרגיה ביחס להפסקת השימוש בפחם )ראו  

כי אחד  2019"התוכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת"(. עוד נקבע בתוכנית העבודה לשנת 

ר חשמל שיעור השימוש בדלקים מזהמים בייצו  2019להביא לכך שעד סוף שנת    הינומיעדי המשרד  

המשרד עמד בשנת  ,חברה, למיטב ידיעת היצויין כי(. 2018 לשנת בדומה) 29% על יעמודשבשגרה 

כמו כן, במסגרת תוכנית העבודה הנ"ל צוין, כי בכוונת משרד האנרגיה לנקוט ביעד האמור.  2019

, 0%שיעור בדלקים מזהמים לייצור חשמל יעמוד על  2030פעולות, אשר יביאו לכך, שעד שנת 

כי לאחר עבודה  האנרגיה שרהודיע  13.11.2019 ביום כאשר דלקים מזהמים ישמשו לגיבוי בלבד.

מקצועית מעמיקה ובחינת כל השיקולים הרלוונטיים, ניתן לקצר את לוחות הזמנים בהסבת 

זו, למעשה, צפוי  ה, ובשנ2025תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון לגז טבעי עד לשנת 

לפי החלטתו החדשה הוא מקצר את לוחות הזמנים,  ולכןן הפחם במדינת ישראל. להסתיים עיד

 היצורהסבת יחידות תחנת  תבוצע    כי  נקבעההחלטה  במסגרת    ,כן  כמו  .םשני  4-שקבע קודם לכן, ב

בתחנת הכוח אורות רבין  5-6הסבת יחידות תבוצע מפחם לגז טבעי, וכן  רוטנברגתחנת הכוח ב

החלטה על הסבת תחנת הכוח מפחם לגז טבעי התבצעה אחרי ביצוע  .2025עד סוף שנת  –בחדרה 

הישארות במצב הקיים, הסבת  –בחינה מקצועית של החלופות השונות על ידי רשות החשמל 

התחנה לגז טבעי, שימור או גריטה. בין השיקולים שנלקחו בחשבון: עלויות סביבתיות, עלויות 

 .161טחון האנרגטי של מדינת ישראלהוניות ותפעוליות, מחירי הדלקים והבי

ספקה והיא אההסבה עצמה תתבצע בהדרגה, על מנת למזער את הסיכון לפגיעה באמינות ה

כמו כן, ביום  .מותנית בהסכם גז ראוי ליחידות המוסבות, על מנת להקטין את העלויות למשק

אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה את התכנית להקמת שתי יחידות ייצור חדשות  7.1.2020

)מחז"מים( בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה, שיופעלו בגז טבעי, והעבירה אותם לאישור קבינט 

 .162הדיור

 מזהמת מאנרגיה ישראל להצלת התוכנית (ז)

 שעיקרההתוכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת", פרסם שר האנרגיה את " 9.10.2018ביום 

פרסם משרד   2019, ובהמשך לכך בחודש מרץ  2030צמצום השימוש במוצרי דלק מזהמים עד שנת  

 2030. התוכנית הציבה יעדים לשנת  2030163'יעדי משק האנרגיה לשנת    –האנרגיה מסמך מדיניות  

 תחומים עיקריים כדלקמן: החמישתוך פירוט צעדים קונקרטיים וקביעת לוחות זמנים ב

 
160 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/work_plans_2019/he/work_plans_2019.pdf 
161  https://www.gov.il/BlobFolder/policy/electricity_nov_2019/he/electricity_nov_2019.pdf 
162  https://www.gov.il/he/departments/news/ng_131119  

https://www.gov.il/he/departments/news/ng_070120?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_c
ampaign=%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%90%D7%AA%
D7%A8+%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D

7%94+%28115%29 
163  0/he/energy_2030_final.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/rfp/target203  
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. החל 2028הפחתה הדרגתית של ייצור חשמל בפחם עד לעצירתו המוחלטת בשנת    החשמל,  בתחום (1)

יופסק לחלוטין השימוש בפחם בייצור חשמל בכל תחנות הכוח הפחמיות, וייצור  2028משנת 

החשמל יתבסס על גז טבעי ואנרגיות מתחדשות בלבד, תוך סגירה סופית של התחנות הפחמיות 

היכולת להרחיב את היקף השימוש באנרגיות מתחדשות אף בחדרה ובאשקלון. כמו כן, נבחנת 

)כמפורט  13.11.2019-. בהמשך לכך, הודיע משרד האנרגיה ב2030עד לשנת  17%מעבר ליעד של 

לעיל(  כי הוחלט לקצר את לוח הזמנים להסבת התחנות הפחמיות בחדרה ובאשקלון לגז טבעי עד 

 חשמל  לייצורהזמנים לסיום שימוש הפחם , ובכך לקצר באופן נוסף את לוח 2025סוף שנת 

 . לעיל )ו(1.7.29 סעיףראו לעניין זה  .בישראל

בתחום התחבורה, הפסקת צריכת מוצרי דלק מזהמים בתחבורה היבשתית ומעבר לשימוש בכלי  (2)

איסור מוחלט  יוטל 2030רכב חשמליים וכלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס. בהתאם, החל משנת 

להקמת  164מכרז האנרגיה משרד פרסם, זו למדיניות בהמשךבדלקים מזהמים.  מכוניותעל יבוא 

פרסם את רשימת הזוכים  2019ארצית, ובחודש יוני  פריסהינה לרכב חשמלי בעמדות טע 2,500-כ

 .2020165כאשר עמדות אלה צפויות לקום עד סוף  –במכרז 

והחלפתם במקורות אנרגיה  בתעשייה מזהמים בדלקיםבתחום התעשייה, הפסקת השימוש  (3)

לרשת  נוספים קטנים וצרכניםבעיקרה על חיבור תעשייה קלה  מבוססתיעילים ונקיים יותר 

חלוקת הגז הטבעי. כמו כן, נבחנים יתרונות נוספים, כגון שימוש בחשמל חלף דלקים ואספקת גז 

 פריסת  להאצת  החלוקה  לחברות  מענקים  2019  בשנת  האנרגיה  משרד  הקצה,  בהתאםטבעי דחוס.  

 . 166החלוקה רשת

 הפחתת לעידוד מנגנונים לרבות, שונים במנגנונים שימוש באמצעות אנרגטית התייעלות קידום (4)

 צעדים ; החשמל במשק אחרים רישיונות ובעלי חשמל וצרכני יצרני, ספקי בקרב החשמל ייצור

 בגופי התייעלות; באנרגיה וחכם יעיל לשימוש מודל עיר קידום; אנרגיה מאופסת בנייה לחיוב

 בפועל  צריכה  לפי  אנרגטי  דרוג  יעדי  הטמעת  וכן  2023  בשנת  כבר  17%  של  ליעד  הגעה  ידי  על  ממשלה

 .בישראל קיימים למבנים

 בסקטור, למשק טבעי גז באספקת יתירות הבטחת באמצעות במשק אנרגטי ביטחון הבטחת (5)

 .החשמל ובמשק התעשייה, התחבורה

כי היא בוחנת את האפשרות להגדלת יעד ייצור   29.1.2020167  ביוםרשות החשמל    הודיעה,  במקביל (6)

, וזאת לפי פניית שר האנרגיה, 2030מייצור החשמל בשנת  30% -החשמל מאנרגיות מתחדשות ל

 .2030 בשנתחשמל מאנרגיות מתחדשות  ייצור 17%ליעד נוכחי של  בהשוואהוזאת 

 שק הישראלי.להביא לגידול בביקוש לגז טבעי במ צפויהתוכנית  ישוםהחברה,  להערכת (7)

)מיסוי ירוק(; צו הבלו   2018  -צו הבלו על דלק )פטור והישבון( )תיקון מס והוראת שעה(, התשע"ח   (ח)

-)תיקון(, התשע"ט 2018 –(, התשע"ח 3והוראת שעה מס'  2על הדלק )הטלת בלו( )תיקון מס' 

 
164  https://www.gov.il/he/departments/general/electric_vehicle_ac_dc  
165  https://www.gov.il/he/departments/news/electric_car_110619 
166  https://www.gov.il/he/departments/news/electric_car_110619 
167  PressReleases/Pages/2030.aspxhttps://pua.gov.il/Publications/ 
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)פחם(  2018 -(, התשע"ח 8; צו תעריף המכסים והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 2019

 "(הצווים)להלן יחד: "

הכספים של הכנסת ולאחריה  ועדת אישרה, 21.2.2019, ובהתאם לתיקון מיום 14.3.2018 ביום

 פחם על הבלויעלה מס  1.1.2021נקבע, בין היתר, כי החל מיום  בהם, הצווים אתמליאת הכנסת 

 הרחבת ולעודד דלקים של חיצוניות עלויות לגלם הממשלה מדיניות נוכח וזאת, 125% -בכ

 .טבעי בגז שימושים

( וזאת CNG)  דחוס  טבעי  גז  על  הבלו  מס  הדרגתי  באופן  יעלה  1.1.2024  מיום  החלהוחלט כי,    בנוסף

תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס שיקבלו את כל האישורים  25-בכפוף לקיומן של לא פחות מ

, הסולר על הבלויבוטל באופן הדרגתי הישבון  1.1.2021הנדרשים לפעילות. כן נקבע כי החל מיום 

 לצרכי תחבורה. בעיקר המשמש

 חשמל לייצור בפחם להפחתה מהותית בשימוש להוביל עשויים הללו הצווים, החברהלהערכת 

 מעבר, במשק טבעי לגז הביקושים להגדלת, ובהתאם, תחבורה לצרכי בסולר השימוש ולהפחתת

 .הישראלי במשק ולחשמל טבעי לגז בביקושים הטבעי לגידול

 PPCAוהסכם פריז  הסכם (ט)

קואליציה עולמית לצמצום השימוש  - PPCA -הצטרפה ישראל ליוזמת ה 2018דצמבר  בחודש

מתקדמות כדוגמת קנדה, בריטניה, צרפת, דנמרק  ותותעמוד בשורה אחת יחד עם מדינ –בפחם 

ייצור חשמל מפחם וכן לתמוך והולנד. השותפים ליוזמה מתחייבים להפחית באופן הדרגתי 

באנרגיה נקייה במדיניות ממשלתית ותאגידית. הקואליציה תומכת בהפחתת השימוש בפחם 

. הצעדים המשמעותיים ביותר, אשר 2050ובעולם כולו עד שנת  2030עד שנת  OECD -במדינות ה

ה כי על בסיסם אושרה הצטרפות ישראל ליוזמה זו הם, בין היתר, הקביעה בהחלטת הממשל

בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה, המהווה שליש מכושר הייצור הפחמי בישראל,  1-4יחידות 

יופסק באופן  2030ההצהרה כי עד לשנת  וכןלעיל(;  )ו(1.7.29 סעיףב)כמפורט  2022ייסגרו עד יוני 

 כפי(. לעיל )ז(1.7.29 סעיףבכאמור  2025מועד ההפסקה הוקדם לשנת מוחלט השימוש בפחם )

 את  ולקדם להמשיך הזדמנות מהווה ליוזמה ישראל הצטרפות, האנרגיה משרד בהודעת שנמסר

מדיניות הממשלה להפחתת השימוש בפחם בתמהיל הדלקים לייצור חשמל, גם בזירה 

הבינלאומית שכן צמצום השימוש בפחם בישראל, מפחית את זיהום האוויר ומסייע בהשגת יעד 

. יצוין כי, ישראל 2015במסגרת הסכם פריז משנת  וחממה אשר המדינה התחייבה ל גזיהפחתת 

, הינן העצמת יישום אמנת המסגרת של היתר בין, ומטרותיו, 2016חתמה על הסכם פריז בשנת 

"(. לאור האמור, הסכם פריז" האו"ם בנושא שינוי אקלים וכן צמצום פליטת גזי חממה )להלן:

ממשלת ישראל מקדמת מדיניות סביבתית העוסקת בהגברת ההסתמכות על גז טבעי והשימוש בו 

עוד יצוין, כי ההתחייבות המרכזית של כל מדינה בתחומי ייצור החשמל, התעשייה והתחבורה. 

א להגיש תוכנית כל חמש שנים שבה יפורטו הדרכים שתנקוט כדי יהחתומה על הסכם פריז ה

 להתמודד עם שינויי האקלים.

 בים טבעי וגז נפט של ולהפקה לחיפוש סביבתיות הנחיות (י)

 ומשרדים הסביבה להגנת המשרד עם במשותף האנרגיה משרד פרסם 2016 ספטמבר בחודש 

, החיפושים פעילות של הסביבתיים ההיבטים את להסדיר שנועדו הנחיות נוספים ממשלתיים

 מהם, בים הנפט זכויות לבעלי להורות נועדו אלו הנחיות. בים טבעי וגז נפט של וההפקה הפיתוח
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 למנוע נתמ על וזאת זכויותיהם בשטחי פעילותם במסגרתם להכין שעליהם והמסמכים הפעולות

 והפקה  פיתוח, חיפושים פעילות בעת להיווצר העלולים סביבתיים מפגעים, הניתן ככל למזער או

, בה העבודה ומתוכנית, הנפט מזכות נפרד בלתי חלק מהוות אלה הנחיות. בים טבעי וגז נפט של

 ההנחיות את, היתר בין, האנרגיה משרד מונה, כן על. הזכות לביטול להביא עלולה מהן וסטייה

 : הבאות

 הנוצרת הרעש עוצמת לאור: (וגיאופיסי גיאולוגי מחקר) סיסמי סקר לביצוע סביבתיות הנחיות (1)

 המסלולים, הרעש עוצמת על לממונה לדווח יש, והשלכותיה סיסמי סקר מביצוע כתוצאה

 בהם במקרים. לביצועו הממונה אישור את לקבל וכן, הסיסמי הסקר של המתוכננים והמועדים

 הרשויות מול הפעילות את לתאם יש, תשתיות למתקני בסמיכות או בשמורות מתבצעת הפעילות

 כתנאי הממונה אישור את ולקבל, הסקר לביצוע תכנית להכין יש, בנוסף. המוסמכים הגופים או

 .לביצועו

 חיפוש קידוחי באמצעות נפט לחפש הזכות ניתנת הרישיון מתן בשלב: ברישיון סביבתיות הנחיות (2)

 שמטרתן  נוספות בדיקות מבצעים, ממצאים ומתגלים במידה, הרישיון בשטח, הערכה וקידוחי

 בקשה הרישיון בעל יגיש, קדיחה אישור לקבלת כתנאי. הממצאים ואיכות כמות את לבחון

 רקע ניטור תוכנית הכולל סביבתי מסמך( 1: )הבאים המסמכים את הכוללת הממונה לאישור

 היחידה ידי על המאושרת בשמן הים בזיהום לטיפול מפעלית חירום תכנית( 2; )הימית לסביבה

 היתר: הבאים ההיתרים את לקבל הרישיון בעל על, בנוסף; הימית הסביבה להגנת הארצית

  .רעלים והיתר לים הזרמה

 ואישור  הפיתוח לתוכנית אישור לקבלת כתנאי: ובחזקה תגלית לאחר ברישיון סביבתיות הנחיות (3)

 רקע ניטור הכולל סביבתי מסמך( 1: )הבאים המסמכים את לממונה החזקה בעל יגיש, ההפעלה

 מפעלית חירום תכנית( 2; )המתוכננים וההפקה הפיתוח לתוכנית המתייחס, הימית לסביבה

 היתר: הבאים ההיתרים את לקבל החזקה בעל על, בנוסף. בשמן הים זיהום בתקריות לטיפול

 .פליטה והיתר רעלים היתר, לים הזרמה

 טבעי בגז וטיפול קבלה בענין/ח 37 ארציתמתאר  תוכנית (יא)

 והקמת הארצית ההולכה למערכת הטבעי הגז מאגרי לחיבור התכנונית התשתית יצירת לשם

 המועצה: "סעיף זהב)להלן    ולבנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  אישרו,  כך  לשם  הדרושים  המתקנים

 וטיפול  קבלה  בעניין  מפורטת  ברמה  חלקית  ארצית  מתאר  תוכנית"  את  ישראל"( וממשלת  הארצית

"א תמ" או "התוכנית: "סעיף זהב)להלן  "הארצית ההולכה למערכת ועד מתגליות הטבעי בגז

 "(. /ח37

 והולכתו  הפקתו  בתהליך  הדרושים  המתקנים  להקמת(  וימיים)יבשתיים    שטחים  מייעדת  התוכנית

 תוכנית"ב.  וכיוצ  הגז  להולכת  צנרת,  טבעי  בגז  וטיפול  קבלה  תחנות,  היתר  בין,  הכוללים  טבעי  גז  של

 /ח.37"א לתמ תואמת לעיל )ה(1.7.4 סעיףב המפורטת במתכונת לוויתן מאגר של הפיתוח

 כיפסק דין בעתירות, אשר קבע  ניתן 22.12.2015הוגשו מספר עתירות לבג"ץ. ביום  התוכנית כנגד

צלחה את מרבית המשוכות המשפטיות שהעותרים הציבו בדרכה, ועמדה, כמכלול  התוכנית

הביקורת השיפוטית. עם זאת, בית המשפט קיבל שתי טענות נקודתיות אשר הועלו במבחן 

 הפגמים שניחודשים לתקן את  18הארצית שהות של  למועצהבעתירות הנ"ל, וקבע כי תינתן 

 . בתוכנית שנמצאו הספציפיים
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החליטה המועצה הארצית לבצע התאמות ותוספות בתוכנית בהתאם לפסיקת בג"ץ   2.2.2016  ביום

, תכנון לענייני שרים ועדת אישרה 27.3.2016 ביוםכאמור, ובכפוף לאישור ממשלת ישראל. 

 בהתאם, הארצית המועצהידי -על בתוכנית שבוצעו התיקונים את( הדיור)קבינט  ודיור מקרקעין

, ביום בנוסףקיבל האישור תוקף של החלטת ממשלה.  14.4.2016וביום  יןבעני"ץ בג לפסיקת

"( הפיתוח  תמהיליבשה( )להלן: "-ים)בחתך    הטיפול  תמהיל  אתהארצית    המועצהאישרה    5.4.2016

מיקום מתקני הטיפול העיקריים, בהתאם להוראה   ואת,  לוויתן  מאגר  של  הפיתוח  בתכנית  המופיע

הוגשה עתירה לבג"ץ ביחס להקמתו של מיכל  31.10.2016/ח. ביום 37שנקבעה לעניין זה בתמ"א 

אחסון חירום יבשתי של קונדנסט באתר חגית, בין היתר, בטענה שמיקומו של מיכל זה לא אושר 

לתמהיל הפיתוח. בעקבות הגשת ידי המועצה הארצית במסגרת האישור שנתנה -כנדרש על

, אישרה המועצה הארצית, למען הסר ספק, עדכון לתמהיל הפיתוח, 6.12.2016העתירה, ביום 

/ח, ייכלל בתמהיל 37באופן שמתקן אחסון הקונדנסט באתר חגית, במיקום שנקבע בתמ"א 

 . העתירה נמחקה זאת בעקבותידי המועצה הארצית. -המאושר על

. בדיון 6.12.2016ה עתירה חדשה נגד החלטת המועצה הארצית הנ"ל מיום הוגש 3.4.2017 ביום

שנערך נטען, בין היתר, שאישור מיכל יבשתי לאגירת קונדנסט סותר את העדיפות שהוקנתה 

/ח להקמת מתקני טיפול בים, ואינו מתיישב עם תכנית הפיתוח של מאגרי כריש ותנין, 37בתמ"א 

 בית המלצת בעקבות. הבאר לפי בסמוך( FPSOקן ימי צף )שלפיה אגירת הקונדנסט תהיה במת

 את אישרה ואף, חגית למתקן ביחס נוסף דיון 6.12.2017 ביום הארצית המועצה קיימה, המשפט

 ביום"ץ בג דחה, נוספות טענות שמיעת לאחר. לוויתן מאגר של הפיתוח תכנית בתמהיל הכללתו

 .העתירה את 24.12.2017

מספר עתירות לבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים   האחרונות הוגשובשנים  

מנהליים וכן לבג"ץ, אשר תכליתן המשותפת הינה תקיפת היבטים שונים הנוגעים לתוכנית הפיתוח 

של פרויקט לוויתן, הן בקשר עם המקטע הימי והן בקשר עם המקטע היבשתי, לרבות אישורים 

יתנו למפעילה בקשר עם תוכנית הפיתוח וכן וסוגיות נוספות. יצויין כי, כל רגולטורים אשר נ

שהגישו  שונות בקשות, אם בדרך של מחיקה ואם בדרך של דחיה, וכן נדחו הנ"ל נדחוהעתירות 

 .שהוגשוהעותרים בעתירות השונות למתן צווי ביניים בקשר עם העתירות 

 הגז ליצרנים פרטיים הפועלים בגז טבעיעקרונות להכרה בעלויות  –החלטת רשות החשמל  (יב)

החליטה רשות החשמל על עקרונות להכרה בעלויות לספק שירות חיוני בגין  12.9.2016ביום  (1)

 "(:החלטת הרשות: "סעיף זההסכמים לרכישת גז טבעי, כדלקמן )להלן ב

אחד, ליצרן החתום על הסכם גז בו מחיר הגז  MMBTU-אופן חישוב המחיר המוכר בשקלים ל .א

 צמוד לרכיב הייצור.

( בעלי 1החלטת הרשות תחול על בעלי רישיונות המקיימים את שני התנאים המצטברים הבאים: ) .ב

; 31.12.2018רישיונות אשר יחתמו על הסכם גז במחיר הצמוד לרכיב הייצור עד לא יאוחר מיום 

סגירה פיננסית ואשר ישלימו  16.8.2015( בעלי רישיונות אשר טרם קיבלו אישור תעריף ביום 2)

 .31.12.2018ויקבלו אישור תעריף עד לא יאוחר מיום 

החלטת הרשות אינה גורעת מסמכות כל גוף ממשלתי ביחס להסכמי הגז ובפרט לא ביחס לסמכות  .ג

הוועדה לפיקוח על מחירים. עוד הובהר בהחלטת הרשות כי ככל שיוטל פיקוח על מחירי הגז, 

 יה בהתאם למחיר המפוקח.המחיר המוכר על ידי רשות החשמל יה
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נקבע כי ככל שתזוהה כוונה של יצרני החשמל לחתום על הסכמי גז במחיר שאינו צמוד לרכיב  .ד

הייצור, תפעל רשות החשמל למתן החלטה נפרדת בדבר עלות גז מוכרת ליצרני חשמל החתומים 

 על הסכם גז עם מנגנון הצמדה אחר, בהתאם למתווה הגז.

שמל מנגנון המתמרץ את יצרני החשמל הפרטיים להתקשר בהסכמי בהחלטה זו קבעה רשות הח

מכירת ורכישת גז, לפיו מחיר הגז יהיה נמוך מהמחיר המקסימלי שנקבע במתווה הגז באמצעות 

הכרה במחיר גבוה יותר ממחיר הגז בפועל. החלטה זו גם מתמרצת את יצרני החשמל הפרטיים 

ספקי גז שאינם קשורים לשותפי תמר( ככל שמחיר להתקשר בהסכמים עם ספקי גז חדשים )כלומר  

 הגז בהסכמים אלו נמוך מהמחיר המקסימלי שנקבע במתווה הגז.

נקבע כי רשות החשמל תמשיך להכיר בעלויות חברת  12.6.2017בהחלטת רשות החשמל מיום  (2)

 , לרבות עלויות הנובעותתמר  שותפי  לביןהגז בין חברת החשמל    אספקתהחשמל הנובעות מהסכם  

 (, בכפוף לתנאים הבאים:Take or Payמהכמות החוזית המינימאלית )

חברת החשמל תפעל באופן סביר למזעור עלויות ההסכם ולעמידה בהתחייבות לצריכה  .א

מינימאלית, תוך מיצוי כלל הכלים העומדים לרשותה, לרבות השקעת כל המאמצים להפחתת 

ולרבות מכירה משנית של הגז. ההחלטה האמורה מחיר הגז בכל מועד שההסכם מאפשר זאת 

קובעת כי מחיר הגז במכירה משנית ליצרני חשמל אחרים לא יעלה על עלות רכישת הגז מספק 

 הגז.

חברת החשמל לא תזמין גז בכמות העולה על סך הכמויות הנדרשות לייצור חשמל בהתאם לתכנית  .ב

( LNGלעיל, וחברת החשמל תשתמש בסולר ובגז נוזלי ) (1)) "קהעמסה פרטנית בניכוי האמור בס

 לפי הנחיות מנהל המערכת.

הכרה של רשות החשמל בעלויות הסכם חברת החשמל תבוצע בכפוף לבקרת עלויות שנתית  (3)

החשמל ובשים לב לפעילות חברת החשמל למזעור עלויות ההסכם ועמידת  שתיערך על ידי רשות

 חברת החשמל בתנאים המפורטים לעיל.

)יחידת  חיוני שירות לספק בעלויות להכרה עקרונות על החשמל רשות החליטה .20196.3 ביום (יג)

  :כדלקמן, טבעי גז לרכישת הסכמים בגין( המערכת ניהול

אחד, ליצרן החתום על הסכם גז בו מחיר הגז  MMBTU-אופן חישוב המחיר המוכר בשקלים ל  (1)

 צמוד לרכיב הייצור.

על בעלי רישיונות הזכאים להכרה בעלות הסכם הגז לפי החלטות הרשות   רקהחלטת הרשות תחול   (2)

( בעלי רישיונות אשר יחתמו על 1החלות עליהם בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים: )

( 2; )31.12.2021ועד לא יאוחר מיום  1.1.2019הסכם גז במחיר הצמוד לרכיב הייצור החל מיום 

 . 31.12.2021פיננסית ויקבלו אישור תעריף עד לא יאוחר מיום  בעלי רישיונות אשר ישלימו סגירה

 המחירים  מפער  25%-מ  ייהנה  הרשות  הכירה  בו  קודם  גז  הסכם  המחליף  גז  הסכם  על  החותם  יצרן (3)

שהמחיר בהסכם החדש נמוך יותר. יצרן החותם על הסכם גז שאינו מחליף  ובלבד ההסכמים בין

על פי מתווה הגז למחיר   המירבימהפער בין מחיר הגז    25%-הסכם גז שהוכר על ידי הרשות ייהנה מ

 הגז בהסכם. 

 ופרויקט לוויתן תמר פרויקט, תטיס ים פרויקט למתקני ורשיונות היתרים (יד)
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פיתוח פרויקט ים תטיס, קיבלו שותפי ים תטיס היתרים ורשיונות מכוח חוק הנפט וחוק   במסגרת (1)

משק הגז הטבעי הדרושים לצורך הקמת והפעלת מערכת ההפקה ומערכת ההולכה מפלטפורמת 

 הקבלה.  מתקןההפקה ועד ל

 קבועה אסדה להקמת אישור תמר שותפי קיבלו, תמר פרויקט פיתוח תוכנית במסגרת, בנוסף (2)

 תמר מפרויקט וקונדנסט טבעי גז של הפקה מערכת של להפעלה אישור וכן ונפט טבעי גז להפקת

"ח )במונחי ש מיליון 100 של בסכום ערבויות להגיש, היתר בין, חויבו תמר שותפי, שלפיו

100%)168 . 

 שותפיאינטש בע"מ )חברה בבעלות  10העניק שר האנרגיה לתמר צינור  29.8.2016, ביום כן כמו

מש להעברת גז שלהפעלת צינור שי ארעי הולכהבהתאם לשיעורי זכויותיהם בחזקה( רישיון  תמר

אסדת תמר עד לנקודת הכניסה במתקן לעיבוד הגז הטבעי באשדוד, הכל דרך , תמר מחזקתטבעי 

הצינור הוקם כחלק ממערכת ההפקה, כהגדרתה באישור ההפעלה לתמר,  שיון.בכפוף לתנאי הרי

הפעלתו לצרכי הולכת גז טבעי תהיה לתקופה מוגבלת ובעיקר על מנת שישמש להעברת קונדנסט, 

 .ישמש להעברת קונדנסטו יחזורשאחריה 

אסדה  אישור להקמת לוויתןשותפי , קיבלו לוויתןפרויקט לא' 1 שלבתוכנית פיתוח במסגרת  (3)

קבועה להפקת גז טבעי ונפט וכן אישור להפעלה של מערכת הפקה של גז טבעי וקונדנסט מפרויקט 

 . לעיל (14)ב()1.7.4 סעיףכמפורט בחויבו, בין היתר, להגיש ערבויות,  לוויתןשלפיו, שותפי  לוויתן

( לוויתן שותפיבע"מ )חברה בבעלות  הולכה מערכת ללוויתןהעניק שר האנרגיה  21.2.2017ביום 

 לוויתן שותפישמש להעברת גז טבעי של ת אשר, הולכה מערכתלהפעלה של ו להקמהרישיון 

, או של ספקי גז טבעי אחרים בהתקיים תנאים מסוימים, הכל בכפוף לוויתן ותשמקורו בחזק

 לתנאי הרישיון.

 טבעי  גז  של  ההפקה  מערכת  של  להפעלה  הנפט  על  הממונה  אישור  התקבל  19.12.2019  ביום,  בנוסף

, היתר פליטה לים ההזרמ היתרכמו כן, התקבלו היתרים נוספים, לרבות . לוויתן מחזקות ונפט

 .עסק רישיונותרעלים,  ייתרלאוויר, ה

"(, חברה פרימהניתן לחברת פרימה גז בע"מ )להלן: " EMGרישיון ההולכה בצינור כי  יצוין, (4)

. בהתאם להוראות שניתנו על EMGידי -פרטית שהתאגדה בישראל ואשר המוחזקת במלואה על

, פרימה רשאית להזרים גז טבעי מישראל למצרים דרך צינור 16.12.2019ידי שר האנרגיה ביום 

EMG בהתאם להוראות כאמור, השותפות ונובל העמידו לרשות מנהל רשות הגז הטבעי ערבות .

 .מיליון דולר ארה"ב 1בנקאית בסך של 

 בשל )מקדמות    טבע  ממשאבי  רווחים  מיסוי  תקנות  טיוטת  את  האוצר  משרד  פרסם  9.3.2020,  ביום (טו)

 ליום עד"(, התקנות: "סעיף זהלהערות הציבור )להלן ב 2020169-"ףהתש( נפט רווחי היטל

30.3.2020. 

 2011-ממשאבי טבע, תשע"א רווחים מיסוי לחוק 51-ו)ב( 10 סעיפים מכוח מותקנות התקנות

"( ומטרתן להסדיר את נושא תשלום המקדמות שישולמו על ידי בעלי החוק: "סעיף זה)להלן ב

זכויות נפט של מיזם נפט. התקנות המוצעות עוסקות בקביעת חישובן של המקדמות, מועדי 

 
 ליון דולר להבטחת ההתחייבות האמורה וכן להבטחת תנאי שטר חזקת תמר.ימ 35שותפי תמר המציאו ערבות בסך של  . 168
169  https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?language=iw&tzkir=a093Y00001RFN0dQAH 
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טיוטת בהעיקריות הכלולות  ההוראותעליהן, כהגדרתן בחוק. להלן תמצית התשלום והדיווח 

 התקנות:

"( ישלם מקדמות על נפטזכות  בעל: "סעיף זהב)להלן  נפט מיזם של נפט זכות שבעל לקבוע מוצע (1)

חשבון ההיטל לאותה שנת מס, כאשר התשלום יחל משנת המס בה החלה "ההפקה המסחרית", 

 כהגדרתה בחוק.

סכומה של המקדמה ואת שיעורה, בצד קביעת מועד תשלומה ואופן   לחישוב  נוסחאות  לקבוע  מוצע (2)

. לפי התקנה המוצעת, כל מי שהוא בעל זכות נפט יחויב בתשלום הדיווח על קביעת הסכום לתשלום

המקדמות בהתאם לחלקו היחסי בזכות הנפט. עוד מוצע כי סכומן של מקדמות אלו ייגזר ממכפלת 

בשיעור המקדמה, וזאת החל  -סכום "התקבולים השוטפים" של מיזם הנפט לחודש הקובע 

 וק.מהשנה שבה החלה ההפקה המסחרית, כמשמעותה בח

, תשלום נגזר הוא תשלום המחושב כשיעור מהנפט שהופק בשטח מיזם לחוק( 1)ב()9 סעיף פי על (3)

הנפט, מתקבולי המיזם או מרווחי הנפט של המיזם. מקבל תשלום נגזר חייב בתשלום היטל הקרוי 

קובע כי סכום ההשתתפות יופחת מן ההיטל שבעל זכות הנפט חב בו.   סעיף"סכום ההשתתפות". ה

ך מוצע בתקנות לראות בסכום ההשתתפות שניכה במקור בעל זכות נפט, כתשלום על חשבון לפיכ

 מקדמות שהוא חייב בהן. ניכוי כאמור מותנה באישור בכתב מפקיד השומה.

לאפשר לפקיד השומה להפחית או להגדיל את שיעור המקדמה שנקבע לשנת מס מסוימת  מוצע (4)

ת המס שבה משתלמת המקדמה גבוה או נמוך מסך אם הוכח להנחת להנחת דעתו כי ההיטל לשנ

 המקדמות שחושבו לאותה שנת מס. 

העובדה שהתקנות צפויות להיכנס לתוקף, אם בכלל, רק בהמשך השנה, מוצע כי מועד הדיווח   נוכח (5)

יהיה לאחר או בסמוך   -  2020, פברואר, מרס ואפריל  ינוארומועד התשלום הראשון עבור החודשים  

. להערכת משרד האוצר פרק 15.5.2020-כאשר התאריך המוצע, לעת עתה, הוא הלפרסום התקנות,  

 זמן זה יספיק להיערכות לדיווח ולתשלום הראשון מעת שיותקנו התקנות.

על  בוחנת את טיוטת התקנות ואת השלכותיה האפשריות חברההדוח, ה אישורלמועד נכון 

 החברה, השותפות ותחום הפעילות.

 קפריסיןב לחקיקה הפעילות כפיפות (טז)

פעילות חיפושי הנפט והגז בקפריסין כפופה לרגולציה הכוללת, בין היתר, חובת קבלת היתרים, 

זמנים לביצוע ההשקעות ולוחות הכיונות לביצוע הפעילות, דרישות בקשר להיקפי ישיונות או זיר

, בטיחות (לעיל  )ד(1.7.6  סעיףב  המפורט  הזיכיון  הסכם)מכוח  ם למדינה  החיפושים, תשלום תמלוגי

 ואיכות סביבה.

 רפובליקת  של  הכלכליים  ובמים  הטריטוריאליים  במיםוהפקה של הידרוקרבונים    חיפושיםפעילות  

)להלן:  הראשית החקיקה מכוח שהוצאו מקומיות ובתקנות בחקיקה בעיקרה מוסדרת קפריסין

האירופי  באיחודחברה מלאה  היא קפריסין"(. כמו כן, רפובליקת הקפריסאית חקיקהה"

והפקה של  יםבדבר מתן ושימוש באישורים לחיפוש והדירקטיבה של האיחוד האירופי

מסדירה אף היא את ( וחקיקה אירופית רלבנטית אחרת Directive 94/22/ECהידרוקרבונים )

הידרוקרבונים ברפובליקת קפריסין ובמים הכלכליים של פעילות החיפושים וההפקה של 

 . רפובליקת קפריסין
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וכן חתמה,  (UNCLOS 82)את אמנת האו"ם על חוקי הים  1988קפריסין אימצה בשנת  רפובליקת

ככל הידוע על הסכמים עם מדינות שכנות )ישראל, מצרים ולבנון( לגבי הגדרת מרחב המים 

 הכלכליים של קפריסין. 

, הניתן לתקופה D3-ו  D2  סייסמיים  סקרים  ביצוע  לצורך  רשיון  נדרש,  הקפריסאית  החקיקהפי  -על

שנים אשר יכול להיות  3של עד שנה, רשיון לחיפושי הידרוקרבונים ניתן לתקופה ראשונית של 

 לתקופה  הניתן(  Exploitation)  להפקה  ישיוןבשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת ור  מוארך

. רשיון הרישיון  בתנאי  לעמידה  בכפוף,  שנים  10  בת  נוספת  לתקופה  מוארך  להיות  ויכול  שנה  25  של

 פיתוח והפקה.  תוכנית של אישור אחרי יינתן, חיפושיםבמהלך  מסחרי ממצאהפקה, בקשר עם 

 Production Sharingקפריסין לבין בעל רשיון מוסדרת באמצעות  רפובליקתמערכת היחסים בין 

Contract  (. הסכם זכיון קובע את מערכת היחסים, המחויבויות הסכם זכיון: "סעיף זהב)להלן"

הפיסקליים להם כפוף מחזיק הרשיון. לפרטים והזכויות של מחזיק הרשיון וכן את התנאים 

 .לעיל )ד()ד(1.7.6 סעיףראו  ,12נוספים אודות הסכם הזיכיון בבלוק 

  Cyprusרפובליקת קפריסין על הקמת חברה ממשלתית ייעודית,  החליטה 2014שנת  במהלך

Hydrocarbons Company Ltd :להלן( "CHC בבעלות ממשלת קפריסין אשר ,)"הזרוע  הינה

 נפט  של  ולייצוא  ולהפקה,  קפריסין  של  הכלכליים  במים  יהאקספלורצ  לפעילותמטעמה, בכל הנוגע  

  מקפריסין. טבעי וגז

 הסכמים מהותיים 1.7.30

להלן הסכמים מהותיים אשר דלק אנרגיה ו/או השותפות הינם צד להם, לרבות הסכמים שהיו 

הדוח או שהשפיעו על פעילות דלק  אישורועד למועד  1.1.2019תקופה שמיום הבתוקף במהלך 

 אנרגיה ו/או השותפות בתקופה האמורה: 

 ן דלק תמלוגים מחזקות תמר ודלית בין דלק אנרגיה לבי התמלוגיםהסכם למכירת זכות  (א)

רתו המחתה דלק אנרגיה לדלק תמלוגים בהמחאה סופית ובלתי גלפרטים אודות ההסכם, במס

בתמורה למזומן  חוזרת את זכותה לקבלת תמלוגי תמר ואת כל הזכויות הנלוות לזכות התמלוג

 .2018)א( לדוח התקופתי לשנת 1.7.36וכנגד הקצאת מניות רגילות של דלק תמלוגים, ראו סעיף 

 מכירת גז טבעי למשק המקומי מפרויקטי תמר ולוויתן הסכמי (ב)

 לעיל. )ד(1.7.14 סעיףלפרטים ראו 

 לייצוא גז טבעי מפרויקטי תמר ולוויתן התקשרויות (ג)

 .לעיל )ה(1.7.14 סעיףלפרטים ראו 

 מימון  הסכמי (ד)

 לעיל. 1.7.23 סעיףלפרטים ראו 

  12הסכם זיכיון בבלוק  (ה)

 לעיל. )ד(1.7.6)ד( סעיףלפרטים ראו 
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 EMGולרכישת זכויות בצינור  EMGלרכישת מניות  הסכמים (ו)

במטרה לממש את שני ההסכמים בין השותפות ונובל לבין דולפינוס לייצוא גז טבעי למצרים 

: סעיף זה)להלן ב (ב2)ה()1.7.14 -ו (ב1)ה()1.7.14 סעיפיםבממאגרי תמר ולוויתן המפורטים 

על הסכמים  26.9.2018ביום   EMED(, חתמה"למצרים הייצוא הסכמיאו "  "הסכמי דולפינוס"

 "(.EMGעסקת )להלן: " EMGמהון המניות של   39%לרכישת 

 לוויתן  ממאגר הטבעי הגז  הזרמת החלה 15.1.2020  וביום,  EMGהושלמה עסקת    6.11.2019ביום  

 .למצרים

 Capacityמותנית, בין היתר, בחתימת הסכם קיבולת והפעלה )הייתה  EMGהשלמת עסקת 

Lease & Operatorship Agreement – CLOA  בין ,)EMED     לביןEMG  במסגרתו תעניק ,EMG 

לצורך הזרמת גז טבעי מישראל  EMGאת הזכות הבלעדית לחכור ולהפעיל את צינור  EMED -ל

והכל  30.6.2019אשר נחתם ביום  "(,הסכם הקיבולת וההפעלה: "סעיף זהלמצרים )להלן ב

 :כמפורט להלן

 כללי רקע (1)

EMG  אינטש ובאורך  26חברה פרטית הרשומה במצרים שבבעלותה צינור ימי בקוטר של הינה

ק"מ המחבר בין מערכת ההולכה הישראלית באזור אשקלון לבין מערכת ההולכה  90-של כ

תוכנן  EMG"(. צינור EMGצינור עריש וכן מתקנים נלווים )להלן ביחד: "-המצרית באזור אל

לשנה באמצעות  BCM 9 -עם אפשרות להגדלת הקיבולת לכ לשנה, BCM 7 -לקיבולת של כ

, 2012ממצרים לישראל הופסקה בשנת  EMGהתקנת מערכות נוספות. הזרמת הגז בצינור 

פעילות מסחרית, והיא  EMG-ל היתה לא, ההסכם חתימתולמיטב ידיעת השותפות, נכון למועד 

  . 171וחובות לרשויות, מממנים, ספקים ולקוחות בסכומים משמעותיים 170נותרה חשופה לתביעות

להעמיד בטחונות או ערבויות ביחס לחובותיה  הנדרש לאבמסגרת העסקה, השותפות  ,יצוין כי

 . EMGהקיימים של 

 :, כדלקמןהיו ההסכם חתימת במועד EMGבעלי המניות של 

 ;EGI-EMG LP – 12%)א( 

 ;8.2% –)ב( מרחב מ.נ.פ. בע"מ 

 ;8.6% –)ג( מרחב אמפל אחזקות באנרגיה, שותפות מוגבלת 

 
 International Chamber ofהגישה בז"ן ללשכת המסחר הבינלאומית ) 30.12.2018, ביום חברהלמיטב ידיעת ה כמו כן,  170

Commerce בקשה לפתוח בבוררות נגד )EMG 2010בדצמבר  12הם ביום בהתאם להסכם למכירת הגז טבעי שנחתם ביני 
בז"ן וביטול ההסכם נגרם לה -EMG"(. לטענת בז"ן בשל אי אספקת גז טבעי בתקופת הסכם בז"ן -EMGהסכם )להלן: "

בז"ן הושהה בשל -EMG, בז"ן אינה זכאית כלל לפיצוי מכיוון שהסכם EMGמיליון דולר. לטענת  304-נזק משוער של כ
כי אף אם יימצא כי בז"ן זכאית לפיצוי בגין  EMGשל בז"ן חלה התיישנות. עוד טוענת  אירועי כוח עליון, וכי על הטענות

בז"ן. נכון למועד אישור הדוח, הדיונים בבוררות -EMGמיליון דולר בהתאם לתנאי הסכם    11-נזקיה, סכום הפיצוי מוגבל לכ
הערכת השותפות, המבוססת על המידע שהועבר לה מידי עורכי הדין המייצגים את  .2020לאוקטובר,  16 – 12נקבעו לימים 

 . בהליך, היא שסיכויי קבלת התביעה נמוכים EMGחברת 
 -מיליוני דולר וכ 105 -מסתכמים לכ EMG, נכסי 31.12.2017 -ו 31.12.2018לימים  EMGבהתאם לדוחותיה הכספיים של   171

מיליוני דולר, בהתאמה; וגרעון  505 -מיליוני דולר וכ 520 -התחייבויות מסתכמות לכמיליוני דולר, בהתאמה; סך ה 117
 EMGלא הכירה  2017 -ו 2018מיליוני דולר, בהתאמה. כמו כן, בשנים  388 -מיליוני דולר וכ 415-בהון העצמי בסך של כ

דולר, בהתאמה. הדוחות הכספיים מוצגים  מיליוני 30 -מיליוני דולר ו 25 -בהכנסות מפעילות ונצברו לה הפסדים בסך של כ
 31.12.2018בדולר של ארה"ב וערוכים לפי כללי החשבונאות המקובלים במצרים. יצוין כי, נתוני הדוחות הכספיים לימים 

נמנע מלתת את   EMGולשנים שהסתיימו באותם הימים מבוססים על דוחות כספיים אשר רואה החשבון של    31.12.2017  -ו
עליהם, בשל מהותיות הסוגיות וההסתייגויות כפי שמופיעות בחוות דעתו. עוד יצוין כי, הדוחות הכספיים הנ"ל חוות דעתו 

   אינם כוללים הפרשה בגין תביעות אפשריות מצד לקוחות.
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 "(;אמפל קבוצת מרחב)להלן: " 8.2% –אמפל בע"מ  –)ד( קבוצת מרחב                 

 ; 172 – 25%("PTT")להלן:  PTT Energy Resources Company Limited  )ה(                               

 ;173 – 28%"(MGPC)להלן: " .Mediterranean Gas Pipeline Ltd)ו(                                

 .174 – 10%"(EGPC)להלן: " Egyptian General Petroleum Corporation)ז(                                

 "(וכרותהמזה: " )ו(1.7.30 סעיףב ( לעיל יכונו להלן יחדד) –( א)בעלי המניות )

 EMGמהון מניות  39%לרכישת  הסכמים (2)

עם המוכרות על ארבעה הסכמים נפרדים, דומים בעיקרם, לרכישת   EMEDחתמה    26.9.2018ביום  

)להלן ביחד   EMGמהון המניות של    37%המוחזקות על ידי המוכרות, בשיעור כולל של    EMGמניות  

-מ 2%"(, וכן על הסכם נוסף לרכישת מניות בשיעור של הסכמי רכישת המניות: "זה )ו( סעיףב

MGPC " :להלן( הסכםMGPC.)" 

 עיקרי הסכמי רכישת המניות .א

להלן, והתנאים להשלמת  4עם התקיימות התנאים המתלים, שהעיקרים שבהם נזכרים בפסקה  .1

המוחזקות על ידן,  EMGאת מניות  EMED -(, המוכרות מכרו והעבירו לClosing) EMGעסקת 

"(, לרבות כלל המניות הנרכשותזה: " )ו( סעיףב)להלן  EMGמהון מניות  37%בשיעור כולל של 

 הזכויות הנלוות למניות הנרכשות.

המוכרות, בעלי המניות במוכרות והחברות הקשורות למוכרות יוותרו על כל טענה, תביעה, פסק,  .2

הקיימים להם כנגד ממשלת מצרים וחברות בבעלותה במסגרת הליכי החלטה, צו או סעד 

 . 175הבוררות

בתמורה למניות הנרכשות, לוויתור על זכויותיהן במסגרת הליכי הבוררות, ולזכויות נוספות  .3

למוכרות במועד השלמת עסקת  EMEDבהתאם להסכמי רכישת המניות, כאמור לעיל, שילמה 

EMG (Closingסך כולל של כ ,)-(, אשר התמורה" זה: )ו(בסעיף מיליון דולר ארה"ב )להלן  527"

והיתרה שולמה   176מיליון דולר ארה"ב,  187  -מתוכו שילמה כל אחת מבין השותפות ונובל סך של כ

 ידי השותף המצרי. -על

נשוא הסכמי רכישת המניות היה מותנה בהתקיימות תנאים מתלים מקובלים   EMGביצוע עסקת   .4

ובין היתר: קבלת כל האישורים וההסכמות הנדרשים לשם העברת המניות הנרכשות מאת 

; קבלת האישורים וההסכמות הדרושים על פי כל דין במצרים EMEDהמוכרות ורישומן על שם 

מישראל  EMGהמניות ולהזרמת הגז בצינור וישראל לקיום העסקאות נשוא הסכמי רכישת 

למצרים )לרבות אישור רשות התחרות(; חתימה על הסכם הקיבולת וההפעלה והסרת כל מניעה 

, EMG( הנדסית ביחס לצינור Due Diligenceמהותית לביצועו; השלמת הליך בדיקת נאותות )

 
 חברת אנרגיה ציבורית בבעלות חלקית של ממשלת תאילנד.  172
 , חברה בראשותו של ד"ר עלי אבסן.Evsen Group, נמצאת בשליטת חברהחברה פרטית, אשר למיטב ידיעת ה  173
 .חברה ממשלתית מצרית  174
יצוין כי חלק מהמוכרות, בעלי המניות במוכרות וחברות הקשורות למוכרות, ניהלו מספר הליכי בוררות במוסדות לבוררות  175

 )ו(1.7.30 בסעיףלן יחד בינלאומית כנגד ממשלת מצרים וחברות בבעלותה בקשר להפסקת הזרמת הגז ממצרים לישראל )לה
 הינה צד לבוררויות כנגד חברות בבעלות ממשלת מצרים.  EMGזה: "הליכי הבוררות"(. כמו כן, 

מיליון דולר, אשר מומן  200 -המיוחס לשותפות )בתוספת עלויות העסקה( עמד על כ EMGסכום ההשתתפות בעסקת   176
המזומנים הפנוי של לעיל, ובתזרים  )ב(1.7.23 בסעיףבאמצעות שימוש בכספי ההלוואה שהועמדה לשותפות, כמפורט 

 השותפות.
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, בהתאם לכמויות EMGובכלל זה ביצוע מבחני הזרמת גז רציפה מישראל למצרים דרך צינור 

לטובת בנק מצרי ופריסתו מחדש לשביעות  EMGולתקופה שנקבעו; שינוי מבנה חוב קיים של 

; קבלת כל האישורים הפורמליים הנדרשים אצל המוכרות, לרבות ביחס לבעלת EMEDרצונה של  

, והשלמת כלל 177השליטה בקבוצת מרחב אמפל הנמצאת בהליכי פירוק, אישורי בית משפט

 י רכישת המניות. הסכמ

הדין החל על הסכמי רכישת המניות הוא דין אנגלי. מחלוקות בין הצדדים יידונו בבוררות בלונדון  .5

 (.London Court of International Arbitration)על פי כללי הבוררות של 

)ב( לחוק התחרות, 20 סעיףלבהתאם  178ניתנה החלטת הממונה על התחרות 31.7.2019ביום  .6

 , בתנאים שעיקרם מפורטים להלן:EMGת רכישת הזכויות בצינור המתירה א

 EMG"(, נובל )וכל אדם קשור(,  אדם קשורהשותפות )וכל אדם קשור כהגדרתו בהחלטה )להלן: " (א

"( לא יסרבו לבקשה להחלפת הצדדים" , ביחד ולחוד יקראו להלן:EMED -ו EMG) EMED -ו

על חוזה אספקת גז טבעי עם ספק גז טבעי במצרים גז ויספקו גז טבעי ללקוח בישראל אשר חתם 

באותה כמות ובאיכות שאינה נופלת מן האיכות שלה התחייב ספק הגז הטבעי במצרים כלפי 

"(, בכלל זאת יעשו כל מאמץ סביר לרבות באמצעות הסדר להחלפת גז" הלקוח בישראל )להלן:

שה כאמור. כל זאת ובלבד שהספק שימוש בזכויותיהם בפרויקטי תמר ולוויתן, כדי להיענות לבק

הספק " המצרי יספק ללקוח של הספק הישראלי )קרי, שותפות תמר ושותפות לוויתן( )להלן:

"( גז טבעי באותה כמות ובאיכות שאינה נופלת מן האיכות שבה התחייב הספק הישראלי הישראלי

 למכור ללקוח במצרים.

 Takeהיא עד לכמויות הגז הקבועות בתניות  חובת השותפות, נובל והצדדים כאמור בס"ק א לעיל   (ב

or Pay  שחתמו שותפות לוויתן או מי מהם ושותפות תמר או מי מהם לגביהם קיימים הסכמי

)קרי, כל הסכם לשימוש בקיבולת תשתית ההולכה של הצינור בכיוון  EMGהולכה בצינור 

 שמאשקלון לאל עריש(. 

לא תגבה מספק מצרי )קרי, ספק העומד  EMG, בגין גז טבעי שיוחלף במסגרת הסדר להחלפת גז (ג

בדרישות הדין המצרי לייצוא גז טבעי לישראל, ככל שישנן( סכום העולה על מחצית מדמי ההולכה 

 .EMGבצינור 

לגורם המבקש להעביר גז  EMGהשותפות, נובל והצדדים לא יסרבו לספק שירותי הולכה בצינור  (ד

מכיוון אשקלון לכיוון אל עריש )להלן: "גורם  EMGטבעי שמקורו אינו בספק ישראלי בצינור 

עד להיקף הקיבולת הפנויה )קרי, קיבולת  EMGאחר"( המעוניין לקבל שירותי הולכה בצינור 

 שאינה דרושה באופן סביר לשותפות תמר או שותפות לוויתן(.  EMGבצינור 

)א( הגורם האחר  על אף האמור, חובת אספקת שירותי ההולכה לא תחול באחד המקרים שלהלן: (ה

סירב לחתום עם הצדדים על הסכם הולכה למרות שמנהל רשות הגז הטבעי אישר כי אין בתנאי 

הסכם ההולכה תנאים המכבידים על הגורם האחר מעבר לנדרש; )ב( הגורם האחר סירב לעמוד 

 בתנאים שעליהם הורה מנהל רשות הגז הטבעי ביחס להסכם הולכה כאמור. 

אופציה להארכת הסכם הקיבולת וההפעלה בעשר שנים נוספות ללא לא תממש את ה EMED (ו

 קבלת היתר מראש מהממונה על התחרות. 

 
 התקבל האישור הנדרש מבית המשפט לפשיטת רגל בניו יורק.  16.11.2018ביום    177
178  e/decisions_037056.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/decisions037056/h 

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/decisions037056/he/decisions_037056.pdf
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לעניין העתירה שהוגשה לבית הדין לתחרות בבית המשפט המחוזי בירושלים לגבי אישור הממונה 

להלן. לעניין חתימת הסכם בין נובל לבין נתג"ז לעניין  )י(1.7.31 סעיףראו על התחרות כאמור 

 לעיל.  2(ב.2)ב()1.7.15 סעיףבאמצעות מערכת נתג"ז ראו  EMGהולכת גז טבעי לצינור 

 MGPCעיקרי הסכם  .ב

 לפיו העבירה, MGPCלבין  EMEDעם חתימת הסכמי רכישת המניות, נחתם הסכם בין בבד  בד

MGPC ל- EMED ,ממניות  2%השלמת הסכמי רכישת המניות,  עם, ללא תמורה כספיתEMG 

 .MGPCידה, וזאת כנגד סיום מחלוקות בין חלק מהמוכרות לבין -המוחזקות על

 כדלקמן:הינם  EMG-בעלי המניות ב, ונכון למועד דוח זה, EMGלאחר השלמת עסקת 

1. EMED – 39%; 

2. PTT – 25%; 

3. MGPC - 17% ;)בשליטת ד"ר עלי אבסן( 

 179;9% –השותף המצרי  .4

5. EGPC – 10% . 

 Capacity Lease & Operatorship Agreement -הסכם הקיבולת וההפעלה (3)

מותנית, בין היתר, בחתימת הסכם הקיבולת וההפעלה היתה  EMGהשלמתה של עסקת , כאמור

את הזכות הבלעדית לחכור ולהפעיל את  EMED -ל EMG, במסגרתו תעניק EMG -ל  EMEDבין

אשר לכל תקופת הסכמי דולפינוס, עם אפשרות להארכת ההסכם. על פי הסכם זה,  EMGצינור 

, ועלויות ההפעלה השוטפות של EMGהעלויות הנדרשות להשמשת צינור , 30.6.2019נחתם ביום 

תהיה זכאית  EMGואילו "(, עלויות ההפעלה" :סעיף זהב)להלן יחד  EMEDהצינור, תחולנה על 

דמי " :סעיף זהבלקבל את דמי ההולכה השוטפים שתשלם דולפינוס עבור השימוש בצינור )להלן 

השותפות בהשמשת צינור השקיעו נובל ו 31.12.2019יום  ל נכון.  "( בניכוי עלויות ההפעלהההולכה

EMG  באמצעות ,EMEDמיליון דולר אשר יוחזרו מהתזרים הנובע מהתשלום בגין   83.6-כ  , סך של

 . EMED -הזרמת הגז ל

הסכם בין השותפות ונובל לבין   26.9.2019  ביום  נחתם  ,למצריםבבד עם חתימת הסכמי הייצוא    בד

)להלן  Capacity Allocation Agreement –שותפי תמר ושותפי לוויתן בקשר עם הקצאת הקיבולת 

. חלוקת הקיבולת למצרים מישראל ההולכה במערכת"( "הסכם הקצאת קיבולת :סעיף זהב

ישראל( תהיה על בסיס יומי, לפי בוצנרת ההולכה    EMGבמערכת ההולכה מישראל למצרים )צינור  

 :סדר קדימות, כדלקמן

 ליום יוקצה לטובת שותפי לוויתן. MMbtu 350,000עד   -ראשון  רובד .א

)להלן:  30.6.2022ליום עד ליום  MMbtu 150,000הקיבולת מעבר לרובד הראשון, עד  -רובד שני  .ב

תוקצה לטובת   -ליום לאחר מועד הגדלת הקיבולת    MMbtu  200,000-"מועד הגדלת הקיבולת"(, ו

 שותפי תמר.

 וקצה לטובת שותפי לוויתן.כל קיבולת נוספת מעבר לרובד השני ת -רובד שלישי  .ג

 
 לשותף המצרי את המניות הנ"ל.  ההעביר MGPC, חברהלמיטב ידיעת ה  179
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דמי מיליון דולר )להלן: " 200שילמו שותפי לוויתן סכום של  EMGבמועד השלמת עסקת 

"( דמי השתתפות תמרמיליון דולר )להלן: " 50"( ושותפי תמר שילמו סכום של השתתפות לוויתן

לת בצינור וזאת בתמורה להתחייבות לאפשר הזרמת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר והבטחת קיבו

EMG  והכל לצורך מימוש הסכמי הייצוא למצרים. יצוין כי, דמי השתתפות לוויתן ודמי

, בהתאם ליחס כמויות הגז שסופקו בפועל 30.6.2022השתתפות תמר הסופיים ייקבעו עד ליום 

עד לאותו מועד )לרבות כמויות גז שטרם סופקו   EMGידי שותפי לוויתן ושותפי תמר דרך צינור  -על

 (.Take or Payולם בגינן מכוח התחייבות וש

, עלויות EMGבנוסף, נקבעו בהסכם הקצאת הקיבולת הסדרים להשתתפות בעלויות עסקת 

נוספות בקשר עם הזרמת הגז וכן השקעות שיידרשו לצורך ניצול מקסימלי של הקיבולת בצינור 

EMG .שתשולמנה בחלוקה בין שותפי לוויתן לבין שותפי תמר , 

הסכם הקצאת הקיבולת קובע בנוסף גם עקרונות להסדר של "גיבוי" בין שותפי תמר לבין שותפי 

ועד למועד הגדלת הקיבולת, ככל ששותפי תמר לא יוכלו לספק  30.6.2020לוויתן לפיו החל מיום 

ספקו שותפי לוויתן לשותפי תמר את הכמויות את הכמויות שהתחייבו לספק לדולפינוס י

 הנדרשות. 

תקופת הסכם הקצאת הקיבולת הינה עד לסיום הסכמי הייצוא למצרים, אלא אם הגיע לסיומו 

קודם לכן במקרים הבאים: הפרת התחייבות תשלום שלא תוקנה על ידי הצד המפר; במקרה בו 

עלה בהתאם להחלטת הממונה על רשות התחרות לא אישרה הארכתו של הסכם הקיבולת וההפ

כמו כן, לכל צד תהיה זכות לסיים את חלקו  לעיל. 6(א.2)ו()1.7.30 סעיףבהתחרות, כמפורט 

 בהסכם הקצאת הקיבולת ככל שהסכם הייצוא שלו בוטל.

ממניות בחברת  25%, שבבעלותה PTTהגישה חברת  26.8.2019, ביום החברהיעת למיטב יד

EMG  מצרים, נגד  דסעי, תביעה בבית הדין הכלכלי בפורט ,EMG   וצדדים נוספים. בכתב התביעה

כלל זאת ביטול , וב10.6.2019מיום   EMGאת ביטול החלטות האסיפה הכללית של    PTTמבקשת  

, החלטות אלה מהוות PTTההחלטה בדבר אישור החתימה על הסכם הקיבולת וההפעלה. לטענת  

קיפוח בעלי מניות מיעוט והן נוגדות את טובת החברה, וזאת בניגוד להוראות חוק החברות 

נכון למועד אישור הדוח, דיון ראשוני בתביעה נקבע ליום  .EMGהמצרי, לו כפופה חברת 

חרונה, ללא קביעת תאריך חדש. נכון למועד אישור הדוח, התביעה מצויה אך נדחה לא 14.3.2020

 .םיבשלביה הראשוני

 EMED -הסכם בעלי המניות ב (4)

על הסכם בעלי מניות   EMED-למועד חתימת הסכמי רכישת המניות, חתמו בעלי המניות ב  בסמוך

דבר החלטות , ובכלל זאת הוראות בEMED-המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כבעלי מניות ב

 -מהותיות שתתקבלנה פה אחד. כמו כן, נקבעו הסדרי זכות סירוב ראשונה על העברת מניות ב

EMED. 

 סכם עקרונות לשימוש בתשתיות נוספותה (5)

עם חתימת הסכמי רכישת המניות, כמתואר לעיל, נחתם הסכם עקרונות בין השותפות בבד  בד

לעקבה, וחברה  ערישמאל  במקטעהצינור הפן ערבי  בהחזקתוונובל לבין השותף המצרי )אשר 

קשורה של דולפינוס, לפיו הסכימו הצדדים, כי השותפות ונובל תקבלנה גישה לקיבולת נוספת 

ערבי, בנקודת הכניסה למערכת ההולכה -במערכת ההולכה המצרית, באמצעות הצינור הפן

בר לכמויות הגז שיוזרמו דרך המצרית באזור עקבה אשר תאפשר הזרמת גז בכמויות נוספות מע
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"( לשם יישום הסכמי דולפינוס והסכמים התשתית הנוספת:"זה )ט( סעיףב )להלן EMGצינור 

נוספים למכירת גז טבעי למצרים. כמו כן, הסכימו הצדדים לבחון פרויקטים נוספים להולכת גז 

  .טבעי מישראל למתקנים וללקוחות פוטנציאליים במצרים

 אשקלון בע"מ -"א ושירותי תשתיות אילתקצאן לבי EMGהסכם בין  (6)

אשקלון בע"מ )להלן -"א ושירותי תשתיות אילתקצאלבין  EMGנחתם הסכם בין  1.7.2019ביום 

משנה   שכירות", בהתאמה( להסדרת  ההסכם" או "הסכם קצא"א"-" וחברות קצא"א: "סעיף זהב

 EMED  -ו  EMGבשטחים בתוך מתחם קצא"א בנמל אשקלון, זכויות מעבר בנמל ושימוש על ידי  

 .EMGבמתקן הגז הטבעי הממוקם במתחם זה וזאת לצורך הזרמת הגז הטבעי בצינור 

 בתמורה לזכויות אלו, חברות קצא"א זכאיות לתשלומים כמפורט בהסכם. 

ויעמוד בתוקפו )אלא אם   EMG, יחד עם סגירת עסקת  6.11.2019הסכם קצא"א נכנס לתוקף ביום  

שהסכמי הייצוא למצרים מבוטלים בשל הפרה  במקרה EMG בוטל קודם לכן, בין היתר, על ידי 

. על פי ההסכם 10.6.2030או עקב כוח עליון, והכל בהתאם להוראות ההסכם( עד ליום  הרוכששל 

אשקלון בע"מ לבין -וראותיו )לרבות הארכת הסכם החכירה בין שירותי תשתיות אילתובכפוף לה

 .6.10.2043תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם עד ליום  EMGרשות מקרקעי ישראל(, 

)המתחדשת על   נדרשת להמציא ערבות בנקאית  EMGלצורך הבטחת התשלומים לחברות קצא"א,  

 למועד נכון"(. סכום הערבות: "סעיף זהדולר ארה"ב )להלן במיליון  4פני תקופת ההסכם( ע"ס 

העמידה ערבות חברה  EMEDלא העמידה את הערבות הבנקאית ובמקומה  EMG, הדוח אישור

מיליון דולר ארה"ב כל אחת  2עד לסך של סכום הערבות, המגובה בשתי ערבויות בנקאיות ע"ס 

"(. הערבות שהעמידה הערבויות הבנקאיות: "זהסעיף  ידי השותפות ונובל )להלן ב-אשר סופקו על

EMED  א( בוטלו כל התחייבויות( :תפקע ותתבטל במקרה שEMG  )כלפי חברות קצא"א; )ב

חברות קצא"א קיבלו תשלום בגובה סכום הערבות עקב מימוש הערבויות הבנקאיות; )ג( 

פקעו או בוטלו  ; או )ד(EMGידי -הערבויות הבנקאיות הוחלפו בערבות בנקאית שסופקה על

, חברות קצא"א תהיינה EMEDהערבויות הבנקאיות. עוד יצוין כי על פי תנאי הערבות שהעמידה  

מחויבות לממש קודם את הערבויות הבנקאיות ורק במקרה של אי תשלום, תהיינה רשאיות 

 .EMEDלהפעיל את ערבות 

ל אחת מהשותפות ויתן מכתב שחרור לפיו כוות תמר ולילצד חתימת ההסכם, סיפקו שותפ

משחררת את חברות קצא"א מכל תביעה עתידית שתהיינה בגין נזק שייגרם לה )אם ייגרם( עקב 

פעולה או מחדל של חברות קצא"א או מי מטעמן כצדדים להסכם קצא"א או כמפעילות נמל 

 אשקלון )למעט נזק הנגרם בזדון(. 

 ן.ויתותמר ול שותפיות"א סיפקו מכתב דומה לטובת קצאחברות 

  180משותף בחזקות לוויתן תפעול הסכם (ז)

 במסגרת  נעשית"(  נפטה  נכס: "סעיף זה)להלן ב  לוויתן  חזקותהחיפושים וההפקה במסגרת    פעילות

)כפי שתוקן מעת לעת(,   3.8.2008( מיום  Joint Operating Agreementאו    JOA)  משותף  תפעול  הסכם

לעיל  )א(1.7.4 סעיףב, כמפורט לוויתן בחזקותהינם השותפות ויתר השותפים אשר הצדדים לו 

 :הבאים בנושאים, היתר בין, עוסקות ראותיוהו ואשר"(, JOA-ה: "סעיף זה)להלן ב

 
 הפעילות בחזקות לוויתן נעשת במסגרת הסכם תפעול משותף אחד. 1.1.2012יצוין, כי עד יום  180
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יהיו בהתאם   JOA-קביעה כי כל הזכויות והאינטרסים, וכן כל ההתחייבויות הצדדים, בקשר עם ה (1)

 לשיעור השתתפות הצדדים בנכס הנפט.

 - הנפט בנכס המשותפות הפעולות לניהול בלעדי באופן אחראית ותהיה למפעיל מונתה נובל (2)

 העבודה תוכנית ביצוע, לתשלום והרשאות תקציבים, עבודה תוכניות הכנת, היתר ביןהכוללות 

 לביצוען הדרושים והחומרים שוריםהאי כל והשגת תכנון, המשותף התפעול ועדת אישור פי-על

 בהתאם  זאת,  המשותף  התפעול  של  יעיל  ביצוע  לצורך  כנדרש  טכניים  ושירותים  ייעוץ  שירותי  ומתן

. בין היתר, המפעיל יקבע את מספר JOA-הו החוקים, עליו החלים והכללים הנפט נכס לתנאי

שתשולם להם בקשר לפעולות העובדים, יבחר אותם ויקבע את שעות עבודתם ואת התמורה 

 המשותפות בנכס הנפט.

 חברות ,  בו  המשרה  ונושאי  הדירקטורים)לרבות    המפעיל  של  מאחריות  ופטור  לשיפוי  בנוגע  הוראות (3)

, הפסד, נזק כל בגין לשיפוי זכאי הואפיהן -על(, בהן המשרה ונושאי והדירקטורים בו הקשורות

 שלו והפונקציות תפקידיו של( מילוי אי)או  מילוי עם בקשר עליו שתוטל חבות או הוצאה, עלות

)למעט במקרים חריגים של רשלנות רבתי של נושאי משרה פיקוחי בכירה של המפעיל,  כמפעיל

מיליון דולר(.   5  -שבהם השיפוי יחול על כל נזק, הפסד, עלות, הוצאה או חבות בהיקף של למעלה מ

לחלקו בהתאם לשיעור השתתפותו בכל נזק,  אין באמור לעיל כדי לפטור את המפעיל מאחריות

 הפסד, עלות, הוצאה או חבות כאמור.

המפעיל זכאי להחזר כל ההוצאות הישירות שיוציא בקשר למילוי תפקידו כמפעיל וכן להחזר  (4)

הוצאותיו הבלתי הישירות הנגזרות משיעור ההוצאות בגין הפעולות המשותפות בנכס הנפט 

לפיו יהא זכאי המפעיל לקבלת   JOA-נחתם תיקון ל  30.6.2016ום  . ביJOA-בשיעורים המפורטים ב

מכלל ההוצאות הישירות בקשר עם פעילות פיתוח והפקה, בכפוף   1%הוצאות עקיפות בשיעור של 

 להחרגות מסוימות, כגון פעילות שיווק.

הקימו ועדת תפעול אשר בסמכותה ותפקידה לאשר ולפקח על הפעולות  JOA-הצדדים ל (5)

. ועדת התפעול מורכבת מנציגי JOA-הדרושות או נחוצות למילוי תנאי נכס הנפט וההמשותפות 

הצדדים כאשר לכל נציג זכות הצבעה בשיעור הזכויות של הצד אותו הוא מייצג. החלטות ועדת 

התפעול יתקבלו בהצבעה חיובית של שני צדדים או יותר )שאינם צדדים קשורים/מסנופים( 

מסך כל זכויות ההשתתפות בנכס הנפט לגביו נוגעת  60%לפחות  המחזיקים יחד בעת ההצבעה

 ההחלטה.

עוד יצויין, כי על מנת לאשר החלטה לסיום החזקה או ויתור על חלק כלשהו מאזור החזקה, יש 

על מנת  JOA-צורך בהצבעה חיובית של כל הצדדים. די בהחלטה חיובית של צד אחד כלשהו ל

 לאשר כל בקשת רישיון או חידוש רישיון או חזקה.

 פעולות  לביצוע להוצאות והרשאות תקציבים, עבודה תוכנית ואישור להגשת והליכים פרוצדורות (6)

 חל עליהם. JOA-שה בשטחים

 Exclusive Operations-כ JOA-ב)המוגדרות  הצדדים כל בהן המשתתפים שאין פעולות (7)

 פעולות סותרות הן אם תבוצענה לא( Sole Riskי הנפט כפעולות והמוכרות בתעשיית חיפוש

 נקבעו כללי מסגרת לביצוע פעולות אלו.  JOA-משתתפים בהן. ב  JOA-ל  השותפים  שכל  משותפות

יום לפחות להתפטר  120רשאי המפעיל בכל עת, בהודעה מוקדמת של  JOA-ה להוראות בכפוף (8)

המפעיל יועבר מתפקידו אם נעשה חדל פרעון,   JOA-מתפקידו כמפעיל. כמו כן, בכפוף להוראות ה
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 בית צו של במקרה להסכם צדידי -על הודעה מתן עם; נושיו לטובת הסדר עשה אם או רגל פושט

 לחלק  נכסים  כונס  מתמנה אם;  רגל  פשיטת  חוקיפי  -על  דשמח  לארגון תוקף  בת  החלטה  או  משפט

 .אחר באופן קיומו את מפסיק או התפרק המפעיל אם או; מנכסיו משמעותי

ותנאים להטלתן במקרה של הימנעות אחד הצדדים מלשלם   JOA-ל  השותפים  על  החלות  סנקציות (9)

, היתר בין, הכוללות"(, המפר הצד: "סעיף זהאת חלקו היחסי בהוצאות המשותפות )להלן ב

 ואינפורמציה  נתונים מלקבל, התפעול בועדת ומלהצביע מלהשתתף המפר הצד של זכותו שלילית

 השותפים ליתר אפשרות וכן מהתפוקה זכאי לו החלק את ומלקבל המשותפות לפעולות בקשר

 יום 90ומנכס הנפט במקרה בו ההפרה לא תוקנה תוך  JOA-מה המפר הצד של להוצאה לדרוש

 מתאריך ההודעה ההפרה. 

 שהוא  נפט נכס מכל צד של, חלקית או מלאה, הפרישה אפשרות נושא את המסדירות הוראות (10)

החל עליו( וכן קובעות את המקרים בהם הפרישה אפשרית, וזכויותיו  JOA-)ומה בו משתתף

 .JOA-וחובותיו של הצד הפורש כלפי השותפים האחרים לנכס הנפט וה

ירצה להעביר את זכויותיו )למעט העברה לתאגיד  JOA-כמו כן, נקבע כי בכל מקרה בו צד ל (11)

ישת זכויות אלו בהתאם לכללים זכות סירוב ראשונה לרכ  JOA-בשליטתו(, קיימת ליתר הצדדים ל

 .JOA-בולהוראות הקבועות 

מהווה למעלה  נפט נכס של השווי וכאשראצל אחד מהשותפים,  שליטה שינוי של במקרהכי  נקבע (12)

משווי השוק של מלוא הנכסים של השותף שאצלו מתבצע שינוי כאמור, על השותף למסור   50%-מ

, את היתר ביןתכלול,  ההודעה"(. ההודעההודעה על שינוי השליטה לשותפים האחרים )להלן: "

, על סמך הסכום שרוכש השליטה מוכן לשלם JOA-ה הסכם לפישווי השוק של זכויות השותף 

הודעה כאמור, תעמוד לכל אחד ה(. עם מסירת arm’s length transactionסקה הבלתי תלויה )בע

מתבצע שינוי השליטה, בפרק  שאצלומהשותפים האחרים הזכות לרכוש את מלוא זכויות השותף 

 הרכישה סכום ולגובה לתנאים בהתאם תהיה והרכישהימים ממסירת ההודעה,  30זמן של 

השותפים האחרים יכולים לערער על השווי   JOA-ב  שנקבעו  תנאיםגם כי בהתאם ל  יצויין.  שנמסר

 שנמסר בהודעה על שינוי השליטה. 

, החלוקה כאמורבמקרה שיותר משותף אחד מודיע כי ברצונו לממש את זכותו לרכוש את הזכויות  

 .תתבצע באופן יחסי לשיעור החזקות של השותפים

לס. סכסוך יוכרע במסגרת הליך בוררות בהתאם לכללי הבוררות כפוף לחוקי אנגליה וויי JOA -ה (13)

 (.LCIAשל בית המשפט הבינלאומי לסכסוכים בלונדון )

  ודלית תמר בחזקתהסכם תפעול משותף  (ח)

הסכם תפעול משותף   במסגרתפעילות החיפושים וההפקה במסגרת החזקות בפרויקט תמר נעשית  

(Joint Operating Agreementסעיף זה( )להלן ב" :JOA" מיום ההסכם" או )"כפי  16.11.1999(

שתוקן מעת לעת(, אשר הצדדים לו הינם השותפות ויתר השותפים בפרויקט תמר, ואשר הוראותיו 

 עוסקות, בין היתר, בנושאים הבאים:

יהיו בהתאם  JOA  -קביעה כי כל הזכויות והאינטרסים, וכן כל התחייבויות הצדדים, בקשר עם ה (1)

 השתתפות הצדדים בנכסי הנפט.לשיעורי 
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ותהיה אחראית באופן בלעדי לניהול הפעולות המשותפות בנכס   JOA-הנובל תהיה המפעיל על פי  (2)

לשם  JOA-הנפט לרבות התקשרות עם צדדים שלישיים, קיום ביטוחים, הרשאת גישה לצדדים ל

כל בכפוף לתנאי פיקוח על הפעולות המשותפות, קביעת מצב כח האדם והתמורה שתשולם להם, וה

 והוראות ועדת התפעול )כהגדרתה להלן(.  JOA-נכסי הנפט והכללים החלים עליהם, ה

)שאינם מפעיל(   JOA  -המפעיל אינו ניתן להמחאה ללא הסכמה מראש ובכתב של הצדדים ל  תפקיד (3)

וכן כל הסכמה שתידרש מטעם הממונה לענייני הנפט, למעט המחאה לצד קשור של המפעיל 

 הסכם.כהגדרתו ב

המפעיל זכאי להחזר כל ההוצאות הישירות שיוציא בקשר למילוי תפקידו כמפעיל וכן להחזר  (4)

 הנפט בנכס המשותפותהוצאותיו הבלתי ישירות הנגזרות משיעור ההוצאות בגין הפעולות 

. שותפי תמר מנהלים כיום בדיקה של בקשת המפעיל לתשלום דמי JOA-ב המפורטים בשיעורים

 מפעיל בגין הוצאות עקיפות בתקופת ההקמה והתפעול של הפרויקט. 

)למעט בשיעור חלקו היחסי( בגין כל  JOA-המפעיל לא יהיה אחראי כלפי הצדדים האחרים ל (5)

לא אם כן אלו נבעו תביעה, חבות, הפסד או נזק שינבעו מהתפעול המשותף או בקשר אליו, א

מהתנהגות מכוונת של המפעיל או ממחדלו להשיג את הכיסוי הביטוחי הנדרש ובכל מקרה לא יהא 

אחראי לנזקים תוצאתיים. אין באמור לעיל כדי לפטור אותו מאחריות לחלקו בהתאם לשיעור 

 השתתפותו בכל נזק, הפסד או חבות כאמור.

ועדת תפעול שסמכויותיה כוללות, בין היתר, קבלת   הקימו הצדדים  JOA-: במסגרת הועדת תפעול (6)

החלטות בנוגע למדיניות תהליכים ושיטות תפעול, אישור תכניות ובקשות לתקציב, קביעת לוחות 

זמנים, קבלת החלטות בנוגע לבקשות רשיונות וחזקות, החלפת המפעיל. ועדת התפעול מורכבת 

ות הצבעה בהתאם לחלקו בחזקות של השותף מנציגי הצדדים כאשר לכל שותף נציג אחד לו יש זכ

שמינה אותו. החלטות ועדת התפעול המשותפת יתקבלו בהצבעה חיובית של שניים או יותר 

מהזכויות בחזקה )צדדים קשורים כהגדרתם בהסכם  68%מהשותפים המחזיקים יחד לפחות 

ק כלשהו מאזור יחשבו כצד אחד(. על מנת לאשר החלטה הקשורה לסיום החזקה או ויתור על חל

 JOA  -די בהחלטה חיובית של צד אחד כלשהו להחזקה, יש צורך בהצבעה חיובית של כל הצדדים.  

 על מנת לאשר כל בקשת רישיון או חידוש רישיון או חזקה.

פרוצדורות והליכים להגשת ואישור תוכנית עבודה, תקציבים והרשאות להוצאות לביצוע פעולות  (7)

 חל עליהם. JOA-בשטחים שה

(  Sole Riskפעולות שאין משתתפים בהן כל הצדדים )המוכרות בתעשיית חיפושי הנפט כפעולות  (8)

 JOA -משתתפים בהן. ב JOA-לא תבוצענה אם הן סותרות פעולות משותפות שכל השותפים ל

 נקבעו כללי מסגרת לביצוע פעולות אלו.

ום לפחות או בהודעה י 180, רשאי המפעיל בכל עת, בהודעה בכתב של JOA-בכפוף להוראות ה (9)

, JOA-קצרה יותר בהסכמת ועדת התפעול להתפטר מתפקידו כמפעיל. כמו כן, בכפוף להוראות ה

, JOA-רשאית ועדת התפעול להעביר את המפעיל מתפקידו בהתקיים אחד מהמקרים הקבועים ב

ליכי מהזכויות בנכסי הנפט וה 10%הכוללים, בין היתר, מקרה בו המפעיל חדל מלהחזיק לפחות 

 פירוק או חדלות פירעון.
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סנקציות החלות על השותפים ותנאים להטלתן במקרה של הימנעות אחד מהצדדים מלשלם את  (10)

חלקו היחסי בהוצאות המשותפות )להלן: "הצד המפר"(, הכוללות, בין היתר, שלילת זכותו של 

לפעולות הצד המפר מלהשתתף ולהצביע בועדת התפעול, מלקבל נתונים ואינפורמציה בקשר 

ימים שלילת החלק לו זכאי הצד המפר  6-המשותפות, ובמקרה בו ההפרה נמשכת יותר מ

יום אפשרות ליתר השותפים לדרוש הוצאה של   90  -מהתפוקה, ובמקרה בו ההפרה נמשכת יותר מ

 ומנכס הנפט. JOA-הצד המפר מה

, אשר לא JOA-ם ליוכל להעביר את זכויותיו לצד ג' בכפוף לאישור יתר הצדדי JOA-כל צד ל (11)

 יסרבו להעברה אלא מטעמים סבירים.

 JOA-הוראות המסדירות את נושא אפשרות הפרישה של צד מכל נכס נפט שהוא משתתף בו )ומה (12)

החל עליו( וקובעות את המקרים בהם הפרישה אפשרית, לרבות זכויותיו וחובותיו של הצד הפורש 

 כלפי השותפים האחרים בנכס הנפט.

קי אנגליה וויילס. כמו כן, כל סכסוך יוכרע במסגרת הליך בוררות בהתאם לכללי כפוף לחו  JOA-ה (13)

הבוררות של לשכת המסחר הבינלאומית. במסגרת הליך הבוררות ימונה בורר יחיד אשר לא יהיה 

 תושב או אזרח ישראלי או אנגלי.

 12תפעול משותף בבלוק הסכם  (ט)

הנושאים והינו במתכונת דומה להסכם התפעול הסכם התפעול המשותף כאמור מכסה את אותם 

לעיל(, כאשר ההחלטות מתקבלות ב"רוב קובע"   )ז(המתואר בסעיף  שחל במסגרת פרויקט לוויתן )

טה של לפחות שני משתתפים שאינם צדדים קשורים המחזיקים בעד ההחל שהוא הצבעה חיובית

 .מסך הזכויות ברשיון. נובל קפריסין משמשת כמפעילה 65%ביחד לפחות 

 בנוגע לתשלום תמלוגים למדינה ולצדדים קשורים ושלישיים  הסדרים (י)

 כללי (1)

( מכמות הנפט 12.5%)על פי חוק הנפט, השותפות חייבת בתשלום תמלוג למדינה בשיעור שמינית 

והגז הטבעי שהופקה משטח כל חזקה ונוצלה, לפי שווי השוק של התמלוג על פי הבאר )להלן: 

 "(. תמלוגי המדינה"

נוסף לתמלוגי המדינה, השותפות משלמת תמלוגים לחברה ולדלק אנרגיה וכן לצדדים שלישיים 

התחייבות  ני הסכמים: )א("(, על פי התחייבויות שמקורן בשבעלי התמלוגים)להלן ביחד: "

, כמתואר 1993לתשלום תמלוגים לחברה ולדלק אנרגיה מכוח הסכם העברת הזכויות משנת 

התחייבות לתשלום תמלוגים מכוח הסכם השותפות המוגבלת של שותפות  )ב(  -( להלן; ו2בפסקה )

על עצמה   ( להלן, אשר השותפות קיבלה3"(, כמתואר בפסקה )הסכם שותפות אבנראבנר )להלן: "

 . 2017במסגרת מיזוג השותפויות שהושלם בחודש מאי 

מכל חלקה התחייבויות השותפות לתשלום התמלוגים לבעלי התמלוגים הן בשיעורים מסוימים 

של השותפות בנפט, גז וחומרים בעלי ערך אחרים שיופצו וינוצלו מנכסי נפט שבהם יש או יהיה לה 

 פי הבאר.  , לפי שווי השוק של התמלוג עלאינטרס

על פי חוק הנפט, כאמור, בעל החזקה נדרש לשלם למדינה את "שווי השוק של התמלוג על פי 

פי הבאר נדרשת, שכן מכירות הגז הטבעי -הבאר". קביעת שיטה לחישוב שווי השוק של התמלוג על
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 מתומחרות בנקודת מסירת הגז בחוף ולכן, המחיר החוזי שנקבע בהסכמי מכירת הגז גבוה יותר

מהמחיר שהיה נקבע, לו היה הגז נמסר על פי הבאר. כתוצאה מכך, השיעור האפקטיבי של תמלוגי 

לפרטים בדבר טיוטת  "(.השיעור האפקטיביהמדינה נמוך למעשה משיעור של שמינית )להלן: "

אופן החישוב של שווי השוק של תמלוג לגבי להערות הציבור משרד האנרגיה הנחיות שפרסם 

פרטים בדבר אופן חישוב השיעור האפקטיבי . ללעיל (5)י()1.7.30סעיף הבאר, ראו  המדינה על פי

( 5של תמלוג המדינה בפרויקטים של השותפות ובדבר הדיונים עם המדינה בעניין זה, ראו פסקה )

וגים נעשה בהתאם לאופן . יצוין כי בפועל, חישוב התמלוגים שמשלמת השותפות לבעלי התמללהלן

 חישוב שווי תמלוגי המדינה על פי הבאר. 

 1993תמלוגים מכח הסכם  (2)

"( המעבירותבין דלק אנרגיה אנרגיה ודלק ישראל )להלן: "  1993, שנחתם בשנת  1993על פי הסכם  

מצד אחד, לבין השותף הכללי בשותפות מצד שני, העבירו המעבירות לשותפות זכויות במספר 

רישיונות, והשותפות התחייבה לשלם למעבירות בתמורה תמלוגים מכל חלקה של השותפות בנפט, 

גז וחומרים בעלי ערך אחרים שיופצו וינוצלו מנכסי נפט שבהם יש או יהיה לה אינטרס. התמלוגים 

ישולמו מחלקה של השותפות כאמור, לפי שווי התמלוג על פי הבאר, לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג, 

 אך לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה.

( ודלק ישראל 75%מתחלקים בין דלק אנרגיה ) 1993התמלוגים שמשלמת השותפות על פי הסכם 

 ארגון שבוצע, מחזיקה כיום החברה בזכות התמלוג של דלק ישראל.-(. בעקבות רה25%)

 השותפויות, הינו כדלקמן: )א( , כפי שעודכן במועד מיזוג1993שיעור התמלוגים שנקבע בהסכם 

 1.5%-מנכסי נפט ביבשה ו  2.5%עד למועד החזר ההשקעה של השותפות, ישולמו תמלוגים בשיעור  

לאחר מועד החזר ההשקעה של השותפות, ישולמו תמלוגים בשיעור של  )ב( -מנכסי נפט בים; ו

 מנכסי הנפט בים. 6.5%-מנכסי הנפט ביבשה ו 7.5%

, נחתמו בין השותפות לבין המעבירות שטרי תמלוגים, לפיהם נרשמו זכויות 1993בהתאם להסכם  

 התמלוגים בפנקס הנפט. 

בפרויקט תמר לתמר  9.25%מכרה השותפות זכויות השתתפות בשיעור של  2017בחודש יולי 

לוגים פטרוליום, אשר קיבלה על עצמה את התחייבויות השותפות לתשלום תמלוגים לבעלי התמ

 בגין זכויות אלה.

השלימה דלק אנרגיה עסקה, לפיה מכרה לדלק תמלוגים את זכותה לקבלת  7.6.2018ביום 

השלימה החברה  26.12.2019. ביום 1.1.2018תמלוגים מחזקות תמר ודלית, רטרואקטיבית מיום 

ניים, עסקה, לפיה מכרה לקרנות ההשתלמות למורים ולגננות ולקרנות ההשתלמות למורים תיכו

מורי סמינרים ומפקחים את זכותה לקבלת תמלוגים מחזקות תמר ודלית, רטרואקטיבית מיום 

. בעקבות העסקאות האמורות, החברה ודלק אנרגיה אינן מחזיקות עוד בזכויות לקבלת 1.4.2019

 . 1993תמלוגים מפרויקט תמר מכוח הסכם 

 תמלוגים מכח הסכם שותפות אבנר (3)

, התחייבה שותפות אבנר לשלם לכהן פיתוח ולצדדים שלישיים נוספים על פי הסכם שותפות אבנר

מכל חלקה בנפט, גז וחומרים בעלי ערך אחרים שיופצו וינוצלו מנכסי  6%תמלוגים בשיעור של 

נפט שבהם יש או יהיה לה אינטרס. התמלוגים יחושבו לפי שווי התמלוג על פי הבאר, לפני ניכוי 

חתת הנפט אשר ישמש לצרכי ההפקה. בהתאם להתחייבות זו תמלוגים מכל סוג אך לאחר הפ
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נחתמו שטרי תמלוגים בין שותפות אבנר לבעלי זכות התמלוגים, לפיהם נרשמו זכויות התמלוגים 

 בפנקס הנפט.

במסגרת מיזוג השותפויות, קיבלה על עצמה השותפות את התחייבויותיה של שותפות אבנר 

שיעור התמלוגים שמשלמת השותפות לבעלי התמלוגים   לתשלום התמלוגים, ובהתאם לכך הותאם

. בתיקון להסכם השותפות של דלק קידוחים שנערך במועד מיזוג 3%  -מכוח הסכם שותפות אבנר ל

השותפויות הובהר, כי הסכם השותפות של אבנר ושטרי התמלוגים שנחתמו מכוחו יוותרו בתקפם 

 המלא ביחס לצדדים להם.

 ההשקעה בפרויקט תמר מחלוקת בעניין מועד החזר (4)

, הוא 6.5%החלה השותפות לשלם תמלוגים בגין פרויקט תמר בשיעור של  2017בחודש דצמבר  (א

"(, זאת בהתבסס על טיוטת השיעור המוגדלהשיעור לאחר מועד החזר ההשקעה בפרויקט )להלן: "

קט תחשיב שערכה השותפות לאותו מועד. כך, גם תמר פטרוליום החלה לשלם תמלוגים מפרוי

 .1.1.2018-, רטרואקטיבית החל מה2018תמר בשיעור המוגדל בחודש מאי 

, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון השותפות את תחשיב מועד החזר 2018בחודש ספטמבר 

)עקב טעות חישוב, וזאת   2018השקעה בפרויקט תמר, לפיו מועד החזר ההשקעה חל בחודש ינואר  

ר ההשקעה לפי טיוטת התחשיב כאמור לעיל(.  התחשיב אושר , בו חל מועד החז2017חלף דצמבר 

לאחר השלמת ביקורת של רואי החשבון המבקרים של השותפות ובהסתמך על ייעוץ משפטי בלתי 

תלוי שקיבלה ועדת הביקורת של השותפות. בעקבות הטעות, החברה ודלק אנרגיה השיבו סך של 

 טענת השותפות.מיליון דולר בגין תמלוגים ששולמו ביתר, ל 2.8

בהמשך לכך, פנה המפקח בשותפות ליועץ כלכלי חיצוני, על מנת שיערוך בדיקות לגבי תחשיב מועד 

החזר ההשקעה שערכה השותפות. ככל הידוע לחברה, בדוח האמור נזכר בעיקר עניין הטיפול 

, לגביו "(היטל ששינסקיבהיטל על רווחי גז ונפט מכח חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע )להלן: "

ציין היועץ, בין היתר, כי מסקנותיו אינן בהכרח מייצגות ליקויים בטיוטת התחשיב, והן כפופות 

 לפרשנות משפטית וכלכלית של הסכם התמלוגים.

 852,255פנתה תמר פטרוליום לחברה ולדלק אנרגיה בדרישה להשבת סך של    2019בחודש פברואר  

ביתר, זאת על פי תחשיב שהוכן על ידה לפיו מועד  אלפי דולרים בגין תמלוגים ששולמו לטענתה

, בכפוף להתאמות וסייגים. לפנייתה 2018החזר ההשקעה בפרויקט תמר חל בסוף חודש פברואר 

צירפה תמר פטרוליום דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים שלה. לפי תמר פטרוליום, מאחר 

חזר ההשקעה, מדובר בחישוב ביניים. שהחישוב אינו כולל את השפעת היטל ששינסקי על מועד ה

תמר פטרוליום ציינה בפנייתה כי בהתחשב בכך שיש לה טענות ראויות בעד הכללת היטל ששינסקי 

בחישוב הסופי, היא מבקשת לקבוע עם החברה ועם דלק אנרגיה מנגנון מוסכם לבירור בחינת 

 היטל ששינסקי והכללתו בחישוב מועד החזר ההשקעה.

את הסכום הנ"ל מתשלומי  27.2.2019ישתה, קיזזה תמר פטרוליום ביום משלא נענתה דר

. מאחר שבמסגרת הסכם מכר זכות התמלוגים מדלק 2019התמלוגים שביצעה בסוף חודש פברואר  

אנרגיה לדלק תמלוגים נקבע בין הצדדים הסדר שיפוי, במסגרתו תשפה דלק אנרגיה את הרוכשת 

במועד מאוחר יותר, העבירה דלק אנרגיה לדלק תמלוגים אם ייקבע כי מועד החזר ההשקעה חל 

 את הסכום שקוזז מחלקה כאמור.

החברה ודלק אנרגיה התנגדו נחרצות לאמור במכתב של תמר פטרוליום לעיל, לרבות התחשיב 

שצורף לו, ושללו את זכותה לביצוע הקיזוז )שנעשה, לטענתן, שלא כדין(. בנוסף, ציינו החברה 
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עומדות להן טענות כבדות משקל ביחס להקדמת מועד החזר ההשקעה, כך שיחול ודלק אנרגיה כי  

. כן ציינו כי ככל שתמר פטרוליום לא תעביר את הסכום להשבה 2018הרבה לפני חודש פברואר 

שקוזז וככל שהיא אינה מסכימה עם עמדתן ביחס להקדמת מועד החזר ההשקעה, הן תשקולנה 

 ירור סוגיות אלו.את צעדיהן ביחס לאופן הראוי לב

לפרטים בדבר הליכים משפטיים המתנהלים בקשר עם קביעת מועד החזר ההשקעה בפרויקט 

 לדוחות הכספיים. ( 3)3א24 רראה ביאו ,תמר

 :פי הבאר-אופן חישוב שווי השוק של התמלוגים על (5)

על פי תנאי התמלוגים, השותפות מחויבת לשלם למדינה ולבעלי התמלוגים )לרבות החברה ודלק  (א

 פי הבאר". -אנרגיה( את שווי השוק של התמלוגים "על

 :פרויקט תמרשיעור התמלוגים מ (ב

פי הבאר, נעשה עד כה בפועל על ידי השותפות -חישוב שווי השוק של התמלוגים מפרויקט תמר על (1

חושב שווי השוק של תמלוגי המדינה, ולפיכך אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי   בהתאם לאופן בו

המדינה משפיע גם על שיעור התמלוג האפקטיבי של זכות התמלוגים של החברה, כמו גם על 

 התמלוגים האחרים שמשלמת השותפות.

מר , לא הושגה הסכמה בין השותפים בפרויקט ת2013מאז החלה ההפקה מפרויקט תמר בשנת  (2

פי הבאר, ובפועל שילמו השותפים -לבין המדינה בנוגע לאופן חישוב שווי השוק של התמלוג על

למדינה מקדמות על חשבון התמלוגים, תחת מחאה, בהתאם לשיעורים שדרשה המדינה. בהתאם 

על פי דרישת המדינה, שילמו שותפי תמר מקדמות בשיעור  2018-ו 2017ובשנים  2016לכך, בשנת 

התקבל מכתב  2019במרץ  28, בהתאמה, בגין ההכנסות מפרויקט תמר. ביום 11.65% -ו 12%של 

חלף   11.3%ממשרד האנרגיה לפיו שיעור המקדמה לתקופה הקרובה ועד להודעה אחרת, יעמוד על  

11.65%. 

פי הבאר צריך -לעמדת המפעילה ויתר שותפי תמר, תחשיב שווי השוק של תמלוגי המדינה על

תטיס )עקרונות -העקרונות לפיהם חושב שווי השוק האמור בפרויקט ים להיות מבוסס על

"הנוסחא האנגלית"(, לפיהם היו השותפים אמורים לשלם למדינה תמלוגים בשיעורים נמוכים 

יותר מהשיעורים שדרשה המדינה. יצוין כי בנתוני התזרים המהוון של מאגר תמר הניחה החברה 

נמוך משיעור התמלוגים ששולם למדינה בפועל כתשלומי , שיעור ה11.5%שיעור תמלוגים של 

 , כמפורט לעיל.2019אך גבוה מהשיעור שנקבע במכתב מחודש מרץ  11.65%מקדמה בשיעור של 

לפרטים אודות טיוטת הנחיות לאופן חישוב שווי התמלוג לפי הבאר בקשר לזכויות נפט בים, 

 , ראו סעיף9.2.2020יבור ביום שפרסם מינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה להערות הצ

.  נכון למועד פרסום הדוח, אין סיכום כלשהו עם הממונה על ענייני הנפט לגבי לעיל (5)י()1.7.30

אופן חישוב התמלוג בפועל למדינה בפרויקט לוויתן או בפרויקטים עתידים אחרים שהשותפות 

פי הבאר של התמלוגים שישולמו -חושב שווי השוק עלתהיה צד להם, ולא ניתן להעריך כיצד י

 בפרויקטים האמורים. 

ידי השותפות ונובל בגין הכנסותיהן -לפרטים בדבר תביעה להשבת תמלוגים ששולמו למדינה על (3

הנובעות מאספקת גז טבעי מחלקן בפרויקט תמר ללקוחותיהן תחת הסכמי פרויקט ים תטיס, ראו 

 )ב( להלן.1.7.37סעיף 
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 :שיעור התמלוגים מפרויקט לוויתן (ג

התקבל מכתב ממשרד האנרגיה בדבר תשלום מקדמות תמלוגים בפרויקט  2020בחודש ינואר 

ועד  2020, לפיו נקבע כי שיעור התמלוג האפקטיבי שישולם כמקדמות בשנת 2020לוויתן לשנת 

 .11.26%להודעה אחרת, יעמוד על 

 ןזכויות לקבלת תמלוגים מחזקות כריש ותני (6)

 חזקות תנין וכריש לאנרג'יאן.מכרו השותפות ושותפות אבנר את זכויותיהן ב  2016בחודש אוגוסט  

 תמלוגיםבמסגרת העסקה, קיבלו השותפות ושותפות אבנר בתמורה לזכויות שנמכרו זכות ל

רווחי נפט מכח חוק מסוי רווחים  לפני תשלום היטל %5.12  -בשיעור של כמחזקות כריש ותנין 

לפני  %2.47  -"( ולפני מועד החזר ההשקעה; כההיטל)להלן: " 2011-ממשאבי טבע, התשע"א

עם תחילת תשלום ההיטל ולאחר מועד  %3.22  -תשלום ההיטל ולאחר מועד החזר ההשקעה; וכ

 החזר ההשקעה. 

במסגרת העסקה למכירת הזכויות בחזקות כריש ותנין לאנרג'יאן, קיבלה על עצמה אנרג'יאן את 

התחייבויותיה של השותפות לתשלום תמלוגים לבעלי התמלוגים, ובכלל זאת זכויותיהן של 

 . 1993החברה ושל דלק אנרגיה לקבלת תמלוגים כאמור מכוח הסכם 

 ים תטיסהסכם למתן זכויות שימוש במתקני פרויקט  (יא)

 תמר שותפי לביןבין שותפי ים תטיס )לרבות החברה והשותפות( לפרטים נוספים אודות ההסכם 

, הנכלל בזאת 2018)יג( לדוח התקופתי לשנת 1.7.36, ראו סעיף 23.7.2012מיום  )לרבות השותפות(

 על דרך ההפניה.

 לרכישת זכויות ברישיונות אופק חדש ויהל חדש הסכם (יב)

( 100%)מתוך  25%זכויות בשיעור ושלמה עסקה במסגרתה רכשה השותפות ה 10.10.2019ביום 

 הנפט  על  הממונה  הודיע  5.11.2019. ביום  SOA-מ  בכל אחד מרישיון אופק חדש ומרישיון יהל חדש

לפרטים נוספים אודות ההסכם ראו סעיף  .הנרכשות הזכויות העברת הנפט בספר נרשמה כי

 , הנכלל בזאת על דרך ההפניה.2018)טו( לדוח התקופתי לשנת 1.7.36

 למכירת זכויות השותפות בחזקות תנין וכריש הסכם (יג)

 ןחתמו השותפות ואבנר הסכם עם אנרג'יאן, לפיו אנרג'יאן תרכוש את זכויותיה 16.8.2016ביום 

)טז( לדוח 1.7.36לפרטים נוספים אודות ההסכם, ראו סעיף  כריש. I/17-תנין ו I/16בחזקות 

 , הנכלל בזאת על דרך ההפניה.2018התקופתי לשנתי 

  מכר הזכויות לתמר פטרוליום הסכם (יד)

נחתם הסכם מכר בין השותפות כמוכרת לבין תמר פטרוליום, לפיו רכשה תמר  2.7.2017ביום 

( בחזקות תמר ודלית. לפרטים 100%)מתוך  9.25%פטרוליום מהשותפות זכויות בשיעור של 

, הנכלל בזאת על דרך 2018)יז( לדוח התקופתי לשנת 1.7.36נוספים אודות ההסכם, ראו סעיף 

 ההפניה.
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 הליכים משפטיים 1.7.31

נודע לשותפות אודות הגשת תובענה ייצוגית ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית  26.4.2020ביום  (א)

בחברה והדירקטורים של השותף הכללי בעל השליטה  ,הכללי, החברהנגד השותפות, השותף 

בשותפות )לרבות יו"ר הדירקטוריון לשעבר( אשר הם נושאי משרה בחברה ומנכ"ל החברה לשעבר 

כי המשיבים נמנעו מלגלות   . בבקשה נטען"(המשיביםוכן מנכ"ל השותף הכללי בשותפות )להלן: "

 דולפינוס -בהסכם תמר TOP-כמות ההקיימת לרוכשת להקטין את הזכות בדיווחי השותפות על 

דולפינוס, בשנה בה המחיר היומי הממוצע של הברנט )כהגדרתו בהסכם( ירד -בהסכם לוויתןו

, אי גילוי אשר ללעי  4(ב.2)ה()1.7.14-ו  5(ב.1)ה()1.7.14בסעיפים  דולר לחבית, כמתואר    50-מתחת ל

לטענת המבקש, מקים עילות תביעה מכח סעיפים שונים בחוק ניירות ערך, מכח עוולת הפרת חובה 

מיליון ש"ח,   55.5חקוקה ומכח עוולת הרשלנות. הסעד שהתבקש במסגרת הבקשה הוא פיצוי בסך  

 וכל סעד אחר לטובת התובעים כפי שבית המשפט ימצא לנכון בנסיבות העניין. 

 ראו ידי צרכן של חברת החשמל נגד שותפי תמר  -על  שהוגשהתובענה ייצוגית    לאישורבקשה    לעניין (ב)

  .הכספיים לדוחות (2)2א24ביאור 

, ישראל מדינת כנגד בירושלים המחוזי המשפט לבית ונובל השותפות שהגישו תביעה לעניין (ג)

 התובעות שילמו אשר תמלוגים של השבתם בעיקרה הכוללת, האנרגיה ממשרד נציגיה באמצעות

 לדוחות הכספיים. (3)2א24ראו ביאור 

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בטענה כי עסקת המיזוג בין השותפות לאבנר, אושרה בהליך   לעניין (ד)

שאינו הוגן והתמורה ששולמה למחזיקי יחידות המיעוט באבנר, כפי שנקבעה בהסכם המיזוג, 

 .פייםהכס לדוחות (1)3א24הינה בלתי הוגנת ראו ביאור

ידי צרכן של חברת החשמל נגד השותפות ונובל -לעניין בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה על (ה)

וכנגד יתר המחזיקות בפרויקט תמר ובפרויקט לוויתן )כבעלי דין שלא מתבקש נגדם סעד( בקשר 

עם ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי שערכה חברת החשמל ובקשר עם תיקון אפשרי להסכם 

הגז מפרויקט תמר לחברת החשמל, כפי שסוכם על ידי יתר המחזיקות בפרויקט תמר ללא אספקת  

 לדוחות הכספיים. (8)2א24מעורבות השותפות ונובל, ראו ביאור 

לדוחות  (3)3א24ביאור , ראו הליכים משפטיים בנושא מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמרלעניין  (ו)

 הכספיים.

הל בעניין זכיית שותפי לוויתן בהליך התחרותי שערכה לפרטים בקשר עם ההליך המשפטי המתנ (ז)

 לדוחות הכספיים. (5)2א24חברת החשמל, ראו ביאור 

 זכויות:  בהם היואשר לשותפות  לרשיונות בקשראו מינהליים שהוגשו /ומשפטיים  הליכים להלן (ח)

החלטתו של הממונה על ענייני הנפט שלא להאריך את תוקפו של רשיון ערן, ביום  בעקבות (1)

בעלי הזכויות ברשיון ערן )ובהם השותפות( לשר האנרגיה ערעור על החלטתו של  הגישו 3.10.2013

דחה שר האנרגיה את הערעור כאמור. על החלטה   10.8.2014הממונה על ענייני הנפט כאמור. ביום  
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בעלי הזכויות ברישיון ערן ובהם השותפות, עתירה לבג"ץ. ביום  17.11.2014 זו הגישו ביום

נתן בג"ץ תוקף של החלטה להסכמת הצדדים לפנות להליך גישור להצעתו. בהסכמת  2.6.2016

הצדדים, מונה נשיא בית המשפט העליון )בדימ'( א' גרוניס כמגשר. בתום הליך הגישור, הגיעו 

סגרת הסדר גישור. הסדר גישור זה הוגש לבית המשפט ביום הצדדים להסכמות שעוגנו במ

אשר התבקש ליתן להסדר תוקף של פס"ד. במסגרת הסדר הגישור הסכימו הצדדים  20.3.2019

( לבין שטח 78%בין שטח חזקת תמר )  SWלגישור )על דעת שותפי תמר( על חלוקתו של מאגר תמר  

 -למדינה ו 76%ח רישיון ערן תחולק ביחס של (. בנוסף, הוסכם כי הזכות בשט22%רישיון ערן )

ניתן תוקף של פסק דין להסדר  11.4.2019לבעלי הזכויות ברישיון ערן עובר לפקיעתו. ביום  24%

הגישור המוסכם על הצדדים, כאמור לעיל. נכון למועד הדוח, ממשיכים ופועלים הצדדים לגיבוש 

 רט לעיל.ההסכמות הנדרשות לצורך יישום הסדר הגישור, כמפו

בבקשה לתובענה ייצוגית במסגרתה נטען כי , 4.12.2018-שאושר בלפרטים אודות הסכם הפשרה  (ט)

נושאי משרה בחברה פעלו באופן מכוון על מנת להוציא את מניית דלק אנרגיה מהמדדים בישראל 

החברה, מחיר המניה לקראת הצעת רכש שהציעה  ת  לצורך הורד  2011במחצית הראשונה של שנת 

 .2018)ח( לדוח התקופתי לשנת 1.7.36כבעלת שליטה בדלק אנרגיה, ראו סעיף 

לקידום חברה הוגנת )ע"ר( ביום  –בע"מ )חל"צ( והצלחה  99לפרטים אודות הערר שהגישו לובי  (י)

בקשר עם החלטת הממונה   EMG-ו  EMEDלבית הדין לתחרות כנגד הממונה על התחרות,    8.9.2019

 (4)2א24 ראו ביאור, לעיל )ו(1.7.30 סעיףב, כאמור EMED-ל EMGיזוג בין לאשר בתנאים את המ

 לדוחות הכספיים.

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.7.32

הינם מיצוי הפוטנציאל בתחום האנרגיה בישראל  ןויעדיהשל החברה והשותפות  האסטרטגייה

נכסי נפט זכויות ברכישת אפשרויות ללצד בחינת השותפות, הכלכלי של נכסי הנפט בהם מחזיקה 

נפט השלבי פיתוח נוספים של נכסי  קידוםנוספים. מימוש האסטרטגיה נעשה בעיקר באמצעות 

 , ובראשם מאגר לוויתן, קידום פיתוחם של נכסי נפט שבבעלותשותפותה שבבעלות מפיקיםה

 המפיקים שבבעלות, ובראשם מאגר אפרודיטה, המשך הפקה מיטבית מנכסי הנפט שותפותה

תמר, וכן קידום אפשרויות לשימוש, בעלות, פיתוח והרחבה של ו לוויתן י, מאגרקרי, שותפותה

 .תשתיות הולכת גז טבעי מנכסי הנפט של השותפות לשוק המקומי ולשווקי הייצוא

תמר ודלית  בחזקותחלופות שונות למכירת מלוא זכויותיה השותפות ממשיכה לבחון ולקדם 

, ובכלל זאת האפשרות למכירת לעיל  )א(1.7.26  כמפורט בסעיף  ,מתווה הגזתחייב על פי  מבהתאם ל

, באופן בו השותפות לפיצול נכסיהחזקות השותפות בחזקות תמר ודלית לצד שלישי, או אפשרות 

הנכסים  וביןהתחייבויות המיוחסים לחזקות תמר ודלית ההנכסים ושה הפרדה בין תיע

. וההתחייבויות של כלל נכסי השותפות והתחייבויותיה שאינם מיוחסים לחזקות תמר ודלית

לתאגיד, ישראלי   במסגרת זאת נבחנת אף חלוקה בעין של נכסים והתחייבויות באמצעות העברתם

אין כל ודאות שהשותפות תצליח מובהר כי בעלי יחידות ההשתתפות. או זר, שמניותיו יחולקו ל

  .יםאמורהבתהליכים 
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 כיסוי ביטוחי 1.7.33

תחום האנרגיה לחיפוש, פיתוח ל בישראל המקובלים עורכת מעת לעת את הביטוחים השותפות (א)

שיון, יתנאי הר ,)בארץ ובחו"ל( הרגולציההחוק,  מדרישות המחויבים בשינויים טבעי והפקת גז

 וחשיפותיה בארץ ובחו"ל.  השותפות פעילות דרישות הגופים המממנים ומהיקפי

 הנכסים את המכסות, מבוטחים מספר הכוללות קבוצתיות בפוליסותנערכים  חלק מהביטוחים

בענף וזאת רק כנגד חלק מהסיכונים האפשריים, כמקובל  שלה השונות בפעילויות והחבויות

 בין, מכסה הביטוח מערך. סעיף זהבהחיפושים, הפיתוח וההפקה של גז טבעי, הכל בכפוף לאמור 

 נזקימסוים לסיכונים פוליטיים,   כיסוי(,  Control Of Well)  בבאר  שליטה  אובדן  בגין  הוצאות,  היתר

לנזקי הרכוש המבוטח בשלב ההפקה, סיכונים לעבודות מסוים הנלווה  תוצאתי ואובדן רכוש

 שנגרם  ולרכוש  לגוף  נזק  בגין  חבויות  וכן(  לוויתן  מאגר  פיתוחקבלניות בעת פיתוח הנכסים )לרבות  

 .תאונתי מאירוע כתוצאה זיהום נזקי לרבות וההפקה ההקמה, הקידוח פעילות עקב שלישי לצד

בפוליסה מסוג "כל   EMGכי, השותפות ונובל ערכו כיסוי ביטוחי לנזק פיזי לרכושה של חברת    יצוין

הסיכונים" וכן בפוליסה לביטוח סיכוני מלחמה וטרור. כמו כן, שותפי לוויתן ערכו כיסוי ביטוחי 

להפרעה באספקת גז, הנגרמת מנזק פיזי לרשת ההולכה המצרית בסיני, עקב מעשי מלחמה ו/או 

 .טרור

במסגרת מערך הביטוחים של  ובחלקם עצמאי באופן בחלקם נערכים לעיל המפורטים הביטוחים (ב)

. פוליסות הביטוח כפופות להסכמי שיעבוד והמחאת זכויות בהתאם להסכמי מימון אשר נובל

 לעת.  מעת נחתמים

וסכומי הנזק עוקבת מעת לעת אחרי שינויים בערכו של הרכוש המבוטח  השותפות, כי יצוין (ג)

של לקוח ו/או של ספק כדי להתאים  לרכושו הנלווהלנזק לרכוש המבוטח ו/או  הנלווההתוצאתי 

הביטוח והיצע הביטוח בעולם לענף  לעלויותבכפוף  זאתפי החשיפה -את היקף הביטוח הנרכש על

על צמצום הכיסוי הנרכש ו/או הקטנה של סכום   להחליט  יכולה  השותפותהאנרגיה, כתוצאה מכך  

 .אחר או זה סיכון עבור ביטוח כלל לרכוש שלא להחליטהביטוח הנרכש ו/או 

ערבות ביצוע לטובת  החברה, לפיו העמידה החברהכי השותפות התקשרה בהסכם עם  יצוין, עוד (ד)

לעיל. כתנאי     (11)ד()1.7.6בסעיף  ט  כמפור  12רפובליקת קפריסין בקשר עם פעילות השותפות בבלוק  

 מעבר   זאת,  החברההשותפות לערוך ביטוח נוסף לשביעות רצונה של    הלמתן הערבות כאמור, נדרש

בשלב ביצוע עבודות  יותר גבוהים אחריות בגבולות המכסה באופן, אצלה הנהוג הביטוח למערך

כלפי צדדים שלישיים וכן הוצאות בגין השתלטות על באר  חבויותעם ביטוח  בקשרהקידוח, 

 שיצאה משליטה, לרבות כיסוי נזקי גוף ורכוש והוצאות ניקוי הנובעות מסיכוני זיהום תאונתי. 

 להלן. )יא(1.7.34 סעיףראו  מספיקאודות הסיכון בהיעדר כיסוי ביטוחי  לפרטים

 גורמי סיכון  1.7.34

 בתחום  החברה  פעילות  חשופהלהלן,    1.24  סעיףב  כמפורט  החברהלגורמי הסיכון להם חשופה    פרט

 : הבאים הסיכון לגורמיבישראל  האנרגיה
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 משבר הקורונה (א)

 משמעותיתמשבר הקורונה מתבהרת תמונה של האטה מ כתוצאה, הדוח רמועד אישול נכון

האנרגיה בשווקים  במחיריבפעילות הכלכלית העולמית המתבטאת, בין היתר, בירידות חדות 

ביכולת השותפות לרעה, בין היתר,  לפגוע    הדברהבינלאומיים. ככל שמשבר הקורונה יתמשך, עשוי  

לאירועי הפרה אשר יקנו למלווים עילה  לגרום; של הלוואות לגייס כספים לצורך מימון מחדש

בפירעון  לעמוד השותפות תביכול לפגועלהעמדת הלוואות השותפות לפירעון מיידי, 

לפרטים אודות השפעת משבר  .עילל )ו(1.7.2 ףסעינוספים ראו  לפרטיםועוד.  ,התחייבויותיה

 להלן. 1.24 סעיףולעיל  1.6.6 סעיףהקורונה על החברה, ראו 

 עיההצמדה בנוסחאות מחיר הגז הטב ברכיבי שינויים (ב)

שנקבעים על פי  במחיריםלצרכנים  נמכרהגז הטבעי שבמאגרים אשר השותפות שותפה בהם 

 הצמדהתעריף ייצור החשמל,  ל  הצמדה  זאת  ובכלל, שונים  הצמדה  רכיבי  הכוללות  מחיר  נוסחאות

 והצמדה( Brent) ברנט מסוג חבית מחירל הצמדה(, U.S CPIהמחירים לצרכן האמריקאי ) מדדל

השינויים המתודולוגים  ,ייצור החשמל, יצוין כי בקשר לתעריף .רהחליפין שקל/דול לשער

התכופים שמבצעת רשות החשמל באופן חישובו מקשים על היכולת לחזותו, ועשויים להביא 

 למחלוקות בין ספקי הגז ללקוחות בקשר עם דרך חישובו.

ש חברת החשמל, ככל שתבקש, בתעריף ייצור החשמל )בין היתר, כתוצאה מהתאמה שתבק  ירידה

ו/או לעיל(   (ד1)ד()1.7.14 סעיףבשל המחיר בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם שנחתם עימה כאמור 

בשער  עלייהאו /ו( U.S CPIבמדד המחירים לצרכן האמריקאי ) ירידהבמחירי הברנט ו/או  ירידה

להשפיע לרעה על הכנסות השותפות   ים"ח אל מול הדולר(, עלולהששל    פיחותהחליפין שקל/דולר )

 .ת הגז הקיימים והעתידייםמהסכמי מכיר

 הבינלאומיים בשווקיםמקורות אנרגיה אחרים ובמחירי הדלקים  או בביקושים שינויים (ג)

הביקושים לגז טבעי של לקוחות השותפות ומחירו מושפעים, בין היתר, גם משינויים משמעותיים 

, ובמחירי מקורות אנרגיה אחרים, לרבות פחם ומוצרים LNGבמחירי הנפט, הגז הטבעי, לרבות 

תחליפיים אחרים לגז הטבעי המופק מהמאגרים תמר ולוויתן, הן בשוק המקומי והן בשווקים 

נמוכים בשווקים הבינלאומיים עשויים להביא להגדלת יבוא   LNGם. כך למשל, מחירי  הבינלאומיי

לישראל ו/או לשווקים האזוריים, לצמצם את הביקושים לגז טבעי בשווקים הרלוונטיים   LNGשל  

 ירידת  או  בביקוש  ירידהלשותפות ולפגוע בהכנסות השותפות ממאגרי תמר ולוויתן. עלייה בהיצע,  

 הביקושים את להקטין עשויה הבינלאומיים בשווקים חלופיים אנרגיה רותמקו של מחירים

 לדולפינוס הגז אספקת הסכמי, כן כמו. השותפות שמוכרת הטבעי הגז של במחיר בירידה ולהביא

לעיל, מאפשרים לרוכשת,   (ב2)ה()1.7.14  סעיףביתן, המתוארים  ולו  טפרוייק  של  עיקרי  לקוח  שהינה

( בשנה בה המחיר היומי הממוצע של הברנט Take or Pay) TOP-בין היתר, להקטין את כמות ה

מהכמות החוזית השנתית.  50%דולר לחבית, כך שתעמוד על  50 -)כהגדרתו בהסכם( ירד מתחת ל

 . לעיל )ד(1.7.3)ג(1.7.3 סעיףנוספים אודות הביקוש לגז טבעי, ראו לפרטים 

ככלל,   לעיל, ובמשק האנרגיה  1.7.29  סעיףבכמפורט  רפורמות והחלטות הקשורות במשק החשמל,  

לרבות שינויים בחוקי איכות הסביבה, עשויים אף הם להקטין את הביקושים לגז הטבעי שמוכרת 

 השותפות ו/או להשפיע על מחירו.



  

 264 -א 

 

נוסף לכך, התרחשויות מהותיות בכלכלה העולמית כדוגמת, האטה כלכלית, מיתון, אינפלציה, 

וד יעיל של שרשראות הייצור תנודתיות בלתי שגרתית בשערי מט"ח, מלחמות סחר, פגיעה בתפק

( העולמיות, בכלל, ובמקטעי ההנדסה, הייצור והאספקה של רכיבים supply chainsוהאספקה )

לתעשיית הנפט והגז, בפרט, כמו גם תנאי מזג האוויר, לרבות ההתחממות הגלובאלית, התפרצות 

מגיפות כדוגמת נגיף הקורונה ופגעי טבע, עלולים אף הם להקטין את הביקושים לגז הטבעי 

ו ו/או להשפיע לרעה על הכנסות השותפות מהסכמי שמוכרת השותפות ו/או להשפיע על מחיר

מכירת הגז הקיימים והעתידיים, כמו גם על קבלת החלטות השקעה בפרויקטים חדשים של גז 

טבעי ו/או הרחבה של פרויקטים קיימים. לפרטים בדבר השפעת משבר הקורונה על הביקושים 

 .לעיל )ו(1.7.2 סעיף, ראו האנרגיהומחירי 

  גלובליים כלכליים מאקרו גורמים (ד)

 ארוכי  טבעי גז למכירת הסכמים חתימת גם כמו, המופק הטבעי הגז את למכור השותפות יכולת

 של הרחבה או חדשים טבעי גז הפקת פרוייקטי בדבר השקעה החלטות וקבלת חדשים טווח

 או שונים גלובאליים כלכליים מאקרו בגורמים, היתר בין, תלויה, קיימים פרוייקטים

 הגורמים בין. האירופי והגוש סין"ב, ארה כדוגמת, הגדולות בכלכלות מהותיות בהתרחשויות

, היתר בין, נמנים השותפות עסקי על מהותית השפעה להם להיות שעשויה כלכליים המאקרו

, גלובאלית אינפלציה, גלובאלי מיתון, גלובאלית כלכלית האטה או הצמיחה בקצב שינויים

 יעיל תפקוד, הריבית במרווחי עלייה, הגלובאלי הסחר מצב"ח, מט בשערי שגרתית לא תנודתיות

ובמקטעי ההנדסה, הייצור ( העולמיות בכלל supply chains) והאספקה הייצור שרשראות של

לרבות ההתחממות   –והאספקה של רכיבים לתעשיית הנפט והגז בפרט, שינויי אקלים ומזג האוויר  

הגלובאלית התורמת להיווצרות תנאי מזג אוויר חמים מהצפוי, וכן מלחמות סחר, כדוגמת 

צות מגיפות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, שהביאה להאטה בפעילות הכלכלית; פגעי טבע, התפר

כדוגמת נגיף הקורונה ותהליכים פוליטיים וחברתיים גלובאליים אשר עשויים לערער יציבות של 

משטרים. גורמים מאקרו כלכליים גלובאליים מסוג זה, שבמרבית המקרים לא ניתן לצפות אותם 

, מראש, עשויים להביא לפגיעה מהותית בכלכלה הגלובאלית, להגביר את אי הוודאות בשווקים

לפגוע באמון המשקיעים, הקהילה העסקית והצרכנים, ולהביא להפחתת הצריכה העולמית של 

בהם נפט וגז טבעי ולהקשות על מימון מחדש. מטבע הדברים, לשותפות אין יכולת   –מוצרי אנרגיה  

להשפיע על גורמים בעלי השפעה גלובאלית מסוג זה, וקשה לאמוד ולהעריך כיצד גורמים מסוג זה 

 ם להתפתח ולהשפיע על עסקי השותפות.עשויי

  גיאופוליטיקה (ה)

 נכונותם על להשפיע עלולים התיכון במזרח הפוליטי המצב וכן בישראל והכלכלי הביטחוני המצב

 ,ישראלים גופים עם עסקיים ביחסים להתקשר התיכון במזרח לרבות זרים וגופים מדינות של

, הרעה במצב הגיאופוליטי במזרח לפיכך. השונים בפרויקטיםעם שותפיה  יחדהשותפות  לרבות

ישראל לשכנותיה בשווקי היעד הרלוונטיים, מטעמים  ביןבמערכת היחסים  הרעההתיכון ו/או 

לקדם את עסקיה עם  השותפותבטחוניים ו/או מדיניים ו/או כלכליים, עלולה לפגוע ביכולתה של 

 .שכנות למדינותמדינות וגופים כאמור ולייצא  גז 
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 מימון  בקבלתקשיים  (ו)

של פרויקט תמר   הרחבתוו/או    לוויתןבתוכנית הפיתוח של מאגר    נוספיםשלבי פיתוח    קידוםלצורך  

אפרודיטה, ככל שיוחלט על ביצועם,  מאגר ו/או פיתוחם של מאגרים נוספים בעתיד, כדוגמת

השותפות לגייס הון או נוספים ויתכן ויהיה על  משמעותיים כספייםהשותפות למקורות  תזדקק

, לכך נוסף מימון נוסף, לרבות באמצעות גיוס עתידי של חוב בנקאי או גיוס אג"ח פרטי או ציבורי.

 בסך  הלוואות  שתי  של  מחדש  מימון  לביצוע  לפעול  השותפות  בכוונתלעיל,    )ג(1.7.23  סעיףב  כמפורט

 ופברואר 2020 בדצמבר חל, תנאיהן פי עלהמקורי,  פירעונן שמועדמיליארד דולר  2.1 -כולל של כ

2021. 

במיוחד במקרה של , להיתקל בקשיים עלולים נוסף מימון גיוסוביצוע מימון מחדש של הלוואות 

משבר כלכלי המתבטא בצמצום של מקורות האשראי הזמין ובהחמרת דרישות הגופים המממנים 

 כלכלי משבר להתפתח עלול, הקורונה משבר רקע על, הדוח אישור למועד נכון מימון.הלהעמדת 

 שיפור יחול שלא ככלכמו כן,  .השותפותשל גיוס ההון יכולת  על לרעהשישפיע  חמור עולמי

להשפיע   עלול  הדברכי    היא  השותפות  כתערה,  2020  שנת  מהלךהנוכחיים ב  השוק בתנאי  משמעותי

לרעה על תנאי גיוס ההון של השותפות, לרבות שיעור הריבית שיחול עליו וההתניות הפיננסיות 

, לכך נוסףבמועדים הקבועים בהסכמי המימון.  מולהשלי השותפות על להקשותשיקבעו בו, ואף 

החוב  באגרותוההתחייבויות האחרות שנקבעו חוב נוסף כפופה לאמות המידה  האפשרות לגייס

  לעיל. 1.7.23 סעיףבפורט כמהקיימות שלה,  לוואותוהה

 באספקת גז  תחרות (ז)

בשנים האחרונות נתגלו בישראל מספר מאגרי גז משמעותיים בהיקפים העולים באופן משמעותי 

 מאגריםויתגלו  ייתכן, כן כמועל הערכות משרד האנרגיה ביחס לביקושים לגז במשק המקומי. 

עשוי   פיתוחם  אשרהן בישראל והן במדינות נוספות באגן המזרחי של הים התיכון,  ,  בעתיד  םנוספי

הליכים לפרטים אודות . המקומילהוביל לכניסת מתחרים נוספים באספקת גז טבעי למשק 

 לעיל.  )א(1.7.17 סעיף, ראו תחרותיים לחיפושי גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל

החזקותיה במאגרים תמר ודלית  מלואלמכור את  השותפותבהתאם למתווה הגז, נדרשת בנוסף, 

 מכירה של השלמתה עםלעיל(.  (ב3)א()1.7.26 סעיףבלצדדים שלישיים בלתי קשורים )כמפורט 

מחלוקת האודות  לפרטים. השותפות של הנותרים הנפט לנכסי מתחרה תמר מאגר יהווה, כאמור

בין חברת  להסכם נוסף אפשרי תיקוןתנאי  לעניין, האחרים תמר שותפיבין השותפות ונובל לבין 

 .עילל 22(ד.1)ד()1.7.14 - 20(ד.1)ד()1.7.14פים סעיחשמל לבין שותפי תמר ראו 

בי בישראל, שני מאגרים נוספים הנמצאים בשל כיום, תמר ולוויתן המפיקים יבנוסף למאגר

מאגרי כריש ותנין, אשר צפויים להוות ספקים משמעותיים נוספים של גז טבעי למשק  ,פיתוח

 .המקומי

הגז המקומי  לשוק, כניסה של מתחרים נוספים המקומיהיקף הביקוש לגז טבעי במשק  לאור

 במכירת משמעותית תחרות עם להתמודדהשותפות  עלולהעל היקף הגז שניתן לייצא,  וההגבלות

 תחרות  עם  להתמודדהשותפות    עלולהבעתיד. בנוסף,    היד-או שיתגלו על  היד-על  שנתגלו  גז  עתודות

(, ומקורות של אנרגיה ומזוט סולר)כגון  נוזליים דלקים, פחם: כגון, חלופיים אנרגיה מקורות מול

 הגז עתודותשל השותפות לשווק את  ביכולתה לפגוע עלולהמתחדשת. תחרות באספקת גז טבעי 

 תמכור בולהפחתה במחיר  להביא או/ובעתיד  היד-עלאו שיתגלו )ככל שיתגלו(  היד-על נתגלוש
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נוספים אודות התחרות באספקת גז  לפרטים. בהכנסותיה לפגוע ובכךהגז הטבעי  אתהשותפות 

אודות אופציה שניתנה לרוכשי גז טבעי  לפרטיםלעיל.  1.7.17 סעיףבישראל ובקפריסין ראו 

 2(ב.2)ד()1.7.14-ו (ג1)ד()1.7.14 סעיפיםלהקטנת הכמויות תחת הסכמי הגז שנחתמו עימם ראו 

אודות החלטת רשות החשמל המתמרצת את יצרני החשמל הפרטיים להתקשר  לפרטיםלעיל. 

בהסכמי מכירת ורכישת גז, במחיר הנמוך מהמחיר המקסימלי שנקבע במתווה הגז, ובנוסף 

גז טבעי עם ספקי גז חדשים שאינם  לרכישתמתמרצת יצרני חשמל פרטיים להתקשר בהסכמים 

 לעיל. )יב(1.7.29 סעיףשותפי תמר ראו 

  ייצוא על מגבלות (ח)

ממאגרי הגז הטבעי בהם שותפה לייצא גז  תוצאות פעילות השותפות תלויות במידה רבה באפשרות  

 סעיףבי. החלטת הממשלה בעניין ייצוא, המפורטת ומכירתו בשוק האזורי והבינלאומ השותפות

 כמויות הגז הטבעי ה עתידית של הפחת, מגבילה את כמות הגז שניתן לייצא. לעיל )א(1.7.29

, האפשרות לכך בנוסףמשמעותית בעסקי השותפות.  לפגיעה להביא עלולה לייצוא המותרות

 החוץ  יחסיאי ודאות גבוהה, כגון    לגביהםלייצוא הגז ומכירתו תלויה בגורמים רבים, אשר קיימת 

, פוטנציאליים ליצוא הגז יעד שווקיי המהוות מדינות עם קפריסין ורפובליקת ישראל מדינת של

, כדאיות כלכלית ותקינותו  וקבלת האישורים הרגולטוריים הרלוונטייםיצוא ושינוע  יהקמת מערך  

מקורות מימון  מציאתלהקמת מערך כאמור, איתור לקוחות פוטנציאליים בשוק הבינלאומי, 

ותחרות עם ספקים מקומיים ובינלאומיים להשקעות הנדרשות לפיתוח ולהקמת מערך הייצוא, 

 .בשווקי היעד הרלוונטיים

 הולכה הת ומערכ תקינותהתפתחות ובב תלות (ט)

פוטנציאליים  לקוחותולהקיימים  לקוחותלידה -לספק את הגז שנתגלה עלשל השותפות  היכולת

נוספים בישראל ומחוצה לה מותנה, בין היתר, בפיתוחן ותקינותן של מערכת ההולכה הארצית 

כנים במדינות שכנות )להלן לאספקת הגז, של רשתות החלוקה האזוריות ושל צנרות הולכה לצר

"(. כל תקלה או הפרעה משמעותית במערכות ההולכה מערכות ההולכהביחד: " סעיף זהב

המשמשות ו/או אשר ישמשו את השותפות בעתיד, עשויה להגביל את יכולתה של השותפות לספק 

פוטנציאליים, להם עלולה להיות גז ללקוחותיה, תוך חשיפתה לאובדן הכנסות והליכים משפטיים  

בנוסף, דחייה בישום תוכנית הפיתוח  השפעה שלילית על עסקי השותפות ותוצאות פעילותה.

וההרחבה של מערכת הולכת הגז עשויה לפגוע ביכולת השותפות לעמוד בתחזיותיה בקשר עם 

 .מכירות גז טבעי

 סיכוני תפעול  (י)

 .בסיכונים תפעוליים רבים הכרוכי במים עמוקים טבע גזנפט ו, פיתוח והפקה של חיפוש פעילות

 נמשך זמן רב יותר פי רוב-, ועלטכנולוגיות קידוח מתקדמותב שימוש מצריךקידוח במים עמוקים 

בשל המורכבות גדולה של הפעילות ובשל הצורך , משך מקבילו היבשתי גבוהות יותר ועלויותיו

 כהכרו  במים עמוקים  של גז טבעי ממאגרים. פיתוח והפקה  לקיים ולתחזק מערכי אספקה ארוכים

, בין היתר, התפרצות בלתי מבוקרת של נוזלים וגז מבאר, התפוצצות, הכוללבמגוון סיכונים 

ואירועים אחרים העלולים לפגוע בתפקוד מערכת  ,התמוטטות באר והתלקחות, תקלות, תאונות

קבלן או מפעיל, סכסוכי או  ההפקה וההולכה, ביצועים מתחת לרמה הצפויה או היעילה, טעויות
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שיבושי עבודה, פציעות, פגיעה בריאותית או הרוגים, עיכוב או אי קבלת היתרים, אי קבלת 

אישורים או רישיונות, הפרת דרישות היתרים או הרישיונות, מחסור בכוח אדם, בציוד או בחלקי 

ם אחרים, פירצות אבטחה, חילוף, עיכובים בהעברת ציוד או חלקי חילוף, זיהום וסיכונים סביבתיי

 מתקפות סייבר או פעולות טרור, וכן אסונות טבע.

עלולה להפחית באופן  , לרבות בשל משבר הקורונה,התרחשות כל אחד מהאירועים כאמור

, לפגוע בלוח הזמנים ותקציב פיתוח האו להפסיק משמעותי את הפקת או אספקת הגז הטבעי

להשתת קנסות בגין אי  גרים, וכתוצאה מכך להביאמאגרים, לפגוע באיכות הגז שיופק מהמא

 .לביטול הסכמי מכירת הגז הקיימים של השותפות אספקה ואף

 כיסוי ביטוחי מספיק  היעדר (יא)

על אף שהשותפות מבוטחת בכיסוי נזקים שונים אשר עלולים להיגרם בקשר לפעילותה, לא כל 

הסיכונים האפשריים מכוסים או ניתנים לכיסוי מלא בפוליסות השונות שנערכו ולפיכך תקבולי 

הביטוח, ככל שיתקבלו, לא בהכרח יכסו את מלוא היקף הנזקים ו/או את כל ההפסדים האפשריים 

הכנסות  בדןואנזקים לצדדים שלישיים )לרבות במהלך חציית תשתיות(, הן לעניין  )הן לעניין

של מערך ההפקה במקרה של אירוע בגינו יגרם נזק  והשיקום אפשרי, הן לעניין עלויות ההקמה

למערך ההפקה לרבות עקב טרור, מלחמה, ואובדן שליטה בבאר והן לנזק לרכוש מכל סוג בתוך 

כי ניתן יהיה לרכוש פוליסות מתאימות בעתיד בתנאים מסחריים  ודאותל הבאר(. כמו כן, אין כ

להחליט שלא לעורכם כלל   שהשותפות עשויהביטוחים מסוימים    קיימים,  בנוסףסבירים או בכלל.  

 .כלכלית כדאיות היעדר וןמטעמים שונים כג

( ובמצרים לעיל (א2)ה()1.7.14-ו (א1)ה()1.7.14בסעיפים )כמפורט פעילותה של השותפות בירדן 

כלל או ( מעלה חשיפות שלא ניתן לבטחן לעיל (ב2)ה()1.7.14-ו (ב1)ה()1.7.14פים סעי)כמפורט ב

מלא, ובין היתר, נזק תוצאתי הנלווה לנזק מכל סוג שהוא לרכוש ו/או הנלווה לנזק  לבטחן באופן

וביטול הסכמים מסיבה שאינה מותרת על פי  לרכושו של ספק ו/או לקוח ו/או הפרה של הסכמים

ת בירדן ובמצרים, אשר עלולות לפגוע ההסכם ו/או שינוי חקיקה ו/או הוראות של רשויות מוסמכו

 אשר הביטוחים, גדול מידה בקנהאו נזק  אובדן. משכך, במקרה של בעסקי השותפות וברכושה

 בכל לרבות, שלישיים לצדדיםאו /ו לשותפות הנזקים מלוא לכיסוי להספיק שלא עלולים נערכו

 בפעילויות  ועיכובים  לדחיות  וםלגר  עלולים,  יתממשו  אם,  אלו  סיכוניםסביבתי.    זיהום  לנזקי  הנוגע

או להיות בעלי השפעה מהותית   שותפותלפגיעה בעסקי הוההפקה של השותפות,   הפיתוחהחיפוש,  

ובמקרה קיצון אף עלולים   , מצבה הכספי, תוצאות פעילותה או תחזיותיהשותפותלרעה על עסקי ה

יצוין כי ההחלטה על סוג והיקף הביטוח נקבעת בדרך כלל  להביא את השותפות לחדלות פירעון.

תוך התחשבות, בין היתר, בעלות הביטוח, טיבו והיקפו של הכיסוי המוצע,  פעילותבנפרד לגבי כל 

הקיבולת הפנויה עבור השותפות , הביטוח בשוק מתאים כיסוי להשיג היכולת, הרגולציה דרישות

 והסיכונים הצפויים.  בשוק הביטוח

 ציוד ושירותים מקצועיים ובספקיהקמה, תלות בקבלנים  כוניסי (יב)

לביצוע מירב הפעולות מהסוג שמבצעת השותפות, ולפיכך המתאימים אין בישראל קבלנים כיום 

עם קבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות כאמור. זאת ועוד, באמצעות המפעיל מתקשרת השותפות 

פעולות פיתוח בים בכלל ובמים עמוקים בפרט הינו לקדוח ולבצע    ותהמסוגלאסדות הקידוח  מספר  

קטן יחסית ואין כל בטחון כי ימצא מתקן מתאים לביצוע הפעולות הנ"ל במועדים שייקבעו להן. 
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עקב כך, עשויות הפעולות הנ"ל להיות כרוכות בעלויות גבוהות ו/או עלולים להיגרם עיכובים 

בנוסף, רוב הציוד וכח האדם המתאימים משמעותיים בלוח הזמנים שיקבע לביצוע העבודות. 

לביצוע הפעולות הנ"ל לא ניתנים להזמנה בפרקי זמן קצרים ולפיכך יש צורך להזמין שרותי ציוד 

וכח אדם מקצועי מחו"ל, זמן רב מראש, דבר המייקר ומעכב באופן משמעותי את הפעילויות. 

טבעי, הפיתוח וההפקה בים )לרבות   התקשרות עם קבלנים זרים לביצוע פעולות חיפושי נפט ו/או גז

קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים( עלולים להיתקל בקשיים גם עקב מצבה הפוליטי 

והביטחוני של מדינת ישראל. מחיר השירותים והעלויות של פעולות חיפושים, פיתוח והפקה 

ות, שינויי רגולציה, נקבעים על פי ההיצע והביקוש בשווקים המושפעים בין היתר ממחירי הסחור

 היצע של מוצרים חליפיים ורמת הפעילות בענף.

, 2020נוסף לכך, נגיף הקורונה שהחל להתפשט בסין וברחבי העולם במהלך הרבעון הראשון של שנת  

להמשך הטמעה והקמה של פרויקטים לול אף הוא לגרום לעיכובים משמעותיים בלוח הזמנים ע

אחר שחלק מכוח האדם המתאים להמשך הקמה, הטמעה ותפעול וכן עלול לפגוע בתפעול השוטף מ

 .מבוסס על מומחים זרים

 חלקיים ומשוערים נתוניםו אומדנים, כותהערוהסתמכות על  חיפושים פעילותסיכוני  (יג)

, במקרה של כישלון בקידוחי ניסיון יתרהוגז כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון, בין חיפושי נפט 

והערכה, ועלולים לגרום לירידת כל כספי ההשקעה לטמיון. האמצעים והטכניקות הגיאולוגיים 

והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית מדויקת על המיקום, הצורה, המאפיינים או הגודל של מאגרי 

מאגרים ומשאבי הגז ו/או הנפט נפט או גז, ולפיכך קביעת יעדי החיפושים וההערכות לגבי גודל 

שבהם, מתבססים במידה רבה על נתונים חלקיים או משוערים ועל הנחות. מובן שלא ניתן להבטיח 

כי יתגלו כתוצאה מפעולות חיפושים אלו נפט או גז בכלל או כאלה שיהיו ניתנים להפקה ולניצול 

לגבי חלק מהאזורים הימיים של  כן, קיים חוסר מידע גיאולוגי וגיאופיזי ישיר-מסחריים. יתר על

ו/או לעומקים נכסי הנפט של השותפות, וזאת, בין היתר, בשל מיעוט הקידוחים שבוצעו באזורים 

 אלו ומיעוט האינפורמציה שניתן לקבל מהם. 

והגז בנוסף, בהתאם לאמור לעיל, ייתכנו אף שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף משאבי הנפט  

ט והגז המוערכת במאגרים המפיקים נפט וגז בתקופה המדווחת נבחנת באופן במאגרים. כמות הנפ

הערכה של  .בלתי תלויים מעריכי עתודותעל חוות דעת של  בהסתמךרציף, ועשויה להתעדכן, 

הינה תהליך סובייקטיבי המבוסס על  ם המיוחסים לנכסי הנפט של השותפותמשאביכמויות ה

ידי -כן הערכות לגבי אותם מאגרים, המבוצעות על-קי ועלשונות ועל מידע חל הנחותו אומדנים

 הנכללמומחים שונים, עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי. לאור האמור יצוין, כי המידע 

, הינו אומדן בלבד ואין לראות המיוחסים לנכסי הנפט של השותפות  םמשאביהכמויות  בדוח לעניין  

עוד מהמאגרים השונים.  בעי ונוזלי נפט שניתן יהיה להפיקשל גז ט בו מידע על כמויות מדויקות

משמש בקביעת שיעור הפחתת הנכסים המפיקים  הטבעי עתודות הגז כמותאומדן  כי, יצוין

בדוחותיה הכספיים של השותפות ולאור מהותיות הפחתת הנכסים, יכולים להיות לשינויים 

 . המתוארים לעיל, השפעה מהותית על תוצאות הפעולות והמצב הכספי של השותפות

ן וכלולים בדוח זה, נוסף לכך, נתוני תזרים המזומנים המהוון המיוחסים לפרויקטים תמר ולווית

מבוססים על הנחות שונות, בין היתר ביחס לכמויות הגז והקונדנסט שיופקו, קצב ההפקה 

במהלך הרבעון והמכירות ומחירי המכירה, אשר אין לגביהן כל ודאות כי יתממשו. כך למשל, 

תר נרשמו תנודות חדות וירידות חריפות ביו 2020והרבעון הראשון לשנת  2019הרביעי לשנת 
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, המיוחסים, בין היתר, להתפרצות במחירי הנפט והגז הטבעי בשווקים הבינלאומייםבביקושים ו

נגיף הקורונה, אשר לא ניתן היה לצפות אותם מראש ולא ניתן להעריך מה תהיה השפעתם ארוכת 

לפרטים נוספים בעניין זה ראו  .הטווח על הכלכלה הגלובאלית בכלל ועל עסקי השותפות בפרט

 הכלולים המזומנים תזרימי בבסיס אשר העיקריות ההנחות בדבר לפרטים. לעיל )ד(1.7.3 סעיףב

 .לעיל (ב11)י()1.7.4-ו  (ב1)יא()1.7.5 סעיףב ראו, זה בדוח

 עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים  (יד)

 משוערים זמנים ולוחות, , פיתוח, הפעלה ותחזוקהפעולות חיפושים לביצועעלויות משוערות 

, לרבות בשל על אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות תומבוסס לביצוען

עשויות להשתנות במידה פיתוח וחיפושים . תוכניות אירועים שאינם בשליטת השותפות

בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך ביצוע אותן פעולות ולגרום לסטיות , היתר ביןמשמעותית, 

חיפוש, ניכרות בלוחות הזמנים ובעלויות המשוערות של אותן פעולות. תקלות תוך כדי פעולות 

וכן גורמים אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים יתמשך הרבה מעבר פיתוח הפעלה או תחזוקה  

פעולות תהיה גבוהה בהרבה מהעלויות הרש לשם השלמת למתוכנן וכי ההוצאה בפועל שתיד

 שתוכננו לפעולות אלה. 

 וחוסנם הפיננסי של השותפים בנכסי הנפט שלה הנפט בנכסי השותפות זכויות חילוט (טו)

בנכסי הנפט של השותפות, כרוכות  הגז תפעולות חיפוש, פיתוח והרחבת/שימור יכולת אספק

פי הסכמי התפעול -. עלןבהוצאות כספיות ניכרות אשר יתכן ולשותפות לא יהיו אמצעים לכסות

המשותפים, אי תשלום במועד של חלק השותפות בתקציב מאושר לביצוע תוכנית עבודה מאושרת, 

שר הסכם ו/או הסכמי מהווה הפרה העלולה להביא לאבדן הזכויות של השותפות בנכס/י הנפט א

 חלים עליהם. החל ו/או ההתפעול, 

בנוסף, במצב בו צדדים אחרים להסכמי התפעול המשותפים לא שילמו סכומים שאמורים היו 

לשלם, עלולה השותפות להידרש בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על חלקה היחסי באותם 

 נוספות  עלויותוקידוחים ימיים, עלולות    נכסי נפט. בשל עלותם הגבוהה במיוחד של הוצאות פיתוח

, להביא לידי כך שהשותפות לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות ועקב כך תאבד את אלו

 זכויותיה בנכסי הנפט.

היתר לאור האמור לעיל, לחוסן הפיננסי של של השותפים בנכסי הנפט של השותפות, יכולות  בין

ה. בהקשר לכך יצוין כי ירידות המחירים החדות במחירי להיות השלכות על תזרים המזומנים של

והשלכות משבר הקורונה על הכלכלה העולמית  2020האנרגיה במהלך הרבעון הראשון לשנת 

ל השותפים בנכסי הנפט של לעלולים להשפיע לרעה ובאופן מהותי על מצבם הפיננסי של כ

 .השותפות

 תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים  (טז)

מכח חוק הנפט   אישוריםשונים ובין היתר,  אישורים  טעון    השותפותהנפט של    בנכסיולות  ביצוע פע

, רשות שמורות הטבע, רשויות איכות וצה"ל טחוןיהבשלטונות וחוק משק הגז הטבעי, אישורי 

 -ת מקומית ו/או ועדות לתכנון ובניה, משרד החקלאות יוהסביבה, מינהל התעופה האזרחית, רשו

להיות השגת אישורים אלה עשויה  וגורמי ספנות במשרד התחבורה. הנמלים רשותאגף הדיג, 
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כרוכה בהוצאות נוספות מעבר לתקציבים שיועדו לפעולות האמורות, או לגרום לדחייה במועד 

 .ביצוע הפעולות המתוכננות

 שינויים רגולטורים  (יז)

 מצד בעיקר, רבים רגולטורים אישורים נדרשים בישראל השותפות של הפעילות תחום במסגרת

 רשויות של נלווים אישורים וכן, הטבעי הגז משק וחוק הנפט חוקפי -על המוסמכים הגורמים

הביטחון, המשרד להגנת הסביבה, רשויות המס ורשויות התכנון השונות(.  משרד)לרבות  המדינה

וספים נ לפרטיםבמהלך השנים האחרונות חל גידול בהיקף הרגולציה בתחום האנרגיה בישראל. 

לעיל. החמרת הרגולציה בכל הקשור,   1.7.28  סעיףבנוגע לרגולציה החלה על פעילות השותפות ראו  

, לחיפושים, פיתוח והפקה של גז ונפט, תנאי האספקה של גז טבעי, ייצוא גז טבעי, מיסוי היתר  בין

עבוד של זכויות וערבויות, העברה וש ביטוח, זכויות נפט חדשות תלהקצארווחי נפט וגז, כללים 

נפט, הגבלים עסקיים, פיקוח על מחירי הגז, אסדרה תכנונית וכיוצא בזה, עלולה להשפיע לרעה על 

תקנה  ,בהסדרה על פי מתווה הגזשינויים נוספים בכל דין,  וכמו כן, ככל שיחולעסקי השותפות. 

או לקוחותיה לא או מדיניות רלוונטיים, או עיכוב בקבלת כל אישור רגולטורי, או שהשותפות 

יקיימו את תנאיהם, ייתכן והשותפות או  לאיקבלו את האישורים הרגולטוריים הנדרשים או 

 פי הסכמי מכירת הגז הטבעי הקיימים.-לקוחותיה לא יהיו מסוגלים לקיים את התחייבויותיהם על

 הטבעי הגז מחירי על לפיקוח אפשרות (יח)

 ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו פורסם 22.4.2013 ביוםלעיל,  )ב(1.7.29 סעיףבשצוין  כפי

 ברמה הגז משק על פיקוח המטיל, 2013-"גהתשע(, פיקוח רמת וקביעת טבעי גז על החוק)החלת 

כאשר , פרויקט לכל ביחס נפרד באופן חלה כאמור הדיווח חובת. ומחירים רווחיות על דיווח של

למידע  בהתאם. יש לדווח באופן חצי שנתי על המחירים ועל שולי הרווח של הגז הטבעי הנמכר

מרבי  מחיר קביעת של ברמה בישראל הטבעי הגז מחירי על פיקוח להטילשיתקבל ייבחן הצורך 

נמוך מהמחירים ה מרבימחיר  ויקבע. במקרה בו יוטל פיקוח על המחירים, למכירת גז טבעי

, משפטית בבחינה תעמוד זאת שקביעה וככל, השותפותהקבועים בהסכמים למכירת גז טבעי של 

שיקבע.  המרבייגזר מהמחיר י, שהיקפה השותפותלכך השפעה לרעה על עסקי  להיות עלולה

שתה פניה לוועדת הפיקוח על המחירים וזו החליטה כי כל עוד יעמדו , נעהגז למתווה בהתאם

דיווח על רווחיות ומחירים,  תהשותפות ונובל בכל תנאי המתווה, יש להותיר את הפיקוח ברמ

 לעיל. (4)א()1.7.26 סעיףבכהגדרתה  המעברלמשך תקופת  וזאתכאמור 

 החשמל חברת עם בהסכם המחיר עם בקשר ייצוגית תובענה לאישור בקשה (יט)

ידי -עלהוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לאישור תובענה ייצוגית  18.6.2014ביום 

סעיף )להלן ב הכספיים לדוחות( 2)2א24 בביאורצרכן של חברת החשמל נגד שותפי תמר כאמור 

להערכת היועצים המשפטיים של השותפות, סיכוייה של בקשת האישור  "(.בקשת האישור" :זה

ככל שתתקבל בקשת האישור ולאחר מכן יתקבל פס"ד סופי וחלוט נגד  .50%-מלהתקבל נמוכים 

 התזרים  נתוני  על  לרבותהשותפות,    עסקילרעה על  להיות לכך השפעה מהותית    שותפי תמר, עלולה

 , וכן על המחירים בהם תמכור השותפות לעיל  (ג1)יא()1.7.5-ו  (ג3)י()1.7.4  סעיפיםבכמפורט    המהוון

להערכת השותפות, להחלטה כאמור . התובענה מתוצאות ייגזר היקפה אשר, גז טבעי ללקוחותיה

 .עשויה להיות השפעה שלילית על כלל פעילות הנפט והגז בישראל
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  סביבתית הלרגולצי כפיפות (כ)

למגוון של חוקים, תקנות והנחיות בנושא הגנת הסביבה,  כפופה פעילותה בתחום השותפות

המתייחסים לנושאים שונים כגון: זליגה של נפט, גז טבעי או של מזהמים אחרים לסביבת הים, 

 בוץ, קדיחה ציוד של שאריות, שפכיםשחרור לים של חומרים מזהמים ופסולת מסוגים שונים )

 מזהמים פליטת, השונים העבודה בשלבי תמשיםמש בהם כימיים חומרים"ב(, וכיוצ מלט, קידוח

 נדרשת,  בנוסף.  נלווים  ומתקנים  הים  קרקעית  על  צנרת  תשתיות  הקמת,  רעש,  תאורה  מפגעי,  לאויר

פי חוק -, להשיג אישורים מגורמים המוסמכים עלמפעילת הפרוייקטים, באמצעות השותפות

 . הלצורך פעילות גנת הסביבה(וכן חוקים אחרים )כגון חוקים לה הטבעי הגז משק חוקהנפט, 

את השותפות ושותפיה בנכסי  לחשוףעלולה הסביבתית כאמור,  הרגולציהעמידה בהוראות  אי

 במישור  לרבות,  שונות  וסנקציות  קנסות,  תביעות  גם  כך  ובתוך, שונים אכיפה לצעדיהנפט השונים 

 אחראית להיות עשויה השותפות, כן. כמו השותפות פעילות להפסקת ואף לעיכוב גם כמו, הפלילי

וכן לזיהום הנוגע למתקני   למפעיל  הקשורים  שלישי  צד  קבלני  או  המפעיל  כגון,  אחרים  של  לפעולות

 השותפות או הנובע מפעילותה.

חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי במים עמוקים כרוכים בסיכונים שונים, לרבות פליטת חומרים 

חשיפה של בני אדם לאותם חומרים ופסולת מסוכנים. עקב מכך, לסביבה, וכן  ופסולת מסוכנים

השותפות יכולה להיות אחראית לחלק או כל ההשלכות הנובעות מסיכוני הפליטה או החשיפה של 

 . חומרים ופסולת מסוכנים כאמור

האנרגיה בשיתוף המשרד להגנת  משרדפרסם  2016ספטמבר  בחודש, )י(1.7.29 שצוין לעיל כפי

את ההיבטים הסביבתיים בפעילות  המסדירותהסביבה ומשרדים ממשלתיים נוספים, הנחיות 

השפעה על עלויות  להיות עלולהחיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בים. להנחיות כאמור 

 הדוח לא ניתן לאמוד את היקפה.   אישורואופן פעילות השותפות אשר נכון למועד 

קריאה ראשונה את הכנסת אישרה ב 13.11.2017ביום )ה( לעיל, 1.7.34 סעיףכפי שצוין בכמו כן, 

הצעת חוק האזורים הימיים, ומאז נתקיימו מספר דיונים בוועדת הכלכלה לקראת הכנתה לקריאה 

שניה ושלישית. לחוק המוצע, ככל שהכנסת הבאה תחליט להחיל דין רציפות והוא יאושר במליאה 

 .בקריאה שניה ושלישית, עלולה להיות השפעה לרעה על פעילות השותפות והעלויות שלה

אין כל וודאות שהעלויות שידרשו מהשותפות בקשר עם החוקים, התקנות וההנחיות הקיימים  

והצפויים בתחום איכות הסביבה ובקשר להשלכות הנובעות מפליטת חומרים לסביבה לא יעלו על 

ידי השותפות למטרות אלה, או שלעלויות אלו לא תהיה השפעה מהותית -הסכומים שהוקצו על

פי של השותפות ותוצאות פעילותיה. עוד יצוין, כי הפרשנות והאכיפה של חוקים לרעה על מצב הכס

 והרגולציות הסביבתיים משתנים מעת לעת ועשויים להיות מחמירים יותר בעתיד.

 תלות במזג אויר ובתנאי ים  (כא)

פעילות ימית כפופה למגוון סיכונים תפעוליים הייחודיים לסביבה הימית, כגון התהפכות, 

ונזק או הפסד הנגרמים כתוצאה מתנאי מזג אוויר קשים ותנאי הים. תנאים אלה  התנגשויות

מזג אויר  תנאיתנאי ים סוערים ועלולים לגרום נזק משמעותי למתקנים ולשבש את הפעילות. 

 וכןעלולים לגרום לנזקים למערכת ההפקה וההולכה וציוד החיפושים )הקיים או בבנייה(  חריגים

. דחיות ההפרויקטים בים ולהארכת משך ביצועהזמנים שנקבע לתוכנית העבודה של    בלוחלדחיות  
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כאלה עלולות לגרום לייקור העלויות הצפויות ואולי אף לגרום לאי עמידה בלוחות זמנים 

 לעיל.  )ד(1.7.3)ג(1.7.3  סעיף  ראולעניין השפעות מזג אוויר על הביקושים,    בהם.  שהשותפות מחויבת

 וסייבר מידע אבטחת סיכוני (כב)

בנכסי הנפט של השותפות, לרבות השותפות והמפעילה בהם )במישרין ובאמצעות קבלני   השותפים

, למשל כך. מחשוב"(, נסמכים בפעילותם על מערכות התאגידים: "סעיף זהמשנה( )להלן ב

, תעשייתיות בקרה מערכות, נעשה שימוש בולוויתן תמר ממאגרי ההפקה פעילות במסגרת

, להלן: Industrial Control Systemsיסוף נתונים בתעשייה )המשמשות לצורך פיקוח, שליטה וא

"ICS צנרת הולכת  של"(, המנטרות ושולטות בתהליכים רחבי היקף הכוללים, בין היתר, ניטור

, בנוסףשל מתקפות סייבר.  סיכוןחשופות ל ICSמבוססות  מערכות. והקונדנסט הטבעי הגז

במערכות מחשוב, לרבות מערכות מידע ותשתיות, בכל הקשור  ותהשותפות והמפעילה תלוי

ושותפים עסקיים,  יועצים, םלעיבוד ותיעוד נתונים פיננסיים ותפעוליים, התקשרות עם עובדי

עתודות נפט וגז ולפעילויות אחרות הקשורות לעסקי   אומדן,  והנדסי  גיאולוגיניתוח מידע סייסמי,  

ומוסדות פיננסיים, תלויים  לקוחותפות, לרבות ספקים, השותפות. השותפים העסקיים של השות

גדלה, כך גם גדל  הן. ככל שהתלות בותשתיות מידע מערכות לרבות, מחשוב מערכותגם הם ב

הסייבר   איומי  בעוצמת  גידול  חל,  כן  כמו.  יםמכוונ  ולא  יםפוטנציאל החשיפה לאיומי סייבר, מכוונ

 רבים  ארגונים,  הקורונה  משבר  רקע  על,  בה  זו  ופהבתק  בפרטתחכומם ומורכבותם,    מבחינת  בעולם

 לחדירת חשיפה המהווה, האירגוניות לרשתות מרחוק חיבור באמצעות שעיקרה, לפעילות עברו

 . מורשים בלתי גורמים

תקלות ו/או כשלים במערכות מחשוב, לרבות במערכות מידע ותשתיות באבטחת המידע, פריצה 

למערכות המחשוב של התאגידים או של גורמים חיצוניים או גורמים פנימיים להם, בין השאר, 

גישה מרחוק למערכות, לתשתיות ולמידע, עלולים לאפשר גישה בלתי מורשית למטרת ניצול בלתי 

השותפות ולפגיעה מכוונת במערכות מחשוב, במערכות המידע והתשתיות של  נאות של נכסי

התאגידים, שעלולים לגרום לפגיעה ברשת הניהולית של השותפות והמפעילה, לזליגת מידע 

לגורמים לא מורשים, לשיבוש המידע במערכות ולפגיעה בשלמות המידע. פגיעה בתפעול השוטף 

ת, במקרה קיצון אף עלולים לגרום לשיבוש או להפסקת של המערכות התומכות בפעילות העסקי

אספקת הגז הטבעי, לאובדן מידע, להסבת עלויות מהותיות בגין שיקום מערכות המידע ובכך 

 להשפיע לרעה באופן מהותי על עסקי השותפות, מצבה הכספי, תוצאות פעילותה או יכולותיה. 

מרחוק לרשת האירגונית במטרה לאפשר , לעובדי השותף הכללי והשותפות אפשרות גישה ככלל

זה,  דוחלמועד  נכוןעבודה גם מחוץ למשרדי השותפות. עם זאת, מרבית העובדים עובדים, 

 במתכונת של עבודה מבתיהם הפרטיים תוך שקיבלו הנחיות ברורות. 

ברמת אבטחת המידע במערכות   ולשיפורכשלים    למניעתפועלת    השותפותרקע משבר הקורונה,    על

גיבוי  מנגנוני רכישתיועצים מקצועיים וכן, בין היתר, באמצעות  בסיועהמידע ובתשתיות, 

 אמצעיםו מרחוק גישה על להגנה מנגנוניםואבטחה, מנגנונים למניעת כשלים במערך המחשוב, 

ת וכן המלצות רשות הגנת הפרטיו הנחיותזו, השותפות פועלת ליישום  במסגרת. אחרים שונים

ניהול אפקטיבי   לצורךמערך הסייבר הלאומי )"תורת ההגנה בסייבר לארגון" והמלצות שוטפות(,  

של אבטחת המידע והגנת הסייבר. השותפות עיגנה מדיניות אבטחת מידע והגנת סייבר המגדירה 

ישום תה בכל הנוגע למערך ההגנה של השותפות בהיבטי אבטחת מידע וסייבר ופועלת לישאת תפי

 ה זו בנהלים ארגוניים ורכש מערכות, תשתיות ושירותים. שתפי
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 וסייבר מידע אבטחת להיבטי העובדים מודעות רמת להעלאת שגרה בעתות פועלת השותפות

 השותפות  עובדי,  הקורונה  וירוס  משבר  לאור.  מרחוק  עבודה  וכללי(  Phishing)  דיוג  תקיפות  לרבות

 הנחיות  לרבות,  מרחוק  עבודה  בעת  ההתנהלות  ואופן  דיוג  ניסיונות  זיהוי  אופן  לגבי  נקודתית  הונחו

 ניטור  שירותי  מפעילה  השותפות,  בנוסף.  2020  מרץ  חודש  בסוף  פורסמו  אשר  הפרטיות  הגנת  רשות

 .חריגות פעולות על להתריע נועדו אשר, בשנה ימים 365, 24/7 ובקרה

כי, לשותפות אין גישה למערכות המחשוב של המפעילה ושל יתר שותפיה בנכסי הנפט, ובכלל   יצוין

המרכזיות המנטרות ושולטות על פעילות ההפקה, שנמצאות   ICS -ה  מערכות  על  שליטהזה אין לה  

 של הדוק פיקוח תחת נמצאתבאחריות ובשליטת המפעילה. למיטב ידיעת השותפות, המפעילה 

מיישמת נהלים ואמצעים נאותים לניהול אפקטיבי של אבטחת המידע ו אומיהל הסייבר מערך

 . למערכות אלו סולהגנת הסייבר ביח

 סיכוני מס  (כג)

, הקשורות בפעילות השותפות טבע ממשאבי רווחים מיסוי חוקפי -על ההיטל לרבותסוגיות המס, 

טרם נדונו בפסיקת בתי המשפט בישראל, ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי 

המשפט אם וכאשר תובאנה הסוגיות המשפטיות האמורות להכרעתם. כמו כן, לגבי חלק מהסוגיות 

ת השותפות חל שלטונות המס. הואיל ועל פעילו עמדתתהיה המשפטיות, אין אפשרות לצפות מה 

משטר מס ייחודי, לשינויים שינבעו כתוצאה משינויי חקיקה, פסיקה או שינוי בעמדת רשות 

המיסים, כאמור לעיל, יכולות להיות השלכות מהותיות על משטר המס שיחול על השותפות ובעלי 

 יחידותיה. 

שם, בקשר בהירות שקיימת בנוגע להסדר האיזון הראוי שעל השותפות ליי-איבדבר  לפרטים

והן  2015-2016לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע )הן בגין שנות המס  19לתשלומי מס לפי סעיף 

 .יללע 1.7.24 בגין הפרשי שומות שעשויים להתברר בעתיד(, ראו סעיף

  מימון עם בקשר התחייבויות (כד)

הוגדרו אירועי הפרה סכמי המימון בהם התקשרה השותפות בה ,לעיל 1.7.23 סעיףבכאמור 

(events of default( ואמות מידה פיננסיות )Covenants ,הכוללים, בין היתר ,) הפרה צולבת

(cross default של חבות פיננסית אחרת; אירוע אשר יש לו השפעה מהותית לרעה על יכולת )

השותפות לקיים את התחייבויותיה המהותיות בקשר עם הסכמי המימון; ביטול הסכמים 

, כהגדרתה שליטה בשותף הכללי או בשותפותה ה או שינויהעברירידה באחזקות,  ;לאספקת גז

. אי עמידה של והכל בהתאם לתנאים והסייגים שנקבעו בהסכמים האמוריםבהסכמי המימון 

או התקיימות השותפות בהתחייבויות שנטלה על עצמה בקשר עם הסכמי המימון בהם התקשרה 

 יםעשויתנאים, שחלקם אינו בשליטת השותפות, המקנים למלווים זכות לפירעון מיידי של החוב,  

פי הסכמי המימון הנ"ל לפירעון מיידי, להעלאת שיעורי -להעמדת הסכומים המגיעים עללהוביל 

 ידי השותפות. -למימוש הביטחונות שהועמדו על או/והריבית על התחייבויות השותפות 

בעיקר בהסכם  ,לשינויים בשיעור ריבית הליבור ותהשותפות חשופו אנרגיה דלק לאמור, נוסף

 בשנים ן, העשויים להשליך על תזרים המזומנים שלהלעיל 0 עיףסב כמפורטיתן, ומימון לו

 )ט(01.7.23 סעיףהקרובות. לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות שעל השותפות לעמוד בהן ראו 

  לעיל.
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 : יםעיקרי ותתלות בלקוח (כה)

אודות   לפרטיםשל השותפות.    יםהעיקרי  הלקוחותכיום    םהינ  ודולפינוס  NEPCO,  החשמל  חברת

השותפות אינה יכולה לצפות אילו  לעיל. )ג(1.7.14 סעיףראו  אלו לקוחותהכנסות השותפות מ

 הפיננסיהכלכלי,  םוכיצד שינויים אלה ישפיעו על מצב אלו לקוחות עלשינויים )אם בכלל( יחולו 

. יצוין, כי תנודות משמעותיות במחירי מקורות אנרגיה חלופיים לגז טבעי )לרבות פחם והרגולטורי

 לקוחותעלולים להוביל    LNG  -ירידה במחירי ה  וכןותחליפי גז אחרים( ביחס למחיר הגז הטבעי,  

בכפוף  וזאתחשמל,  באמצעותםלייצר ו, LNG לרבותטבעי,  לגז חלופיים דלקים לרכוש אלו

 מים( את הכמות השנתית המינימאלית הקבועה בהסכTake Or Payלשלם ) לרכוש או םלחובת

 , דבר אשר עלול להשפיע לרעה על השותפות, מצבה הכספי ותוצאות פעילותיה. םעמ

נקבעו מספר אירועי "כוח עליון" אשר בקרותם לא  אלו לקוחות עם הטבעי הגז רכישת מיבהסכ

חברת  מיבהסכ. כמו כן, םמיההסכפי -להמשיך לבצע תשלומים על יםאלו חייב לקוחותהיה י

החשמל ודולפינוס נקבעו מועדים בהם רשאי כל צד להסכם לבקש התאמת המחיר. ככל שחברת 

בהתאם למנגנון הקבוע  ןיד-התאמה של מחיר הגז הנרכש על יבקשו דולפינוסאו /והחשמל 

על עסקי השותפות ותוצאות פעילותה )לפרטים   שלילית, עלולה להיות לכך השפעה  עימן  מיםבהסכ

 .לעיל( (ב2)ה()1.7.14-ו (ב1)ה()1.7.14, (ג2)ד()1.7.14, (ד1)ד()1.7.14 סעיפיםנוספים ראו 

 השותפות לקוחות של פיננסי חוסן (כו)

, ולקוחותיה העיקריים בהתחייבויותיהם תמרו לוויתן ימפרויקטלקוחות השותפות עמידת  לאי

 עימםוזאת כאשר השותפות לא תצליח למכור את הכמות החוזית שנקבעה בהסכמים  בפרט,

  .ללקוחות אחרים, תהא השפעה לרעה על הכנסותיה של השותפות

 תלות במפעיל  (כז)

שמשת כמפעילה, לרבות מסתמכת במידה מרובה על נובל בזכויות הנפט בהן היא מהשותפות 

הסכמי התפעול המשותף  הוראותל בהתאםבקפריסין, וזאת  12לוויתן ובלוק  ,תמר םבפרויקטי

והן כפועל יוצא מהניסיון שהצטבר אצל נובל בביצוע פרויקטים בסדרי גודל דומים במקומות 

או /, מכל סיבה שהיא, מפרויקט תמר ו/או מפרויקט לוויתן ומפעילהאחרים בעולם. פרישת 

ו/או  ובמעמדאו שינוי  ,מפרויקט קפריסין ו/או מנכסי נפט נוספים שבהם מחזיקה השותפות

עלולים לפגוע ביכולתה של  ,של הפרויקטים השונים המפעילמלהיות  חדלישבאופן  ובזכויותי

פי הסכמי מכירת -פי תוכניות העבודה של נכסי הנפט ו/או על-השותפות לעמוד בהתחייבויותיה על

יימצא מפעיל חלופי כי  מקרה כזה, השותפות אינה יכולה להבטיח כי יימצא מפעיל חלופי או  הגז. ב

 פעילותלהשפיע לרעה על  העלולהשותפות למצוא מפעיל חלופי  של הצלחהבתנאים הנוכחיים. אי 

מכירת הגז  הסכמיל בהתאםגז  השותפויות לספקהתחייבויות על וכאמור  ,הפרויקטים השונים

ירידות המחירים החדות להביא לירידה בהכנסות השותפות. הדבר צאה מכך עלול הקיימים וכתו

משפיעות לרעה במידה ניכרת, בין היתר, על  2020במחירי האנרגיה במהלך הרבעון הראשון לשנת 

 .חברות אנרגיה בינלאומיות ומצבן הפיננסי, ובכלל זה על נובל

 ממצא של במקרה והפקה בפיתוח סיכון (כח)

ופעולות ביניים  ממנומסחרית  הפקהלצורך קבלת החלטה לביצוע השקעה בפיתוח שדה תהליך 

שעד להפקה המסחרית וכן ביצוע הפיתוח וההפקה המסחרית )אם יוחלט שיש להם מקום( עשויים 
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יצוין, כי אין להשקיע סכומים משמעותיים. את השותפות  להימשך תקופות ממושכות ולחייב

יהיו פעולות הפיתוח של שדה הנפט או  תמסחרי תגליתכ שהוגדר ודאות שבכל מקרה של ממצא

הגז כדאיות מבחינה כלכלית לשותפות וברות מימון, זאת בין היתר בשל חובת תשלום התמלוגים 

עוד יצוין, כי הפיתוח וההפקה במים עמוקים )כדוגמת עומק המים בממצאי הגז  לצדדים שלישיים.

ה פעילות מורכבת בעלת סיכון גבוה הדורשת הקמת מתקני הטבעי תמר, לוויתן ואפרודיטה( הינ

 .ותמשמעותי עלויותבהפקה מיוחדים 

 מכירת זכויות בנכסי נפט ללא קבלת תמורה מלאה בגינן (כט)

סכומים משמעותיים, אשר במקרים רבים אינם  השקעתוהפקה דורשת  פיתוח ,חיפושים פעילות

כן במקרים מסוימים עשויה להידרש הצטרפות -עלוניתנים לגיוס במסגרת הלוואות או חוב, 

שותפים נוספים לזכויות בנכסי הנפט השונים של השותפות תוך מכירת חלק מזכויותיה בנכסי 

 . הנפט במחיר הנמוך משווי השוק של הזכויות כאמור

, בהתאם למתווה הגז מחויבת השותפות למכור את מלוא לעיל )א(1.7.26 יףסעב כמפורט

. נכון למועד הדוח, השותפות ממשיכה 2021החזקותיה בחזקות תמר ודלית עד לחודש דצמבר 

אפשריות ליישום הוראות מתווה הגז, אך אין ודאות כי השותפות תוכל למכור לבחון מספר חלופות  

 .את החזקותיה בחזקות תמר ודלית כאמור ולקבל תמורתן תמורה מלאה

 ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט  (ל)

פי חוק הנפט לתקופה קצובה ותוקפן מותנה במילוי התחייבויות במועדים -נפט ניתנות עלזכויות 

בתנאי נכסי הנפט. במקרה של אי מילוי התנאים, ניתן לבטל את זכות הנפט, בכפוף לחוק   הקבועים

, ניתן לתקופה קצובה, כאשר תוקפו והארכתו מותנה בתנאי 12כמו כן, גם הרישיון בבלוק הנפט. 

אי עמידה בתנאים הקבועים בזכויות הנפט עלול להביא לאובדן הזכויות וכל הסכם הזיכיון. 

 .קעו בזכויות אלה עלולים לרדת לטמיוןהכספים שהוש

 גלישה של מאגרים (לא)

לשותפות יש זכויות, "גולשים"   בהם בשטחיםיתכן שמאגרי נפט או גז טבעי שנתגלו או יתגלו 

המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו( לשטחים אחרים בהם אין לשותפות השתרעות )מבחינת 

לשטחים אשר לצדדים אחרים זכויות בהם, יתכן ויהיה זכויות, ולהיפך. במקרה בו המאגר גולש 

מנת להגיע -, עלאו הסדר שיפוי חלופי  צורך להגיע להסכמים בדבר ניצול והפקה משותפת מהמאגר

 שונותבפעילויות  לעיכוביםעלול לגרום , דבר שהנפט או הגז הטבעי משאבילניצול יעיל של 

 .181שמתעתדת השותפות לבצע

 בטחוני סיכון (לב)

פקה של פרויקט ים תטיס ופרויקט תמר ממוקמים בלב ים בקרבה יחסית לגבול הימי הה מתקני

והיבשתי בין ישראל לבין רצועת עזה, ולפיכך הם חשופים לסיכונים ביטחוניים, לרבות פעולות 

לסיכונים בטחוניים  פיםחשוהקבלה  מתקןו לוויתן פרויקט מתקניכמו כן,  ואירועי חבלה. טרור

 
אל רישיון   SWמרתהכספיים בקשר עם גלישת חלק קטן ממאגר  לדוחות 2ג12 וביאורלעיל  (1)ח()1.7.31 ףסעיבעניין זה ראו   181

 ערן.
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, בין היתר, לפגוע העלולר. התממשותם של הסיכונים הביטחוניים כאמור לרבות פעולות טרו

 םבמתקניביכולתה של השותפות לאתר ולשמר הון אנושי מתאים, לגרום לנזק ו/או פגיעה 

נוסף, אשר עלולים לשבש את אספקת הגז ואף ולהוביל לביטול הסכמים למכירת   ציודבו  האמורים

הלקוחות לשלם עקב טענה של אירוע "כח עליון", וכן  גז או להפחתת הסכומים אותם נדרשים

להגביל את היכולת של ספקי שירות וציוד לספק את שירותיהם או את הפריטים הדרושים  העלול

כמו כן, תשתיות ההולכה לירדן ולמצרים )לרבות צינור  182תמר.ו לוויתן יפרויקטלפעילות של 

הם  אף(, מתקן הקבלה במצרים והתשתיות הנלוות במצרים, חשופים EMGהולכת הגז של 

לסיכונים ביטחוניים, לרבות פעולות טרור ואירועי חבלה, אשר עלולים לפגוע ביכולתה של 

 . צוא למצרים ולירדןהשותפות לייצא גז ולשבש את אספקת הגז במסגרת הסכמי היי

  הדולר בשער תנודתיות (לג)

, כדלקמן: במספר אופנים  עשויים להשפיע על תוצאות השותפות  דולר-החליפין שקלבשער    שינויים

 נקוב)א( מטבע הפעילות של השותפות הינו דולר ארה"ב. מאחר שחלק מהוצאותיה של השותפות 

 מולהשקל דולר )התחזקות של -קלהחליפין שבשער  ירידהדולר, -משער השקל מושפעבש"ח או 

מחירי הגז בהסכמי מכירת הגז ש מאחר; )ב( הוצאות אלו במונחים דולרייםמגדילה  (הדולר

פי נוסחאות מחיר הכוללות רכיבי הצמדה -מהמאגרים אשר השותפות שותפה בהם, נקבעים על

, אשר מושפע בחלקו PUA-והצמדה לתעריף ה  שקל/דולרהצמדה לשער החליפין    ובין היתר,  שונים,

להיחלשות של השקל לעומת הדולר עלולה להיות השפעה שלילית  .דולר-משער החליפין שקל

שהשותפות מדווחת על הכנסתה החייבת לצרכי מאחר  על הכנסות השותפות; )ג( שאינה מהותית

תתפות בשותפות וכן משלמת את מקדמות המס בעבור בעלי יחידות ההש מס בשקלים חדשים

דולר, משפיעים על היקף הכנסתה החייבת של -, אזי שינויים בשער החליפין שקלבשקלים חדשים

 .וכן על היקף תזרים המזומנים המשמש לתשלום מקדמות המס כאמור השותפות לצרכי מס

 :בישראל טבעי גז באספקת כמונופולין תשל השותפו המעמד (לד)

 עקב. בישראל טבעי גז באספקת מונופולין כבעלי והוכרז תמר שותפי יתר עם יחד השותפות

 לא מטעמים לסרב איסור לרבות השותפות של הפעילות על מגבלות להטיל ניתן כאמור ההכרזה

 התחרות  את  להפחית  העלול  באופן  בשוק  המעמד  את  לרעה  לנצל  איסור  וכן  טבעי  גז  לספק  סבירים

רמת מחירים בלתי הוגנת או על ידי קביעת )למשל, על ידי קביעה של  בציבור לפגוע או בעסקים

תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות אשר עשויים להעניק ללקוחות מסוימים יתרון בלתי הוגן 

כמונופולין באספקת גז טבעי בישראל  מעמדה לאור השותפות על מגבלות. כלפי המתחרים בהם(

לפרטים נוספים אודות ההגבלים להרחיב את הפעילות בישראל.  הלהשפיע על יכולת ותעלול

 לעיל. 1.7.27 סעיףראו  ודיני התחרות הכלכלית העסקיים

 אירועי "כוח עליון" תחת הסכמי מכירת הגז הטבעי הקיימים סעיף (לה)

הסכמי מכירת הגז הטבעי של השותפות )להלן: "ההסכמים"(, מחויבים הלקוחות לרכוש   במרבית

(  בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי, בהתאם למנגנונים שנקבעו Take or Payאו לשלם )

בהסכמים. עם זאת, הלקוחות עשויים להיות פטורים מחובה זו, בהתרחשות אירוע "כח עליון" 

 
 לעיל.  53זה ראו הערת שוליים  לעניין  182
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המונע מהם מלקיים את התחייבויותיהם, כמוגדר בהסכמים. אירוע "כח עליון" מוגדר כאירוע 

ו את קיום התחייבויותיו תחת ההסכם, ואשר לא ניתן היה שאינו בשליטת הלקוח, המונע ממנ

חשבו ילמנוע אותו באופן סביר בנסיבות העניין. ההסכמים מפרטים רשימת מקרים אשר לא י

"כח עליון" גם במקרה בו הם אינם בשליטת הלקוח. יצוין כי גם השותפות עשויה להיות  אירועכ

בהתרחש אירוע "כח עליון" המונע ממנה  פטורה מחובותיה על פי הסכמי מכירת הגז הטבעי

 הסכמים. המלקיים את התחייבויותיה לפי 

הקבועה בהסכם מכירת גז טבעי )בדרך כלל ככל שאירוע "כח עליון" נמשך לאורך תקופה ממושכת  

בין שנה ועד לשלוש שנים( והוא משפיע באופן מהותי על יכולת צד להסכם לקיים את התחייבויותיו 

דבר עלול להוות עילה לביטול ההסכם. לפיכך, התרחשות של אירוע "כח עליון" כאמור לעיל, ה

לתקופה ארוכה, המשעה את התחייבויותיו של לקוח לרכישת כמות משמעותית של גז טבעי, עלולה 

 להשפיע לרעה באופן מהותי על הכנסות השותפות.

כסי הנפט תמר ולוויתן, , על רקע משבר הקורונה, קיבלו השותפים בנהדוח אישור למועד בסמוך

מספר הודעות מלקוחותיהם, בהן נטען כי משבר הקורונה והשלכותיו מהווים אירוע "כח עליון", 

אשר עלול להשפיע על יכולתם של אותם לקוחות, לקיים במלואן ובמועדן את התחייבויותיהם 

ות האמורים , נכון למועד אישור הדוח, ממשיכים הלקוחכי יצויןהעתידיות על פי ההסכמים. 

לקיים את התחייבויותיהם בהתאם להסכמים. לעמדת השותפות, נכון למועד אישור הדוח, 

הנסיבות הנטענות בהודעות שנתקבלו מהלקוחות אינן מהוות אירוע של כוח עליון, כנדרש על פי 

 הוראות הסכמי מכירת הגז. 

י מקרו, סיכונים ענפיים בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכונ

פי השפעתם על החברה -(, אשר דורגו בהתאם להערכות החברה, עללשותפותוסיכונים מיוחדים 

 , השפעה גדולה, בינונית וקטנה: בישראל האנרגיה בתחום

בתחום  החברה עסקי עלמידת ההשפעה של גורם הסיכון 
 האנרגיה בישראל

 

  גדולההשפעה  השפעה בינונית השפעה קטנה

 סיכוני מקרו 

  X הקורונה משבר 

 X   שינויים ברכיבי ההצמדה בנוסחאות
 מחיר הגז הטבעי

  X  במחירי הדלקים  וא בביקושיםשינויים
אנרגיה אחרים בשווקים  מקורותו

 הבינלאומיים

  X גורמים מאקרו כלכליים גלובליים 

  X גיאופוליטיקה 

   סיכונים ענפיים 

   X מימון בקבלת קשיים 

  X תחרות באספקת גז 

 X  ייצוא על מגבלות 

 X  ת כמערבהתפתחות ובתקינות  תלות
 ההולכה

 X  סיכוני תפעול 

 X  היעדר כיסוי ביטוחי מספיק 

  X  ,בספקי תלות בקבלנים,סיכוני הקמה 
 מקצועיים ושירותים ציוד
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בתחום  החברה עסקי עלמידת ההשפעה של גורם הסיכון 
 האנרגיה בישראל

 

  גדולההשפעה  השפעה בינונית השפעה קטנה

 X   על והסתמכות חיפושים פעילותסיכוני 
 חלקיים נתוניםהערכות, אומדנים ו

 ומשוערים

 X   עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד
 ואפשרות של העדר אמצעים

X   שלה  הנפט  בנכסי  השותפות  זכויות  חילוט 
וחוסנם הפיננסי של השותפים בנכסי 

 הנפט

 X   תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים 

  X שינויים רגולטורים 

 X  הטבעי הגז מחירי על לפיקוח אפשרות 

  X  בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם
  בין שותפי תמר לבין המחיר בהסכם

 חברת חשמל

  X סביבתית לרגולציה כפיפות 

X   תלות במזג אויר ובתנאי ים 

 X  וסייבר מידע אבטחת סיכוני 

  סיכונים מיוחדים לשותפות 

 X  סיכוני מס 

  X מימון עם בקשר התחייבויות  

 X  יםעיקרי ותתלות בלקוח 

  X השותפות לקוחות של פיננסי חוסן 

  X תלות במפעיל 

X   סיכון בפיתוח והפקה במקרה של ממצא 

 X  קבלת ללא נפט בנכסי זכויות מכירת 
 בגינן מלאה תמורה

X   ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט 

X    מאגריםגלישה של 

  X טחונייב סיכון 

X   תנודתיות בשער הדולר 

 X  כמונופולין השותפות של מעמדן 
 בישראל טבעי גז באספקת

  X אירועי "כוח עליון" תחת הסכמי  סעיף
 מכירת הגז הטבעי הקיימים

הינה על סמך הערכה בלבד וייתכן  החברהמידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על פעילות 

  כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.
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 נספח מונחים מקצועיים

 
   סך הפעולות הקשורות לחיפושי נפט וגז. – "אקספלורציה"

 מי שרשומים בפנקס בעלי יחידות ההשתתפות כבעלים של יחידות ההשתתפות. – "השתתפות יחידות"בעלי 

 גז טבעי נוזלי.   –" LNGגט"ן" או ""

  ומימן. ןתרכובות המורכבות מפחמשהם  פחמימנים; שם כולל לנפט וגז –"הידרוקרבונים" 

 .הנפט בחוק כמשמעו –"היתר מוקדם" 

אינטרס בנכס נפט המעניק לבעליו את הזכות להשתתף, באופן יחסי    –(  WORKING INTEREST)  "זכות השתתפות"

לחלקו, בניצול נכס הנפט למטרת חיפושי נפט, פיתוח והפקת נפט בכפוף להשתתפותו בחלק יחסי מההוצאות הכרוכות 

 בכך שתהיינה, לאחר רכישת זכות ההשתתפות.

 רשיון או חזקה כמשמעותם בחוק הנפט. – "זכות נפט"

 .הנפט בחוק כמשמעותה –לקבלת רשיון" "זכות קדימה 

 .הנפט בחוק כמשמעותה –"חזקה" 

 – "חיפוש נפט" 

כלל הפעולות שתכליתן איתור מאגרי נפט והוכחת קיומם, לרבות סקרים וניתוחים גיאולוגיים, גיאופיסיים,  

צלח, ולאחר  גיאוכימיים, הנדסיים וכיו"ב. מקובל לקבוע את סיום שלב החיפושים בתום קידוח הניסיון המו

 שהמחפשים הצליחו להוכיח את כלכליות התגלית, שלעתים מחייבת קידוחים נוספים.  

 .מסחרי בסיס עללהפיקן נפט המאפשרות של גז ו/או כמויות מספיקות  – "כמויות מסחריות"

של התכונות השונות של הסלעים   רציף לרישום הקידוח פעולות במסגרתבדיקות שונות המבוצעות  –" לוגים "

 הנקדחים ותכולתם. 

 –   2007Petroleum Resources Management System –( SPE-PRMS)) פטרוליום משאבי לניהול מערכת"

 הארגון (, SPEידי איגוד מהנדסי הפטרוליום )-מערכת דיווח להערכת עתודות ומשאבי נפט, כפי שפורסמה על

 הערכת   מהנדסי  ואיגוד(  WPC)   לפטרוליום  העולמית  המועצה(,  AAPG)  הפטרוליום  בתחום  גיאולוגים  של  האמריקאי

 .לעת מעת שתתוקן וכפי(, SPEE) הפטרוליום

( SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהולפי המערכת -מוגדרים על –" ( Contingent Resources) מותנים משאבים"

ידי יישום של תכניות -כפוטנציאל להיות ברות הפקה ממאגרים ידועים עלככמויות נפט המוערכות, נכון לזמן נתון, 

 אינן נחשבות ברות הפקה מבחינה כלכלית, כתוצאה מתנאי אחד או יותר.  יןפיתוח, אך עדי

( SPE-PRMS)  פטרוליום  משאבי  לניהולפי המערכת  - מוגדרים על  –"  ( Prospective Resources)  מנובאים  משאבים"

ידי יישום  -ערכות, נכון לזמן נתון, כפוטנציאל להיות ברות הפקה ממאגרים שטרם נתגלו/נקדחו, על ככמויות נפט המו

 תכניות פיתוח עתידיות.   

החזקה, בין  –או בחזקה; במדינה אחרת  ברישיוןהיתר מוקדם, ב, בעקיפין ובין במישרין בין, החזקה  – "נכס נפט"

ידי הגוף המוסמך לכך. כן יראו כנכס נפט זכות לקבלת - שהוענקה על במישרין ובין בעקיפין, בזכות בעלת מהות דומה

 (. יןטובות הנאה הנובעות מהחזקה, במישרין או בעקיפין, בנכס נפט או בזכות בעלת מהות דומה )לפי העני

ונים( נפט ניגר, בין נוזלי ובין אדי, לרבות שמן, גז טבעי, גזולין טבעי, קונדנסאטים ופחמימנים )הידרוקרב –"נפט" 

 ניגרים להם, וכן אספלט ופחמימנים של נפט מוצקים אחרים כשהם מומסים בתוך נפט ניגר וניתנים להפקה יחד אתו. 

המאפשרת הדמיה של תת הקרקע )ביבשה או בים( ואיתור מבנים גיאולוגיים. הסקר מבוצע  שיטה –"סקר סייסמי" 

הקרקע ורישום של הגלים המוחזרים מהאופקים השונים שבחתך שנבדק. כיום עורכים  לתת ידי החדרת גל קול-על

 להכרות  בעיקר  משמשים,  מימדיים  הדו  הסקרים(.  D3)  מימדיים  ותלת(  D2מימדיים )-דו  בסקרים  בעיקר  ומשתמשים

 התלת  יםהסקר. לנפט מלכודות לשמש העשויים מבנים של כללי ולאיתור, הנסקר באזור הקרקע תת של ראשונית

( מבוצעים באזורים שאותרו יותר  גבוהה  באיכות  והתוצאות  והנתונים  מימדי  דו  מסקר  יותר  גבוהה)שעלותם    מימדיים
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כמבטיחים בסקרים הדו מימדיים והתמונה המתקבלת בהם היא מפורטת ומאפשרת, בין השאר, איתור מיקום 

 ה. אופטימאלי לביצוע קידוחים ולהערכה מדויקת יותר של גודל המבנ

( ככמויות של נפט הצפויות SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהולפי המערכת - מוגדרות על –"  (Reserves) עתודות"

פיתוח על הצטברויות שנתגלו מיום מסוים ואילך תחת תנאים מוגדרים.  תוכנית של יישוםידי -על הפקה ברות יותלה

( 4( מסחריות וקבועות )מיום ההערכה(; )3( ברות הפקה; )2( עליהן להתגלות; )1על עתודות לענות על ארבעה תנאים: )

 להתבסס על פרויקט הפיתוח המיושם.  

 שר תפוקתו, להפיק ממנו נפט ולשווקו. קידוחו וציודו של שטח נכס נפט כדי לקבוע את כו – "פיתוח"

; והתפשטות קירור תהליכיידי -על ומנוזלת מהגז מופרדת, הטבעי מהגז מופקת פחמימנים תערובת( 1)  –"קונדנסט" 

  מעובים   פחמימנים(  3; )השטח  לפני  מהמאגר  במעבר  נוזל  הופכים  אך,  המאגר  בתנאי  גזי  במצב  הנמצאים  פחמימנים(  2)

  .נפט מזיקוק

 קידוח שמטרתו הוכחת קיומו של נפט בפרוספקט, וכיול המודל הגיאולוגי  – "  קידוח אקספלורציה" או "קידוח ניסיון "

שהביא לקדיחתו. מהווה את שיא פעילות החיפושים. בהתאם לגודל השדה ומורכבתו, ייתכנו יותר מקידוח ניסיון אחד 

  בשדה. 

קידוח   -(Confirmation-” or “Appraisal-” Well“הערכה" )או "קידוח  (Confirmation Well" )אימות קידוח"

שמטרתו אימות גודלו, איכותו ורציפותו של שדה נפט שהתגלה על ידי קידוח הניסיון המוצלח. שלב הערכת המאגר 

 . מסתיים פורמאלית בקבלת החלטת השקעה לפיתוח השדה

 כמשמעו בחוק הנפט.  –"רשיון" 

-פי רוב מסלע מאגר המחופה על-הצטברות או הצטברויות של נפט מתחת לפני הקרקע, המורכבות על – "שדה נפט"

   ידי שכבה אוטמת. לרוב משמש לציין מאגרים שההפקה מהם עשויה להיות כלכלית.

 מיליון שנה.   24עד  5 לפני)שם תקופה גיאולוגית( שנוצרו   Mioceneסלע מגיל  שכבות –"שכבות מיוקן" 

FPSO (Floating Production Storage & Offloading Vessel) –  מערכת הפקה ימית הבנויה בדרך כלל בצורת

 ספינה שבגופה ממוקמים מיכלים לאחסון גז ו/או נפט.  

 Proved) מוכחות עתודות("; "Discovery) ממצא("; "Discovered) נתגלה("; "Petroleum) פטרוליום"

reserves" ;")צפויות עתודות (Probable Reserves " ;")אפשריות עתודות (Possible Reserves" ;") אומדן 

 High) גבוה כמויות אומדן "; " Best Estimate) ) ביותר הטוב כמויות אומדן ("; "Low Estimate) נמוך כמויות

Estimate" ;")1 בקטגוריית מותנים משאביםC,2C,3C (1C,2C,3C" ;")בהפקה (On Production ;")" אושר  

 פיתוח  הצדקת("; "Justified for Development) לפיתוח מוצדק("; "Approved for Development) לפיתוח

 באופן להתעכב עלולה פיתוח אפשרויות בחינת או  הושעתה פיתוח וכנית(("; "תDevelopment Pending בבחינה

 מעשי   אינו   פיתוח"; " Well (Abandonment)    באר("; "נטישת  Development Unclarified or on Hold)  מהותי

(Development not Viable( קונדנסט" ;")Condensate( קידוח יבש" ;)Dry Hole" ;")בקטגוריה  עתודות

1P/2P/3P (1P/2P/3P ")–  

 (. SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהול במערכת אלה מונחים כמשמעות

"BCF "–  מיליארד רגל מעוקב שהםTCF 0.001 0.0283 -או כ BCM. 

"BCM "– ( מיליארד מטר מעוקבBillion Cubic Meter .) 

"Mmcf/D "– .מיליון רגל מעוקב ליום 

"TCF "–  ( טריליון רגל מעוקבTrillion Cubic Feet שהם )BCF 1,000 28.32 -או כ BCM . 

"MMCF "– ( מיליון רגל מעוקבMillion Cubic Feet  שהם )BCF 0.001 0.00003 -או כ BCM . 

MMBBL" "–  מיליון חביות(Million Barrels) 

"MMBTU" –  , "מיליון יחידות תרמיות )"יחידות חום(Million British Thermal Units 
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 : לעיל  בדוח שימוש נעשה בהן ליחידות המרה מקדמי להלן

MMCF BCF BCM 

35310.7 35.3107 1 

 

BCM MMCF BCF 

0.0283 1000 1 

 

BCM BCF MMCF 

0.00003 0.001 1 
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  האנרגיה של החברה בחו"לתחום  1.8

 יכלל 1.8.1

כחלק מהאסטרטגיה העסקית של החברה, ומתוך כוונה לבסס את פעילותה גם בשווקי  (א)

 ביצעההתיכון, -הים במימיהחברה פיתוח נכסי הנפט של במקביל ל, האנרגיה הבינלאומיים

  .בחו"ל ובנכסי נפטבתחום האנרגיה בתאגידים בשנים האחרונות מספר השקעות החברה 

 ישטחפרויקטים ב בעיקר בתחום האנרגיה בחו"ל כוללת חברההנכון למועד הדוח, פעילות 

באמצעות  "(מדף היבשת של בריטניה)להלן: "ים הצפוני אזור המדף היבשת של בריטניה ב

שבבעלות  "(,איתקה)להלן: " (.Ithaca Energy Inc)לשעבר  Ithaca Energy Limitedחברת 

במימי מפרץ נכס נפט החברה מחזיקה ב ,נוסף לכך. ( של החברה100%ושליטה מלאה )

הכל כמפורט ובקנדה,  Newfoundlandמזרח  באזורשיון אקספלורציה ירבו מקסיקו בארה"ב

  .להלן בפרק זה

את מבנה ההחזקות העיקריות של החברה בתחום האנרגיה בחו"ל, נכון המציג להלן תרשים  (ב)

 : 31.12.2019ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delek GOM) החברה  )*( ההחזקה בחברה היא דרך חברת בת זרה המצויה בבעלות מלאה של

Holdings LLC ) 

 DKLהחברה ))**( ההחזקה בחברה היא דרך שתי חברות בת זרות המצויות בבעלות מלאה של  

Energy Limited (130061) ו- Delek North Sea Limited (12263719) .) 

 

DELEK GROUP LTD

DKL 
Investments 

Limited (Jersey)

100%

Itacha
Energy Limited

100%(**)

זכויות בנכסי 
נפט וגז בים  

הצפוני  
(בריטניה)

DKL 
ENERGY

100%(*)

זכויות בנכסי 
נפט במפרץ 

מקסיקו  
(ב"ארה)

1099494
B.C Ltd

(Canada)

100%

(קנדה)7בלוק 

70%
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 Balliwick ofג'רסי )הרשומה ב  פרטיתחברה   היא "(DKL)להלן: "  DKL Investment Limited (ג)

Jersey ) של החברה( 100%)מלאה ושליטה בבעלות.  

באמצעות , איתקהשל ( 100%)את רכישת כל הון מניותיה   DKLהשלימה 2017יוני בחודש 

סעיף בראו בעניין זה . לפרטים נוספים רכש שהופנתה לכלל בעלי המניות של איתקההצעת 

  .להלן )א(1.8.4

עוסקת בתחום חיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז ו, 27.4.2004התאגדה בקנדה ביום  איתקה

משמשת , וכן באזור הים הצפוני במדף היבשת של בריטניה נכסי נפט המצוייםמהמופק 

 מלאהושליטה  באמצעות חברות בנות בבעלותגם  , וזאתבחלק מהנכסים (Operator)כמפעיל 

המפיקה   היאנכון למועד הדוח, קבוצת איתקה  "(.  קבוצת איתקה( )להלן: "100%)  של איתקה

מדף היבשת של באזור  השניה בגודלה העצמאית ( Operatorהחמישית בגדולה, והמפעילה )

 המיוחסות לנכסיה.( 2Pצפויות )המוכחות והעתודות הכמות מבחינת בים הצפוני  בריטניה

חברת  ,"(Ithaca UK)להלן: " Ithaca Energy (UK) Limitedהתקשרה  2019מאי  בחודש (ד)

 Chevron North Seaשל איתקה, בהסכם עם חברת  (100%) מלאהושליטה בת בבעלות 

Holdings Limited. ( :לרכישת המוכרת"להלן בסעיף זה ,)"ממניותיה של 100% Chevron 

North Sea Limited  ,  לאחר השלמת   ."(עסקת שברון)להלן: "  ה בת של המוכרתחברשהייתה

 Ithaca Oil and Gas Limited   -, שינתה איתקה את שמה של החברה הנרכשת לעסקת שברון

  ."(IOGL)להלן: "

IOGL  באנגליה וויילס, ועוסקת, מאז התאגדותה, בחיפושים, פיתוח  1981התאגדה בשנת

כוללים   IOGLנכסיה העיקריים של  שטחי מדף היבשת של בריטניה.  והפקה של נכסי גז ונפט ב

זכויות בשיעורים שונים בנכסי נפט וגז מפיקים במדף היבשת של בריטניה, אשר בחלקם 

דומים  IOGLתחומי העיסוק והפעילות העיקריים של (. Operatorכמפעיל ) IOGLמשמשת 

 וסינרגטיים לתחומי פעילותה ונכסיה של איתקה כפי שהיו לפני השלמת העסקה.

והועברה התמורה, לאחר שנתקיימו כל התנאים   עסקת שברוןהושלמה    2019בנובמבר    8ביום  

לפרטים . 1לטורים מקובלים, שכללו בין היתר, קבלת אישורים רגוהמתלים שנקבעו לעסקה

בות עסקאות גידור שבוצעו על ידי החברה ר, לנהמימואופן ושברון ת עסק נוספים אודות

 להלן. 1.8.18 פרק המימון בסעיף ו )א(1.8.4פים ראו סעי ,ואיתקה

ראו ביאור   וכן ,להלן  1.8.4ראו סעיף  לפרטים נוספים אודות קבוצת איתקה, נכסיה ופעילותה 

 השנתיים הכלולים בפרק ג' לדוח זה.לדוחות הכספיים  .יט12

הרשומה חברה פרטית  היא"( Delek GOM)להלן: " Delek GOM Investments LLC (ה)

 .( של החברה100%בבעלות ושליטה מלאה של )בארה"ב 

שני ב 75%בשיעור של  זכויותבהסכם לרכישת  Delek GOMהתקשרה  2018בחודש ינואר 

 אישור נכון למועד . Tau -ו Canoe: נכסי נפט וגז המצויים בשטח מפרץ מקסיקו בארה"ב

בחודש ספטמבר הפעילות בו הופסקה.  כנכס נפט אשר Canoeזיכיון הדוח רואה החברה ב

 ,בהתאם להמלצת המפעילו  ,2019  אשר הסתיים ביוני  Tauהחל קידוח ניסיון בנכס הנפט    2018

 

", OGA" או "רשות הנפט והגז הבריטי)להלן: "  Oil and Gas Authority-ה אישור התקבל 2019 באוגוסט 8 ביום  1
 איתקה.קבוצת ל IOGL-ב השליטה להעברת בהתאמה(
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בשלב  לבור הקידוחבוצעו בקידוח פעולות לאטימה זמנית באופן שיאפשר כניסה מחדש 

 להלן. 1.8.5סעיף במאוחר יותר. לפרטים נוספים ראו 

 ( של 100%בבעלות ושליטה מלאה של )רשומה בקנדה חברה פרטית  ,B.C Ltd. 1099494 (ו)

 - פני כ-המשתרע על" 7"בלוק ברישיון בזכויות  2016מחזיקה מאז חודש נובמבר , החברה

 -מטרים מתחת לפני הים )עומק הים הוא כ 4,500 -קמ"ר בעומק מטרות מוערך של כ 2,000

. לחופי קנדה  West Orphan  -באגן ה  Newfoundlandבאזור מזרח  ממוקם  , אשר  מטרים(  1,500

  להלן. 1.8.6סעיף לפרטים נוספים ראו 

מספר הצעות  בחנה החברה 2019במהלך שנת לאסטרטגיה של החברה ואיתקה,  בהתאם (ז)

ו/או  מהכוונה להנפיק את מניותיה של איתקה במסגרתלהכנסת משקיעים לאיתקה, זאת 

על הסכם   DKLחתמה    2019בדצמבר    18ביום    .חברה קשורה שלה בבורסה הראשית של לונדון

מיליון דולר, הכולל מנגנון המרה אוטומטית למניות במקרים מסוימים.  50השקעה בסך של 

 .לדוח 1.16 סעיףלפרטים נוספים ראו 

 1.7סעיף המצורף לנספח בראו הנזכרים בפרק זה מקצועיים המונחים הגדרות של חלק מהל (ח)

 .לעיל

  עתודותריכוז נתוני  1.8.2

 נכסי הנפט והגז הטבעי של החברה בחו"להמיוחסות להדוח, העתודות  אישור נכון למועד (א)

  .באזור הים הצפוני במדף היבשת של בריטניהשל קבוצת איתקה  הנפט נכסיבכולן מצויות 

 & Netherland, Sewellי יד-עלעבור החברה שנערך הערכת משאבים  דוח ד' נספחכמצורף  (ב)

associates Inc. להלן:, מעריך העתודות הבלתי תלוי של החברה( "NSAI" " מעריך או

ובו (, SPE-PRMS"(, אשר הוכן בהתאם לכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום )העתודות

בדבר כמות העתודות והמשאבים המותנים המיוחסים  NSAIמפורטות, בין היתר, הערכות 

. ("דוח המשאביםאו " "NSAIדוח )להלן: " 31.12.2019נכון ליום  לנכסי הנפט של איתקה,

 להכללת דוח המשאבים בדוח זה. NSAIמכתב הסכמה של  'ג נספחככמו כן מצורף 

 ארבע קבוצות עיקריות, כדלקמן:לנחלקים נכסי הנפט של איתקה , NSAIעל פי דוח 

-ו West Wick, והנכסים Captainהכוללים את המאגר המפיק  ,Captainנכסי הנפט באזור  (1)

Surprise ים להם במועד הדוח עתודות או משאבים מותניםהסמוכים לו, אשר לא מיוחס 

 "(; Captainאזור )להלן: "

( ומספר נכסים Harrier-ו Stella, הכולל שני נכסים מפיקים )Greater Stella Areaפרויקט  (2)

 "(; GSAפרויקט )להלן: " נוספים אשר נכון למועד הדוח אינם מפיקים

נכסים קבוצת המקבץ נכסי נפט בהם חברות בנות של איתקה משמשות כמפעיל )להלן: " (3)

 "(; בתפעול

הנכסים קבוצת וצת איתקה )להלן: "חברות מקבעל ידי מקבץ נכסי נפט שאינם בתפעול  (4)

 "(.האחרים

משאבים וכמות ה (P2)המוכחות והצפויות  העתודותכמות להלן מובאים פרטים בדבר  (ג)

, המיוחסים לחלקה של איתקה בכלל נכסי הנפט שלה (2C) באומדן הטוב ביותר המותנים
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. 2( "MBOEלהלן: "ערך לחבית נפט )-במונחי אלפי שווה, 31.12.2019)במאוחד(, נכון ליום 

להלן  1.8.4לפרטים נוספים בדבר המשאבים המיוחסים לנכסי הנפט של איתקה ראו בסעיף 

  ובדוח המשאבים.

 

 

 3מידע כללי על תחום הפעילות 1.8.3

משתנה בהתאם למיקום הפרויקטים, בין היתר, פעילות החברה בתחום האנרגיה בחו"ל 

  הרגולטורי שחל באזורי הפעילות השונים.כתוצאה מהמשטר 

  שינויים החלים בוהמבנה תחום הפעילות ו (א)

פעילות חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי היא פעילות מורכבת ודינאמית, הכרוכה 

בעלויות משמעותיות ובחוסר ודאות משמעותי ביותר לגבי עלויות, לוחות זמנים, הימצאות 

והיכולת להפיקם תוך שמירה על כדאיות כלכלית. כתוצאה מכך, חרף נפט או גז טבעי 

לעתים הקידוחים אינם משיגים תוצאות חיוביות ואינם מביאים  ההשקעות הניכרות,

למידע כללי נוסף אודות  להכנסות כלשהן או אף מביאים לאובדן רוב ההשקעה או כולה.

 .)א( לעיל1.7.3סעיף בעי ראו מאפייני פעילות החיפוש, הפיתוח וההפקה של נפט וגז ט

בריטניה ובארה"ב מדף היבשת של במרבית האזורים שבהם מצויים נכסי הנפט של החברה ב

קיים שוק משוכלל ביותר הן של נפט והן של גז, ובמרבית המקרים ניתן למכור את 

 

 ,1:6ההמרה ליחידות שוות אנרגיה נערכה בהתחשב בנתונים האלה: יחס ההמרה של גז טבעי הינו  –מפתח ההמרה   2
BOE to mmcf  6קרי כל MMCF 1-שווה ערך ל BOE  1:1 מפתח ההמרה ליחידות נפט וגז נוזלי הינו ביחס שלמפתח 

BOE to bbl 1 קרי כל bbl 1-שווה ערך ל BOE . 

יחידות שוות אנרגיה עלולות להיות מטעות בייחוד אם השימוש בהן נערך בלי להביא בחשבון מאפיינים  –אזהרה       
 .נוספים; ההמרה מבוצעת לפי יחס אנרגטי בשריפה אך אינה מייצגת שווי כלכלי זהה

 BP Statistical Review of Worldעל בעיקר  יםבסעיף זה מבוסס המפורטיםנתונים הכלליים אלא אם צוין אחרת, ה  3
9)Energy (June 201 חברהה ידיעת למיטב םוהינ: 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-
economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf 

 
 

 מקבץ הנכסים

 (P2עתודות )

ערך חבית -אלפי שווה
 (MBOE)נפט 

 (C2)משאבים מותנים 

ערך חבית -אלפי שווה
 (MBOE)נפט 

 Captain 88,648.6 29,136.6נכסי אזור 

 GSA 35,856.2 32,104.1פרויקט 

 37,349.3 3,702.0 (Opereatedבתפעול קבוצת איתקה )נכסים 

 44,421.6 1,521.8 (Non-Operatedנכסים אחרים )

 66,464.5 206,275.7 כלל נכסי איתקהל סה"כ
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ההידרוקרבונים המופקים ישירות דרך צנרת הולכה הקיימת במרחק קילומטרים ספורים 

  Open Accessחדש, בתמורה לתשלום דמי שימוש. בחלק מהמקרים אף מדובר בצנרת    מפיתוח

שמחיריה בדרך כלל )לא תמיד( מפוקחים. במקרים רבים אף ניתן למכור את ההידרוקרבונים 

כבר בכניסה לצנרת במחיר המגלם הנחה מסוימת על מחיר השוק בסכום דומה לעלויות 

 חלופות ההולכה האלטרנטיביות. 

בודד או מספר או זיכיון רישיון של בשטחו  מצוישדה נפט או גז  ובקנדה טניה, ארה"בבברי

כלול שי, וכל שדה יכול ידי רשויות הגז והנפט הרלוונטיות-שניתנים על או זיכיונות רישיונות

הרשויות המפקחות על נכסי הנפט של החברה לפרטים בדבר  .טבעי מספר מאגרי נפט ו/או גז

 להלן. 1.8.22בחו"ל ראו בסעיף 

 Joint Operatingברישיונות בהם ישנם מספר שותפים נחתם הסכם תפעול משותף )

Agreement אשר מסדיר את פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה בין השותפים בנכסי הנפט ,)

שדות הנפט או הגז, המשתרעים מ חלקלגבי "(. JOA" או "הסכם התפעול המשותף)להלן: "

על הסכם נוסף הנקרא הסכם איחוד ומים השותפים השונים על יותר מרישיון אחד, חת

(Unitisation and Unit Operating Agreement  אוUnitisation and Joint Development Operating 

Agreement  המאוחדים, לרבות פעולות הפקה של נפט וגז בנכס  ( המסדיר את הפעילות בשטחים

 "(.הסכם איחוד)להלן: "

  בריטניה (1)

, אירופהבגודלה ב שנייההוהגז הטבעי בריטניה היא מפיקת הנפט  ,חברהלמיטב ידיעת ה

 מדף היבשתממאגרים שבשטח    בריטניהב  מופקיםוהנפט  הטבעי  הגז  החלק המכריע של  כאשר  

קיימת צנרת ענפה בשטח מדף היבשת של בריטניה "(. Offshore)"בים הצפוני  של בריטניה

המצויים בפלטפורמות המצויות בים לטרמינלים המובילה את הנפט והגז הטבעי המופק 

 .בחופי בריטניה

 ארה"ב (2)

עולם, וקנדה היא ב שונהמפיקת הנפט והגז הטבעי הרא היאלמיטב ידיעת החברה, ארה"ב 

 טבעי הרביעית העולם.מפיקת הנפט והגז ה

, קיים ניסיון עשיר ורב שנים של חיפושים, Tauבו מצוי נכס הנפט  ,במפרץ מקסיקו בארה"ב

פיתוח והפקה של נכסי נפט וגז, וכפועל יוצא תשתיות טיפול והולכה של נפט הינן שכיחות 

ביותר. במרבית המקרים, פיתוח של נכסי נפט וגז באזורים שבהם מצויים נכסי הנפט של 

בים ודומים והן על החברה מבוססים הן על ידע וניסיון מקומי שנצבר ביחס לנכסים קרו

שימוש נרחב בתשתיות קיימות. נסיבות אלה, לרוב, גורמות לכך שתהליך הפיתוח של נכסי 

נפט יהיה קצר יותר ובעל הוצאות הון נמוכות יותר מאשר מקבילות רבות במקומות אחרים 

 בעולם. 

 

 קנדה (3)

 -במרחק של כלגבי נכס הנפט של החברה בקנדה יצוין כי מכיוון שהינו מצוי במים עמוקים 

ק"מ מזרחית לניופאונדלנד שבמזרח קנדה, ככל שתהיה תגלית נפט או גז משמעותית  350

  שתאפשר פיתוח מסחרי של הנכס, עלויות הפיתוח תהיינה גבוהות יחסית.
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 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות (ב)

פעילות חיפוש, פיתוח והפקה של בצעת  במדינות אשר בשטחיהן מתלפרטים אודות הרגולציה  

 להלן. 1.8.22ראו סעיף נפט וגז טבעי 

  בתחום וברווחיותושינויים בהיקף הפעילות  (ג)

תעשיית הנפט והגז העולמית מושפעת מאד משינויים ברמות ההיצע והביקוש, ומחירי הנפט 

חירי הנפט הגולמי מאופיינים בתנודתיות רבה. שלושה גורמים משמעותיים המשפיעים על מ

 OPEC – Organization of the)הגולמי הינם היקף האספקה של נפט ממדינות אופ"ק 

Pertoleum Exporting Countries) ,4  היקף האספקה של נפט ממדינות שאינן חברות באופ"ק

ורמת הביקוש העולמית לנפט גולמי. מחירי הנפט הגולמי מושפעים גם מיכולות הייצור 

 .ועלויותיהן, ומרמת ההתפתחות של יכולות הפקת אנרגיות נקיות או זולות יותר

  בריטניה (1)

וירדה בשנים שלאחר מכן, ירידה אשר  90 -הפקת נפט בבריטניה הגיעה לשיא בשלהי שנות ה

-בכ  בריטניה הגדילה את שיעור הפקת הנפט  2018-2017, ובמהלך השנים  2014התמתנה בשנת  

 , ומאז ירדה. 2005צריכת נפט בבריטניה הגיעה לשיא בשנת התאמה. ב, 9.2%-ובכ 8.5%

וירדה בשנים שלאחר מכן,  2000-תחילת שנות הבהגיעה לשיא  הפקת הגז הטבעי בבריטניה

 הגזשל תפוקת ההפקה עלתה  2017-2015במהלך השנים  .2014ירידה אשר התמתנה בשנת 

, ואף 2019. מגמת הירידה נמשכה גם בשנת 3.1%-הייתה ירידה של כ 2018, ובשנת הטבעי

 , ומאז ירדה.2010הגיעה לשיא בשנת . צריכת הגז הטבעי 2018בצורה חדה יותר משנת 

, הפקת הנפט ירדה בקצב מהיר יותר מאשר הצריכה, והפכה את בריטניה 2010החל משנת 

ניכר גידול בהפקת נפט   2017-2015לתלויה ביבוא של נפט גולמי ושל מוצרי נפט. אולם, בשנים  

חלה בשנים הגידול מיוחס להפקה משדות חדשים שה. כאשר הצריכה נשארה קבועה יחסית

ידי משרד האנרגיה ושינוי האקלים הבריטי -, ולמדיניות עידוד תחום הנפט והגז על2014-2015

(Department of Energy & Climate Change),  בין היתר, במתן הטבות מס ובהורדת שיעורי

  .5המס על פעילות בתחום האמור

למרות היותה יבואנית של נפט ומוצרי נפט גולמי, בריטניה היא עדיין אחת מיצרניות 

 ויצואניות הנפט הגדולות ביותר באירופה. 

הנפט והגז הטבעי יישארו ( OGA)להלן:   Oil and Gas Authority -ה בהתאם לפרסומים של

בריטניה  המדף היבשתי של שטחחלק חשוב מתמהיל האנרגיה של בריטניה, וההפקה מ

, בשטח מדף OGA-ה על פי הערכתבריטניה. בהאנרגיה  יחיונית כדי לעמוד בביקושנשארה 

מיליארד שווה  20עתודות בהיקף שעולה על  2019היבשת בבריטניה קיימות נכון לסוף שנת 

מיליארד חביות נפט   3.9  -גבוהות ב  2050שנת  עד לתחזיות ההפקה  ו  ,(BBOEערך חביות נפט )

(BBOE ,)בין היתר, בשל הארכת רישיונות . גידול זה נובע2015שנת תחזיות מבהשוואה ל ,

הפקת נפט ויישום שיטות ל תגליות חדשות שנמצאו עתודות נוספות בנכסים,גילוי הפקה, 

 

, כווית, עיראק, המשוונית גינאה, גבון, איראן, אקוואדור, אנגולה'יריה, אלג המדינות בארגון חברות, הדוח למועד נכון  4
 וונצואלה.-ו הערביות האמירויות איחוד, סעודיה, ונגוק, ניגריה, לוב

 :שפורסם באתר רשות הגז והנפט הטבעי הבריטית OGA Overview 2019: ראו     5

https://www.ogauthority.co.uk/media/5407/oga-overview-2019-low-res.pdf   
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להאריך את החיים הכלכליים של השדה עשויות אשר  (Enhanced Oil Recoveryמוגברת )

   ."(EOR" )להלן:

 ארה"ב וקנדה (2)

, בין היתר, בעקבות גידול הטבעי  בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית במחירי הנפט והגז

 והגז הטבעי  צרכנית הנפטהמפיקה ומשמעותי בהפקת הנפט והגז בארה"ב. ארה"ב הינה 

, 20.2% -כו 19.7%-כהיוותה צריכת הנפט של ארה"ב  2017-ו 2018ים בשנ .הגדולה בעולם

של צריכת הגז הטבעי היוותה  באותן שנים , כאשרמכלל צריכת הנפט העולמית בהתאמה

 2004מכלל צריכת הגז הטבעי העולמית. החל משנת  ,, בהתאמה21.1%-כ-ו 21.2%-ארה"ב כ

 2009הפקת הגז הטבעי והנפט, בהתאמה, בארה"ב נמצאות בעלייה מתמדת, ומשנת  2008-ו

ארה"ב צפויה להמשיך   ת בעלייה מתמדת.ונמצא ה,והנפט, בהתאמ צריכת הגז הטבעי  2012-ו

ולהוביל בראש רשימת צרכניות הנפט בעולם בשנים הקרובות. לאור הגידול בהפקה של נפט 

וגז טבעי בארה"ב הפכה ארה"ב בשנים האחרונות ליצואנית "נטו" של נפט וגז טבעי )היינו: 

פט והגז הטבעי בארה"ב הינו שוק מייצאת יותר נפט וגז מאשר היא מייבאת(. יצוין, כי שוק הנ

גל לקלוט את כל משוכלל ומפותח, בו רוב הנפט והגז המופק נמכר לשוק המקומי המסו

 .6הכמויות המופקות

-היוותה צריכת הנפט של קנדה כ 2017-ו 2018. בשנים קנדה גם היא יצואנית נטו של נפט וגז

ותן שנים היוותה צריכת הגז בהתאמה מכלל צריכת הנפט העולמית, כאשר בא  5.4%-וכ  5.7%

עיקר הפקת  ., בהתאמה מכלל צריכת הגז הטבעי העולמית3.2%-כ-ו 3%-כ קנדההטבעי של 

כיום היצע המצויים במערב המדינה.    הנפט של קנדה נעשית מחולות הנפט ושדות הנפט הכבד

משולב באופן הקנדי  גז הטבעישוק ה כמו כן, .הגז הטבעי של קנדה עולה על הביקוש המקומי

אינטגרלי עם השוק האמריקני, ובשל כך קנדה מייצאת לארה"ב את ההיצע העודף של הגז 

 גז טבעי מארה"ב למרכז קנדה. של הטבעי שלה, וגם מייבאת כמות קטנה יותר 

 התפתחויות בשווקים או שינויים במאפייני לקוחות (ד)

לקים החלופיים, עשויות להשפיע על תנודות במחירי הנפט והגז, כמו גם תנודות במחירי הד

ידה )אם -המחירים שאותם תוכל לקבל החברה מלקוחותיה בגין נפט ו/או גז טבעי שיימכר על

וככל שיעלה בידה להשיג את מטרותיה ולהגיע להפקה מסחרית בנכסיה בארה"ב ובקנדה(, 

לכלי ועל אשר ישפיעו על כדאיות ההפקה, על קבלת ההחלטה אם פיתוחו של מאגר כלשהו כ

  החלטת החברה אם להיכנס לפעילות חיפושים ו/או פיתוח, אם לאו.

ועד ינואר   2014שנרשמה החל מחודש יוני   50%  -בשיעור של כירידת מחירי הנפט  כך לדוגמא,  

, ובעקבות כך, חלה ירידה הביאה לירידת הביקוש לציוד קידוחים ולספקי שירותים 2015

  .7הקידוחבתעריפיהם של ספקי השירות ובמחירי ציוד 

  שינויים טכנולוגיים (ה)

 

: (EIA:)להלן  U.S. Energy Information Administration -ראו באתר ה   6
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/AEO2020%20Full%20Report.pdf 

 "  EIA "following decline in oil pricesOilfield costs fall -אתר ה מתוך  7

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=21712 



 289 - א

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהפקה המסחרית בארה"ב של נפט וגז טבעי ממאגרי 

Shale.  Shaleאבן מאגר קשה )חרסית או פצלים( בעלת מוליכות ונקבוביות נמוכות.  אהי

מתאפשרת באמצעות יישום טכנולוגיות של סדיקה  אלוהפקת הנפט או הגז מפצלים 

 Horizontal( וקידוחים אופקיים )Hydraulic Fracturing, or Frackingהידראולית )

Drillingפי נתוני ה-(. על- U.S. Energy Information Administration ה(- EIA בשנת ,)

2000 Shale Gas היווה  2010מתפוקת הגז הטבעי בארה"ב, בשנת  1% -היווה כShale Gas 

 -כ 2035, עד שנת EIA -פי הערכות ה-מתפוקת הגז הטבעי בארה"ב. על 20% -כבר למעלה מכ

 . Shale Gasמתפוקת הגז בארה"ב תתבסס על  46%

במסגרת תהליכי הפקה רגילים, אך ניתן כיום במאגרים אינו מנוצל המצוי  מהנפטגדול חלק 

להפיק חלק ממנו על ידי שימוש בטכניקות הפקה מורכבות יותר כגון שימוש בהזרקת חום, 

( או גזים אחרים. טכניקות אלו משמשות בהצלחה במספר 2COחמצני )-כימיקלים, פחמן דו

. הפקה EOR - Enhanced Oil Recoveryשם מדינות מזה עשרות שנים, והן מוכרות ב

מסך כמות הנפט המופקת בעולם. רשות האנרגיה הבינלאומית   2%  -מהווה כ  EORבטכניקות  

(IEAצופה כי שיעור זה יגדל לכ )- 2040עד לשנת  4%. 

 .לעיל ()ה1.7.3סעיף למידע נוסף אודות שינויים טכנולוגיים ראו 

 הפעילותגורמי הצלחה קריטיים בתחום  (ו)

 לעיל. )ו(1.7.3 סעיףראו  גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילותלמידע אודות 

 שינויים במערך חומרי גלם וספקים (ז)

 להלן. 1.8.16 סעיף ראו שינויים במערך חומרי גלם וספקיםלמידע אודות 

 כניסה ויציאה חסמי (ח)

חסמי הכניסה העיקריים של תחום הנפט והגז הינם הצורך בקבלת היתרים ורשיונות לביצוע 

חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי מאת הרשויות המוסמכות בכל מדינה אשר 

ו/או מבעלי הקרקע,  8כסיה של החברה ובכפוף לרגולציה החלה בכל אזורבשטחיהן מצויים נ

וכן קיומה של יכולת פיננסית לביצוע השקעות כספיות בהיקף נרחב וברמת סיכון גבוהה 

יחסית, הדרושות לביצוע הפעילות בתחום. כמו כן, עיסוק בתחום הפעילות דורש מומחיות 

 רבה, לרבות לצורך איתור נכסים מתאימים לחיפוש או הפקה. 

פעילות הינם חובת פירוק מתקני הפקה לפני נטישת שטח חסמי היציאה העיקריים מתחום ה

ד. בנוסף, עקב היכולות המקצועיות ו, הכרוכה לעתים בעלויות משמעותיות מאוגז נכסי נפט

והכלכליות הנדרשות בתחום הפעילות מספר הקונים הפוטנציאליים לנכסי נפט וגז, הוא 

הנכסים במחיר המתאים ולצאת לעתים מוגבל, דבר העלול ליצור עיכוב ביכולת למכור את 

 מתחום הפעילות.

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות (ט)

השימוש באנרגיה מתחדשת בבריטניה, בעיקר בסקטור החשמל, הוכפל בעשור האחרון. עם 

על פי  זאת, נפט וגז טבעי ממשיכים להיות החלק הארי בצריכת האנרגיה של בריטניה.

 

 .להלן 1.8.221.8.22על תחום הפעילות ראו סעיף  האודות הרגולציה החל לפרטים  8
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עשוי השימוש באנרגיות מתחדשות  2030שנת לד פרסומים של סוכנות האנרגיה העולמית, ע

 .בבריטניה 50%מעל להיות 

בארה"ב וקנדה קיימת מגמה של גידול ביצור אנרגיה ממקורות מתחדשים )ובעיקרם ייצור 

חשמל מאנרגיה סולארית, רוח ומפלי מים( המחליף שימוש בנפט, גז ופחם. כך, בשנים 

להגברת השימוש במקורות אנרגיה חליפיים ופחות האחרונות נעשים מאמצים בארה"ב 

הנפט צריכת ואולם נכון להיום מקורות אלה אינם משפיעים באופן משמעותי על  .מזהמים

האנרגיה  תצריכסך מבהתאמה  69%-וכ 71%-כ 2018-ו 2017 , שהיוו בשנתוהגז הטבעי

 .בארה"ב

 מבנה התחרות בתחום הפעילות (י)

 להלן. 1.8.11לפרטים אודות מבנה התחרות בתחום הפעילות ראו סעיף 

 תחום הפעילותהקורונה והשפעתו האפשרית על משבר  (יא)

מקרו  היווצרותה של סביבההתאפיינה ב 2020תחילתה של שנת , לעיל 1.6.6כמפורט בסעיף 

יף קורונה ומאתגרת. התכווצות הביקוש לנפט עקב התפשטות נג חסרת תקדיםכלכלית 

(Covid-19ו ) הסכמות ביטולOPEC+ שוק הנפט בקיצונית  תיותתנוד הובילו ליצירת

אשר  WTI -וה  Brent-שווקים הפיננסיים. תופעות אלו הובילו לירידות חדות במדדי הבו

הובילו להשפעה לרעה על המחירים בשוק הנפט ועל מאזני חברות האנרגיה. נכון למועד אישור 

הדוח, השוק מתאפיין בתנודתיות מוגברת, המובילה, בין היתר, לתנודיות קיצונית במחירים. 

צפי לירידה חדה במחירי החוזים העתידיים של מוצרי האנרגיה  ביןבצורה קיצונית השוק נע 

כאשר מלאי הנפט ממשיכים  זאת ,פי לעלייה והתאוששות במחירי החוזים העתידייםלבין צ

אל אחסון במתקנים צפים. הדאגה בקשר לקיומן של  אט אטלהתמלא וסוחרים עוברים 

 יכולות אחסון צפויה לגרום ללחץ משמעותי על מחירי השוק ועל תנודתיות בעקומת המחיר. 

החליטה איתקה להקפיא בשלב זה חלק מסוים במסגרת ההתמודדות עם משבר הקורונה 

 2020( בשנת Capexבמטרה לצמצם את סך ההוצאה ההונית ) 2020מתוכניות העבודה לשנת 

מיליון דולר, ובמקביל לכך פועלת איתקה במטרה לצמצם את  125 -מיליון דולר לכ 250 -מ

יו עשויים עלות ההפקה הממוצעת ליחידה. איתקה מעריכה כי משבר הקורונה והשלכות

 להשפיע לרעה ובאופן מהותי על כושר ההפקה היומי בנכסיה בשיעור שעשוי להיות מהותי. 

גם את המשך פעילותה  , קיימה איתקה מספר פעולות שמטרתן לאפשר תפשטות הנגיףנוכח ה

ל התפשטות הנגיף בעת הנוכחית. איתקה פעלה בצורה ממוקדת בכדי להפחית את הסיכון ש

העובדים עמה, זאת במטרה להגן הן על בריאות עובדיה והן על  פקיםבקרב עובדיה והס

נוכח  איתקההתה . הסיכון העסקי החמור ביותר שזיאיתקהההיבטים התפעוליים ב

מיים השונים, ה בקרב עובדיה הפועלים במתקנים היא האפשרות שהדבקהתפשטות הנגיף, הי

לפגוע בפעילות השוטפת בנכסי  תוביל לעצירה כוללת של פעילות ההפקה. הדבקה זו יכולה

, המהווים את הנכסים המהותיים ביותר מבין כלל נכסי Captainובאזור    GSAהנפט בפרויקט  

 בחומרתו של הסיכון ופעלה כאמור.  איתקהאיתקה. בהתאם לכך הכירה 

על מתקני ההפקה הימיים   לצורך הקטנת הסיכון, איתקה הקטינה את היקף כוח האדם המצוי

לשימור פעילות ההפקה ולביצוע פעולות תחזוקה קריטיות. כמו   ף המינימלי הנחוץלכדי ההיק

שאף אם יתגלו מקרים חיוביים על גבי  טיחלהב שנועדו לאפשר לאיתקהכן, ננקטו צעדים 
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שיש ולהעביר חזרה אל אזורי החוף עובדים  המתקנים, תעמוד לרשות איתקה היכולת לבודד

. מעת תחילת התפשטות הנגיף, לא נמצאו מקרי הדבקה על גבי המתקנים חשד כי נדבקו בנגיף

תקה מתופעלים על הימיים של איתקה. נכון למועד אישור הדוח, כלל היבטי הפעילות של אי

 ידי כוח אדם מינמלי. 

בה ולפגוע פעילותה של איתקה ככל שמשבר הקורונה ימשך, עלול הדבר להשפיע לרעה על 

לגייס כספים לצורך מימון מחדש או לייקר את ה בהיבטים שונים, ובכלל זאת לפגוע ביכולת

לבנקים  ותיהלעמוד בפירעון התחייבוי איתקה ה שללפגוע ביכולתעלות המימון מחדש; 

ומחזיקי אגרות החוב )ריבית וקרן(; לגרום לארועי הפרה אשר יקנו למלווים עילה להעמדת 

בחלק  ושותפיה איתקההלוואות השותפות לפרעון מיידי; לפגוע בחוסנם הכלכלי של לקוחות 

לפגוע , במישרין או בעקיפין; איתקה, דבר שעשויה להיות לו השפעה לרעה על מנכסי הנפט

תיה ממכירת נפט וגז טבעי, לגרום לעיכובים ושיבושים בתכניות העבודה של איתקה  בהכנסו

 להלן. )ב(1.8.26סעיף ראו לפרטים נוספים  .בנכסי הנפט השונים ועוד
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 נכסי הנפט של החברה בחו"ל  בדבר פרטים

 ים הצפוניאזור המדף היבשת של בריטניה בב איתקהשל נכסי הנפט  1.8.4

 כללי (א)

את רכישת כל הון מניותיה של אתיקה באמצעות הצעת רכש,  DKL  כאמור  השלימה  2017בחודש יוני   (1)

 Alternative Investment Market (AIM)מהמסחר בבורסה איתקה מניות  ובעקבות זאת נמחקו

לפרטים נוספים בדבר הצעת  9.טורונטו בקנדה Toronto Stock Exchange (TSXבלונדון ובבורסה )

-2017-01)מס' אסמכתאות:  6.6.2017 -ו 4.5.2017הרכש, ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 

  , בהתאמה(.2017-01-057558 -ו 045465

לביצוע  OGA -ה ידי-זכתה איתקה בשלושה רישיונות חדשים במכרז שנערך על 2018מאי  בחודש (2)

 -  Vorlich West-ו Courageous -, מהם שני רישיונות בבריטניהת מדף היבששטח קידוחי נפט וגז ב

 )ז(1.8.4כמתואר בסעיף  נמצא באזור אחרש Blueskyוהרישיון  ,GSA ם חלק מפרויקטמהוויאשר 

 להלן.

 עסקת שברון (3)

חברת בת  ,Ithaca Energy (UK) Limitedהתקשרה  2019מאי  חודשבלעיל,  )ד(1.8.1כאמור בסעיף 

ממניותיה של  100% עסקת שברון, אשר במהלכה נרכשו( של איתקה, ב100%בבעלות ושליטה מלאה )

IOGLהושלמה העסקה והועברה התמורה, לאחר שנתקיימו כל התנאים  2019בנובמבר  8ביום , ו

המתלים שנקבעו לעסקה. במסגרת העסקה העבירה המוכרת לאיתקה את הבעלות במלוא הון המניות 

מיליוני   200מיליארדי דולר )לא כולל פיקדון בסך    1.477  -, ואיתקה שילמה למוכרת סך של כIOGL  של

מיליון דולר בגין הון  50 -דולר שהופקד במועד החתימה על הסכם הרכישה(. בנוסף שולם סך של כ

המשיכו להיות מועסקים לאחר השלמת העסקה. החל ממועד  IOGLעובדים של  450 -חוזר, וכ

נכסיה של בקשר עם  IOGLמה, קיבלה על עצמה איתקה את כל הזכויות וההתחייבויות של ההשל

IOGLוכן מתקני 10, הכוללים, בין היתר, עשרה שדות נפט וגז מפיקים בשטח מדף היבשת של בריטניה ,

    IOGL  –    Heatherלמעט שני נכסים לא מפיקים בבעלות  ,  הפקה, טיפול ואחסון, והכל כמפורט להלן

הכרוכות עלויות הכי אך   IOGLאשר לגביהם סוכם כי האחריות להם תיוותר בידי  Strathspey-ו

לפרטים בדבר מימון העסקה, ראו בפרק  .המוכרתיוטלו על  IOGLבידי  האטימה והנטישהבביצוע 

 להלן. 1.8.18המימון בסעיף 

 

 19.9% -כ החברה החזיקה 20.10.2015 מיוםהתבצעה במספר שלבים, החל  DKLכל הון המניות של איתקה באמצעות  רכישת  9
החברה  החזיקה 4.6.2017ועד ליום  3.5.2017לאחר השלמת הצעת הרכש במהלך התקופה שבין  ,איתקה של המונפקות מהמניות

הושלם ביצוע הרכישה הכפויה של יתרת מניות  5.6.2017 וביום, איתקה של המונפק המניות מהון 94.2% -בכ( DKL)באמצעות 
 זה בפרק הנתונים כל, לכך בהתאם. (100%) איתקה של מניותיה הון בכל( DKLאתיקה שלאחריה החזיקה החברה )באמצעות 

הנפט של איתקה  יבנכס וההוצאות ההכנסותהשקעה המצטברת, בחלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה ל המתייחסים
  הרלוונטיים.במועדים משקפים את שיעורי ההחזקה במניות איתקה  2018-2016בגין השנים 

שבתפעול קבוצת איתקה ומקבץ נכסי  Alba, Erksine, Alderמקבץ נכסי הנפט המפיקים , nCaptaiובכלל זאת נכס הנפט המפיק   10
, שאינם בתפעול קבוצת איתקה. לפרטים Britannia, Brodgar, Callanish, Enochdhu, Jade, Elgin-Franklinהנפט המפיקים 

 בדבר נכסים אלו ראה פירוט בטבלאות להלן.
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 מפת נכסי איתקה (4)

, קבוצת הנכסים בתפעול איתקה וקבוצת הנכסים GSA, פרויקט Captainנכסי אזור נכסי הנפט של איתקה נחלקים כאמור לארבע קבוצות עיקריות: 

 האחרים. 

 :להלן מפה המציגה את מיקום נכסי הנפט של איתקה במדף היבשת של בריטניה באזור הים הצפוני



 294 -א 

 

 

 

 תוני משאבים ותזרים מזומנים ביחס לכלל נכסי איתקה )במאוחד(נ (ב)

 כללי (1)

 לכלל נכסי הנפט של איתקה מזומנים מהוון המיוחסים נתוני משאבים ותזרים מובאיםלהלן 

 .NSAI)במאוחד(. כל הנתונים המפורטים להלן מבוססים על דוח 

, מותנים בקבלת התחייבות , המשאבים המותנים המיוחסים לנכסי הנפט של איתקהNSAIעל פי דוח  

נמצאים  NSAIכל המשאבים המותנים בדוח  לפיתוח השדות והשלמת תכניות הפיתוח של הנכסים.

ציינה בדוח המשאבים כי  NSAI(. Development Pendingבבחינה ) של הצדקת פיתוחבשלב 

הערכותיה ביחס למשאבים המותנים אינן מגלמות את האפשרות שלא יתקיימו התנאים בהם מותנים 

של כל המשאבים המותנים יוביל אין כל ודאות כי פיתוח של חלק או  המשאבים האמורים, וכן ציינה ש

 .להפקה מסחרית מהנכסים

 בדוח המשאבים מפורטות הנחות והסתייגויות שונות של מעריך העתודות, ובכלל זאת צוין בדוח כי

ביצעה את הערכת העתודות והמשאבים המותנים בהתאם לכללי ההערכה המקובלים  NSAIא( )

לצורך הכנת  אתרים השוניםלא ביקרה ב NSAI( )ב  ;(SPE Standardsבתחום בקרת שדות נפט וגז )

עשתה שימוש  NSAI )ג( ;ולא בדקה את התפעול המכני של המתקנים והבארות או את מצבם הדוח

, ממקורות פומביים וממידע לא חסוי איתקה( והנדסי שהתקבל מידי geoscienceבמידע גיאולוגי )

לא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת מענייני איכות הסביבה. יחד עם זאת,   NSAI(  ד);  NSAIהמצוי בידי  

כי לא ידוע לה על חבות אפשרית בנוגע לענייני איכות הסביבה העלולה להשפיע באופן  NSAIציינה 

ודות המוערכת בדוח העתודות, ועל כן לא כללה בדוח העתודות עלויות שעלולות מהותי על כמות העת

ציינה כי ההערכות בבסיס הדוח כפופות לסיכונים ואי ודאויות אשר  NSAI( הלנבוע מחבות כאמור; )

 הזכויות  אתלא בחנה    NSAI(  ו)  ;יכולים לגרום לשוני בתוצאות בפועל אל מול התוצאות החזויות בדוח

 .והיקפן הזכויות סוגערכה בחינה עצמאית לגבי  או בנכסים החוזיות

העתודות והמשאבים המותנים בדבר כמויות  NSAIהערכות  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד
מידע צופה פני  המיוחסים לנכסי הנפט של איתקה, המפורטות בדוח זה ובדוח המשאבים, מהוות "

 . )להלן: "חוק ניירות ערך"( 1968-, התשכ"חבחוק ניירות ערך תוכמשמעו "עתיד
מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר, שנתקבל  האמורותההערכות 

כמויות ואשר לגביהן לא קיימת כל ודאות.  NSAIוהינן בגדר הערכות והשערות בלבד של  ,מהקידוחים
שונות מההערכות וההשערות  להיותשיופקו בפועל עשויות ונוזלי הנפט הקונדנסט  , הגז הטבעיהנפט, 

הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע 
ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של למוצרי האנרגיה האמורים וביקוש 

הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול  וההשערותההערכות  המאגרים.
של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי, לרבות כתוצאה מהמשך 

 נכסי הנפט. ההפקה מ
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 העתודות המיוחסות לכלל נכסי הנפט של איתקה )במאוחד( (2)

  נתוני כמויות .א

 פרטים בדבר כמות העתודות המיוחסות לכלל נכסי הנפט של איתקה )במאוחד( להלן

 

( הן העתודות הנוספות אשר אינן צפויות להיות Possible Reservesעתודות אפשריות ) -אזהרה 
שהכמויות   10%(. ישנו סיכוי של  Probable Reservesמופקות באותה מידה כמו העתודות הצפויות )

(, בצירוף כמות Proved Reservesשיופקו בפועל יהיו שוות או גבוהות מכמות העתודות המוכחות )
 Possible( ובצירוף כמות העתודות האפשריות )Probable Reservesהעתודות הצפויות )

Reserves.) 

  התזרים המהווןנתוני  .ב

להלן יובאו נתוני תזרים המזומנים המהוון הנובע מהעתודות המפורטות לעיל )להלן בסעיף זה: 

 "(. התזרים"

לצורך התזרים מבוססים על נתונים והערכות שמעריך הפרמטרים הכלכליים בהם נעשה שימוש 

  כדלקמן:לעניין זה, יצוין העתודות קיבל מאיתקה. 

, ומחיר Brent  -מחיר הנפט ונוזלי הנפט, לצורך התזרים, מבוסס על עקומת המחירים העתידיים של ה .1

 . 12, בהתאמות מסוימותNBP11  -הגז הטבעי, לצורך התזרים, מבוסס על עקומת המחירים העתידיים ב

 

11  NBP – Balancing PointNational  ,משמשת כנקודת מסחר של גז טבעי בבריטניה. 
מחירי הנפט והגז הטבעי ששימשו לצורך התזרים )לפני התאמות( בחמש שנות התזרים הראשונות. לנתונים להלן פרטים בדבר   12

  נוספים ראו בדוח המשאבים. 

 ( MMBTU  -טבעי )דולר ל גז ( לחבית)דולר  נפט  ונוזלי  נפט 
2020 60.91 4.806 

2021 62.76 5.627 

2022 66.06 5.838 

2023 70.57 6.198 

2024 72.94 6.325 

 

 )במאוחד( כלל נכסי הנפט של איתקהעתודות ב

 
 נפט כבד

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נפט כבד
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 נפט קל
אלפי  
 חביות

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נוזלי גז
(NGL) 

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 ערך-ווהש
 חבית נפט
(MBOE) 

 חלק החברה במשאבים  (100%משאבים בנכס הנפט ) סוג המשאבים

 83,736 178,781 1,492,615 60,447 26,170 230,555 7,587 133,954 (P1מוכחות )

 72,322 3,543 101,848 16,570 34,649 478,074 73,311 49,651 צפויות

מוכחות + צפויות 
(P2) 133,387 252,092 1,970,690 95,095 42,740 332,403 11,130 206,276 

 98,291 4,253 125,894 21,181 51,151 641,949 100,443 72,440 אפשריות

מוכחות + צפויות 
 205,827 352,535 2,612,638 146,246 63,921 458,298 15,382 304,566 (3P+ אפשריות )
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להלן )להלן:   )ג(1.8.18בתזרים לא נלקחו בחשבון עסקאות גידור שנעשו על ידי איתקה, כמפורט בסעיף  

 "(.עסקאות הגידור"

, מבוססים על לצורך התזרים נתוני המחירים שנמסרו למעריך העתודות: השלכות משבר הקורונה

משבר )להלן: "על רקע התפרצות מגיפת הקורונה    .(31.12.2019סמוך למועד הדוח )המידע שהיה ידוע  

ירידות   2020, נרשמו בשווקים הבינלאומיים במהלך הרבעון הראשון לשנת  נוספותוסיבות   "(הקורונה

חדות ביותר במחירי הנפט והגז הטבעי.  נכון למועד הדוח, משבר הקורונה מהווה סיכון מאקרו כלכלי 

גלובאלי המייצר אי ודאות חריגה באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם, ובכלל זאת ביחס 

נוכח האמור, מצורפים לדוח זה תחשיבי רגישות נוספים, ל. רגיה השוניםלמחירים של מוצרי האנ

ומחירי  Brent -המציגים את שווי התזרים של נכסי הנפט של איתקה, בהתבסס על עקומת מחירי ה

למחיר  רגישות נוספים ניתוחי" אותבפסקלהלן לפרטים נוספים ראו . 17.3.2020ביום  NBP -הגז ב

 ". הנפט והגז

יה של איתקה. על הערכותנתוני הוצאות התפעול בתזרים מבוססים על ההוצאות בפועל של איתקה ו .2

נתוני הוצאות הפיתוח בתזרים מבוססים על תקציבי פעילות שאושרו, תכניות ותקציבים פנימיים 

וצאות ההוניות שהובאו ועלויות בפועל של פעולות שבוצעו. לפרטים נוספים בדבר עלויות התפעול והה

 לדוח המשאבים. 6בחשבון לצורך התזרים, ראו בעמ' 

נכסי הנפט   ביחס לכללובהר כי תשלומי המס החלים על איתקה מחושבים  מ  ים,מסהוצאות בגין  לעניין   .3

לפיכך, איתקה. שעומדת לזכות ותוך התחשבות ביתרת ההפסדים הנצברים והמועברים של איתקה, 

חשבון שיעור המס הצפוי לחול על איתקה בגין כלל נכסי הנפט של איתקה, לצורך התזרים הובא ב

מיליארד   2.4  -מסתכמים לסך של כהלנצל את כל הפסדי המס באיתקה  בהתחשב באפשרות של איתקה  

. בנוסף, במועד ביצוע פעולות הנטישה והשיקום הנובעים מנכסי הנפטדולר כנגד הרווחים לצורך מס 

לקבל החזר מס אשר יחושב בהתאם לעלויות הנטישה והשיקום ותשלומי המס   של הנכסים, ניתן יהיה

שחלו בגין הרווחים לצורך מס בשנים עברו. איתקה צופה כי קיזוז העלויות כאמור יגרום להחזרי מס 

נוסף לכך, יצוין כי, הוצאות המיסים  חלים כיום.שמעלויות אלו, בהתאם לשיעורי המס  40%-של כ

 נפט השונים באופן יחסי בהתאם לרווח הנקי. הוקצו בין נכסי ה

עתודות המשויכות לכלל נכסי הנפט של איתקה, נכון ליום בלהלן נתוני התזרים המיוחס לחלק החברה  

 .)באלפי דולר( , בהתאם לדוח המשאבים31.12.2019

 היוון שיעור או ללא מסוים היוון בשיעור חושבו אם יובהר כי נתוני תזרים מהוונים, בין –אזהרה 

 הוגן. שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019)במאוחד(, נכון ליום  ( מכלל נכסי הנפט של איתקהP1תזרים מהוון מעתודות מוכחות )

 מועד סיום התקופה 
הפקה  כמות  

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 23,089 1,087,748 3,194 450,536 178,743 - 455,274 - 455,274 445,251 435,996 427,419 419,442 

31.12.2021 21,685 1,110,730 1,901 410,189 333,941 - 364,699 - 364,699 338,243 314,890 294,152 275,639 

31.12.2022 21,619 1,160,902 3,123 417,895 189,764 30,185 519,935 - 519,935 460,105 409,582 366,578 329,708 

31.12.2023 17,551 1,020,861 2,161 414,831 215,945 30,789 357,135 - 357,135 301,550 256,697 220,140 190,071 

31.12.2024 14,265 876,328 1,717 410,435 70,308 2,364 391,505 - 391,505 314,820 255,786 209,787 173,547 

31.12.2025 12,088 783,338 1,449 385,744 2,502 13,266 380,377 34,241 346,135 264,655 204,937 160,536 127,089 

31.12.2026 10,247 686,756 1,252 344,009 23,898 11,072 306,527 91,958 214,569 156,440 115,772 86,846 65,961 

31.12.2027 7,113 492,898 748 297,646 28,795 40,634 125,075 37,523 87,552 60,875 43,061 30,941 22,553 

31.12.2028 3,446 268,675 - 204,070 - 188,406 (123,802) (49,521) (74,281) (47,051) (30,406) (20,011) (13,390) 

31.12.2029 1,233 98,406 - 85,119 - 193,615 (180,328) (72,131) (108,197) (66,231) (41,466) (26,499) (17,255) 

31.12.2030 238 13,440 - 6,785 - 263,459 (256,804) (102,721) (154,082) (91,731) (55,947) (34,882) (22,191) 

31.12.2031 205 11,940 - 6,769 - 223,246 (218,074) (87,230) (130,845) (73,995) (42,972) (25,567) (15,552) 

31.12.2032 184 11,039 - 6,812 - 129,177 (124,950) (49,980) (74,970) (40,991) (23,048) (13,295) (7,850) 

31.12.2033 172 10,656 - 6,907 - 131,760 (128,012) (51,205) (76,807) (39,994) (21,465) (11,843) (6,701) 

31.12.2034 161 10,294 - 7,006 - - 3,288  986  2,302  1,136  579  305  165  

  1,521,234  1,664,607  1,821,995  1,983,082  2,119,925 (248,079)  1,871,845 1,257,971 1,043,896 3,454,753 15,544 7,644,011 133,297 סיכום ביניים 

 (384) (1,180) (3,611) (11,254) (36,225) (25,572) (61,797) 70,331 - 36,565 - 45,098 657 תזרים ליתרת התקופה 

 1,520,850 1,663,427 1,818,384 1,971,828 2,083,700 )273,652( 1,810,048 1,328,302 1,043,896 3,491,318  15,544 7,689,109 133,954 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019)במאוחד(, נכון ליום  מכלל נכסי הנפט של איתקה צפויותתזרים מהוון מעתודות 

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )  הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 3,911 196,496 629 3,911 - - 191,955 - 191,955 186,739 181,929 177,479 173,346 

31.12.2021 5,703 317,925 901 24,638 - - 292,387 - 292,387 271,587 253,182 236,802 222,147 

31.12.2022 5,506 328,588 (364) 49,135 - (30,185) 310,002  0  310,002  274,533  244,543  218,987  197,053  

31.12.2023 8,006 480,250 1,003 45,537 - (30,789) 464,499  180,330  284,169  239,253  203,087  173,674  149,534  

31.12.2024 8,959 546,825 1,617 69,699 - 29,041  446,468  293,397  153,070  122,725  99,432  81,332  67,110  

31.12.2025 8,651 557,332 1,101 104,600 - 18,767  432,865  290,899  141,966  108,579  84,102  65,898  52,181  

31.12.2026 7,500 507,332 893 123,077 - (8,612) 391,974  185,949  206,025  150,396  111,426  83,675  63,615  

31.12.2027 5,994 413,956 1,137 108,572 - (26,832) 331,078  143,139  187,939  130,889  92,717  66,701  48,667  

31.12.2028 5,642 370,304 1,660 173,305 - (176,887) 372,226  148,891  223,336  146,145  97,560  66,321  45,839  

31.12.2029 5,009 347,369 - 234,544 - (181,866) 293,227  117,291  175,936  109,125  69,215  44,805  29,549  

31.12.2030 3,005 248,244 - 182,668 - (150,507) 215,742  86,297  129,445  77,820  47,908  30,139  19,340  

31.12.2031 2,255 199,085 - 155,669 - (21,809) 65,225  26,090  39,135  22,273  13,018  7,794  4,771  

31.12.2032 1,644 155,223 - 138,122 - 72,314  (55,212) (22,085) (33,127) (17,062) (9,042) (4,918) (2,738) 

31.12.2033 489 46,442 - 41,203 - 12,009  (6,770) (2,708) (4,062) (1,268) (258) 75  158  

31.12.2034 32 2,055 - 197 - 175,885  (174,028) (69,282) (104,746) (52,340) (27,010) (14,353) (7,835) 

  1,062,737  1,234,411  1,461,810  1,769,393  2,193,430  1,378,206  3,571,636 (319,470) - 1,454,878 10,383 4,717,427 72,308 סיכום ביניים 

 (12,650) (25,078) (51,306) (108,645) (238,944) (157,874) (396,818)  397,616 - 92 - 891 13 תזרים ליתרת התקופה 

 1,050,088 1,209,333 1,410,504 1,660,748 1,954,486 1,220,332 3,174,819 78,146 - 1,454,970  10,383 4,718,318 72,321 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019מכלל נכסי הנפט של איתקה )במאוחד(, נכון ליום ( P2) מוכחות וצפויותתזרים מהוון מעתודות 

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 27,001 1,284,243 3,823 454,447 178,743 - 647,230 - 647,230 631,990 617,925 604,898 592,788 

31.12.2021 27,389 1,428,656 2,803 434,826 333,941 - 657,086 - 657,086 609,831 568,072 530,954 497,787 

31.12.2022 27,125 1,489,489 2,759 467,030 189,764 - 829,936 - 829,936 734,638 654,124 585,564 526,761 

31.12.2023 25,558 1,501,111 3,164 460,368 215,945 - 821,634 180,330 641,304 540,802 459,784 393,815 339,605 

31.12.2024 23,224 1,423,153 3,334 480,134 70,308 31,405 837,972 293,397 544,575 437,545 355,218 291,119 240,657 

31.12.2025 20,739 1,340,669 2,550 490,344 2,502 32,033 813,242 325,140 488,101 373,234 289,039 226,434 179,270 

31.12.2026 17,747 1,194,089 2,145 467,086 23,898 2,460 698,501 277,907 420,594 306,837 227,198 170,521 129,576 

31.12.2027 13,107 906,854 1,885 406,218 28,795 13,802 456,153 180,661 275,492 191,764 135,778 97,641 71,220 

31.12.2028 9,088 638,979 1,660 377,376 - 11,519 248,425 99,370 149,055 99,095 67,154 46,310 32,449 

31.12.2029 6,243 445,776 - 319,663 - 11,749 112,899 45,160 67,740 42,893 27,749 18,306 12,294 

31.12.2030 3,243 261,685 - 189,453 - 112,952 (41,061) (16,424) (24,637) (13,911) (8,039) (4,743) (2,851) 

31.12.2031 2,460 211,025 - 162,438 - 201,437 (152,850) (61,140) (91,710) (51,722) (29,955) (17,773) (10,781) 

31.12.2032 1,828 166,262 - 144,934 - 201,490 (180,163) (72,065) (108,098) (58,052) (32,090) (18,212) (10,588) 

31.12.2033 661 57,098 - 48,110 - 143,770 (134,782) (53,913) (80,869) (41,262) (21,723) (11,768) (6,543) 

31.12.2034 193 12,349 - 7,204 - 175,885 (170,740) (68,296) (102,444) (51,205) (26,431) (14,049) (7,671) 

  2,583,972  2,899,018  3,283,805  3,752,475  4,313,355  1,130,127  5,443,482 938,501 1,043,896 4,909,631 25,927 12,361,437 205,606 סיכום ביניים 

 (13,034) (26,257) (54,917) (119,899) (275,169) (183,446) (458,615) 467,947 - 36,657 - 45,989 670 תזרים ליתרת התקופה 

 2,570,938 2,872,760 3,228,887 3,632,576 4,038,186 946,681 4,984,867 1,406,448 1,043,896 4,946,288 25,927 12,407,426 206,276 סה"כ

 

  



 300 -א 

 

 

 

 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019מכלל נכסי הנפט של איתקה )במאוחד(, נכון ליום אפשריות תזרים מהוון מעתודות 

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 3,162 167,063 245 3,897  - - 162,921  - 162,921  158,717  154,839  151,248  147,911  

31.12.2021 5,139 292,815 (275) (2,948) - - 296,038  - 296,038  274,640  255,725  238,908  223,878  

31.12.2022 5,260 326,771 (770) 7,229  - - 320,312  167,621  152,691  135,266  120,530  107,971  97,190  

31.12.2023 5,845 390,771 (1,195) 40,159  - - 351,807  247,413  104,394  87,780  74,424  63,577  54,687  

31.12.2024 9,074 597,411 317 73,467  - (31,405) 555,031  259,410  295,621  236,976  191,961  156,983  129,500  

31.12.2025 9,412 606,347 2,456 69,411  - (32,033) 566,513  226,605  339,908  260,418  202,041  158,553  125,735  

31.12.2026 8,389 553,863 2,190 72,726  - (2,460) 481,406  192,562  288,844  210,575  155,818  116,873  88,754  

31.12.2027 7,557 522,949 1,647 106,636  - 19,525  395,142  158,057  237,085  164,318  115,866  82,995  60,309  

31.12.2028 6,918 485,364 1,418 110,062  - 22,474  351,410  140,564  210,846  139,157  93,653  64,159  44,674  

31.12.2029 5,862 423,716 1,302 103,895  - (11,749) 330,269  132,108  198,161  124,812  80,336  52,740  35,254  

31.12.2030 6,367 439,268 2,181 178,148  - (98,306) 357,245  142,898  214,347  127,717  77,966  48,656  30,984  

31.12.2031 5,486 384,911 2,317 176,463  - (186,498) 392,629  157,051  235,577  133,898  78,141  46,711  28,544  

31.12.2032 5,003 366,467 2,132 190,118  - (189,022) 363,239  145,296  217,943  117,793  65,520  37,411  21,879  

31.12.2033 3,566 325,994 512 191,290  - (38,181) 172,374  68,950  103,424  53,626  28,673  15,766  8,894  

31.12.2034 2,931 299,147 - 201,082  - 14,605  83,460  33,384  50,076  25,768  13,654  7,432  4,147  

  1,102,339  1,349,984  1,709,146  2,251,462  3,107,877  2,071,918  5,179,795 (533,048) -  1,521,634 14,475 6,182,857 89,970 סיכום ביניים 

 (515) (5,017) (21,293) (77,183) (268,681) (179,120) (447,801)  653,452 -  700,482 - 906,133 8,321 תזרים ליתרת התקופה 

 1,101,824 1,344,967 1,687,854 2,174,279 2,839,196 1,892,798 4,731,994 120,404 - 2,222,116 14,475 7,088,989 98,291 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019)במאוחד(, נכון ליום  מכלל נכסי הנפט של איתקה( P3ואפשריות ) מוכחות, צפויות תזרים מהוון מעתודות

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 30,163 1,451,306 4,067 458,345 178,743 - 810,151 - 810,151 790,707 772,765 756,146 740,699 

31.12.2021 32,527 1,721,471 2,528 431,878 333,941 - 953,124 - 953,124 884,471 823,797 769,863 721,664 

31.12.2022 32,385 1,816,260 1,989 474,259 189,764 - 1,150,248 167,621 982,627 869,904 774,655 693,535 623,951 

31.12.2023 31,402 1,891,882 1,970 500,527 215,945 - 1,173,440 427,743 745,698 628,582 534,209 457,392 394,291 

31.12.2024 32,298 2,020,564 3,651 553,600 70,308 - 1,393,004 552,807 840,196 674,521 547,179 448,102 370,157 

31.12.2025 30,151 1,947,017 5,005 559,755 2,502 - 1,379,755 551,746 828,009 633,652 491,079 384,987 305,005 

31.12.2026 26,136 1,747,951 4,335 539,812 23,898 - 1,179,907 470,469 709,438 517,412 383,016 287,394 218,330 

31.12.2027 20,664 1,429,803 3,532 512,854 28,795 33,327 851,295 338,718 512,577 356,082 251,644 180,636 131,529 

31.12.2028 16,006 1,124,344 3,078 487,437 - 33,993 599,835 239,934 359,901 238,251 160,807 110,469 77,123 

31.12.2029 12,105 869,492 2,766 423,558 - - 443,168 177,267 265,901 167,705 108,085 71,046 47,548 

31.12.2030 9,610 700,952 2,522 367,600 - 14,647 316,184 126,473 189,710 113,806 69,927 43,913 28,133 

31.12.2031 7,946 595,936 2,317 338,901 - 14,939 239,779 95,912 143,867 82,176 48,186 28,938 17,763 

31.12.2032 6,831 532,729 2,132 335,052 - 12,468 183,076 73,230 109,846 59,740 33,430 19,199 11,291 

31.12.2033 4,227 383,092 512 239,400 - 105,588 37,592 15,037 22,555 12,364 6,950 3,999 2,351 

31.12.2034 3,124 311,496 - 208,286 - 190,490 (87,280) (34,912) (52,368) (25,436) (12,777) (6,617) (3,524) 

 3,686,311 4,249,001 4,992,951 6,003,937 7,421,232 3,202,045 10,623,277 405,453 1,043,896 6,431,265 40,403 18,544,294 295,575 סיכום ביניים 

 (13,549) (31,274) (76,210) (197,082) (543,850) (362,567) (906,416) 1,121,399 - 737,139 - 952,122 8,991 תזרים ליתרת התקופה 

 3,672,761 4,217,727 4,916,741 5,806,855 6,877,382 2,839,478 9,716,860 1,526,853 1,043,896 7,168,404 40,403 19,496,416 304,566 סה"כ
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  )באלפי דולר( רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים ילהלן ניתוח .ג

 ניתוח רגישות לשינוי בכמות המכירות בכלל נכסי הנפט של איתקה )במאוחד(

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

0% 10% 15% 20% 0% 10% 15% 20% 

 10%קיטון בכמות מכירות בשיעור של  10%גידול בכמות מכירות בשיעור של 

 1,721,631 1,528,142 1,408,432 1,297,044 (P1מוכחות ) 2,413,478 2,074,141 1,892,614 1,728,513 (P1מוכחות )

 1,031,148 1,190,326 1,387,005 1,889,822 צפויות 1,079,194 1,248,466 1,464,311 2,062,842 צפויות

 3,611,452 2,915,147 2,598,759 2,328,192 (2Pמוכחות + צפויות ) 4,476,320 3,538,452 3,141,080 2,807,707 (2Pמוכחות + צפויות )

 1,048,860 1,271,649 1,583,925 2,631,944 אפשריות 1,162,207 1,425,114 1,796,658 3,043,661 אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P) 7,519,981 5,335,109 4,566,194 3,969,914 

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P) 6,243,396 4,499,072 3,870,408 3,377,052 

 15%קיטון בכמות מכירות בשיעור של  15%גידול בכמות מכירות בשיעור של 

 1,517,564 1,373,029 1,272,315 1,176,468 (P1מוכחות ) 2,561,405 2,194,532 2,001,133 1,826,904 (P1מוכחות )

 1,030,321 1,190,299 1,387,306 1,885,019 צפויות 1,097,323 1,274,257 1,501,715 2,142,354 צפויות

 3,402,583 2,760,334 2,462,614 2,206,788 (2Pמוכחות + צפויות ) 4,703,758 3,696,247 3,275,391 2,924,227 (2Pמוכחות + צפויות )

 1,024,508 1,238,343 1,537,513 2,538,103 אפשריות 1,192,626 1,464,741 1,850,016 3,144,051 אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P) 7,847,809 5,546,263 4,740,131 4,116,852  מוכחות + צפויות + אפשריות

(3P) 5,940,686 4,297,847 3,700,957 3,231,297 

 20%קיטון בכמות מכירות בשיעור של  20%מכירות בשיעור של גידול בכמות 

  1,321,603     1,223,021     1,139,291     1,057,408    (P1מוכחות )  2,709,467     2,313,846     2,107,895     1,923,128   (P1מוכחות )

  1,024,595     1,183,712     1,379,191     1,872,830    צפויות  1,118,025     1,302,102     1,539,933     2,216,901   צפויות

  3,194,432     2,602,212     2,323,003     2,082,004    (2Pמוכחות + צפויות )  4,926,368     3,853,779     3,409,997     3,041,153   (2Pמוכחות + צפויות )

  994,907        1,198,130     1,482,143     2,437,628    אפשריות  1,219,795     1,500,210     1,898,605     3,249,579   אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)   8,175,946     5,752,384     4,910,208     4,260,948  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    5,632,060     4,084,355     3,521,133     3,076,911  
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 ניתוח רגישות לשינוי במחיר בכלל נכסי הנפט של איתקה )במאוחד(

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

0% 10% 15% 20% 0% 10% 15% 20% 

 10%בשיעור של  קיטון במחיר 10%בשיעור של  גידול במחיר

  1,443,817     1,310,362     1,213,870     1,121,529    (P1מוכחות )  2,594,463     2,232,077     2,038,723     1,863,966    (P1מוכחות )

  1,025,573     1,183,230     1,376,867     1,871,600    צפויות  1,117,947     1,299,476     1,533,199     2,186,796    צפויות

  3,315,417     2,687,229     2,397,100     2,147,102    (2Pמוכחות + צפויות )  4,781,259     3,765,276     3,338,199     2,981,912    (2Pמוכחות + צפויות )

  1,003,402     1,209,736     1,495,380     2,416,504    אפשריות  1,213,453     1,491,962     1,889,887     3,263,316    אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    8,044,575     5,655,163     4,830,161     4,195,366  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    5,731,921     4,182,609     3,606,836     3,150,504  

 15%קיטון במחיר בשיעור של  15%גידול במחיר בשיעור של 

  1,112,967     1,057,583        989,555        920,430    (P1מוכחות )  2,827,411     2,423,975     2,214,073     2,025,250    (P1מוכחות )

  1,007,210     1,164,449     1,357,424     1,853,148    צפויות  1,159,823     1,356,340     1,611,674     2,334,528    צפויות

  2,966,115     2,415,007     2,154,003     1,927,640    (2Pמוכחות + צפויות )  5,161,939     4,035,649     3,570,413     3,185,073    (2Pמוכחות + צפויות )

  954,775        1,143,334     1,401,462     2,210,800    אפשריות  1,269,828     1,564,287     1,986,909     3,477,622    אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    8,639,561     6,022,558     5,134,700     4,454,901  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    5,176,915     3,816,468     3,297,337     2,882,415  

 20%קיטון במחיר בשיעור של  20%גידול במחיר בשיעור של 

  784,006        797,248        757,430        711,875       (P1מוכחות )  3,067,276     2,617,951     2,388,233     2,182,975    (P1מוכחות )

  991,879        1,148,404     1,339,978     1,833,001    צפויות  1,204,524     1,414,132     1,688,730     2,478,844    צפויות

  2,617,007     2,137,226     1,905,834     1,703,754    (2Pמוכחות + צפויות )  5,546,120     4,306,681     3,802,365     3,387,499    (2Pמוכחות + צפויות )

  904,318        1,076,579     1,309,021     2,010,736    אפשריות  1,325,126     1,636,539     2,086,255     3,704,765    אפשריות

צפויות + אפשריות מוכחות + 
(3P)    9,250,885     6,392,936     5,438,904     4,712,625  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    4,627,742     3,446,247     2,982,412     2,608,072  
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 למחיר הנפט והגז רגישות נוספים ניתוחי .ד

בתקופה שבסמוך למועד   י מוצרי האנרגיה שנרשמולנוכח הירידות החדות במחירהקורונה ועל רקע משבר    

ביחס למחירי הנפט והגז  )באלפי דולר( תזריםנוספים של הרגישות  יפרסום הדוח, מובאים להלן ניתוח

 תועקומעל מבוססים  2020-2024. מחירי הנפט והגז הטבעי שנלקחו בחשבון בתחשיב זה בשנים הטבעי

, )מקור הנתונים: בלומברג( 17.3.2020(, נכון ליום NBPהטבעי )והגז  Brent -השל  ים העתידייםחירמה

להלן.  )ג(1.8.18 כמפורט בסעיף 2022עד  2020בהתחשב בעסקאות הגידור שביצעה איתקה ביחס לשנים 

לשנה. להלן פרטים בדבר מחירי הנפט  2%ואילך משקפים גידול קבוע בשיעור של  2025המחירים בשנת 

 :13והגז הטבעי שנלקחו בחשבון בתחשיב זה

מחיר הנפט  
על פי עקומת 

 -מחירי ה
Brent 

 )דולר לחבית( 

מחיר הנפט בתחשיב 
הרגישות )בהתחשב 
 בעסקאות הגידור( 

  )דולר לחבית(

מחירי הגז הטבעי 
על פי עקומת 

 (NBPמחיר )
 -)דולר ל

MMBTU ) 

מחירי הגז הטבעי על 
פי עקומת מחיר 

(NBP בהתחשב( )
 בעסקאות הגידור( 

 (MMBTU -)דולר ל
2020 34.8 52.24 3.03 4.96 
2021 41.1 46.93 4.85 5.48 
2022 44.8 46.97 5.27 5.32 
2023 47.7 47.66 5.27 5.27 
2024 49.8 49.84 5.34 5.34 
2025 50.00 50.00 5.50 5.50 

 

 (:דולר באלפילפרמטרים המפורטים לעיל )להלן נתוני ניתוח הרגישות, בהתאם   

 שיעור היוון  

 20% 15% 10% 0% סוג העתודות

  526,942        697,262        719,241        722,575       (P1מוכחות )

  791,874        939,255        1,120,065     1,588,687    צפויות

  2,115,629     1,817,327     1,658,496     1,514,449    (2Pמוכחות + צפויות )

  820,946        950,110        1,113,559     1,540,445    אפשריות

  3,656,074     2,930,886     2,608,606     2,335,395    (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )

 

 נתוני הפקה .ה

  :14כלל נכסי הנפט של איתקה )במאוחד(בהמיוחסים לחלק החברה להלן נתוני הפקה 

 

 

תזרים הלא נערכו שינויים בפרמטרים האחרים של הטבעי, והתחשבות בעסקאות הגידור הקיימות, והגז  הנפטמחירי בשינוי ה למעט  13
 , כגון: השקעות תפעול, השקעות הוניות ועלויות נטישה.המהוון

ובהתאם לכך נתוני ההפקה המפורטים  1.1.2019, כאשר המועד הקובע לעסקה הינו 8.11.2019יצוין כי עסקת שברון הושלמה ביום   14
בלבד. עוד יצוין, כי נתוני ההפקה בנכסים האמורים,   2019בדוח זה ביחס לנכסי הנפט שנרכשו במסגרת עסקת שברון, מתייחסים לשנת  

)מועד השלמת עסקת שברון(, מבוססים על מידע שנמסר לאיתקה על  8.11.2019וסיומה ביום  1.1.2019בגין התקופה שתחילתה ביום 
ערך חביות נפט ליום  - שווה 75,000 -כ על עמד 2020 לשנת הראשון הרבעון במהלך הממוצע ההפקה קצב כי, יצוין עודידי המוכרת. 

(BOEPD) ,2019 בשנת הממוצע היומי ההפקה לקצב בדומה. 
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 2019 2018 

 נפט  קונדנסט  גז טבעי  נפט 
 (BBL) 

 גז טבעי
(MCF) 

 קונדנסט
(BBL) 

 15,573,869 סה"כ תפוקה בתקופה
BBL 

60,895 MCF 
1,515,766 

BBL 
2,945,713 

BBL 
14,512 
MCF 501,881 BBL 

מחיר ממוצע ליחידת 
 תפוקה 

 
$65.9/BBL $28.5/ BOE $32.3/ BOE $70.6/BBL $45.5/ BOE $45.9/ BOE 

עלויות הפקה ממוצעות  
 BOE $17.8/ BOE $17.8/ BOE $18.6/ BOE $18.6/ BOE $18.6/ BOE /$17.8 ליחידת תפוקה 

תמלוגים לצדדים  
 BOE $0.2/ BOE $0.2/ BOE $1.3/bbl $1.3/bbl $1.3/bbl /$0.2 שלישיים 

תקבולים נטו ממוצעים 
 BOE $10.5/ BOE $14.3/ BOE $50.7/ BOE $25.6/ BOE $26.0/ BOE /$47.9 ליחידת תפוקה 

שיעור אזילה בתקופה  
המדווחת ביחס לסך 
 -)בהעתודות בנכס הנפט 

)% 

11.8% 11.8% 11.8% 9% 9% 9% 

 

 משאבים מותנים .ו

לפרטים . )במאוחד( לכלל נכסי הנפט של איתקה יםהמיוחסהמשאבים המותנים להלן פרטים בדבר כמות 

 לדוח המשאבים. 51בעמ' האמורים, ראו הנובע מהמשאבים  מהווןהמזומנים התזרים בדבר 

 אין ודאות כי יהא זה אפשרי להפיק שיעור כלשהו מהמשאבים המותנים. -אזהרה   

 טהתאמה בין נתוני דוחות קודמים ביחס לכמות העתודות המשויכות לנכס הנפ (3)

, 31.12.2018, אשר כלל הערכת משאבים, ליום  NSAIפרסמה החברה דוח משאבים של  16.6.2019ביום 

נכסי דוח ( )להלן: "2019-01-050610ביחס לנכסי הנפט שנרכשו במסגרת עסקת שברון )מס' אסמכתא 

 "(. שברון

הנפט האחרים של קיבלה החברה דוח משאבים ביחס לנכסי  , לפני חתימת עסקת שברון,21.3.2019ביום 

, מעריך Sproule International Limited. הדוח האמור נערך על ידי 31.12.2018איתקה, נכון ליום 

 "(. Sprouleדוח )להלן: " 2018העתודות הקודם של החברה, והוא נכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 

 )במאוחד( כלל נכסי הנפט של איתקהמשאבים מותנים ב

 
 נפט כבד

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נפט כבד
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 נפט קל
אלפי  
 חביות

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נוזלי גז
(NGL) 

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 ערך-ווהש
 חבית נפט
(MBOE) 

 חלק החברה במשאבים  (100%משאבים בנכס הנפט ) סוג המשאבים

האומדן הנמוך 
(C1) 

                            
-    

                     
8,267  

                   
72,737  

                            
-    

                     
3,493  

                   
23,240  

                     
1,048  

                     
8,548  

האומדן הטוב 
 (C2ביותר )

                   
34,220  

                   
31,488  

                 
210,174  

                   
28,088  

                   
17,615  

                 
110,989  

                     
1,626  

                   
66,465  

האומדן הגבוה 
(C3) 

                   
69,171  

                   
54,417  

                 
341,059  

                   
58,084  

                   
29,724  

                 
186,506  

                     
3,335  

                 
123,299  
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המצורף לדיווח זה, כולל הערכה של כמות המשאבים המיוחסת לכלל נכסי הנפט של איתקה,  NSAIדוח 

 .31.12.2019נכון ליום 

ודוח נכסי   Sprouleבדבר ההבדלים העיקריים בין דוח המשאבים הנוכחי לבין דוח    םלהלן פרטים תמציתיי

 :(MBOE)ערך חבית נפט -"(, במונחי אלפי שווההקודמים הדוחותשברון )להלן: "

 

הנוכחי, כמפורט בטבלה לעיל, נובעים בעיקרם  NSAIהשינויים בין נתוני הדוחות הקודמים לנתוני דוח 

 משני אלה:

((, אשר יוחסו על MMBOE) נפט חביותערך -שווה וןמילי 17 -)כ GSAבפרויקט  P2מהעתודות מסוג  חלק .א

כמשאבים  NSAIידי מעריך העתודות הקודם לפיתוחים עתידיים בשטח הפרויקט, סווגו מחדש על ידי 

מיליון   12  -)כ  C2משאבים מותנים נוספים מסוג    GSAייחסה לפרויקט    NSAI, ונוסף לכך,  C2מותנים מסוג  

 ((.MMBOEערך חביות נפט )-שווה

((, סווגו MMBOE)  נפט  חביותערך  -שווה  מיליון  29  -)כ  Captainזור  בא  C2מהמשאבים המותנים מסוג    חלק .ב

מסוג נוספות  עתודות    Captainלנכס הנפט  ייחסה    NSAI,  , ונוסף לכךP2כעתודות מסוג    NSAIמחדש על ידי  

P2  כ(-  נפט  חביותערך  -שווה  מיליון  15  (MMBOE  זאת בעקבות עדכון יכולת ההשבה ,))(Recovery Factor)  

   2019.15 שנת במהלךמהמאגר  בפועל ההפקה נתוניבסיס  עלמהמאגר, 

 בדבר קבוצות הנכסים העיקריים של קבוצת איתקה.נוספים להלן יובאו פרטים   

 Captain נכסי אזור (ג)

 כללי (1)

קמ"ר ומכיל נפט כבד  85-משתרע על שטח של כ, הCaptainהנכס העיקרי בקבוצת נכסים זו הוא השדה 

(heavy oil" :שדה  ( וגז טבעי )להלןCaptain  שדה .)"Captain  ( :אזור  1מחולק לשלושה אזורים )A   שהוא

 12, ובו מצויות שהוא האזור המזרחי של השדה B( אזור 2בארות הפקה; ) 19האזור המרכזי, ובו מצויות 

 

 . (EOR - Enhanced Oil Recoveryשיטות להפקת נפט מוגברת )מיישמת איתקה  Captainיצוין כי בנכס הנפט   15

  31.12.2018 ליום 

סה"כ 
הפקה 
במהלך 

שנת 
2019 

 ליום
31.12.2019 

 ליום
31.12.2019 

 

 סה"כ

 הפרש

 

שיעור 
 השינוי 

 
 דוח

Sproule 
 נכסי דוח

 שברון

)ליום 
31.12.2018) 

סה"כ לפי  "כסה
הדוחות 
 הקודמים

סה"כ לפי 
 NSAI דוח

 הנוכחי

(31.12.2019) 

"כ עתודות סה
 P2מסוג 

גידול של  11,325 206,275 194,950 27,300 222,250 131,549 90,701
 6%-כ

"כ משאבים סה
 C2מותנים מסוג 

גידול של  20,846 66,464 45,618 - 45,618 45,618 -
 45%-כ

"כ משאבים סה
 P2  +C2מסוג 

גידול של  32,171 272,740 240,568 27,300 267,868 177,167 90,701
 13%-כ
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בארות הפקה.  3, הממוקם בחלק המזרחי הרחוק של השדה, ובו מצויות C( אזור 3) -בארות הפקה; ו

 מהזכויות בו.  85% -, אשר קבוצת איתקה מחזיקה בP.324אזורים אלה נמצאים תחת רישיון 

 West Wick, Nutmegלשטח השדה קיימים שלושה נכסים לא מפיקים ), ממערב Captainנוסף לשדה 

Suprise  נכסים אלו נמצאים בשטחם של שני הרישיונות .)P.185 (West Wickו )-P.2356 

(Nutmeg/Surprise)( של קבוצת איתקה.100%, אשר שניהם בבעלות מלאה )  

, שנועדה לעלות את הלחצים בשדה באמצעות EORבשיטת הפקה איתקה מיישמת  Captainבשדה 

 העלאת  ידי-הקידוח. כמו כן, השיטה נועדה לשפר את קצב זרימת הנפט על ים לתוך בארות-החדרת מי

 Captainשל שדה  Aהדוח, באזור אישור  הבארות. נכון למועדהזרקת פולימרים אל באמצעות  צמיגות

בארות הזרקה של פולימר. כמו כן, באזור   5  -ים ו-הזרקה של מיהפקה בהן נעשה שימוש ב  בארות  3קיימות  

B    של שדהCaptain    עסקת ים. יצוין כי במסגרת  -הזרקה של מיהפקה בהן נעשה שימוש בבארות    4קיימות

 הוסדר מנגנון לשימוש בפולימר בדומה לזכויות השימוש שהיו טרם הרכישה. שברון

הפקה וטיפול, ומשם מאוחסן במתקן  מתקניי נמטופל באמצעות ש Captainהנפט הגולמי שמופק משדה 

( )להלן בסעיף floating production storage & offloading vesselצף להפקה, אחסון ופריקה של הנפט )

( של כל השותפים בשדה 100%של השדה והינו בבעלות מלאה ) A"(, שנמצא באזור המתקן הצףזה: "

Captain ( רישיוןP.324מהמתקן הצף, הנפט הגולמי .)  מועבר למכליות נפט(shuttle tankers)  המשמשות

 להובלה ימית של הנפט הגולמי, ומשם ישירות ללקוחות. 

 :כלליים פרטים (2)

 פרטים כללים

  Captain שם נכס הנפט:

ממוקם בים הצפוני במדף היבשת   Captainאזור   מיקום:
ק"מ מקו החוף של   145-של בריטניה, כ

 מטר  105.5 -בריטניה, בעומק מים של כ

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג 
 זה:

רישיונות חיפוש, פיתוח והפקה של משאבי נפט 
 ידי ממשלת בריטניה-וגז שהוענקו על

 Captain  תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:
P.324 - 10.6.1981 
West Wick 
P.185) - 10.7.1972 
Nutmeg, Surprise 
P.2356  - 20.9.2018  

 Captain תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:
P.324 - 15.3.2018 
West Wick 
P.185 - 15.3.2018 
Nutmeg, Surprise 
P.2356 - 30.9.2022 

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס 
 הנפט: 

Captain 
P.324 - 12.3.2018 
West Wick 
P.185 - 12.3.2018 

 Captain תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
p. 324 -   
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 פרטים כללים

הנכס מפיק ולפיכך לא נקבע תאריך פקיעה 
לגביו. הרישיון עלול לפקוע אם ההפקה תיפסק 

 רצופים.חודשים  12למשך 
West Wick 
p.185 – 30.6.2023 
Nutmeg, Surprise 
p.2356 – 30.9.2022 

ציון אם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס 
יש לציין את  –הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 תקופת ההארכה האפשרית:

P.2356 -   
בכפוף להשלמת פעולות מסוימות בתוכנית  

העבודה, תקופת הרישיון ניתנת להארכה עד 
   30.9.2044, והארכה נוספת עד 30.9.2026ליום 

   IOGL (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות 

 השליטה בשותפים האמורים:בעלי 

Captain 
P.324: 
Ithaca Group - 85% 
Dana Petroleum (E&P) Limited ("Dana 
Petroleum")16 15% 
West Wick & Nutmeg, Surprise 
P.185 & P.2356:  
Ithaca Group - 100% 
 

 

 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט

 מהשנחת עסקת שברוןהזכויות נרכשו במסגרת  תאריך הרכישה:
 1.1.2019א בתוקף מיום י, וה2019במאי  29ביום 

 

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס 
 הנפט:

באמצעות החזקותיה של החברה )בשרשור( 
 במניות חברת איתקה

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות 
ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט )בכפוף 

 להשלמת העסקה(: 

Captain 
P.324- 85% 
West Wick & Nutmeg, Surprise 
P.185, P.2356- 100% 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
החברה בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך 

)בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס  2019שנת 
 בדוחות הכספיים(: 

  78 -כ

 

 

 

  

 

שהיא חברת הנפט והגז הלאומית  Korea National Oil Corporation( של 100%פרטית בבעלות מלאה ) חברהידיעת החברה,  למיטב  16
 של דרום קוריאה. 
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 : פעילות טרם ההחזקה בנכסים ופרטים נוספים (3)

, C -ו A ,Bהחל פיתוח השדה. באזורים  1995ידי צד שלישי, ובשנת -על 1977התגלה בשנת  Captainשדה 

 , בהתאמה. 2006ובשנת  2001, בשנת 1997, החלה הפקה בשנת P.324אשר בשטח הרישיון 

הפקה   ם מתקןהוק  2000וטיפול. בשנת  הפקה    מתקןשל השדה המתקן הצף, ו  Aהותקנו באזור    1996בשנת  

 2000כאמור. כמו כן, בשנת  1996בשנת  םשהוק ןהראשו מתקןשחוברה באמצעות גשר ל ףוטיפול נוס

 2006ימית נוספת הותקנה בשנת -של השדה. מערכת צנרת תת Bימית באזור -הותקנה מערכת צנרת תת

של השדה. כל המתקנים האמורים לעיל הינם בבעלות  Cמנת לאפשר את המשך הפיתוח של אזור -על

 (. P.324רישיון ) Captainהשותפים בשדה 

 IOGL -הוענקו ל 2018, ובאוקטובר P.185-וב P.324ברישיונות  IOGLידי -נרכשו הזכויות על 2000בשנת 

 במסגרת מכרז. OGA-ידי ה-על P.2356הזכויות ברישיון 

לתוכנית הפיתוח של השדה  OGA -את אישור ה  Captain, קיבלו השותפים בשדה2018בנובמבר 

של  Aאזור  –. תכנית הפיתוח תיושם בשני שלבים )שלב א' EOR -המתייחסת לפעולות הפיתוח של ה

בארות נוספות, שבע של השדה( והיא כוללת בעיקרה, התחייבות לקידוח  C -ו Bאזורים  -השדה, ושלב ב'

הדוח, הושלם   אישור  נכון למועדהנפט.  יכולת ההשבה של  את    הגבירוהזרקה של פולימרים לשדה על מנת ל

הזרקת  פולימרים מתקנים ל  שניוכן    הפקה  בארות  ם שלקידוחי  חמישה  שלב א' לתוכנית הפיתוח, אשר כלל

. ביצועם של שני קידוחים אלו קידוחי הבארות  חמישהמתוך    שנייםביצועם של  , למעט  של השדה  Aבאזור  

  .2021לשנת  נדחה

(. בשלב זה לא קיימת תכנית עבודה West Wick) P.185, בוצע קידוח הערכה ברישיון 2018במהלך שנת 

 . Captainמחייבת ברישיון, ונמשכת הבחינה ליכולת לפתח את הנכס וחיבורו למערכות של שדה 

(, קיימת התחייבות לקדוח באר אקספלורציה עד לחודש Nutmeg, Surprise)  P.2356כחלק מתנאי רישיון  

עמידה בהתחייבות זו תביא לפקיעת הזכויות הרישיון. נכון למועד הדוח, טרם נקדחה -. אי2022ספטמבר 

 .P.2356באר אקספלורציה ברישיון 

 : עמידה בתוכנית עבודה (4)

 ח זה, קוימה במלואה. למיטב ידיעת החברה, תכנית העבודה המחייבת בנכסים הנ"ל, עד למועד דו

 :  תכנית עבודה בפועל ומתוכננת (5)

 להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל וכן תיאור תמציתי של הפעולות המתוכננות: 

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה ותכנית העבודה המתוכננת

 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 הנפט 
 )במיליוני דולר(

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות 

 של החברה בתקציב 
 )במיליוני דולר(

המשך קידוח  - Captainשדה  - Aאזור   • 2017
ימיות, והרצת פיילוט של -בארות תת

 )שלב א'( EOR -שימוש ב

 138 -כ

 

- 
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה ותכנית העבודה המתוכננת

 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 הנפט 
 )במיליוני דולר(

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות 

 של החברה בתקציב 
 )במיליוני דולר(

המשך קידוח  - Captainשדה  - Aאזור  • 2018
 ימיות והזרקת פולימרים -בארות תת

• West Wick –קידוח אקספלורציה 

 - 6917 -כ

סיום שלב א'  - Captainשדה  - Aאזור  •   2019
  EOR -ל

 78 -כ 92 -כ

2020 
 ואילך

ושדרוג  Aביצוע קידוח מתמשך באזור  •
 מתקנים

אישור  - Captainשדה  - C -ו Bאזור  •
 EORתוכניות להרחבת יישום שיטת 

באזורים ופיתוח של השכבות התחתונות 
 של המאגר

• Nutmeg, Suprise -  קבלת החלטה
לביצוע קידוח אקספלורציה בהתאם 

 לתנאי הרישיון

 84 -כ

 

 550 -כ

 71.4 -כ

 

 469 -כ

המידע בדבר הפעולות המתוכננות בשדה הנפט, לרבות עניין עלויות,  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
ומבוססים על הערכות לוחות הזמנים ועצם ביצוען, היא מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 

כלכליים, שינויי של קבוצת איתקה התלויות, בין היתר, בצדדים שלישיים, בתנאי מזג אויר, תנאים 
רגולציה, יכולת טכנית, זמינות ציוד וגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה. לאור זאת, ביצוע תוכנית 
העבודה בפועל, לרבות לוחות הזמנים והעלויות, עשויים להיות שונים באופן מהותי לעומת ההערכות 

 המפורטות לעיל.

 : Captainנכסי אזור שיעור השתתפות בפועל בהוצאות והכנסות הקשורות ב (6)

, המיוחסים למחזיקי הזכויות םנכסיקבוצת הבהוצאות ובהכנסות הקשורות ל שיעורי ההשתתפות בפועל

לעיל  (2בפסקה )בטבלאות ההוניות של החברה, זהים לשיעור הזכויות של איתקה בנכסים אלו, כמפורט 

לממשלת בריטניה או לצדדים שלישיים )"פרטים כללים"(, הואיל ובנכסים אלו לא משולמים תמלוגים 

 בהכנסות ובהוצאות.  ולא משולמים תשלומים נגזרים אחרים כלשהם מההכנסות או ההוצאות

 : תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בנכסים (7)

 (:  P.324)רישיון  Captain( בשדה JOAהסכם תפעול משותף ) .א

נעשה בהתאם להסכם תפעול משותף אשר  P.324פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה במסגרת רישיון 

"(. נכון למועד הדוח, ההסכם" או "JOAותוקן מעת לעת )להלן בסעיף זה: " 25.4.1997נחתם ביום 

הבאים: , והוראותיו עוסקות, בין היתר, בנושאים Dana Petroleum -ו IOGLהצדדים להסכם הינם 

קביעת שיעורי ההשתתפות של הצדדים בנכס; הבעלות בנכס; הפיקוח, הבקרה וחלוקה של הסיכון בקשר 

עם פעולות החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז בנכסים; הפרוצדורה וההליכים להגשה ולאישור 

ל עליהם. כמו ח  JOA  -( וכן לביצוע פעולות בשטחים שהAFEתכנית עבודה, תקציבים והרשאות להוצאה )

מתייחסות לנושאים הבאים: צדדים בעלי עניין משותף; חובות וסמכויות המפעיל  JOA's -כן, הוראות ה

המיועד בנכס; ועדת התפעול המשותפת, סמכויותיה, זכויות ההצבעה ואופן קבלת החלטות; המנגנונים 

 

  .2018, כי מדובר בתקציב כולל של הפעולות המתוארות לעיל שהושקע בשנת יצוין  17
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התקציבים; העברה של זכויות לצורך קבלת החלטות לביצוע פעולות חיפושים, פיתוח והפקה ואופן קביעת  

 JOA -בנכס נפט; הוראות נטישה; התחייבויות; יישוב סכסוכים; וכן נהלים חשבונאיים. יצוין כי ה

מאפשר העברת זכויות ההשתתפות של צד בנכס, כולן או חלקן, רק אם הנעבר הינו בעל יכולת פיננסית 

ת ההעברה של שותף ברישיון כאמור כפופה ו/או טכנית, לרבות כאשר מדובר בנעבר שהינו צד קשור. זכו

לזכות קדימה של שאר השותפים )למעט כאשר מדובר בהעברה לצד קשור לשותף המעביר(, המעניקה להם 

 קדימות לרכישת הזכויות לפני שיוצעו לצד שלישי.

(, תפעל הן בכובעה כמחזיקה זכויות בנכס והן לטובת כלל השותפים בנכס בכובעה IOGLהמפעילה )

( הגשה iפעילה תחת פיקוח של ועדת התפעול המשותפות. הגדרות תפקידה של המפעילה כוללות: )כמ

חל עליהם,   JOA-( לביצוע פעולות בשטחים שהAFEואישור תכניות עבודה, תקציבים, והרשאות להוצאה )

( iiiם; )( תכנון, הזמנה וקבלת חומרי עבודה ושירותים נדרשיiiבכפוף לאישור ועדת התפעול המשותפת; )

 הדרושים לפעילות המשותפת בנכס. -לספק שירותים טכניים, חשבונאיים וכן מתן ייעוץ 

"(. אם צד מפרצד שלא שילם במועד את חלקו היחסי בהוצאות המשותפות, יחשב כצד מפר )להלן: "

ימי עסקים מיום שניתנה לצד  6בד"כ  JOA-נמשכת ההפרה במשך יותר מהתקופה הקבועה בהסכם ה

הודעת פיגור, הצדדים הלא מפרים יישאו בשיעור החוב של הצד המפר )באופן יחסי להחזקתם(,  המפר

כאשר הצד המפר לא יהיה זכאי לקבל את החלק לו הוא זכאי בנפט, וחלק זה יהיה לקניינם של הצדדים 

יע , לגבות מתוכו את המגJOA-הלא מפרים והם יהיו רשאים, תוך נקיטת ההליכים המפורטים בהסכם ה

להם עד לתשלום מלא של הסכום שבהפרה. ככל שההפרה נמשכת לתקופה ארוכה יותר, הקבועה בהסכם 

ימים(, תחולטנה זכויותיו של הצד המפר ותועברנה לידיהם של כל אחד מהשותפים  60 -)מעבר ל JOA-ה

 הלא מפרים ביחס לאחזקותיהם.

מרבית  JOA -, בהתאם למנגנון הJOA-ב 85%מחזיקה בשיעור זכויות של  IOGL-בהתחשב בכך ש

ידיה, למעט החלטות שעניינן ויתור על חלק מהשטחים הכפופים לרישיון, וכן כל -ההחלטות יקבעו על

 החלטה שמשמעותה ויתור על הרישיון, אשר תתקבלנה פה אחד. 

תפעול משותף  הסכם, אין P.185-ו P.2356( ברישיונות 100%מחזיקה בבעלות מלאה ) IOGL-ו הואיל .ב

 לרישיונות אלה. 
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 Captainנתוני משאבים בפרויקט  (8)

  :נתוני כמויות .א

 :Captainבשדה הכלולים עתודות הגז הטבעי, הנפט והקונדנסט שבנכסי הנפט להלן  

 

( הן העתודות הנוספות אשר אינן צפויות להיות מופקות  Possible Reservesעתודות אפשריות )  -אזהרה  
שהכמויות שיופקו  10%(. ישנו סיכוי של Probable Reservesבאותה מידה כמו העתודות הצפויות )

(, בצירוף כמות העתודות Proved Reservesבפועל יהיו שוות או גבוהות מכמות העתודות המוכחות )
 (.Possible Reserves( ובצירוף כמות העתודות האפשריות )Probable Reservesהצפויות )

 Captainעתודות באזור 

 
 נפט כבד

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 טבעיגז 
(MMCF) 

 נפט כבד
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נוזלי גז
(NGL) 

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 ערך-ווהש
 חבית נפט
(MBOE) 

 חלק החברה במשאבים  (100%משאבים בנכס הנפט ) סוג העתודות

                             66,327 (P1מוכחות )
-    11,926 56,378                             

-    1,764                             
-    56,682 

                             37,393 צפויות
-    7,141 31,784                             

-    1,056                             
-    31,966 

מוכחות + צפויות 
(P2) 103,721                             

-    19,066 88,162                             
-    2,820                             

-    88,649 

                             55,528 אפשריות
-    9,725 47,198                             

-    1,438                             
-    47,446 

מוכחות + צפויות 
                             159,248 (3P+ אפשריות )

-    28,792 135,361                             
-    4,258                             

-    136,095 
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 מהוון התזרים הנתוני  .ב

לצורך הפרמטרים הכלכליים בהם נעשה שימוש  "(.  התזריםהמזומנים המהוון הנובע מהעתודות המפורטות לעיל )להלן בסעיף זה: "להלן יובאו נתוני תזרים  

 עיל.ל (ב2)ב()1.8.4 סעיף, כמפורט בהתזרים מבוססים על נתונים והערכות שמעריך העתודות קיבל מאיתקה

 הוגן.  שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור או ללא מסוים היוון בשיעור חושבו אם יובהר כי נתוני תזרים מהוונים, בין –אזהרה 

 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019, נכון ליום Captain( באזור P1תזרים מהוון מעתודות מוכחות )

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 7,416 448,180 - 165,755 71,422 - 211,003 - 211,003 206,547 202,435 198,624 195,081 

31.12.2021 6,950 433,158 - 168,339 151,596 - 113,222 - 113,222 104,552 96,937 90,208 84,227 

31.12.2022 7,160 469,906 - 181,122 135,880 - 152,904 - 152,904 135,315 120,471 107,842 97,019 

31.12.2023 7,142 501,044 - 185,934 206,854 - 108,256 - 108,256 91,247 77,557 66,425 57,287 

31.12.2024 7,123 516,525 - 212,346 60,176 - 244,003 - 244,003 196,154 159,330 130,646 108,052 

31.12.2025 6,945 520,437 - 220,969 1,931 - 297,538 26,784 270,753 206,930 160,171 125,419 99,250 

31.12.2026 6,274 485,213 - 203,857 23,898 - 257,459 77,238 180,221 131,373 97,203 72,903 55,361 

31.12.2027 4,293 348,176 - 184,936 28,795 - 134,445 40,333 94,111 65,512 46,390 33,363 24,338 

31.12.2028 2,548 214,815 - 164,352 - - 50,463 20,185 30,278 20,227 13,770 9,536 6,709 

31.12.2029 831 73,022 - 68,619 - - 4,403 1,761 2,642 1,708 1,126 756 516 

31.12.2030 - - - - - 114,528 (114,528) (45,811) (68,717) (41,306) (25,422) (15,985) (10,251) 

31.12.2031 - - - - - 116,818 (116,818) (46,727) (70,091) (40,126) (23,573) (14,178) (8,713) 

31.12.2032 - - - - - 119,155 (119,155) (47,662) (71,493) (38,980) (21,858) (12,575) (7,406) 

31.12.2033 - - - - - 121,538 (121,538) (48,615) (72,923) (37,866) (20,269) (11,154) (6,295) 

31.12.2034 - - - - - - - - - - - - - 

 695,176 781,831 884,269 1,001,288 1,124,171 22,513- 1,101,657 472,038 680,552 1,756,229 - 4,010,477 56,682 סיכום ביניים 

 - - - - - - - - - - - - - תזרים ליתרת התקופה 

 695,176 781,831 884,269 1,001,288 1,124,171 22,513- 1,101,657 472,038 680,552 1,756,229 - 4,010,477 56,682 סה"כ

 

 



 314 -א 

 

 

 

 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019, נכון ליום Captainבאזור  צפויותתזרים מהוון מעתודות 

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 1,568 94,869 - 4,790 - - 90,079 0 90,079 87,825 85,743 83,814 82,021 

31.12.2021 1,999 124,624 - 7,497 - - 117,127 0 117,127 108,688 101,227 94,594 88,664 

31.12.2022 2,210 144,944 - 8,640 - - 136,304 0 136,304 120,743 107,583 96,367 86,739 

31.12.2023 2,566 179,758 - 12,151 - - 167,606 60,545 107,061 90,073 76,407 65,302 56,193 

31.12.2024 3,394 245,926 - 16,490 - - 229,436 165,764 63,672 50,926 41,164 33,595 27,660 

31.12.2025 4,136 309,874 - 25,416 - - 284,458 205,902 78,556 60,082 46,538 36,464 28,874 

31.12.2026 3,972 306,855 - 39,911 - - 266,945 131,402 135,542 98,881 73,215 54,949 41,753 

31.12.2027 3,043 246,469 - 27,764 - - 218,704 99,533 119,172 82,829 58,563 42,056 30,635 

31.12.2028 1,919 161,562 - 29,412 - - 132,150 52,860 79,290 52,618 35,597 24,507 17,145 

31.12.2029 1,830 160,768 - 84,329 - - 76,438 30,575 45,863 28,961 18,686 12,296 8,238 

31.12.2030 1,918 174,446 - 124,967 - (114,528) 164,007  65,603  98,404  59,140  36,393  22,883  14,675  

31.12.2031 1,631 153,003 - 120,769 - (116,818) 149,051  59,621  89,431  51,228  30,113  18,123  11,145  

31.12.2032 1,363 131,842 - 120,856 - (119,155) 130,140  52,056  78,084  42,594  23,896  13,754  8,104  

31.12.2033 418 41,965 - 40,790 - (121,538) 122,713  49,085  73,628  38,241  20,474  11,270  6,362  

31.12.2034 - - - - - 123,968  (123,968) (49,587) (74,381) (37,284) (19,295) (10,280) (5,625) 

  502,583  599,694  736,305  935,543  1,237,831  923,360  2,161,191 (348,070) - 663,782 - 2,476,903 31,966 ביניים סיכום 

 (12,300) (24,378) (49,866) (105,581) (232,189) (154,792) (386,981)  386,981 - - - - - תזרים ליתרת התקופה 

 490,284 575,316 686,439 829,962 1,005,643 768,568 1,774,210 38,911 - 663,782 - 2,476,903 31,966 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019, נכון ליום Captainבאזור ( P2) מוכחות וצפויותתזרים מהוון מעתודות 

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 8,984 543,049 - 170,544 71,422 - 301,082 0 301,082 294,372 288,178 282,438 277,101 

31.12.2021 8,949 557,781 - 175,836 151,596 - 230,349 0 230,349 213,240 198,165 184,801 172,891 

31.12.2022 9,369 614,850 - 189,762 135,880 - 289,207 0 289,207 256,058 228,054 204,209 183,758 

31.12.2023 9,708 680,801 - 198,086 206,854 - 275,862 60,545 215,317 181,320 153,964 131,726 113,480 

31.12.2024 10,517 762,451 - 228,836 60,176 - 473,439 165,764 307,675 247,080 200,494 164,241 135,713 

31.12.2025 11,081 830,311 - 246,385 1,931 - 581,996 232,686 349,309 267,012 206,709 161,883 128,124 

31.12.2026 10,246 792,068 - 243,767 23,898 - 524,404 208,640 315,764 230,254 170,418 127,852 97,114 

31.12.2027 7,336 594,645 - 212,700 28,795 - 353,149 139,866 213,283 148,341 104,952 75,419 54,973 

31.12.2028 4,467 376,377 - 193,764 - - 182,614 73,045 109,568 72,845 49,366 34,043 23,854 

31.12.2029 2,661 233,790 - 152,948 - - 80,842 32,337 48,505 30,669 19,813 13,052 8,754 

31.12.2030 1,918 174,446 - 124,967 - - 49,479 19,792 29,688 17,833 10,971 6,898 4,425 

31.12.2031 1,631 153,003 - 120,769 - - 32,233 12,893 19,340 11,102 6,540 3,945 2,432 

31.12.2032 1,363 131,842 - 120,856 - - 10,986 4,394 6,591 3,614 2,038 1,179 698 

31.12.2033 418 41,965 - 40,790 - - 1,175 470 705 376 206 116 67 

31.12.2034 - - - - - 123,968 (123,968) (49,587) (74,381) (37,284) (19,295) (10,280) (5,625) 

  1,197,759  1,381,525  1,620,574  1,936,831  2,362,002  900,847  3,262,849 123,968 680,552 2,420,011 - 6,487,380 88,649 ביניים סיכום 

 (12,300) (24,378) (49,866) (105,581) (232,189) (154,792) (386,981) 386,981 - - - - - תזרים ליתרת התקופה 

 1,185,460 1,357,146 1,570,708 1,831,250 2,129,813 746,054 2,875,868 510,950 680,552 2,420,011 - 6,487,380 88,649 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019, נכון ליום Captainבאזור אפשריות תזרים מהוון מעתודות 

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 1,596 96,577 - 3,906 - - 92,671 - 92,671 90,391 88,285 86,333 84,517 

31.12.2021 2,268 141,450 - 6,869 - - 134,582 - 134,582 124,760 116,085 108,378 101,494 

31.12.2022 2,675 175,613 - 8,139 - - 167,474 66,550 100,924 89,434 79,714 71,427 64,311 

31.12.2023 3,058 214,527 - 12,596 - - 201,930 113,620 88,311 74,257 62,957 53,779 46,255 

31.12.2024 3,590 260,282 - 21,071 - - 239,211 117,048 122,163 98,101 79,601 65,204 53,874 

31.12.2025 3,631 272,106 - 13,691 - - 258,414 103,382 155,032 118,468 91,684 71,781 56,796 

31.12.2026 3,966 306,654 - 20,413 - - 286,242 114,592 171,650 125,020 92,427 69,266 52,558 

31.12.2027 3,644 295,472 - 38,930 - - 256,543 102,721 153,821 106,838 75,488 54,176 39,440 

31.12.2028 3,268 275,336 - 32,628 - - 242,708 97,083 145,625 96,273 64,895 44,525 31,048 

31.12.2029 2,867 251,551 - 48,258 - - 203,293 81,317 121,976 76,883 49,522 32,533 21,761 

31.12.2030 2,128 193,163 - 30,018 - - 163,144 65,258 97,887 58,753 36,118 22,693 14,545 

31.12.2031 1,633 152,856 - 15,653 - - 137,204 54,882 82,322 47,030 27,583 16,568 10,172 

31.12.2032 1,527 147,577 - 15,406 - - 132,171 52,868 79,302 43,129 24,135 13,861 8,152 

31.12.2033 2,073 208,190 - 94,529 - - 113,661 45,464 68,196 35,378 18,926 10,412 5,876 

31.12.2034 2,113 220,243 - 134,065 - (123,968) 210,147 84,059 126,088 62,823 32,332 17,138 9,333 

 600,132 738,074 939,752 1,247,538 1,740,550 1,098,845 2,839,395 (123,968) - 496,171 - 3,211,598 40,039 סיכום ביניים 

 11,783 19,915 31,011 36,760 9,869- 6,579- 16,448- 188,431 - 656,631 - 828,614 7,408 תזרים ליתרת התקופה 

 611,916 757,989 970,762 1,284,298 1,730,681 1,092,265 2,822,947 64,463 - 1,152,803 - 4,040,212 47,446 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019, נכון ליום Captainבאזור ( P3ואפשריות ) מוכחות, צפויות תזרים מהוון מעתודות

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 10,581 639,626 - 174,451 71,422 - 393,753 - 393,753 384,763 376,463 368,771 361,618 

31.12.2021 11,218 699,231 - 182,704 151,596 - 364,931 - 364,931 338,000 314,250 293,179 274,385 

31.12.2022 12,044 790,463 - 197,902 135,880 - 456,682 66,550 390,131 345,492 307,768 275,636 248,069 

31.12.2023 12,766 895,328 - 210,682 206,854 - 477,793 174,165 303,628 255,577 216,921 185,505 159,736 

31.12.2024 14,107 1,022,733 - 249,907 60,176 - 712,650 282,812 429,838 345,181 280,095 229,444 189,587 

31.12.2025 14,712 1,102,417 - 260,076 1,931 - 840,410 336,069 504,341 385,480 298,393 233,665 184,920 

31.12.2026 14,213 1,098,723 - 264,180 23,898 - 810,645 323,232 487,413 355,274 262,845 197,118 149,672 

31.12.2027 10,980 890,117 - 251,630 28,795 - 609,692 242,588 367,104 255,180 180,441 129,595 94,413 

31.12.2028 7,736 651,713 - 226,391 - - 425,322 170,129 255,193 169,118 114,261 78,568 54,902 

31.12.2029 5,528 485,341 - 201,206 - - 284,135 113,654 170,481 107,552 69,334 45,585 30,515 

31.12.2030 4,047 367,609 - 154,985 - - 212,624 85,049 127,574 76,586 47,090 29,592 18,970 

31.12.2031 3,264 305,859 - 136,422 - - 169,437 67,775 101,662 58,132 34,123 20,513 12,604 

31.12.2032 2,889 279,419 - 136,262 - - 143,157 57,263 85,894 46,743 26,173 15,040 8,850 

31.12.2033 2,491 250,155 - 135,319 - - 114,836 45,934 68,902 35,754 19,132 10,527 5,943 

31.12.2034 2,113 220,243 - 134,065 - - 86,179 34,471 51,707 25,539 13,037 6,858 3,708 

 1,797,891 2,119,598 2,560,325 3,184,369 4,102,552 1,999,691 6,102,244 - 680,552 2,916,182 - 9,698,978 128,687 סיכום ביניים 

 (516) (4,463) (18,855) (68,821) (242,058) (161,372) (403,429) 575,412 - 656,631 - 828,614 7,408 תזרים ליתרת התקופה 

 1,797,375 2,115,135 2,541,470 3,115,548 3,860,495 1,838,320 5,698,814 575,412 680,552 3,572,813 - 10,527,592 136,095 סה"כ
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 :רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים יניתוחלהלן  .ג

 Captainניתוח רגישות לשינוי בכמות המכירות באזור 

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

0% 10% 15% 20% 0% 10% 15% 20% 

 10%קיטון בכמות מכירות בשיעור של  10%גידול בכמות מכירות בשיעור של 

  1,054,409        824,323        728,081        647,146    (P1מוכחות )  1,238,005        961,500        846,489        750,034   (P1מוכחות )

  472,839        548,771        645,964        909,374       צפויות  504,251        595,280        715,509        1,071,602   צפויות

  1,963,783     1,470,287     1,276,852     1,119,985    (2Pמוכחות + צפויות )  2,309,607     1,677,009     1,441,769     1,254,285   (2Pמוכחות + צפויות )

  586,809        722,985        920,474        1,626,370    אפשריות  633,181        787,293        1,012,208     1,818,137   אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)   4,127,743     2,689,217     2,229,062     1,887,466  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    3,590,153     2,390,761     1,999,837     1,706,794  

 15%קיטון בכמות מכירות בשיעור של  15%מכירות בשיעור של גידול בכמות 

  948,435        755,620        672,117        601,033       (P1מוכחות )  1,282,982        991,873        872,159        772,065   (P1מוכחות )

  484,515        562,743        662,443        929,877       צפויות  517,368        613,654        741,283        1,119,565   צפויות

  1,878,313     1,418,064     1,234,860     1,085,548    (2Pמוכחות + צפויות )  2,402,548     1,733,156     1,485,813     1,289,432   (2Pמוכחות + צפויות )

  577,460        709,832        901,704        1,585,747    אפשריות  643,600        801,356        1,032,220     1,864,368   אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)   4,266,916     2,765,377     2,287,169     1,933,032  

אפשריות מוכחות + צפויות + 
(3P)    3,464,060     2,319,767     1,944,693     1,663,007  

 20%קיטון בכמות מכירות בשיעור של  20%גידול בכמות מכירות בשיעור של 

  848,950        695,204        622,870        560,087       (P1מוכחות )  1,326,510     1,023,184        898,587        794,582   (P1מוכחות )

  492,479        571,938        673,301        950,665       צפויות  529,390        630,140        764,140        1,164,743   צפויות

  1,799,615     1,368,506     1,194,809     1,052,566    (2Pמוכחות + צפויות )  2,491,253     1,787,324     1,528,727     1,323,972   (2Pמוכחות + צפויות )

  566,823        694,474        879,063        1,534,257    אפשריות  654,262        815,555        1,051,914     1,908,852   אפשריות

אפשריות מוכחות + צפויות + 
(3P)   4,400,105     2,839,238     2,344,282     1,978,234  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    3,333,872     2,247,569     1,889,282     1,619,389  
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 Captainניתוח רגישות לשינוי במחיר באזור 

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

 רגישות / קטגוריה
 היווןשיעור 

0% 10% 15% 20% 0% 10% 15% 20% 

 10%בשיעור של  קיטון במחיר 10%בשיעור של  גידול במחיר

  880,023        686,750        604,326        534,708       (P1מוכחות )  1,343,581     1,057,662        937,410        836,128    (P1מוכחות )

  456,304        529,866        623,434        877,471       צפויות  544,992        646,352        780,955        1,177,089    צפויות

  1,757,494     1,310,184     1,134,192        991,011    (2Pמוכחות + צפויות )  2,520,670     1,838,617     1,583,762     1,381,121    (2Pמוכחות + צפויות )

  550,860        676,468        856,663        1,478,063    אפשריות  669,412        834,122        1,077,496     1,972,589    אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    4,493,259     2,916,113     2,417,884     2,050,532  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    3,235,557     2,166,846     1,810,660     1,541,871  

 15%קיטון במחיר בשיעור של  15%גידול במחיר בשיעור של 

  660,859        541,587        481,730        429,179       (P1מוכחות )  1,434,870     1,130,346     1,003,776        897,335    (P1מוכחות )

  470,686        550,200        651,872        934,556       צפויות  580,866        693,246        843,258        1,284,923    צפויות

  1,595,415     1,193,459     1,031,930        899,865    (2Pמוכחות + צפויות )  2,719,792     1,973,603     1,697,021     1,478,201    (2Pמוכחות + צפויות )

  512,921        626,687        788,839        1,336,964    אפשריות  697,029        869,239        1,124,886     2,094,516    אפשריות

צפויות + אפשריות מוכחות + 
(3P)    4,814,308     3,098,489     2,566,260     2,175,230  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    2,932,379     1,982,298     1,658,617     1,412,786  

 20%קיטון במחיר בשיעור של  20%גידול במחיר בשיעור של 

  477,431        408,699        367,091        329,107       (P1מוכחות )  1,553,611     1,222,383     1,084,587        969,071    (P1מוכחות )

  476,290        558,441        663,221        956,388       צפויות  606,135        725,930        887,047        1,367,576    צפויות

  1,433,819     1,071,920        925,532        805,397    (2Pמוכחות + צפויות )  2,921,187     2,109,430     1,810,517     1,575,206    (2Pמוכחות + צפויות )

  479,897        582,668        727,287        1,199,861    אפשריות  724,820        905,358        1,174,944     2,221,825    אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    5,143,012     3,284,374     2,715,876     2,300,026  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    2,633,680     1,799,207     1,508,200     1,285,294  
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 רגישויות נוספים למחירי הנפט והגז יניתוח .ד

על רקע משבר הקורונה ולנוכח הירידות החדות במחירי מוצרי האנרגיה שנרשמו בתקופה 

שבסמוך למועד פרסום הדוח, מובאים להלן ניתוחי רגישות נוספים של התזרים )באלפי דולר(, 

 לעיל. (ד2)ב()1.8.4 סעיףבסיס מחירי נפט וגז טבעי כמפורט בשנערכו על 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נתוני הפקה  .ה

 :Captainאזור בהמיוחסים לחלק החברה תוני הפקה להלן נ

 
2019 

  קונדנסט  גז טבעי  נפט 

 סה"כ תפוקה בתקופה
8,670,695 BBL - - 

מחיר ממוצע ליחידת 
 תפוקה 

 
$67.4/BBL - - 

עלויות הפקה ממוצעות  
 - - BOE/$21.8 ליחידת תפוקה 

 תמלוגים לצדדים שלישיים 
- - - 

תקבולים נטו ממוצעים 
 - - BOE/$45.6 ליחידת תפוקה 

שיעור אזילה בתקופה  
המדווחת ביחס לסך 
 %( -)בהעתודות בנכס הנפט 

8.8% - - 

 

 Captainמשאבים מותנים באזור  .ו

המזומנים תזרים  לפרטים בדבר  .  Captainהמשאבים המותנים באזור  להלן פרטים בדבר כמות  

 לדוח המשאבים. 57האמורים, ראו בעמ' הנובע מהמשאבים  מהווןה

 

 

 שיעור היוון  

סוג העתודות    0% 10% 15% 20% 

 178,629 253,165 268,157 275,401 (P1מוכחות )

 351,318 435,171 540,711 826,966 צפויות

 1,005,595 793,876 703,329 626,719 (2Pמוכחות + צפויות )

 405,250 475,171 566,522 814,715 אפשריות

 1,820,310 1,360,398 1,178,500 1,031,969 (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )
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 המותנים.דאות כי יהא זה אפשרי מבחינה מסחרית להפיק שיעור כלשהו מהמשאבים אין ו –אזהרה  

   GSAפרויקט  (ד)

 כללי (1)

נוספים נכסי נפט  חמישהוכן  ,Harrier -ו Stellaהמפיקים נכסי הנפט את  כולל GSAפרויקט 

–  Hurricane  ,Vorlich  ,Vorlich West  ,Courageous  ו-  Austen,    נכון למועד הדוח אינם אשר

 Vorlich -ו Vorlichמשמשת כמפעיל בכל הרישיונות, למעט ברישיונות  Ithaca UKמפיקים. 

West    בהם המפעיל היא חברתBP Exploration Operating Company Limited  " :להלן(BP 

Exploration .)"נכסי הנפט בפרויקט  בכלGSA למעט ,Vorlich West בוצעו בעבר קידוחי ,

 . , כפי שיפורט להלןפטרוליום ו מאגרישלישיים ונתגלניסיון והערכה על ידי צדדים 

  FPF-1צףההפקה המתקן נעשית באמצעות  GSAההפקה מנכסי הנפט המפיקים בפרויקט 

ימית -תשתית תתלחובר  ממתקן ההפקה הצף    ."(מתקן ההפקה הצף)להלן: "שבבעלות איתקה  

המרכזית הולכת הגז הכוללת שתי מערכות הולכה מרכזיות אל השוק בבריטניה: מערכת 

(Central Area Transmission System – CATS )" :להלן( מערכת הולכת הגזCATS ,)"

, זאת כתחליף לשימוש בריטניה  פיחונפט ל  תומספקבים הצפוני    תהמונח  Norpipeהנפט  צנרת  ו

  .במיכליות

איתקה בבניית סך ההשקעה של . 2017החלה בחודש פברואר  Stella נכס הנפטההפקה מ

 . דולר מיליון 700 -מסתכם בכ Stella שדההובפיתוח  GSAתשתית ההפקה מפרויקט 

וחיבורו למתקן ההפקה הצף,   Harrierהשלימה איתקה את פיתוח נכס הנפט   2018במהלך שנת  

והשתתפה  Stellaר הפקה נוספת בתוך שדה ביצעה איתקה קידוח של בא 2019ובמהלך שנת 

 . Vorilichבו בוצע קידוח של שתי בארות הפקה נוספות בשדה  BPבמיזם משותף עם 

אל מתקן ההפצה הצף  Vorlichלהשלים את חיבור שדה  בכוונת איתקה 2020מהלך שנת ב

. בשנים הבאות מתככנת Hurricane  הנפט  ולהתחיל ברכש של פריטים הנחוצים עבור פיתוח נכס

 למתקן ההפקה הצף.  GSAיתר המאגרים בפרויקט  להמשיך בחיבור איתקה

העלויות תורם להקטנת  ,  GSAהצף כתשתית מרכזית לשדות בפרויקט  השימוש במתקן ההפקה  

  .לאורך שנים רבות מצויים בקרבתוההשדות קת הנפט והגז הטבעי מוהפבפיתוח הכרוכות 

 Captainמשאבים מותנים באזור 

 
 נפט כבד

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נפט כבד
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נוזלי גז
(NGL) 

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 ערך-ווהש
 חבית נפט
(MBOE) 

 חלק החברה במשאבים  (100%הנפט )משאבים בנכס  סוג המשאבים

האומדן הנמוך 
(C1) 

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

האומדן הטוב 
 (C2ביותר )

                   
29,634  

                     
2,005  

                     
4,237  

                   
27,016  

                     
2,005  

                         
669  

                            
-    

                   
29,137  

האומדן הגבוה 
(C3) 

                   
61,026  

                     
3,592  

                     
8,436  

                   
56,181  

                     
3,592  

                     
1,341  

                            
-    

                   
60,004  
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 GSAבפרויקט  שותפיהמזכויות נוספות השלימה איתקה עסקה לרכישת  12.12.2018 ביום

מלוא הזכויות באיתקה במלוא הזכויות במתקן ההפקה הצף, וכן קבוצת מחזיקה וכיום 

והכל , Vorlich West-ו Vorlich ,Courageousברישיונות , למעט GSA ברשיונות פרויקט

מיליון  190זכויות הנוספות שילמה איתקה סך של רכישת הבתמורה ל .שלהלן הכמפורט בטבל

 140 -בסך של כ ,Petrofac -קיים של איתקה להחוב הלפריסה חדשה של דולר, וכן הסכימה 

מיליון דולר  130 -מיליון דולר. בהתאם לכך, במועד השלמת העסקה שילמה איתקה סך של כ

ובתוספת סך של (  1.1.18)לאחר ניכוי תזרימי מזומנים שהתקבלו החל מהמועד הקובע לעסקה )

ליון דולר אשר היוו הקדמת תשלום בגין החוב הקיים(, זאת בנוסף לתשלומים הנותרים ימ 20

. 2023-2020מיליון דולר, העתידים להשתלם על פני השנים  120 -בסך של כ Petrofacלחברת 

מליוני דולר אשר מותנית בביצועים  25-בנוסף, זכאית אחת המוכרות לתמורה נוספת של עד כ

 132-סך עלות הרכישה הכוללת הסתכמה בכ .2020עד לשנת  Harrier -ו  Stellaשל מאגרים

 מליוני דולר.

 פרטים כלליים (2)

 פרטים כללים

 

אשר  ,כמפורט להלן ,נפטנכסי  מקבץ של כולל GSAפרויקט  :שם נכס הנפט
 ,Harrierמאגר ו Stella מאגר ים:מפיק יםמאגרשני בשטחם 
-ו Hurricane, Vorlich, Austen: בפיתוחנכסים ארבעה 

Courageous ציה: רבשלב האקספלו אחדנכס וVorlich West.  

  ק"מ מזרחית מקו החוף של בריטניה. 250 -אזור הים הצפוני כ :מיקום

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות 
 :המותרות לפי סוג זה

שהוענקו טבעי פיתוח והפקה של משאבי נפט וגז  רשיונות לחיפוש
 ידי ממשלת בריטניה-על

 :Stella & Harrier  תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

P.011  - 18.9.1964 

Austen: 

P.1823 - 10.1.2011 

Vorlich: 

P.363 - 17.12.1980 

P.1588 - 12.2.2009 

Hurricane: 

P.1665 -   12.2.2009  

Courageous: 

P.2397 - 1.10.2018 

Vorlich West: 

P.2395 - 1.10.2018 

 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

 

Stella & Harrier: 

P.011 - 17.9.1970 

Austen: 

P.1823 - 9.1.2015 
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 פרטים כללים

 

Vorlich: 

P.363 - 16.12.1986 

P.1588 - 11.11.2014 

Hurricane: 

P.1665 - 11.2.2013 

Courageous: 

P.2397 - 30.9.2023 

Vorlich West: 

P.2395 - 30.9.2023 

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
 תקופת נכס הנפט:

Stella & Harrier: 

P.011 –  17.9.2013  

Vorlich: 

P.363 – 16.12.2020 

P.1588 – 12.10.2018 

Hurricane: 

P.1665 – 30.11.2020 

 :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

 

Stella  & Harrier 

P.011  - מפיקים ולכן לא נקבע תאריך פקיעה שדות ברישיוןה  
חודשים  24לגביו. הרישיון עלול לפקוע אם ההפקה תיפסק למשך 

.רצופים  

Austen 

P.1823 – 9.3.2022   

Vorlich 

P.363 – ולכן לא נקבע תאריך פקיעה  השדות ברישיון מפיקים 
 12לגביו. הרישיון עלול לפקוע אם ההפקה תיפסק לתקופה של 

 חודשים רצופים.

P.1588 – )צפי(  11.2.2035   

Hurricane 

P.1665 – 30.11.2020   

Courageous 

P.2397 –  330.3.202  

Vorlich West 

P.2395 –  30.9.2023  

ציון אם קיימת אפשרות נוספת 
 : תקופת נכס הנפטלהארכת 

Austen 

P.1823 – , ניתן יהיה להאריך את  לעמידה בתנאי הרישיון בכפוף  
 9.1.2037  -, עם הארכה נוספת עד ל9.5.2022  -תקופת הרישיון עד ל

 )צפי בלבד(.

Hurricane: 

P.1665 – בכפוף להשלמת פעולות מסוימות בתכנית העבודה,   
)צפי  11.2.2035 -ניתן יהיה להאריך את תקופת הרישיון עד ל

 בלבד(.

Courageous: 
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 פרטים כללים

 

P.2397 – בכפוף להשלמת פעולות מסוימות בתכנית העבודה,   
, עם 30.9.2027 -ניתן יהיה להאריך את תקופת הרישיון עד ל

י בלבד(.)צפ 30.9.2045 -הארכה נוספת עד ל  

Vorlich West: 

P.2395 – בכפוף להשלמת פעולות מסוימות בתכנית העבודה,   
, עם 30.9.2027 -ניתן יהיה להאריך את תקופת הרישיון עד ל

)צפי בלבד(. 30.9.2045 -הארכה נוספת עד ל  

 

 נותרישיובמשמשת כמפעיל בכל הרישיונות, למעט  Ithaca UK :(Operatorציון שם המפעיל )
Vorlich ו- Vorlich West  היא מפעילהבהם BP Exploration 

 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס 
הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, 
למיטב ידיעת התאגיד, שמות בעלי 

 :השליטה בשותפים האמורים
 
 

Stella & Harrier: 

P.011 - Ithaca Group - 100% 

Austen: 

P.1823 - Ithaca Group - 100% 

Vorlich:  

P.363 (Block 30/1c Lower):  

Ithaca Group - 50%  

BP Exploration - 50% 

P.363 (Block 30/1c Upper): 

Ithaca Group - 20% 

BP Exploration - 80% 

P.1588 - Ithaca Group - 100% 

Hurricane: 

P.1665 - Ithaca Group - 100% 

Courageous: 

P.2397: 

Ithaca Group - 55% 

Zennor North Sea Limited18 - 45%  

Vorlich West: 

P.2395: 
Ithaca Group - 20%; 

BP Exploration - 80% 

 

 

 

  

 

 Kerogen Energy Fund  ההשקעות  קרן  של( בשרשור  100%)  מלאה ושליטה  בבעלות  פרטית  חברהידיעת החברה,    למיטב  18
II LP. 
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 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט

ציון  –בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 
 הרכישה:תאריך 

  -ו Stella/ Harrier רישיונותזכויות בלראשונה איתקה רכשה 
Hurricane את הזכויות ביתר רישיונות 2009-2008שנים ב .

GSA 2019-2016השנים  יןרכשה איתקה לראשונה ב . 

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה 
 בנכס הנפט:

 

 מניות חברת איתקה.מלוא באמצעות החזקותיה של החברה ב

 

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות 

 מנכס הנפט:

 

 

Stella & Harrier - %6.679  

Hurricane  - 100%  

Austen  - 100% 

Vorlich -   34%  

Courageous - 55% 

Vorlich West - %20  

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
בהשקעה המצטברת בנכסי של החברה 

)בין אם   2019-2016הנפט במהלך השנים  
הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות 

 הכספיים(:

 

 מיליון דולר 339 -כ - Stella & Harrier שדות 

 מיליון דולר 8 -כ -  Hurricaneשדה

 דולר 3 -כ – Austen שדה

 מיליון דולר  99 -כ - Vorlich שדה

 מיליון דולר 0 -כ -  Courageousשדה

 מיליון דולר 0 -כ Vorlich West - שדה

 

  העבודה בתוכניתעמידה  (3)

למיטב ידיעת החברה, תוכנית העבודה המחייבת בנכסים הנ"ל, עד למועד דוח זה, קוימה 

 במלואה. 

  עבודה בפועל ומתוכננת תוכנית (4)

בפרויקט  הטבעי והגזלהלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בנכסי הנפט 

GSA  ועד למועד פרסום הדוח, וכן פעולות מתוכננות: .20171.1החל מיום  

 תקופה
תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה 

 או של תוכנית העבודה המתוכננת
תקציב כולל 

משוער לפעולה 
נכס הנפט רמת ב

 )באלפי דולר(

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 
הזכויות ההוניות 

של החברה 
בתקציב )באלפי 

 דולר(

2017 
, 2017במהלך חודש פברואר : Stella מאגר •

של  ההכנה הימיותעבודות  בעקבות השלמת
החלה הפקה , FPF-1 -המתקן ההפקה הצף 

 . Stellaמשדה 

השקעה בתוכנית פיתוח מאגר : Harrierשדה  •
Harrier,    ביצוע עבודות קידוח מסועף הכוללת

 לבאר פיתוח.

יצוא נפט ממתקן ההפקה הצף  נרתהתקנת צ •
FPF-1ליצוא נפט לצנרת הקיימת  ה, וחיבור

 אל קו החוף.

 .Vorlichתכנון ופיתוח מאגר : Vorlichשדה  •

 תפעול ותחזוקה שוטפים. •

 

 344,000-כ

 

 188,000-כ
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 תקופה
תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה 

 או של תוכנית העבודה המתוכננת
תקציב כולל 

משוער לפעולה 
נכס הנפט רמת ב

 )באלפי דולר(

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 
הזכויות ההוניות 

של החברה 
בתקציב )באלפי 

 דולר(

2018 
המתקנים השלמת התקנת  :Harrier מאגר •

את   לאפשר, בכדי  Harrierימיים במאגר  -התת
 .התחלת ההפקה מהמאגר

במסגרת קידום תכנית  Vorlichמאגר   •
  .הפיתוח של המאגר

 

 

 

 38,000-כ

 

 

 

 21,000-כ

של פיתוח וה התכנון השלמת: Vorlich מאגר •  2019
 ביצוע שני קידוחילרבות , Vorlichמאגר 
  הפקה

 קידוח באר נוספתהשלמת : Stella מאגר •
את  להגבירמטרת הבאר , Stellaבמאגר 

  ההפקה מהמאגר.

 ,Austenעבודות תכנון הנדסי ברישיונות  •
Hurricane ו-  Courageous 

 

 

235,000 

 

 

117,000 

ותחילת הפקה  Vorlichהשלמת חיבור מאגר  • ואילך 2020
 מסחרית

תחילת ביצוע פעילויות הנחוצות לפיתוח נכס  •
  Hurricaneהנפט ברישיון 

  -ו ,Austen  שדותעבודות תכנון הנדסי ב •
Courageous 

 
75,500 
 

 
45,140 
 

 

, GSAפעולות המתוכננות בפרויקט  בדבר ההפרטים המובאים לעיל    –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  
בחוק ניירות   תוכמשמעו  "מידע צופה פני עתידמהווים " עלויות, לוחות זמנים ועצם ביצוען,    לרבות לענין

התלויות, בין היתר, בצדדים שלישיים, בתנאי מזג אויר,   איתקה  קבוצת  שלעל הערכות    יםמבוסס, וערך
. החברה  תנאים כלכליים, שינויי רגולציה, יכולת טכנית, זמינות ציוד וגורמים נוספים שאינם בשליטת

באופן  יםלהיות שונ יםעשוי ,עלויותהזמנים וה לרבות לוחות  ,העבודה בפועל תוכניתביצוע לאור זאת, 
 לעיל.המפורטות ההערכות לעומת מהותי 

 GSAבפרויקט רישיונות הטים נוספים בדבר פר (5)

   :Stella/Harrierנכס הנפט  .א

על ידי צד שלישי  ה, שהתגלStella שדה: שדותקיימים שני  Stella/Harrier נכס הנפט בשטח

וקונדנסט, טבעי נפט, גז מכיל מרובעים, וקילומטרים  22-כשטח של על ומשתרע  ,1979בשנת 

  , Stellaק"מ דרומית למאגר  10 -שוכן כ ,2002שהתגלה על ידי צד שלישי בשנת , Harrier שדהו

משמשת ( ו100%)  נכסבזכויות במלוא האיתקה   הדוח מחזיקה  נכון למועד .טבעי  מכיל נפט וגזו

  מפעיל.בו כ

מצדדים  2008בשנת  66.67%בשיעור של  Stella/Harrierנכס תקה רכשה לראשונה זכויות באי

בגין הזכויות  5%על בשיעור של -התחייבה לשלם למוכרים תמלוגהעסקה במסגרת , ושלישיים

איתקה בשנת רכשה  ברישיון  את יתרת הזכויות    .(3.33%)קרי    66.67%שנרכשו מהם בשיעור של  

2018. 

 הרישיון.  קידוחי ניסיון והערכה בשטח  10 -צדדים שלישיים כרכישת הזכויות, ביצעו טרם 
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קידוחן של חמש בארות פיתוח,  2015 - 2013בין השנים  השלימה איתקה Stella מאגרבשטח 

סך ההשקעה   .2017  מהלך חודש פברוארוהחלה הפקה מהמאגר באמצעות מתקן ההפקה הצף ב

  מיליון דולר. 700 -ך של כהסתכמה בס Stella הכוללת של איתקה בתוכנית הפיתוח של מאגר

קידוח אחד . הפיתוח כלל 2017בתחילת שנת החל  Harrier מאגרתכנית הפיתוח של ביצוע 

. 2017בחודש ספטמבר  מושהושל לשתי שכבות מטרה (sidetracks)צד -יקידוחשני המורכב מ

המאגר אל שחיברה בין ק"מ  7.5של באורך  תימי-תתצנרת התקנת הושלמה  2018במהלך שנת 

. סך ההשקעה 2018החלה בחודש יולי  Harrierמתקן ההפקה הצף. ההפקה הראשונית ממאגר 

 מיליון דולר 62 -סך של כהסתכמה ב Harrierהפיתוח של מאגר  תוכניתהכוללת של איתקה ב

  .ההשתתפות(מזכויות  66.67%בגין )

   :Hurricaneנכס הנפט  .ב

 -ו Stellaק"מ מערבית למאגרים  10 -(, הממוקם כ100%) Hurricane בנכס הנפט הזכויות

Harrier ,  בשטח הקיים המאגר . 2009בריטניה בשנת הרשות המוסמכת בהוקנו לאיתקה על ידי

 2012בשנת . וקונדנסטטבעי גז מכיל  , והוא1995שלישי בשנת התגלה על ידי צד נכס הנפט 

 2020במהלך שנת תים. מאמ קידוח הערכה ובוצעו מבחני הפקהבשטח הרישיון  ביצעה איתקה

פקחת על הפעילות בתחום, וסמכת המבכוונת איתקה להגיש תכנית פיתוח מפורטת לרשות המ

  .2022ה ממאגר זה להתחיל בשנת קפיה מתוכננת ההפל

   :Vorlich נכס הנפט .ג

מצוי בשטחם של שני רשיונות, , 2014, שהתגלה על ידי צדדים שלישיים בשנת Vorlich מאגר

, "(Vorlich-2)להלן: " Vorlich (P1588)שיון י"( וכן רVorlich-1)להלן: " Vorlich (P363)רשיון 

 Block  וכן  Block 30/1c Lower:  מפלסיםלשני  מבחינה מסחרית  מחולק    Vorlich-1כאשר רישיון  

30/1c Upper ,לעיל הפורט בטבלפי ש, כשבכל אחד מהם לאיתקה זכויות בשיעורים שונים 

 . "(Vorlich מאגר)להלן: "

השטח אשר עליו .  2016מצדדים שלישיים בשנת    Vorlichאיתקה רכשה את הזכויות ברישיונות  

חודש , אשר נחתם בVorlich-2 -ו Vorlich-1 רשיונותהאיחוד כפוף להסכם  Vorlichמצוי מאגר 

, במסגרתו Vorlichהמפעיל ברישיונות  , שהיאBP Explorationבין איתקה לבין  2018ספטמבר 

על יעמוד  Vorlich, בין היתר, כי שיעור הזכויות וההתחייבויות של איתקה ברישיונות הוסכם

 להלן. (ב7)ד()1.8.4 לפרטים נוספים אודות הסכם זה ראו סעיף .34%

. עם  Stella ק"מ צפונית למאגר 10-ממוקם כוהוא , (light oil)מכיל נפט קל  Vorlich מאגר

לצורך בדיקות הנדסיות  רשיון  שטח הנערכו ב,  2014השלמת תוכנית החיפושים וההערכה בשנת  

לפיתוח מפורטת הוגשה תכנית  2018של המאגר. במהלך שנת המיטבית פיתוח ה תוכניתגיבוש 

קידוח של שתי  ללההמאגר כשל הפיתוח  תוכנית. על ידי הרשות המוסמכת אושרהזו המאגר ו

באמצעות  אל מתקן ההפקה הצף של הבארות חיבורכוללת ו ,2019שנת מהלך בהפקה בארות 

 להערכת החברה, ההפקה הראשונית מהמאגר .2020ימית חדשה במהלך שנת -תשתית תת

 -כהינו  Vorlich הפיתוח של מאגר תוכניתהתקציב שאושר לביצוע . 2020צפויה להתחיל בשנת 

תהא אחראית על הפיתוח וההפעלה של הקידוחים   BP Exploration כי יצוין .מיליון דולר 85

 תהא אחראית על הנחת הצנרת והחיבור למתקן ההפקה הצף.  הנ"ל ואיתקה



 328 -א 

 

  :Austen נכס הנפט .ד

התגלה על ידי  ,Harrier-ו Stella למאגריםבקרבה , הממוקם Austen נכס הנפטבהקיים המאגר 

בשנת  מאז שנתגלה המאגר וקונדנסט.טבעי והוא מכיל נפט, גז , 1990צדדים שלישיים בשנת 

חמישה קידוחי ניסיון על ידי צדדים שלישיים נכס הנפט שטח בבוצעו  2012ועד לשנת  1990

 2017מאי מזכויות ההשתתפות ברישיון, ובחודש  75%רכשה איתקה  2016בשנת . והערכה

מחזיקה כיום איתקה זאת ובעקבות  ,זכויות ברישיוןאת יתרת הצד שלישי מאיתקה רכשה 

בשטח  לבצעבכוונת איתקה  2020במהלך שנת בו כמפעיל. במלוא הזכויות ברישיון ומשמשת 

, במטרה ימיים-ביצוע קידוח פיתוח ובניית המתקנים התתבדיקות הנדסיות לקראת הרישיון 

צפויה להתחיל   Austenההפקה ממאגר  פיתוח אופטימאלית של המאגר.    תוכניתלהעריך ולגבש  

 . Hurricane -ו Vorlichרק לאחר תחילת ההפקה מהמאגרים 

   :Courageous נכס הנפט .ה

על ידי צדדים שלישיים, מכיל נפט, בעבר  התגלה  ש,  Courageousנכס הנפט  בשטח  המאגר הקיים  

ששה קידוחי ניסיון על ידי צדדים שלישיים  בוצעו בשטח המאגרבעבר וקונדנסט. טבעי גז 

 איתקהל, הוענקו 55%הזכויות ברישיון, בשיעור של . 2014, האחרון שבהם היה בשנת והערכה

 ק צד שלישי, ואיתקה. ביתרת הזכויות מחזי2018בריטניה בשנת הרשות המוסמכת בעל ידי 

בכוונת איתקה לבצע בשטח הרישיון בדיקות  2020במהלך שנת  .ברישיוןמשמשת כמפעיל 

הנדסיות לאיתור נקודת הקידוח המיטבית לשני קידוחי פיתוח. תכנית הפיתוח של השדה כוללת 

תחילת ההפקה . GSAימי למתקן ההפקה הצף, בדומה ליתר השדות בפרויקט -חיבור תת

 . Hurricaneשדה מצפויה רק לאחר תחילת ההפקה  Courageous ממאגר

   :estVorlich Wרישיון  .ו

סקרים אקספלורציה. בעבר נעשו בשטח הרישיון נפט בשלב ההוא נכס  Vorlich Westרשיון 

קיימת סבירות להימצאות שנאסף מעריכה איתקה כי  סייסמיים ועל בסיס המידע

נתונים הקיימים על הניתוח ב החלה איתקה 2019במהלך שנת הידרוקרבונים בשטח הרשיון. 

פעילות זו תסתיים במהלך שנת  במטרה להעריך ולגבש תוכנית אקספלורציה. שטח הרשיון

2020.  

 GSAשיעור ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות בפרויקט  (6)

, Hurricane ,Austen , Vorlichנכסי הנפט שיעורי ההשתתפות בפועל בהכנסות ובהוצאות ב

Courageous ו-Vorlich West הזכויות ההוניות של החברה, זהים לשיעור, המיוחסים למחזיקי 

, הואיל ("פרטים כללים"לעיל )  (2בפסקה )  בטבלאותשל איתקה בנכסים אלו, כמפורט    הזכויות

ובנכסים אלו לא משולמים תמלוגים לממשלת בריטניה או לצדדים שלישיים ולא משולמים 

 תשלומים נגזרים אחרים כלשהם מההכנסות או ההוצאות.

הם כמפורט בטבלה  Stella/Harrierבנכס הנפט  ההשתתפות בפועל בהכנסות ובהוצאותשיעורי 

 שלהלן:
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שיעור  אחוז שיעור ההשתתפות
-מגולם ל
100%  

 הסברים

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 החברה בנכס הנפט

100% 100%  

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 החברה בהכנסות מנכס הנפט

בגין זכויות  5%תמלוגים בשיעור של   96.67% 96.67%
( 3.33%נטו היינו, ) 66.67%בשיעור 

שלישיים מהם נרכשו המשולמים לצדדים  
 .הזכויות

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 
החברה בהוצאות הכרוכות 
בפעילות חיפושים, פיתוח או 

 בנכס הנפטהפקה 

100% 100%  

 

  GSAתיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בפרויקט  (7)

במלוא כיום , איתקה מחזיקה 2018בדצמבר  GSAבפרויקט  עקבות רכישת הזכויות הנוספותב .א

.  Courageous-ו  Vorlich  ,Vorlich West  בנכסים  , למעטGSAברשיונות פרויקט    (100%)  הזכויות

,  ( Joint Operating Agreement)הסכם תפעול משותף    נחתםרשיונות בהם יש לאיתקה שותפים,  ב

ין השותפים בנכסי נפט )להלן בסעיף זה: פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה במסדיר את  אשר  

"JOA" ה הוראות. "(ההסכם" או- JOA  עוסקות, בין היתר, בנושאים הבאים: קביעת שיעורי

הבעלות בנכס; הפיקוח, הבקרה והסיכון בקשר עם ההשתתפות של הצדדים בנכס הנפט; 

הפרוצדורה וההליכים להגשה פעולות החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי בנכסים; 

. חל עליהםJOA -שטחים שהולאישור תוכנית עבודה, תקציבים והרשאות וכן לביצוע פעולות ב

חובות וסמכויות המפעיל; ועדת התפעול המשותפת, מגדירים, בין היתר, את    JOA's  -כמו כן, ה

סמכויותיה, זכויות ההצבעה ואופן קבלת החלטות; המנגנונים לצורך קבלת החלטות לביצוע 

זכויות בנכס נפט; פעולות חיפושים, פיתוח והפקה ואופן קביעת התקציבים; שינוי והעברה של  

 הוראות נטישה; התחייבויות; יישוב סכסוכים; וכן נהלים חשבונאיים.

נכס נפט, יפעל הן בכובעו בזכויות אשר מחזיק אף הוא בהמפעיל הרלוונטי בכל נכס נפט, 

כמחזיק זכויות בנכס והן לטובת כלל השותפים בנכס נפט בכובעו כמפעיל תחת פיקוח של ועדת 

, הגשה ואישור תכניות עבודה( iהגדרת תפקידו של המפעיל כוללות: ) התפעול המשותפות.

חל עליהם, בכפוף  JOA-( לביצוע פעולות בשטחים שהAFEלהוצאה )תקציבים, והרשאות 

תכנון, הזמנה וקבלת חומרי עבודה ושירותים נדרשים;  (ii); לאישור ועדת התפעול המשותפת

(iii) הדרושים לפעילות המשותפת בנכס. –ן מתן ייעוץ לספק שירותים טכניים, חשבונאיים וכ 

"(. צד מפרצד שלא שילם במועד את חלקו היחסי בהוצאות המשותפות, יחשב כצד מפר )להלן: "

ימי עסקים   6-ל  3)בד"כ בין    JOA-אם נמשכת ההפרה במשך יותר מהתקופה הקבועה בהסכם ה

מיום שניתנה לצד המפר הודעת פיגור(, הצדדים הלא מפרים ישאו בשיעור החוב של הצד המפר 

)באופן יחסי להחזקתם(, כאשר הצד המפר לא יהיה זכאי לקבל את החלק לו הוא זכאי בתפוקה, 

ההליכים  וחלק זה יהיה לקניינם של הצדדים הלא מפרים והם יהיו רשאים, תוך נקיטת

, לגבות מתוכו את המגיע להם עד לתשלום מלא של הסכום JOA-המפורטים בהסכם ה

)בדרך כלל בין  JOA-שבהפרה. ככל שההפרה נמשכת לתקופה ארוכה יותר, הקבועה בהסכם ה
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ימים(, תחולטנה זכויותיו של המצד המפר ותועברנה לידיהם של כל אחד מהשותפים   60בין  ל 30

 החזקותיהם.הלא מפרים ביחס ל

איחוד רשיונות )להלן בסעיף זה: -פיתוח וטרום-כפוף להסכם טרום  Vorlich  רישיוןשטח  בנוסף,   .ב

, , בעלי הזכויות ברישיון. במסגרת ההסכם נקבע BP Exploration  -ו  , שחל על איתקה"(ההסכם"

הוראות  .34%על  יעמוד    Vorlichרישיון  ב  בין היתר, כי שיעור הזכויות וההתחייבויות של איתקה

ההסכם, בין היתר, עוסקות בנושאים הבאים: חובות וסמכויות של המפעיל, התפטרות המפעיל 

והעברתו מתפקידו; סמכויות, חובות והרכב ועדת התפעול, הכוונה וניהול פעולות טרום 

יות עבודה ותקציבים של פעולות טרום הפיתוח; זכויות הצדדים להסכם ועלויות הפיתוח; תכנ

פעולות טרום הפיתוח; הוראות לעניין התקשרות בהסכם איחוד רישיונות אשר יכנס לתוקף 

הפיתוח; סנקציות החלות על הצדדים להסכם והתנאים להטלתן;  תוכניתלאחר קבלת אישור 

את זכויות תחת ההסכם; הוראות לעניין חילופי המידע הוראות ותנאים בנוגע להעברת והמח

; והוראות לגבי היחס בין הוראות ההסכם להוראות הסכמים אחרים בין הצדדים להסכם

 . השותפים שנחתמו על ידי

 GSAמשאבים בפרויקט נתוני  (8)

  כמויות נתוני .א

 .NSAIעל פי דוח  GSAלפרויקט  ותלהלן פרטים בדבר כמות העתודות המיוחס

 

  ןמהווהתזרים הנתוני  .ב

להלן יובאו נתוני תזרים המזומנים המהוון הנובע מהעתודות המפורטות לעיל )להלן בסעיף זה: 

לצורך התזרים מבוססים על נתונים הפרמטרים הכלכליים בהם נעשה שימוש "(. התזרים"

 לעיל. (ב2)ב()1.8.4, כמפורט בפסקה והערכות שמעריך העתודות קיבל מאיתקה

 

 

 GSAעתודות פרויקט 

 
 נפט כבד

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נפט כבד
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נוזלי גז
(NGL) 

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 ערך-ווהש
 חבית נפט
(MBOE) 

 חלק החברה במשאבים  (100%)משאבים בנכס הנפט  סוג העתודות

 0 10,341 129,831 0 6,359 71,366 3,682 22,345 (P1מוכחות )

 13,511 2,007 42,842 4,118 0 69,066 6,816 0 צפויות

מוכחות + צפויות 
(P2) 0 17,157 198,897 0 10,477 114,209 5,688 35,856 

 16,542 2,282 51,527 5,376 0 77,050 8,969 0 אפשריות

מוכחות + צפויות 
 0 26,126 275,947 0 15,853 165,736 7,970 52,398 (3P+ אפשריות )
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019, נכון ליום GSA( בפרויקט P1מעתודות מוכחות )תזרים מהוון 

 20% 15% 10% 5% 0% מס  תזרים לפני מס  עלויות נטישה  הוצאות פיתוח  הוצאות תפעול  תשלום תמלוגים   הכנסות   ( MBOE) כמות הפקה  מועד סיום התקופה 

31.12.2020 3,933 149,417 3,194 58,402 45,140 - 42,681 0 42,681 41,372 40,165 39,048 38,011 

31.12.2021 4,505 210,490 1,901 46,400 139,230 - 22,959 0 22,959 21,247 19,739 18,401 17,208 

31.12.2022 5,224 238,018 3,123 51,765 40,576 - 142,554 0 142,554 126,187 112,359 100,584 90,486 

31.12.2023 3,282 151,837 2,161 50,159 - - 99,517 0 99,517 84,182 71,780 61,650 53,301 

31.12.2024 2,084 95,143 1,717 48,915 - - 44,511 0 44,511 35,864 29,193 23,986 19,876 

31.12.2025 1,496 68,262 1,449 45,394 - - 21,419 1,928 19,491 14,926 11,576 9,081 7,199 

31.12.2026 1,142 52,360 1,252 39,348 - - 11,760 3,528 8,232 6,031 4,484 3,378 2,577 

31.12.2027 679 31,743 748 28,675 - - 2,320 696 1,624 1,146 821 598 441 

31.12.2028 - - - - - 62,844 (62,844) (25,138) (37,706) (23,987) (15,573) (10,299) (6,928) 

31.12.2029 - - - - - 64,101 (64,101)  (25,640) (38,460) (23,301) (14,440) (9,135) (5,889) 

31.12.2030 - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2031 - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2032 - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2033 - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2034 - - - - - - - - - - - - - 

 216,281 237,291 260,104 283,667 305,402 (44,626) 260,776 126,945 224,946 369,059 15,544 997,271 22,345 סיכום ביניים 

 - - - - - - - - - - - - - תזרים ליתרת התקופה 

 216,281 237,291 260,104 283,667 305,402 (44,626) 260,776 126,945 224,946 369,059  15,544 997,271 22,345 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019, נכון ליום GSAבפרויקט  צפויותתזרים מהוון מעתודות 

 20% 15% 10% 5% 0% מס  תזרים לפני מס  עלויות נטישה  הוצאות פיתוח  הוצאות תפעול  תשלום תמלוגים   הכנסות  ( MBOE) כמות הפקה  מועד סיום התקופה 

31.12.2020 810 34,533 629 (63) - - 33,968 - 33,968 32,861 31,843 30,906 30,038 

31.12.2021 1,813 90,935 901 (1,233) - - 91,267 - 91,267 84,786 79,051 73,946 69,379 

31.12.2022 907 55,957 (364) 7,065 - - 49,256 - 49,256 43,619 38,854 34,794 31,310 

31.12.2023 1,922 93,303 1,003 5,681 - - 86,619 40,852 45,766 38,427 32,534 27,753 23,838 

31.12.2024 2,035 94,441 1,617 4,866 - - 87,958 46,381 41,577 33,507 27,280 22,418 18,579 

31.12.2025 1,332 62,934 1,101 4,820 - - 57,013 29,430 27,584 21,181 16,469 12,951 10,290 

31.12.2026 977 46,905 893 6,658 - - 39,354 16,808 22,546 16,456 12,191 9,154 6,959 

31.12.2027 993 43,163 1,137 16,962 - - 25,063 10,149 14,914 10,437 7,427 5,366 3,931 

31.12.2028 1,348 65,587 1,660 45,667 - (62,844) 81,104 32,441 48,662 31,259 20,493 13,688 9,299 

31.12.2029 1,094 54,311 - 45,767 - (64,101) 71,180 28,472 42,708 25,996 16,187 10,289 6,665 

31.12.2030 279 14,130 - 13,272 - 0 517 207 310 191 121 78 51 

31.12.2031 - - - - - 66,690 (66,690) (26,676) (40,014) (22,753) (13,280) (7,938)  (4,850) 

31.12.2032 - - - - - 68,024 (68,024) (27,210) (40,815) (22,103) (12,315) (7,041) (4,122) 

31.12.2033 - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2034 - - - - - - - - - - - - - 

 201,368 226,363 256,855 293,865 337,728 150,855 488,582 7,770 - 149,463 10,383 656,198 13,511 סיכום ביניים 

 - - - - - - - - - - - - - תזרים ליתרת התקופה 

 201,368 226,363 256,855 293,865 337,728 150,855 488,582 7,770 - 149,463  10,383 656,198 13,511 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019, נכון ליום GSAבפרויקט ( P2) מוכחות וצפויותתזרים מהוון מעתודות 

 20% 15% 10% 5% 0% מס  תזרים לפני מס  עלויות נטישה  הוצאות פיתוח  הוצאות תפעול  תשלום תמלוגים   הכנסות  ( MBOE) כמות הפקה  מועד סיום התקופה 

31.12.2020 4,744 183,950 3,823 58,339 45,140 - 76,649 0 76,649 74,232 72,008 69,953 68,048 

31.12.2021 6,318 301,426 2,803 45,167 139,230 - 114,226 0 114,226 106,034 98,790 92,347 86,587 

31.12.2022 6,131 293,975 2,759 58,830 40,576 - 191,810 0 191,810 169,806 151,213 135,378 121,796 

31.12.2023 5,204 245,140 3,164 55,840 - - 186,135 40,852 145,283 122,609 104,313 89,402 77,139 

31.12.2024 4,119 189,584 3,334 53,781 - - 132,469 46,381 86,088 69,370 56,473 46,404 38,455 

31.12.2025 2,828 131,196 2,550 50,214 - - 78,432 31,358 47,074 36,107 28,044 22,032 17,489 

31.12.2026 2,119 99,265 2,145 46,006 - - 51,114 20,336 30,778 22,488 16,675 12,533 9,536 

31.12.2027 1,673 74,905 1,885 45,637 - - 27,383 10,845 16,538 11,583 8,248 5,964 4,372 

31.12.2028 1,348 65,587 1,660 45,667 - - 18,260 7,304 10,956 7,272 4,921 3,389 2,371 

31.12.2029 1,094 54,311 - 45,767 - - 7,079 2,832 4,248 2,695 1,747 1,154 776 

31.12.2030 279 14,130 - 13,272 - - 517 207 310 191 121 78 51 

31.12.2031 - - - - - 66,690 (66,690) (26,676) (40,014) (22,753) (13,280) (7,938) (4,850) 

31.12.2032 - - - - - 68,024 (68,024) (27,210) (40,815) (22,103) (12,315) (7,041) (4,122) 

31.12.2033 - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2034 - - - - - - - - - - - - - 

 417,649 463,654 516,959 577,532 643,130 106,229 749,359 134,715 224,946 518,522 25,927 1,653,468 35,856 סיכום ביניים 

 - - - - - - - - - - - - - תזרים ליתרת התקופה 

 417,649 463,654 516,959 577,532 643,130 106,229 749,359 134,715 224,946 518,522 25,927 1,653,468 35,856 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019, נכון ליום GSAבפרויקט אפשריות תזרים מהוון מעתודות 

 20% 15% 10% 5% 0% מס  תזרים לפני מס  עלויות נטישה  פיתוח הוצאות  הוצאות תפעול  תשלום תמלוגים   הכנסות   ( MBOE) כמות הפקה  מועד סיום התקופה 

31.12.2020 422 19,743 245 (1,331) - - 20,829 - 20,829 20,318 19,846 19,409 19,003 

31.12.2021 938 60,384 (275) (9,426) - - 70,085 - 70,085 64,883 60,292 56,216 52,579 

31.12.2022 855 61,364 (770) (6,093) - - 68,227 37,894 30,333 26,857 23,920 21,418 19,271 

31.12.2023 648 50,320 (1,195) 3,287 - - 48,228 44,578 3,650 3,227 2,864 2,552 2,283 

31.12.2024 1,183 59,968 317 9,766 - - 49,884 25,985 23,899 18,926 15,150 12,248 9,991 

31.12.2025 2,347 111,281 2,456 11,142 - - 97,684 39,069 58,615 44,760 34,617 27,084 21,416 

31.12.2026 1,927 91,485 2,190 12,188 - - 77,107 30,790 46,317 33,827 25,073 18,837 14,327 

31.12.2027 1,403 72,704 1,647 8,724 - - 62,333 24,851 37,481 25,976 18,316 13,119 9,533 

31.12.2028 1,150 56,170 1,418 7,218 - - 47,534 19,014 28,521 18,864 12,721 8,732 6,091 

31.12.2029 1,006 50,109 1,302 6,918 - - 41,890 16,756 25,134 15,829 10,188 6,688 4,470 

31.12.2030 1,515 76,732 2,181 38,797 - - 35,755 14,302 21,453 12,880 7,920 4,977 3,191 

31.12.2031 1,551 79,970 2,317 51,458 - (66,690) 92,886 37,154 55,731 31,744 18,560 11,113 6,801 

31.12.2032 1,310 69,281 2,132 55,778 - (68,024) 79,395 31,758 47,637 25,873 14,456 8,288 4,866 

31.12.2033 285 15,509 512 14,805 - - 192 77 115 62 34 19 11 

31.12.2034 - - - - - 70,772 (70,772) (28,309) (42,463) (21,429) (11,160) (5,981) (3,291) 

 170,542 204,720 252,797 322,596 427,337 293,918 721,256 (63,942) - 203,233 14,476 875,022 16,542 סיכום ביניים 

 (2,798) (5,305) (10,348) (20,816) (43,313) (28,875) (72,188) 72,188 - 0 0 - - התקופה תזרים ליתרת 

 167,745 199,415 242,449 301,779 384,024 265,043 649,068 8,246 - 203,233 14,475 875,022 16,542 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019, נכון ליום GSAבפרויקט ( P3ואפשריות ) מוכחות, צפויות תזרים מהוון מעתודות

 20% 15% 10% 5% 0% מס  תזרים לפני מס  עלויות נטישה  הוצאות פיתוח  הוצאות תפעול  תשלום תמלוגים   הכנסות   ( MBOE) כמות הפקה  מועד סיום התקופה 

31.12.2020 5,165 203,693 4,067 57,008 45,140 - 97,478 - 97,478 94,550 91,855 89,363 87,051 

31.12.2021 7,256 361,810 2,528 35,741 139,230 - 184,311 - 184,311 170,916 159,081 148,563 139,166 

31.12.2022 6,986 355,339 1,989 52,738 40,576 - 260,037 37,894 222,143 196,663 175,133 156,796 141,067 

31.12.2023 5,852 295,460 1,970 59,128 - - 234,363 85,430 148,933 125,836 107,178 91,955 79,422 

31.12.2024 5,302 249,552 3,651 63,548 - - 182,353 72,366 109,987 88,296 71,624 58,652 48,446 

31.12.2025 5,175 242,477 5,005 61,356 - - 176,116 70,426 105,689 80,867 62,661 49,116 38,905 

31.12.2026 4,046 190,750 4,335 58,195 - - 128,220 51,126 77,095 56,314 41,748 31,370 23,863 

31.12.2027 3,076 147,609 3,532 54,361 - - 89,716 35,697 54,019 37,559 26,564 19,083 13,905 

31.12.2028 2,498 121,757 3,078 52,885 - - 65,794 26,318 39,477 26,136 17,642 12,120 8,462 

31.12.2029 2,100 104,420 2,766 52,685 - - 48,969 19,588 29,381 18,524 11,934 7,842 5,247 

31.12.2030 1,794 90,863 2,522 52,069 - - 36,271 14,509 21,763 13,071 8,041 5,055 3,242 

31.12.2031 1,551 79,970 2,317 51,458 - - 26,195 10,478 15,717 8,991 5,280 3,175 1,952 

31.12.2032 1,310 69,281 2,132 55,778 - - 11,371 4,548 6,822 3,770 2,142 1,247 743 

31.12.2033 285 15,509 512 14,805 - - 192 77 115 62 34 19 11 

31.12.2034 - - - - - 70,772 (70,772) (28,309) (42,463) (21,429) (11,160) (5,981) (3,291) 

  588,191  668,374  769,756  900,128  1,070,467  400,147  1,470,614 70,772 224,946 721,755 40,403 2,528,490 52,398 סיכום ביניים 

 (2,798) (5,305) (10,348) (20,816) (43,313) (28,875) (72,188) 72,188 - - - - - תזרים ליתרת התקופה 

 585,393 663,069 759,408 879,311 1,027,154 371,272 1,398,426 142,960 224,946 721,755 40,403 2,528,490 52,398 סה"כ

 )באלפי דולר(התזרים רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את  ילהלן ניתוח .ג
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 GSAניתוח רגישות לשינוי בכמות המכירות בפרויקט 

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

0% 10% 15% 20% 0% 10% 15% 20% 

 10%קיטון בכמות מכירות בשיעור של  10%גידול בכמות מכירות בשיעור של 

  245,402        220,191        205,131        190,626       (P1מוכחות )  363,657        304,037        277,286        253,279      (P1מוכחות )

  183,041        211,666        246,192        331,488       צפויות  209,090        234,433        265,479        350,419      צפויות

  576,890        466,383        416,797        373,667       (2Pמוכחות + צפויות )  714,076        569,516        511,719        462,370      (2Pמוכחות + צפויות )

  150,975        178,781        217,125        351,505       אפשריות  182,732        218,119        265,705        414,292      אפשריות

  928,394        683,507        595,578        524,643       (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )  1,128,368        835,221        729,838        645,102   (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )

 15%קיטון בכמות מכירות בשיעור של  15%גידול בכמות מכירות בשיעור של 

  223,747        202,409        188,810        175,539       (P1מוכחות )  390,703        326,544        297,985        272,421      (P1מוכחות )

  173,983        202,072        235,869        316,939       צפויות  210,289        235,897        267,728        359,041      צפויות

  540,686        438,279        390,882        349,522       (2Pמוכחות + צפויות )  749,744        594,271        533,882        482,709      (2Pמוכחות + צפויות )

  144,492        170,776        207,192        337,768       אפשריות  191,653        228,968        278,903        431,044      אפשריות

  878,454        645,470        561,658        494,014       (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )  1,180,788        873,174        762,849        674,362   (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )

 20%קיטון בכמות מכירות בשיעור של  20%גידול בכמות מכירות בשיעור של 

  201,957        184,465        172,328        160,293       (P1מוכחות )  416,943        346,941        316,646        289,730      (P1מוכחות )

  163,409        190,898        223,935        300,483       צפויות  214,102        240,395        273,189        368,024      צפויות

  502,440        408,401        363,226        323,702       (2Pמוכחות + צפויות )  784,967        620,130        557,041        503,832      (2Pצפויות )מוכחות + 

  139,261        164,076        198,620        326,144       אפשריות  198,895        237,580        289,329        447,088      אפשריות

  828,584        607,021        527,302        462,963       (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )  1,232,055        909,459        794,622        702,728   (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )
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  GSAניתוח רגישות לשינוי במחיר בפרויקט 

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

0% 10% 15% 20% 0% 10% 15% 20% 

 10%בשיעור של  קיטון במחיר 10%בשיעור של  גידול במחיר

  213,971        194,917        182,867        170,994       (P1מוכחות )  386,659        326,155        297,520        271,571       (P1מוכחות )

  186,317        214,708        248,989        338,140       צפויות  205,462        231,604        263,957        352,622       צפויות

  552,111        443,906        397,575        357,311       (2Pמוכחות + צפויות )  739,282        590,111        529,123        477,034       (2Pמוכחות + צפויות )

  153,789        180,820        217,024        332,211       אפשריות  183,300        219,707        269,474        433,377       אפשריות

  884,321        660,930        578,396        511,100       (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )  1,172,659        859,585        748,830        660,333    (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )

 15%קיטון במחיר בשיעור של  15%גידול במחיר בשיעור של 

  176,988        164,523        155,395        146,066       (P1מוכחות )  422,483        355,611        324,578        296,596       (P1מוכחות )

  176,480        204,331        237,829        323,205       צפויות  208,688        235,899        269,833        364,491       צפויות

  500,193        402,352        359,726        322,546       (2Pמוכחות + צפויות )  786,974        625,444        560,477        505,284       (2Pמוכחות + צפויות )

  149,060        174,169        207,428        310,746       אפשריות  192,764        231,856        285,453        461,458       אפשריות

  810,939        609,780        533,895        471,606       (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )  1,248,432        910,897        792,332        698,048    (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )

 20%קיטון במחיר בשיעור של  20%גידול במחיר בשיעור של 

 142,092 137,433 130,939 123,737 (P1מוכחות )  452,515        380,386        347,442        317,863       (P1מוכחות )

  162,218        188,651        220,643        304,168       צפויות  215,919        244,669        280,712        382,584       צפויות

  446,260        358,076        319,591        285,955       (2Pמוכחות + צפויות )  835,099        661,099        592,111        533,782       (2Pמוכחות + צפויות )

  147,598        171,640        202,896        295,137       אפשריות  201,254        242,698        299,706        488,719       אפשריות

  741,397        560,972        491,231        433,553       (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )  1,323,817        960,804        834,809        735,036    (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )
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 )באלפי דולר( והגזלמחיר הנפט  רגישות נוספיםניתוחי  .ד

על רקע משבר הקורונה ולנוכח הירידות החדות במחירי מוצרי האנרגיה שנרשמו בתקופה שבסמוך למועד 

פרסום הדוח, מובאים להלן ניתוחי רגישות נוספים של התזרים )באלפי דולר(, שנערכו על בסיס מחירי נפט 

 .לעיל (ד8)ג()1.8.4פסקה וגז טבעי כמפורט ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נתוני הפקה  .ה

 המיוחסים לחברה: GSAלהלן נתוני הפקה בפרויקט 

 2019 2018 

  קונדנסט  גז טבעי  נפט  קונדנסט  גז טבעי  נפט 

 בתקופהסה"כ תפוקה 
789,382 BBL 

18,668 
MCF 

664,820 
BBL 

694,486 

BBL 
12,607 
MCF 

501,881 
BBL 

 מחיר ממוצע ליחידת תפוקה 
 $64.6/BBL $28.3/BOE $36.6/ BOE $73.74 

$23.59/BO
E 

$46.19 

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת 
 BOE $18.6/ BOE $18.6/ BOE $12.8/BOE $12.8/BOE $12.8/BOE /$18.6 תפוקה

 תמלוגים לצדדים שלישיים 
$1.3/ BOE $1.3/ BOE $1.3/ BOE $1.3/BOE $1.3/BOE $1.3/BOE 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת 
 BOE $8.4/BOE $16.7/ BOE $59.64/BOE $9.49/BOE /$44.7 תפוקה 

$32.09/BO
E 

שיעור אזילה בתקופה  
העתודות המדווחת ביחס לסך 

 %( -)בבנכס הנפט 
13.7% 13.7% 13.7% 7.2% 7.2% 7.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 שיעור היוון  

 20% 15% 10% 0%  סוג העתודות

 157,130 152,456 146,416 139,664 (P1מוכחות )

 157,563 183,184 214,110 294,123 צפויות

 451,253 366,566 329,600 297,227 (2Pמוכחות + צפויות )

 139,527 160,774 187,903 264,634 אפשריות

 715,887 554,469 490,374 436,754 (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )
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 GSAמשאבים מותנים בפרויקט  .ו

המזומנים תזרים  לפרטים בדבר  .  GSAפרויקט  ל  יםהמיוחסהמשאבים המותנים  להלן פרטים בדבר כמות  

 לדוח המשאבים. 54האמורים, ראו בעמ' הנובע מהמשאבים  מהווןה

 

 אין ודאות כי יהא זה אפשרי להפיק שיעור כלשהו מהמשאבים המותנים. -אזהרה 
 

   (peratedO) איתקהקבוצת נכסים בתפעול  (ה)

 כללי (1)

(  Cook-ו Alba, Erskine, Alderמפיקים ) נכסי נפט ארבעההנכסים בתפעול קבוצת איתקה כולל מקבץ 

. זכויות בשיעורים שונים )כמפורט בטבלה שלהלן( והיא משמשת בהם כמפעילה קבוצת איתקהשבהם ל

  להלן פרטים בדבר המאגרים האמורים.

קמ"ר, נמצא תחת רישיון  45 -משתרע על שטח של כה,  Albaמאגר( 1) כולל שני אזורים: Albaנכס הנפט  .א

P.213( מכיל נפט כבד ,heavy oil וכולל ,)( האזור הדרומי לשדה 2בארות הפקה; ) 20Alba  נמצא תחת

אחד לכל ביחס . P.2373הדוח, טרם בוצע קידוח אקספלורציה ברישיון אישור . נכון למועד P.2373רישיון 

 הסכם תפעול משותף נפרד.מהנכסים האמורים חל 

( מועבר לפלטפורמה הפקה וטיפול, לאחר מכן ליחידת P.213)רישיון  Alba מאגרהנפט הגולמי שמופק מ

ומשם למיכליות נפט  אינטש, 12ימי בקוטר -באמצעות צינור תת (,floating storage unitאחסון צפה )

(shuttle tankers)  המשמשות להובלה ימית של הנפט הגולמי. הפלטפורמה ויחידת האחסון הינן בבעלות

 מלאה של כל השותפים ברישיון.

וקונדנסט בלחץ  טבעי קמ"ר, ומכיל גז 27-משתרע על שטח של ככולל מאגר מפיק ה Erskineנכס הנפט  .ב

-נמצא בשטח של שני רישיונות המוחזקים בשיעורים שונים על   המאגר(.  HPHTגבוה ובטמפרטורה גבוהה )

כמפורט להלן. השותפים ברישיונות האמורים חתמו על הסכם איחוד המסדיר את  קבוצת איתקהידי 

 בארות הפקה. 5ישנן  Erskine במאגרהפעילות המשותפת בשטחי הרישיונות. 

פלטפורמה לא מאוישת בבעלות השותפים בשדה מתבצע בהמופק מהמאגר עיבוד הגז והקונדנסט 

Erskine במטרה לווסת לחצים, וכן מחוברת באמצעות צנרת תת בארותה. הפלטפורמה ממוקמת מעל-

שהינו אחד  "(,Chrysaor)להלן: " Chrysaor Limitedשבבעלות מלאה של  Lomondימית לפלטפורמת 

 GSAמשאבים מותנים בפרויקט  

 
 נפט כבד

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נפט כבד
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נוזלי גז
(NGL) 

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 ערך-ווהש
 חבית נפט
(MBOE) 

 חלק החברה במשאבים  (100%משאבים בנכס הנפט ) סוג המשאבים

האומדן הנמוך 
(C1) 

                            
-    

                     
5,282  

                   
45,282  

                            
-    

                     
3,270  

                   
21,535  

                         
846  

                     
7,829  

האומדן הטוב 
 (C2ביותר )

                            
-    

                   
16,973  

                 
132,315  

                            
-    

                   
13,802  

                   
99,130  

                     
1,211  

                   
32,104  

האומדן הגבוה 
(C3) 

                            
-    

                   
25,951  

                 
210,690  

                            
-    

                   
19,547  

                 
148,119  

                     
2,380  

                   
47,464  
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הקונדנסט מועבר באמצעות , וCATSגז ולכת ה. הגז מועבר לאחר מכן למערכת המאגרמהשותפים ב

 .Forties Pipeline System ("Forties Pipeline")מערכת הצינורות 

וקונדנסט בלחץ גבוה טבעי קמ"ר, מכיל גז  23 -משתרע על שטח של כמפיק ה כולל מאגר Alderנכס הנפט  .ג

 ישנה באר הפקה אחת.  מאגר( כמפורט להלן. בP.119(, ונמצא בשטח רישיון )HPHTובטמפרטורה גבוהה )

שבבעלות מלאה של השותפים   Britanniaמתבצע על פלטפורמתהמופק מהמאגר עיבוד הגז והקונדנסט 

, והקונדנסט, SAGEכמפורט להלן. משם מועברים הגז באמצעות מערכת הצינורות  Britanniaבשדה 

 .St Fergusלמסוף  Forties Pipeline באמצעות מערכת הצינורות

וקונדנסט בלחץ גבוה מ"ר, ומכיל גז ק 12 -משתרע על שטח של כהכולל מאגר מפיק  Cookנפט נכס ה .ד

  ישנה באר הפקה אחת. מאגר(. בHPHTובטמפרטורה גבוהה )

בבעלות המצוי  (  FPSOמתבצע על למתקן ההפקה והאחסון והצף )המופק מהמאגר  עיבוד הגז והקונדנסט  

משם מועבר הגז באמצעות מערכת הצינורות   ,(The Anasuria Operating Companyצד שלישי ) מלאה של

Fulmar  למסוףSt Fergusהנפט הגולמי מועבר למכליות נפט , ו(shuttle tankers)  המשמשות להובלה

 .ימית של הנפט הגולמי, ומשם ישירות ללקוחות

 :פרטים כלליים (2)

 פרטים כללים

מפיקים, ורישיון  מאגרים ארבעהמקבץ של  שם נכס הנפט:
 אקספלורציה:

Alba, 

Erskine, 

Alder, 

Cook 

נכסי הנפט והגז ממוקמים במרכז הים הצפוני  מיקום:
 . בריטניהמדף היבשת של ב

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג 
  זה:

רישיונות חיפוש, פיתוח והפקה של משאבי נפט 
 בריטניהידי ממשלת -וגז שהוענקו על

 :Alba תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:
P.213 - 10.7.1972 
P.2373 - 20.9.2018 

Erskine: 
P.057 - 25.11.1965  
P.264 - 24.11.1977 

Alder: 
P.119 - 9.6.1970   

Cook: 
P.185 -  16.3.1972 
 

 :Alba תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:
P.213 - 15.3.2018 
P.2373 - 20.9.2022 

Erskine: 
P.057 - 24.11.1971 
P.264 - 23.11.1981 

Alder: 
P.119 - 8.6.1976 
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 פרטים כללים

Cook: 
P.185 -  15.3.1978 
 

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס 
 הנפט:

Alba: 
P.213 - 12.3.2018  

Erskine: 
P.057 - 8.3.2011 
P.264 - 18.11.2014 

Alder: 
P.119 -  6.6.2016  

Cook: 
P.185 -  15.3.2018 
 

 :Alba  תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
P.213-  הנכס מפיק ולפיכך לא נקבע תאריך

פקיעה לגביו. הרישיון עלול לפקוע אם ההפקה 
 רצופים חודשים 12תיפסק למשך 

P.2373 – 30.9.2022 

Erskine:  
 P.057-  הנכס מפיק ולפיכך לא נקבע תאריך

פקיעה לגביו. הרישיון עלול לפקוע אם ההפקה 
 חודשים רצופים 24תיפסק למשך 

 P.264-  בדומה לרישיוןP.213 ראה לעיל , 

Alder: 
 P.119-  בדומה לרישיוןP.213ראה לעיל , 

 
Cook: 
 P.185-  בדומה לרישיוןP.213ראה לעיל ,  

ציון אם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס 
יש לציין את  –הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 תקופת ההארכה האפשרית: 

Alba: 
P.2373 -  תקופת הרישיון ניתנת להארכה עד

  30.9.2026ליום 

 

, Cookמשמשת כמפעיל בשדה  Ithaca UK (:Operatorציון שם המפעיל )
 .משמשת כמפעילה IOGLובשאר השדות 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות 

 בעלי השליטה בשותפים האמורים: 

Alba: 
P.213: 
Ithaca Group - 23.4% 
Endeavour Energy UK Limited19 -  25.7% 
Verus Petroluem (SNS) Limited (“Verus”) 
20- 17% 
Mitsui E&P UK21-13.3% 
Spirit Energy Resources Limited22 - 12.6% 
EnQuest Heather Limited23 - 8% 

P.2373: 
Ithaca Group - 60% 
Spirit Energy Resources Limited - 40% 

Erskine: 

 

 . Endeavour International Corp ( של100%פרטית בבעלות מלאה ) חברהידיעת החברה,  למיטב  19

 שהינה חברה פרטית. HitecVision( של 100%פרטית בבעלות מלאה ) חברהידיעת החברה,  למיטב  20

 .הנסחרת בבורסת טוקיוחברה ציבורית  Mitsui & Co. Ltd( של 100%פרטית בבעלות מלאה ) חברהידיעת החברה,  למיטב  21

 גרעין ללאחברה ציבורית הנסחרת בבורסת בלונדון,  Centrica plc ( של100%פרטית בבעלות מלאה ) חברהידיעת החברה,  למיטב  22
 .שליטה

 .שטוקהולם ובבורסת לונדון בבורסת"ק, בנסדא הנסחרת ציבורית חברהידיעת החברה,  למיטב  23

 

https://www.centrica.com/investors/investor-information/ownership-profile
https://www.centrica.com/investors/investor-information/ownership-profile
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 פרטים כללים

Ithaca Group - 50% 
Chrysaor24 - 32% 
Serica Energy (UK) Limited25 - 18%             

Alder: 
Ithaca Group - 73.7% 
Chrysaor Production  (U.K) Limited 
("Chrysaor")26 - 26.3% 
 
Cook: 
Ithaca Group - 61.34% 
Ping Petroleum UK Limited27- 19.33% 
Anasuria Hibiscus UK Limited28 - 19.33% 

 

 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכסי הנפט

 עסקת שברוןבנרכשו  Cookכל הנכסים למעט שדה  תאריך הרכישה:
מיום  השתוקפ, 2019במאי  29ביום  מהנחתש

נרכשו  Cookבשדה  יה של איתקה. זכויות1.1.2019
 .2011-2014בין השנים 

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס 
 הנפט:

של החברה )בשרשור( במניות  באמצעות החזקותיה
 חברת איתקה.

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות 
ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט 

 )בכפוף להשלמת העסקה(: 

Alba: 
P.213 - 23.4% 
P.2373 - 50% 

Erskine - 50% 
Alder - 73.7% 
Cook - 61.34% 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
החברה בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך 

חמש השנים שקדמו ליום האחרון של שנת 
הדיווח )בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות 

  29הכספיים(:

   מיליון דולר 15 -כ - Alba מאגר

 מיליון דולר 0 -כ -  Erskine מאגר

 דולר מיליון 0 -כ - Alder מאגר

 מיליון דולר 44 -כ - Cook מאגר

 

 : פעילות טרם ההחזקה בנכסים ופרטים נוספים (3)

 P.213. באזור רישיון המאגרהחל פיתוח  1991, כאשר בשנת IOGLידי  על 1984התגלה בשנת  Albaמאגר  .א

 . 1994החלה ההפקה בשנת 

אשר   Alba Northern Platform הנקרא P.213באזור רישיון  הפקה וטיפול קבועם מתקן הוק 1993בשנת 

 בבעלות כל השותפים ברישיון.

 

 . Chrysaor Holdings Limitedלש בשרשור( 100%) מלאה בבעלות פרטית חברהידיעת החברה,  למיטב  24

בתחום  ConocoPhillips UK oil and gasל רכשה את פעילותה ש( הרוכשת -)להלן בסעיף זה  Chrysaor Holdings Limitedחברת    25
 90%-מחזיקה ב  Harbour Energy. חברת  . כתוצאה מהעסקה הפכה הרוכשת למפעילה בנכסים הרלוונטיים30.9.2019הגז והנפט ביום  

  .מהון ההמניות של הרוכשת ומספקת לה את התמיכה הכלכלית לביצוע פעילותה

על כך  Chrysaor, הודיעה 18.4.2019. יצוין, ביום שליטה גרעין ללאיורק, -ת בבורסת ניוציבורית הנסחר חברהידיעת החברה,  למיטב  26
  למה הרכישה.והחלפתה כמפעילה בנכסים הרלוונטיים. נכון למועד הדוח, טרם הוש ConocoPhillipsשהיא נמצאת בתהליך רכישת 

  שהינה חברה פרטית. Ping Petroleum Limited ( של100%פרטית בבעלות מלאה ) חברהידיעת החברה,  למיטב  27

בורסת מלזיה, בחברה ציבורית הנסחרת  Hibiscus Petroleum Bhd ( של100%פרטית בבעלות מלאה ) חברה,החברה ידיעת למיטב  28
 . שליטה גרעין ללא

  .עסקת שברון, לאור 2019שנת  עבור ניתנוהנתונים בגין שאר הנכסים , Cook שדה למעט  29

https://www.marketscreener.com/CONOCOPHILLIPS-13929/company/
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 . P.213הוא רישיון אקספלורציה, הסמוך לרישיון  P.2373כמפורט לעיל, רישיון 

החלה  1997ובשנת  המאגרהחל פיתוח  1995ידי צד שלישי. בשנת -על 1981התגלה בשנת  Erskineמאגר  .ב

הפכה  IOGL -, וP.057-ו  P.264ברישיונות  IOGLידי -נרכשו הזכויות על 2000ההפקה. בשנת ממנו 

 למפעילה.  

 .נכספלטפורמת הפקה וטיפול קבועה אשר בבעלות כל השותפים ב Erskine מאגרהוקמה ב 1996בשנת 

החלה  1620ובשנת המאגר החל פיתוח  2014ידי צד שלישי. בשנת -על 1975התגלה בשנת  Alderמאגר  .ג

 והיא הפכה למפעילה בנכס. P.119ברישיון  IOGLידי -נרכשו הזכויות על 2000. בשנת מנוההפקה מ

ימית המחוברת באמצעות צינור לפלטפורמה -פותח באמצעות קידוח של באר תת  Alder  מאגריש לציין כי  

 .Britanniaשל שדה 

החלה  2000החל פיתוח המאגר, ובשנת  1998על ידי צד שלישי. בשנת  1983התגלה בשנת  Cookמאגר  .ד

בין  61.5% -של כ כולל בשיעורנוספות במאגר איתקה רכשה זכויות השתתפות קבוצת . מנוההפקה מ

 .נכס הנפטבלמפעיל  Ithaca UKמונתה  2017בשנת . 2014עד  2011 השנים

 :עמידה בתוכניות עבודה (4)

 דוח, קוימו במלואן. האישור  למיטב ידיעת החברה, תכניות העבודה המחייבות בנכסים הנ"ל, עד למועד

 : תכנית עבודה בפועל ומתוכננת (5)

 להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בנכסים וכן פעולות מתוכננות: 

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה

 ותכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס הנפט 
 )במיליוני דולר(

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 

ההוניות הזכויות 
של החברה 

בתקציב )במיליוני 
 דולר(

 .קידוח בארות השלמה - Alba מאגר • 2017
 

 - 31 -כ

 קידוח בארות השלמה - Alba מאגר • 2018

ביצוע עבודות תיקון  - Erskine מאגר •
 מאגרלצנרת המחברת בין הפלטפורמה ב

 עקב חסימה.  CATSת הגז  למערכת הולכ

 מאגרהיערכות לקידוח ב - Cook מאגר •
Cook . 

 96 -כ

 

 

 5,500 -כ

- 

 

 

 3,400-כ

 CAPEXהוצאות    – Alba מאגר •   2019
ועבודות נוספות הקשורות בסיום מסכת 

( שהחל Drilling Campgainהקידוחים )
 .2018ב

הזרקת מים  קידוח - Cook מאגר •
שמטרתו להגדיל את הלחץ במאגר 

 ולהאיץ את ההפקה.

 ימי-הנחת צינור תת - Cook מאגר •
 וחיבור לבאר הזרקת מים. 

 

 

 

135,000 

 

 

 

56,000 

2020 
 ואילך:

בחינת אפשרות לקידוח  - Albaמאגר  •
 .בארות השלמה

66,900 15,600 

המידע בדבר הפעולות המתוכננות בשדות הנפט והגז, לרבות עניין עלויות, לוחות   -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  
ומבוססים על הערכות של קבוצת הזמנים ועצם ביצוען, היא מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 
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תנאים כלכליים, שינויי רגולציה, יכולת טכנית, איתקה התלויות, בין היתר, בצדדים שלישיים, בתנאי מזג אויר, 
זמינות ציוד וגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה. לאור זאת, ביצוע תוכנית העבודה בפועל, לרבות לוחות 

 הזמנים והעלויות, עשויים להיות שונים באופן מהותי לעומת ההערכות המפורטות לעיל.

 (:peratedO) הקקבוצת איתבנכסים בתפעול שיעורי ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות  (6)

שיעורי הזכויות ושיעורי ההשתתפות בפועל, המיוחסים למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה, זהים 

בנכסים אלו, כמפורט בטבלאות לעיל )"פרטים כללים"(, הואיל ובנכסים אלו  לשיעור הזכויות של איתקה

לא משולמים תמלוגים לממשלת בריטניה או לצדדים שלישיים ולא משולמים תשלומים נגזרים אחרים 

 .כלשהם מההכנסות או ההוצאות בהכנסות ובהוצאות

 : (peratedO)קבוצת איתקה  תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בנכסים בתפעול (7)

, נעשית בהתאם להסכם בתפעול קבוצת איתקהפעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה במסגרת הנכסים 

, הפעילות נעשית גם Erskine הנכס( שנחתם בין השותפים ביחס לכל נכס. לגבי JOAתפעול משותף )

כם התפעול (, אשר גם הוא מגלם את העקרונות אשר נקבעו במסגרת הסUUOAבהתאם להסכם האיחוד )

המשותף. לפרטים אודות הנושאים וההוראות המהותיים הנכללים בהסכמי האיחוד והתפעול המשותף 

 לעיל.  (א7)ג()1.8.4ראו סעיף 

, זכות ההעברה של שותף ברישיון Erskine נכסובהסכם האיחוד ב  Alderנכסיצוין, כי בהסכם התפעול ב

כפופה לזכות קדימה של שאר השותפים )למעט כאשר מדובר בהעברה לצד קשור של השותף המעביר(, 

 קדימות לרכישת הזכויות לפני שיוצעו לצד שלישי.  המעניקה להם

( נקבע רוב לקבלת operated) קבוצת איתקהוהאיחוד בנכסים בתפעול  JOA -ביחס לכל אחד מהסכמי ה

מחזיקה  IOGL-, ובהתחשב בכך שAlba ,Erskineהחלטות השותפים בשיעור שונה. בשונה מהנכסים 

 Alderמרבית ההחלטות בנכס  JOA -, בהתאם למנגנון הAlderשל  JOA -ב 73.7%בשיעור זכויות של 

 .IOGLידי -יקבעו על

 (peratedO) נכסים בתפעול קבוצת איתקהעתודות ומשאבים מותנים ב (8)

 :נתוני כמויות .א

 .NSAIלנכסי הנפט שבתפעול איתקה על פי דוח  ותלהלן פרטים בדבר כמות העתודות המיוחס

 

 עתודות בקבוצת הנכסים בתפעול

 
 נפט כבד

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נפט כבד
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נוזלי גז
(NGL) 

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 ערך-ווהש
 חבית נפט
(MBOE) 

 חלק החברה במשאבים  (100%משאבים בנכס הנפט ) סוג העתודות

 17,409 17,637 80,487 4,069 10,327 43,022 740 22,553 (P1מוכחות )

 14,797 454 21,269 7,811 2,865 38,185 13,264 12,257 צפויות

מוכחות + צפויות 
(P2) 29,666 30,901 118,672 6,933 18,138 64,291 1,194 37,349 

 16,825 410 22,124 8,647 3,953 42,286 14,680 16,913 אפשריות

מוכחות + צפויות 
 46,579 45,580 160,957 10,886 26,785 86,415 1,604 54,174 (3P+ אפשריות )
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  ןמהווהתזרים הנתוני  .ב

לצורך הפרמטרים הכלכליים בהם נעשה שימוש  "(.  התזריםלהלן יובאו נתוני תזרים המזומנים המהוון הנובע מהעתודות המפורטות לעיל )להלן בסעיף זה: "

 לעיל. (ב2)ב()1.8.4, כמפורט בפסקה התזרים מבוססים על נתונים והערכות שמעריך העתודות קיבל מאיתקה

 הוגן.  שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור או ללא מסוים היוון בשיעור חושבו אם יובהר כי נתוני תזרים מהוונים, בין –אזהרה 

 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019הנכסים בתפעול, נכון ליום ( בקבוצת P1תזרים מהוון מעתודות מוכחות )

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 5,401 239,628 - 123,672 15,634 - 100,322 - 100,322 97,964 95,787 93,771 91,897 

31.12.2021 5,085 250,887 - 114,160 5,237 - 131,490 - 131,490 122,232 114,034 106,733 100,197 

31.12.2022 4,638 259,699 - 112,585 13,308 - 133,805 - 133,805 118,429 105,435 94,369 84,877 

31.12.2023 3,288 196,628 - 106,818 9,092 - 80,718 - 80,718 68,285 58,230 50,017 43,248 

31.12.2024 1,965 124,521 - 79,975 5,434 - 39,112 - 39,112 31,508 25,644 21,068 17,456 

31.12.2025 1,007 73,124 - 51,219 - 10,854 11,050 995 10,055 7,696 5,966 4,679 3,709 

31.12.2026 534 40,661 - 31,575 - 11,072 (1,985) (596) (1,390) (1,037) (783) (598) (462) 

31.12.2027 287 22,852 - 17,707 - 40,634 (35,489) (10,647) (24,843) (17,390) (12,375) (8,939) (6,547) 

31.12.2028 240 19,827 - 18,283 - 62,882 (61,338) (24,535) (36,803) (24,210) (16,241) (11,091) (7,698) 

31.12.2029 106 9,161 - 8,883 - 52,390 (52,112) (20,845) (31,267) (19,533) (12,474) (8,127) (5,393) 

31.12.2030 - - - - - 60,632 (60,632) (24,253) (36,379) (21,674) (13,229) (8,255) (5,255) 

31.12.2031 - - - - - 30,085 (30,085) (12,034) (18,051) (10,072) (5,774) (3,392) (2,038) 

31.12.2032 - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2033 - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2034 - - - - - - - - - - - - - 

 313,991 330,235 344,221 352,197 346,770 (91,914) 254,856 268,548 48,706 664,878 - 1,236,987 22,552 סיכום ביניים 

 - - - - - - - - - - - - - תזרים ליתרת התקופה 

 313,991 330,235 344,221 352,197 346,770 (91,914) 254,856 268,548 48,706 664,878 - 1,236,987 22,552 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019בקבוצת הנכסים בתפעול, נכון ליום  צפויותתזרים מהוון מעתודות 

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 668 33,220 - 1,322 - - 31,897 - 31,897 31,051 30,271 29,549 28,879 

31.12.2021 814 48,394 - 1,209 - - 47,185 - 47,185 43,882 40,955 38,347 36,011 

31.12.2022 1,084 59,417 - 4,262 - - 55,155 - 55,155 48,679 43,223 38,588 34,623 

31.12.2023 2,357 149,226 - 14,172 - - 135,054 47,357 87,697 73,801 62,618 53,527 46,068 

31.12.2024 2,456 153,292 - 40,375 - - 112,917 53,230 59,688 48,059 39,096 32,102 26,585 

31.12.2025 2,247 135,742 - 65,235 - (10,854) 81,362 35,952 45,409 34,886 27,136 21,347 16,967 

31.12.2026 1,701 108,786 - 69,003 - (11,072) 50,854 20,039 30,815 22,565 16,767 12,625 9,623 

31.12.2027 1,108 78,455 - 53,092 - (29,341) 54,704 18,257 36,447 25,532 18,184 13,148 9,638 

31.12.2028 750 60,137 - 43,564 - (51,363) 67,936 27,174 40,761 26,901 18,103 12,400 8,633 

31.12.2029 695 60,396 - 49,196 - (40,641) 51,841 20,737 31,105 19,498 12,493 8,165 5,435 

31.12.2030 436 39,074 - 33,731 - (26,346) 31,690 12,676 19,014 11,514 7,136 4,518 2,917 

31.12.2031 300 27,587 - 24,179 - 24,422 (21,014) (8,406) (12,609) (7,490) (4,552) (2,826) (1,788) 

31.12.2032 181 17,197 - 16,728 - 55,597 (55,128) (22,051) (33,077) (18,044) (10,126) (5,832) (3,439) 

31.12.2033 - - - - - 64,343 (64,343) (25,737) (38,606) (20,027) (10,713) (5,893) (3,326) 

31.12.2034 - - - - - 41,490 (41,490) (16,596) (24,894) (12,484) (6,464) (3,446) (1,887) 

 214,940 246,320 284,125 328,324 375,990 162,631 538,621 16,235 - 416,067 - 970,922 14,797 סיכום ביניים 

 - - - - - - - - - - - - - תזרים ליתרת התקופה 

 214,940 246,320 284,125 328,324 375,990 162,631 538,621 16,235 - 416,067 - 970,922 14,797 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019בקבוצת הנכסים בתפעול, נכון ליום ( P2) מוכחות וצפויותתזרים מהוון מעתודות 

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 6,069 272,848 - 124,994 15,634 - 132,220 - 132,220 129,015 126,058 123,320 120,775 

31.12.2021 5,900 299,281 - 115,369 5,237 - 178,675 - 178,675 166,114 154,990 145,081 136,208 

31.12.2022 5,722 319,116 - 116,847 13,308 - 188,961 - 188,961 167,108 148,658 132,957 119,500 

31.12.2023 5,645 345,853 - 120,990 9,092 - 215,771 47,357 168,415 142,087 120,848 103,544 89,316 

31.12.2024 4,422 277,813 - 120,350 5,434 - 152,029 53,230 98,799 79,568 64,740 53,169 44,041 

31.12.2025 3,255 208,866 - 116,454 - - 92,412 36,947 55,465 42,582 33,102 26,026 20,676 

31.12.2026 2,234 149,447 - 100,578 - - 48,869 19,443 29,426 21,528 15,983 12,027 9,161 

31.12.2027 1,395 101,306 - 70,799 - 11,293 19,214 7,610 11,604 8,143 5,810 4,208 3,091 

31.12.2028 990 79,964 - 61,847 - 11,519 6,598 2,639 3,959 2,691 1,862 1,309 934 

31.12.2029 801 69,557 - 58,079 - 11,749 (271) (108) (163) (36) 18 39 43 

31.12.2030 436 39,074 - 33,731 - 34,285 (28,942) (11,577) (17,365) (10,161) (6,093) (3,736) (2,338) 

31.12.2031 300 27,587 - 24,179 - 54,507 (51,099) (20,440) (30,659) (17,562) (10,326) (6,217) (3,826) 

31.12.2032 181 17,197 - 16,728 - 55,597 (55,128) (22,051) (33,077) (18,044) (10,126) (5,832) (3,439) 

31.12.2033 - - - - - 64,343 (64,343) (25,737) (38,606) (20,027) (10,713) (5,893) (3,326) 

31.12.2034 - - - - - 41,490 (41,490) (16,596) (24,894) (12,484) (6,464) (3,446) (1,887) 

 528,930 576,555 628,346 680,521 722,760 70,717 793,476 284,782 48,706 1,080,945 - 2,207,909 37,349 ביניים סיכום 

 - - - - - - - - - - - - - תזרים ליתרת התקופה 

 528,930 576,555 628,346 680,521 722,760 70,717 793,476 284,782 48,706 1,080,945 - 2,207,909 37,349 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019בקבוצת הנכסים בתפעול, נכון ליום אפשריות תזרים מהוון מעתודות 

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 471 24,310 - 1,102 - - 23,208 - 23,208 22,605 22,050 21,535 21,058 

31.12.2021 638 33,654 - 1,359 - - 32,295 - 32,295 30,009 27,986 26,185 24,573 

31.12.2022 810 43,795 - 2,963 - - 40,832 33,487 7,345 6,482 5,754 5,136 4,607 

31.12.2023 951 57,212 - 3,821 - - 53,391 50,758 2,633 2,047 1,602 1,259 994 

31.12.2024 2,744 187,857 - 11,844 - - 176,013 76,953 99,061 79,173 63,950 52,155 42,911 

31.12.2025 2,052 141,878 - 12,880 - - 128,999 51,592 77,406 59,522 46,340 36,487 29,027 

31.12.2026 1,471 98,020 - 25,277 - - 72,743 29,048 43,696 31,938 23,692 17,812 13,558 

31.12.2027 1,583 104,328 - 52,810 - (11,293) 62,811 25,027 37,784 26,207 18,492 13,253 9,636 

31.12.2028 1,510 98,378 - 61,754 - (11,519) 48,143 19,257 28,886 19,092 12,866 8,825 6,152 

31.12.2029 777 52,733 - 26,888 - (11,749) 37,594 15,038 22,557 14,161 9,086 5,947 3,963 

31.12.2030 783 61,905 - 41,544 - (22,301) 42,662 17,065 25,597 14,987 8,992 5,517 3,454 

31.12.2031 596 55,359 - 39,559 - (42,283) 58,082 23,233 34,849 19,843 11,600 6,946 4,252 

31.12.2032 630 60,280 - 48,340 - (43,128) 55,068 22,027 33,041 17,914 9,995 5,724 3,357 

31.12.2033 741 73,443 - 64,658 - (27,959) 36,744 14,698 22,046 11,521 6,205 3,435 1,950 

31.12.2034 680 70,042 - 66,152 - (17,350) 21,241 8,496 12,745 6,674 3,591 1,981 1,118 

 170,608 212,197 272,201 362,177 503,149 386,678 889,827 (187,582) - 460,950 - 1,163,194 16,438 סיכום ביניים 

 (5,003) (10,577) (23,176) (52,831) (125,797) (83,865) (209,662) 210,625 - 40,062 - 41,025 387 תזרים ליתרת התקופה 

 165,605 201,620 249,025 309,345 377,351 302,813 680,164 23,043 - 501,012 - 1,204,219 16,825 סה"כ
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 דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה, באלפי 31.12.2019בקבוצת הנכסים בתפעול, נכון ליום ( P3ואפשריות ) מוכחות, צפויות תזרים מהוון מעתודות

 מועד סיום התקופה 
  כמות הפקה 

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 6,541 297,157 - 126,096 15,634 - 155,428 - 155,428 151,620 148,108 144,855 141,833 

31.12.2021 6,537 332,935 - 116,728 5,237 - 210,970 - 210,970 196,124 182,976 171,265 160,781 

31.12.2022 6,532 362,911 - 119,810 13,308 - 229,792 33,487 196,306 173,590 154,412 138,093 124,106 

31.12.2023 6,596 403,065 - 124,811 9,092 - 269,163 98,115 171,048 144,134 122,450 104,803 90,310 

31.12.2024 7,166 465,670 - 132,193 5,434 - 328,042 130,182 197,860 158,740 128,690 105,324 86,952 

31.12.2025 5,306 350,744 - 129,334 - - 221,410 88,539 132,871 102,104 79,442 62,513 49,703 

31.12.2026 3,706 247,467 - 125,854 - - 121,612 48,491 73,121 53,466 39,675 29,839 22,719 

31.12.2027 2,978 205,634 - 123,609 - - 82,025 32,637 49,388 34,349 24,301 17,462 12,727 

31.12.2028 2,500 178,343 - 123,602 - - 54,741 21,896 32,845 21,783 14,728 10,134 7,086 

31.12.2029 1,579 122,290 - 84,967 - - 37,323 14,929 22,394 14,126 9,105 5,985 4,006 

31.12.2030 1,220 100,980 - 75,275 - 11,984 13,720 5,488 8,232 4,826 2,899 1,781 1,116 

31.12.2031 896 82,945 - 63,738 - 12,224 6,983 2,793 4,190 2,281 1,274 729 426 

31.12.2032 811 77,477 - 65,068 - 12,468 (60) (24) (36) (130) (132) (108) (82) 

31.12.2033 741 73,443 - 64,658 - 36,384 (27,599) (11,039) (16,559) (8,506) (4,508) (2,458) (1,375) 

31.12.2034 680 70,042 - 66,152 - 24,140 (20,249) (8,100) (12,149) (5,810) (2,873) (1,465) (768) 

  699,539  788,752  900,547  1,042,698  1,225,908  457,395  1,683,303 97,200 48,706 1,541,894 - 3,371,103 53,787 סיכום ביניים 

 (5,003) (10,577) (23,176) (52,831) (125,797) (83,865) (209,662) 210,625 - 40,062 - 41,025 387 תזרים ליתרת התקופה 

 694,535 778,175 877,371 989,867 1,100,111 373,530 1,473,641 307,825 48,706 1,581,956 - 3,412,128 54,174 סה"כ
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 )באלפי דולר(רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים  יניתוחלהלן  .ג

 

  

 בתפעול  הנכסים ניתוח רגישות לשינוי בכמות המכירות בקבוצת

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

0% 10% 15% 20% 0% 10% 15% 20% 

 10%מכירות בשיעור של קיטון בכמות  10%גידול בכמות מכירות בשיעור של 

  238,533        246,153        240,422        232,403       (P1מוכחות )  410,950        399,642        381,228        360,975      (P1מוכחות )

  250,665        286,197        327,763        424,181       צפויות  217,588        249,880        289,035        383,258      צפויות

  662,714        573,916        526,619        483,068       (2P) צפויות+  מוכחות  794,208        688,677        631,109        578,563      (2P) צפויות+  מוכחות

  153,378        185,322        226,497        333,407       אפשריות  175,456        215,054        268,146        418,110      אפשריות

 אפשריות+  צפויות+  מוכחות
(3P)   1,212,318        956,823        846,163        754,019  

 אפשריות+  צפויות+  מוכחות
(3P)       996,120        800,413        711,941        636,446  

 15%קיטון בכמות מכירות בשיעור של  15%גידול בכמות מכירות בשיעור של 

  215,493        222,366        217,275        210,120       (P1מוכחות )  441,170        427,040        406,482        384,201      (P1מוכחות )

  248,640        282,919        322,866        415,788       צפויות  219,238        252,502        293,197        392,385      צפויות

  631,280        545,233        500,194        458,760       (2P) צפויות+  מוכחות  833,555        720,237        658,984        603,439      (2P) צפויות+  מוכחות

  149,206        179,457        217,997        316,128       אפשריות  180,247        221,184        276,496        436,379      אפשריות

 אפשריות+  צפויות+  מוכחות
(3P)   1,269,934        996,733        880,168        783,686  

 אפשריות+  צפויות+  מוכחות
(3P)       947,408        763,229        679,652        607,966  

 20%קיטון בכמות מכירות בשיעור של  20%גידול בכמות מכירות בשיעור של 

  191,561        197,131        192,600        186,266       (P1מוכחות )  472,012        454,471        431,622        407,243      (P1מוכחות )

  247,796        280,901        319,274        407,890       צפויות  220,909        254,984        296,966        400,699      צפויות

  599,451        516,405        473,502        434,062       (2P) צפויות+  מוכחות  872,711        751,437        686,606        628,152      (2P) צפויות+  מוכחות

  144,929        173,226        209,055        301,540       אפשריות  184,946        227,458        285,549        457,675      אפשריות

 אפשריות+  צפויות+  מוכחות
(3P)   1,330,386     1,036,986        914,063        813,098  

 אפשריות+  צפויות+  מוכחות
(3P)       900,991        725,460        646,727        578,990  
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 בתפעול הנכסים ניתוח רגישות לשינוי במחיר בקבוצת

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

0% 10% 15% 20% 0% 10% 15% 20% 

 10%בשיעור של  קיטון במחיר 10%בשיעור של  גידול במחיר

  185,473        204,826        203,438        199,010       (P1מוכחות )  457,318        435,918        413,887        390,668       (P1מוכחות )

  252,414        287,748        328,718        420,755       צפויות  218,297        251,934        293,148        395,123       צפויות

  606,228        533,544        491,186        451,423       (2P) צפויות+  מוכחות  852,442        729,066        665,821        608,965       (2P) צפויות+  מוכחות

  144,550        173,236        209,852        301,862       אפשריות  185,466        228,034        285,451        452,225       אפשריות

 אפשריות+  צפויות+  מוכחות
(3P)    1,304,667     1,014,517        893,855        794,431  

 אפשריות+  צפויות+  מוכחות
(3P)       908,090        743,396        664,422        595,973  

 15%קיטון במחיר בשיעור של  15%גידול במחיר בשיעור של 

  148,739        167,476        167,308        164,418       (P1מוכחות )  507,203        479,529        453,894        427,402       (P1מוכחות )

  239,197        270,986        307,329        387,191       צפויות  220,939        256,420        300,567        413,545       צפויות

  535,930        474,805        438,294        403,614       (2P) צפויות+  מוכחות  920,748        780,096        710,314        648,341       (2P) צפויות+  מוכחות

  142,493        169,254        202,646        282,528       אפשריות  195,832        241,249        303,051        488,371       אפשריות

 אפשריות+  צפויות+  מוכחות
(3P)    1,409,119     1,083,147        951,563        844,173  

 אפשריות+  צפויות+  מוכחות
(3P)       818,457        677,451        607,548        546,107  

 20%קיטון במחיר בשיעור של  20%גידול במחיר בשיעור של 

  99,687        121,539        123,782        123,319         (P1מוכחות )  550,043        516,056        487,530        458,529       (P1מוכחות )

  232,890        262,210        295,273        365,485       צפויות  229,387        267,498        315,338        439,932       צפויות

  465,172        416,812        385,992        356,209       (2P) צפויות+  מוכחות  989,974        831,393        755,028        687,916       (2P) צפויות+  מוכחות

  142,523        167,987        199,286        273,195       אפשריות  205,592        254,202        321,102        527,342       אפשריות

 אפשריות+  צפויות+  מוכחות
(3P)    1,517,316     1,152,495     1,009,229        893,507  

 אפשריות+  צפויות+  מוכחות
(3P)       738,367        616,098        553,979        498,732  
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 למחיר הנפט והגז רגישות נוספיםניתוח  .ד

על רקע משבר הקורונה ולנוכח הירידות החדות במחירי מוצרי האנרגיה שנרשמו בתקופה שבסמוך למועד 

פרסום הדוח, מובאים להלן ניתוחי רגישות נוספים של התזרים )באלפי דולר(, שנערכו על בסיס מחירי נפט 

 לעיל. (ד2)ב()1.8.4פסקה מפורט בוגז טבעי כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נתוני הפקה  .ה

 המיוחסים לחלק החברה בקבוצת הנכסים בתפעול קבוצת איתקה:להלן נתוני התקפה 

 

 2019 

  קונדנסט  גז טבעי  נפט 

 3,498,387 סה"כ תפוקה בתקופה
BBL 

18,629  
MCF 

315,271 
BBL 

 מחיר ממוצע ליחידת תפוקה 
 $63.9/ BBL $28.1/ BOE $31.9/ BOE 

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת 
 תפוקה

BOE $16.8/ BOE $16.8/ BOE $16.8/ 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת 
 תפוקה 

BOE $47.1/ BOE $11.3/ BOE $15.2/ 

שיעור אזילה בתקופה  
העתודות המדווחת ביחס לסך 

 %( -)בבנכס הנפט 
15.3% 15.3% 15.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 שיעור היוון  

סוג העתודות    0% 10% 15% 20% 

 103,180 132,108 136,607 137,858 (P1מוכחות )

 161,677 181,242 204,035 258,811 צפויות

 361,991 336,143 317,849 299,535 (2Pמוכחות + צפויות )

 159,931 182,429 208,462 266,300 אפשריות

 628,290 544,605 500,278 459,466 (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )
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 ( peratedO) נכסים בתפעול קבוצת איתקהמשאבים מותנים ב .ו

תזרים לפרטים בדבר . קבוצת הנכסים בתפעולל יםהמיוחסהמשאבים המותנים להלן פרטים בדבר כמות 

 לדוח המשאבים. 60האמורים, ראו בעמ' הנובע מהמשאבים  מהווןהמזומנים ה

 

 

 ין ודאות כי יהא זה אפשרי מבחינה מסחרית להפיק שיעור כלשהו מהמשאבים המותנים.א -אזהרה 
 

  (peratedO-onN)הנכסים האחרים  (ו)

 :כללי (1)

, שאיתקה שותפה בהם אך לא ורישיון אקספלורציה מפיקיםנכסי נפט עשרה כולל זה נכסים מקבץ 

בטבלה שלהלן. להלן לפרטים בדבר זכויות איתקה והמפעילים בנכסים אלו, ראו . משמשת בהם כמפעיל

 :המאגרים בנכסים אלופרטים בדבר 

קמ"ר ומכיל גז טבעי וקונדנסט. נכס הנפט  250 -המשתרע על שטח של כ כולל מאגר Britanniaנכס הנפט  .א

איתקה כמפורט להלן. השותפים ברישיונות ידי קבוצת -רישיונות המוחזקים בשיעורים שונים על 4כולל 

 35ישנן  Britanniaהאמורים חתמו על הסכם איחוד המסדיר את הפעילות בשטחי הרישיונות. במאגר 

 .בארות הפקה

נמכר במסגרת מספר הסכמי מכירת גז  Britannia מאגרהדוח, חלק מהגז שמופק מ אישור למועדנכון 

  דנסט נמכרים בשוק החופשי.נוהקוהטבעי מחייבים לטווח ארוך, ויתר הגז 

 מאגרן לילווי מאגריהנזכרים להלן פותחו כ Brodgar, Callanish, Enochdhu מאגריםיצוין, כי שלושת ה

Britannia    למתקניו, כך שעיבוד הגז והקונדנסט מתבצע על פלטפורמתוחוברוBritannia    שבבעלות מלאה

הגז,  :St Fergusלמסוף  , ומשם, הגז והקונדנסט מועברים בנפרדBritannia מאגרשל השותפים ב

 .Forties Pipeline, והקונדנסט, באמצעות מערכת הצינורות SAGEבאמצעות מערכת הצינורות 

וקונדנסט, וכולל רישיון טבעי קמ"ר, מכיל גז  65 -משתרע על שטח של כה מאגר כולל Brodgarנכס הנפט  .ב

, P.741חתמו על הסכם איחוד עם השותפים ברישיון  P.118( כמפורט להלן. השותפים ברישיון P.118אחד )

, במטרה להסדיר את הפעילות P.118ואשר אינו בבעלות השותפים ברישיון    Brodgar  מאגרהחולש על שטח  

הפקה, כאשר נכון למועד הדוח, נקדחת  בארות 3ישנן Brodgar (P.118 ) מאגר. במאגרהמשותפת בשטח ה

 באר הפקה נוספת. 

 משאבים מותנים בקבוצת הנכסים בתפעול 

 
 נפט כבד

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נפט כבד
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

 נוזלי גז
(NGL) 

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 ערך-ווהש
 חבית נפט
(MBOE) 

 חלק החברה במשאבים  (100%משאבים בנכס הנפט ) סוג המשאבים

האומדן הנמוך 
(C1) 

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

האומדן הטוב 
 (C2ביותר )

                     
4,585  

                     
2,062  

                   
17,181  

                     
1,072  

                     
1,031  

                     
8,264  

                         
175  

                     
3,702  

האומדן הגבוה 
(C3) 

                     
8,146  

                     
7,322  

                   
55,547  

                     
1,904  

                     
4,558  

                   
33,557  

                         
672  

                   
12,920  
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רישיונות   כולל שנינכס הנפט    נפט.מכיל  קמ"ר ו  19  -משתרע על שטח של כה  מאגרכולל    Callanishנכס הנפט   .ג

כמפורט להלן. השותפים ברישיונות האמורים חתמו  קבוצת איתקהידי -המוחזקים בשיעורים שונים על

 בארות הפקה. 4ישנן  Callanish מאגרעל הסכם איחוד המסדיר את הפעילות בשטחי הרישיונות. ב

וכולל רישיון אחד קמ"ר, מכיל נפט,  6.25 -משתרע על שטח של כה מאגר כולל Enochdhuנכס הנפט  .ד

 ישנה באר הפקה אחת. מאגרכמפורט להלן. ב

 2נכס הנפט כולל וקונדנסט.  טבעי קמ"ר, ומכיל גז 7-משתרע על שטח של כה מאגר כולל Jadeנכס הנפט  .ה

לאור האמור, לא נחתם ו  ,כמפורט להלן  ,ברישיונותשותפים  הידי  -רישיונות המוחזקים בשיעורים זהים על

רישיונות הסכם איחוד. הסכמי התפעול המשותף שיש לכל רישיון בנפרד הם הרלוונטיים לגבי אותם 

 הפקה. בארות 9ישנן  מאגרבזה.  מאגרל

,  ConocoPhillipsשבבעלות  Judy)בד על פלטפורמת טיפול והפקה )ומע Jade מאגרהמופק מהטבעי הגז 

Eni ו-Chrysoar הולכת הגז , ומשם מועבר למערכתCATS . הקונדנסט המעובד מועבר למערכת ההולכה

 .Norpipeולמסוף 

 קמ"ר, מכיל גז 180-משתרע על שטח של כה  Franklin -Elgin מאגר כולל את  Franklin -Elginנכס הנפט  .ו

כמפורט קבוצת איתקה ידי -רישיונות המוחזקים בשיעורים שונים על 4כולל נכס הנפט וקונדנסט.  טבעי

להלן. השותפים ברישיונות חתמו על הסכם איחוד המסדיר את הפעילות והפיתוח בשטחי הרישיונות. 

 בארות הפקה. 14ישנן  Elgin - Franklin מאגרב

, ומשם מאגרהפקה וטיפול של ה  מעובדים בפלטפורמתElgin - Franklin   מאגרוהקונדנסט מההטבעי  הגז  

(, למתקן הקבלה היבשתי Shearwater Elgin Area Lineהגז מועבר באמצעות מערכת צינורות ייעודית )

  .Forties Pipeline. הקונדנסט מועבר באמצעות מערכת הצינורות Bacton-הממוקם ב

כולל הנפט  נכס. טבעי נפט וגזמכיל וקמ"ר,  40 -משתרע על שטח של כה מאגרכולל  Pierceנכס הנפט  .ז

 בארות הפקה. 8ישנן  מאגררישיון אחד כמפורט להלן. ב

( המשמשות להובלה ימית של הנפט הגולמי, ומשם shuttle tankersהנפט הגולמי מועבר למכליות נפט )

 . לצורכי ההפקהשמש מ מאגרישירות ללקוחות, וכל הגז המופק מה

משתרעים על שטח ה מאגריםכולל Don & West Conrie, Ythan, Don Southwest  (Dons Area )נכס הנפט  .ח

 בארות הפקה.  11ישנן    מאגריםרישיון אחד כמפורט להלן. בנכס הנפט כולל  קמ"ר, ומכילים נפט.    34  -של כ

 מועבר  צד שלישי, ממנה  בבעלות  המצויה    "Northern Producerהמכונה "  עיבוד הנפט מתבצע בפלטפורמה

 Ninianואל מערכת הצינורות  Magnusדרך מתקני , EnQuest ותצינורה מערכת לייצוא באמצעות הנפט

  .Sullom Voeמסוף הנפט לאחר מכן אל ו

כולל רישיון אחד נכס הנפט קמ"ר, ומכיל נפט.  29 -משתרע על שטח של כה מאגר כולל Broomנכס הנפט  .ט

 בארות הפקה. 4 ישנן מאגרכמפורט להלן. ב

 ,EnQuestבבעלות המצויה ( Heather Plattformמתבצע בפלטפורמה ) המופק מהמאגר עיבוד הנפט

במהלך  .Sullom Voeולאחר מכן למסוף הנפט , Ninian pipeline systemהמחוברת למערכת הצינורות 

רשמית על החלטה בלא כוונה לחדשה, אולם  Broomהופסקה פעילות ההפקה בשדה  2019אוקטובר 

 .OGA-כפופה לאישור ההפסקת ההפקה 
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 :פרטים כלליים (2)

 פרטים כללים

  :נכסים מפיקים תשעהמקבץ של  שם נכס הנפט:

Britannia, 
Brodgar, 

Callanish, 

Enochdhu, 

Jade, 

Elgin - Franklin, 

Pierce, 

Don Southwest, Conrie , Ythan & West Don, 

Broom, 

 . בריטניהמדף היבשת של ממוקמים במרכז הים הצפוני בנכסי הנפט  מיקום:

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג 
  זה:

ידי -רישיונות חיפוש, פיתוח והפקה של משאבי נפט וגז שהוענקו על
  ממשלת בריטניה

 :Britannia תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:
P.103 - 9.6.1970 
P.119 - 9.6.1970 
P.213 - 16.3.1972 
P.345 - 17.12.1980 

Brodgar: 
P.118  - 9.6.1970 

Callanish: 
P.347 - 17.12.1980  
P.590 - 4.6.1987 

Enochdhu: 
P.103 - 9.6.1970 

Jade: 
P.1589 -1.3.2002 
P.672 - 20.7.1989 

Elgin - Franklin: 
P.188 -16.3.1972 
P.362 - 9.4.1981 
P.666 - 15.7.1989 
 
Pierce: 
P.111 - 9.6.1970 
 
Don Southwest, Conrie & West Don: 
P.236 -  16.3.1972 
 
Ythan: 
P.2137 – 18.3.2014 
 
Broom:  
P.902 - 29.4.1995 

 :Britannia תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:
P.103 - 8.6.1976 
P.119 - 8.6.1976 
P.213 - 15.3.1978 
P.345 - 16.12.1986 

Brodgar: 
P.118 - 8.6.1976  

Callanish: 
P.347 - 16.12.1986 
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 פרטים כללים

P.590 - 3.6.1993 

Enochdhu: 
P.103 - 8.6.1976 

Elgin - Franklin: 
P.188 - 15.3.1978 
P.362 - 16.12.1986 
P.666 - 19.7.1995 

Jade: 
P.1589 - 11.11.2014 
P.672 - 19.7.1995 
 
Pierce: 
P.111 - 8.6.1976 
 
Don Southwest, Conrie & Don West: 
P.236 - 15.3.1978 
 
Ythan: 
P.2137 – 31.10.2019 
 
Broom:  
P.902 - 28.4.2001 

 תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס
 :הנפט

Britannia: 
P.103 - 6.6.2016 
P.119 - 6.6.2016 
P.213 - 12.3.2016 
P.345 - 14.11.2016 

Brodgar: 
P.118 - 6.6.2016  

Callanish: 
P.347 - 14.11.2016 
P.590 -   1993יוני  

Enochdhu: 
P.103 - 6.6.2016 

Jade: 
P.1589 -  ,2017פברואר  
P. 672 -  ,2007יולי  

Elgin - Franklin: 
P.188 - 12.3.2018 
P.362 - 24.10.2016 
 
Pierce: 
P.111 – 8.6.2016 
 
Don Southwest & West Don: 
P.236 – 15.3.2018 
 
Broom:  
P.902 – 28.4.2013 

  Britannia  תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
לפקוע  יםעלולהרישיונות  תאריך פקיעה.ולא נקבע לו מפיק נכס הנפט 

 .חודשים רצופים 12אם ההפקה תיפסק למשך 

Brodgar (P.118) : 
הרישיון עלול לפקוע אם  נכס הנפט מפיק ולא נקבע לו תאריך פקיעה.

 חודשים רצופים. 12ההפקה תיפסק למשך 

Callanish: 
 P.347-  .הרישיון עלול לפקוע   נכס הנפט מפיק ולא נקבע לו תאריך פקיעה

 חודשים רצופים. 12למשך אם ההפקה תיפסק 
P.590 - 2.6.2023 
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 פרטים כללים

Enochdhu (P.103) : 
. הרישיון עלול לפקוע אם ולא נקבע לו תאריך פקיעה.מפיק הנפט נכס 

 חודשים רצופים 24ההפקה תיפסק למשך 
 

Jade: 
P.1589 - 11.2.2035 

P.672 - 17.7.2025 
 

Franklin -Elgin : 
P.188 & P.362 -  הרישיונות  נקבע לו תאריך פקיעה.נכס הנפט מפיק ולא

 . חודשים רצופים 12עלולים לפקוע אם ההפקה תיפסק למשך 
P.666 – 19.7.2025 

 
Pierce: 
P.111  -   .עלול לפקוע הרישיון    נכס הנפט מפיק ולא נקבע לו תאריך פקיעה

 רצופים.  חודשים 12אם ההפקה תיפסק למשך 
 

Don Southwest & West Don: 
P.236  -   .עלול לפקוע הרישיון    נכס הנפט מפיק ולא נקבע לו תאריך פקיעה

  חודשים רצופים. 12למשך אם ההפקה תיפסק 
 

Ythan: 
P.2137  - 17.3.2036 )צפי( 

 
Broom:  

P.902  -     עלול לפקוע הרישיון    פקיעה.נכס הנפט מפיק ולא נקבע לו תאריך
 חודשים רצופים.  12אם ההפקה תיפסק למשך 

ציון אם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת 
יש לציין  –נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 את תקופת ההארכה האפשרית:

- 

 (:Operatorציון שם המפעיל )
•  Chrysaorהבאים: נכסיםב ותמפעילה ןה וחברות המסונפות אליה 

• Chrysaor (U.K) Britannia Limited  המפעילה בנכסהיא 
Britannia  

• Chrysaor Production (U.K) Limited  היא המפעילה בנכס
Brodgar 

•  Chrysaor Production (U.K) Limited היא המפעילה בנכס
Callanis 

•   Chrysaor Production (U.K) Limited היא המפעילה בנכס
Enochdhu   

• Chysaor Peroleum Company U.K Limited  היא המפעילה
 Jade כס בנ

• TOTAL נכסב היא המפעיל Elgin-Franklin ; 

• Enterprise נכסמפעיל בהיא ה Pierce; 

• EnQuest יםנכסמפעיל בהיא ה  Don Southwest ,Conrie ,West 
Don ,Ythan ו- Broom 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות 

  השליטה בשותפים האמורים:בעלי 

Britannia: 
Chrysaor - 58.65% 
Ithaca Group - 32.38% 
Mitsui E&P UK- 8.97% 

Brodgar:  
 (:H4מבאר ההשלמה ) MMboe 10לפני הפקה של 

Chrysaor - 93.75% 
Ithaca Group - 6.25% 
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 פרטים כללים

מבאר  MMboe 10( ועד להפקה של H4תחילת הפקה מבאר ההשלמה )מ
 H4:30ההשלמה 

Chrysaor - 87.5% 
Ithaca Group - 12.5% 

 (:H4מבאר ההשלמה ) MMboe 10לאחר הפקה של 
Chrysaor - 93.75% 
Ithaca Group - 6.25% 

Callanish: 
Chrysaor - 83.5% 
Ithaca Group - 16.5% 

 

Enochdhu: 
Chrysaor - 50% 
Ithaca Group - 50% 

Jade: 
Chrysaor - 67.5% 
Ithaca Group - 19.93% 
Eni S.p.A ("ENI")31 - 7% 
Siccar Point Energy E&P Limited 32 - 5.57% 

Elgin - Franklin: 
TOTAL33 - 46.173% 
Eni Elgin/Franklin Limited34 - 21.867% 
Chrysaor - 14.11% 
Premier Oil UK Limited35 - 5.2% 
Exxon Mobil Corporation36 - 4.375% 
Ithaca Group - 3.9% 
Dyas UK Limited37 - 2.1875% 
Summit Exploration and Production Limited38 2.1875%  
 
Pierce 
Enterprise39 92.52% 
Ithaca Group - 7.48%  

Don Southwest & Conrie  
Enquest40  - 60% 
Ithaca Group - 40% 

 

 נכון. ההשלמה לבאר בקשר( AFE) ההוצאות מלוא את תממןאיתקה  שקבוצת בכך גם מותנה הזכויות בשיעור השינוי כי לציין יש  30
 (. H4) מבאר ההשלמה ההפקה החלה טרם, הדוח למועד

 השליטהאיטליה היא בעלת  ממשלתיורק ובבורסת איטליה. -היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ניו ENIידיעת החברה,  למיטב  31
 .National Promotional Institution המרכזית באמצעות החברה הממשלתית

 . Siccar Point Energy Limited ( של100%) מלאה בבעלות פרטית חברהידיעת החברה,  למיטב  32

"ק בנסדא הנסחרת ציבורית חברה שהיא  .TOTAL S.Aשל בשרשור( 100%) מלאה בבעלות פרטית חברהידיעת החברה,  למיטב  33
 ( האירופית ללא גרעין שליטה. Euronext) יורונקס ובבורסת

יורק ובבורסת -שהיא חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ניו  ENI   ( בשרשור של100%) מלאה  בבעלות  פרטית  חברהידיעת החברה,    למיטב  34
 . National Promotional Institution ת באמצעות החברה הממשלתיתהמרכזי השליטהאיטליה היא בעלת  ממשלתאיטליה. 

 .לונדון בבורסת הנסחרת ציבורית חברה שהיא Premier Oil plc ( של100%) מלאה בבעלות פרטית חברהידיעת החברה,  למיטב  35

 .שליטה גרעין ללאיורק, -ציבורית הנסחרת בבורסת ניו חברהידיעת החברה,  למיטב  36

 ..SHV Holdings N.V( של 100%) פרטית בבעלות מלאה חברהידיעת החברה,  למיטב  37

חברה ציבורית הנסחרת בבורסת טוקיו, ללא   Sumitomo Corporation( של  100%)  פרטית בבעלות מלאה  חברהידיעת החברה,    למיטב  38
 גרעין שליטה.

 העולמית. Shell ידיעת החברה, חברה פרטית בשליטה של קבוצת למיטב  39

  בבורסת לונדון.חברה ציבורית הנסחרת , Enquest PLC בבעלות מלאה שלפרטית  חברהידיעת החברה,  למיטב  40

 

https://www.eni.com/en_IT/company/governance/shareholders.page
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://www.eni.com/en_IT/company/governance/shareholders.page
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://finance.yahoo.com/quote/XOM/holders/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKFRuKN51uB4ElHalUDDS4rpQo7JYXNKcLw3zixRJxamx7_uQjO5uHVPB6obZL7a-ZW_UmIoc3SNMI3UE_Kvz71o81YhyJNBc-QmtyCe5LdMn48iohfduPJeISKMUpbRd2aOZIjal1BYvCVYUX9j8JWPWzNXDpY5AVG6pOpwusZB
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 פרטים כללים

West Don  
Enquest- 78.6% 
Ithaca Group - 21.4% 
 
Ythan 
EnQuest – 60% 
Ithaca Group – 40% 

Broom 
Enquest - 63% 
Molgrowest (I) Ltd & Molgrowest (II) Ltd41 - 29% 
Ithaca Group  - 8% 

 

 

 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכסי הנפט

 Broom-ו Pierce ,Don Southwest ,West Don נכסיםהזכויות ב תאריך הרכישה:
 2019-2010במהלך השנים על ידי קבוצת איתקה נרכשו 

במאי  29ביום  מהשנחת עסקת שברוןהנכסים נרכשו על פי יתר 
  1.1.2019מיום  ה, ותוקפ2019

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס 
 הנפט:

 באמצעות החזקותיה של החברה )בשרשור( במניות חברת איתקה.

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות 
 ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט: 

Britannia - 32.3% 

Brodgar -  

( כמפורט לעיל: H4מבאר ההשלמה ) MMboe 10לפני הפקה של 
6.25% 

 MMboe 10( ועד להפקה של H4לת הפקה מבאר ההשלמה )יתח
 12.5%כמפורט לעיל: 

( כמפורט לעיל: H4מבאר ההשלמה ) MMboe 10אחרי הפקה של 
6.25% 

Callanish - 16.5% 

Enochdhu - 50% 

Jade - 19.93% 

Elgin - Franklin - 3.9% 

Pierce - 7.48% 

Don Southwest and Conrie - 40% 

West Don - 21.4% 

Ythan – 40% 

Broom - 8% 

החברה סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש 
השנים שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח )בין 

  42אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(:

 מיליון דולר 0 -כ - Enochdhuהנכס  

 מיליון דולר 1 -כ -  Jadeהנכס 

   דולר מיליון 7 -כ -  Franklin -Elginהנכס 

 מיליון דולר 18 -כ - Pierceהנכס 

 16 -כ - West Donו  ,Don Southwest ,, ConrieYthan הנכס 

 דולר מיליון

 דולר מיליון 0 -כ - Broom הנכס 

 

 

 .פרנקפורט בבורסתשהיא חברה ציבורית הנסחרת  .Mol Plc( של 100%) בבעלות מלאה פרטיות חברותידיעת החברה,  למיטב  41

עסקת   לאור,  2019  שנת  עבור  ניתנו כוללים  הנכסים שאר  בגין הנתונים  Broom -ו,  Pierce  ,Don Southwest ,West Don  השדות  למעט  42
 כאמור לעיל.שברון 
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 : Operated)-(Nonבדבר הנכסים האחרים  פעילות טרם ההחזקה ופרטים נוספים (3)

החלה  1998ובשנת  המאגר,החל פיתוח  1994ידי צד שלישי. בשנת -על 1975התגלה בשנת  Britannia מאגר .א

 . P.345-ו P.103 ,P.119 ,P.213את זכויותיה ברישיונות  1984בשנת רכשה  IOGL מהמאגר.ההפקה 

 .מאגרפלטפורמת הפקה וטיפול, שבבעלות כל השותפים ב מאגרהותקנה ב 1997בשנת 

. מאגרהחלה ההפקה מה 2008ובשנת  ,  מאגרהחל פיתוח ה 2004. בשנת  1985התגלה בשנת   Brodgar  מאגר .ב

IOGL  את זכויותיה ברישיון  1984בשנת רכשהP.118 . 

 מאגר, המחוברת לנכספלטפורמת הפקה וטיפול, בבעלות כל השותפים ב מאגרהותקנה ב 2006בשנת 

Britannia  .באמצעות גשר מחבר 

. מאגרהחלה ההפקה מה  2008ובשנת  ,  מאגרהחל פיתוח ה  2004. בשנת  9919התגלה בשנת    Callanish  מאגר .ג

IOGL  את זכויותיה ברישיונות  1984בשנת רכשהP.347 ו-P.590. 

 מאגר, המחוברת לנכספלטפורמת הפקה וטיפול, אשר בבעלות כל השותפים ב מאגרהותקנה ב  2006בשנת  

Britannia  .באמצעות גשר מחבר 

החלה ההפקה  2015, ובשנת מאגרהחל פיתוח ה 2013. בשנת 2005התגלה בשנת  Enochdhu מאגר .ד

 . P.103את זכויותיה ברישיון  1984בשנת רכשה  IOGL. מאגרמה

 מאגר, המחוברת לנכספלטפורמת הפקה וטיפול, אשר בבעלות כל השותפים ב מאגרהותקנה ב  2006בשנת  

Britannia  .באמצעות גשר מחבר 

, ובשנת מאגרוהחל פיתוח ה נכסאת הזכויות ב 2000בשנת רכשה  IOGL. 1996שנת התגלה בJade  מאגר .ה

החלה ההפקה  2002. בשנת נכספלטפורמת הפקה וטיפול שבבעלות כל השותפים ב מאגרהותקנה ב 2001

 . מאגרמה

 מאגר. 1997ששולבו תחת הסכם שיתוף פעולה מפברואר  מאגריםשני כולל Elgin - Franklin  מאגר .ו

Franklin מאגרו Elgin ידי-התגלו עלEni Elgin/Franklin Limited ,  בהתאמה. 1991 -ו 1986בשנים ,

את  IOGLרכשה  2000. בשנת מאגרהחלה ההפקה מה 2001, ובשנת מאגרהחל פיתוח ה 1999בשנת 

 . Elgin - Franklin מאגרהזכויות ב

פלטפורמות המחוברות ביניהן באמצעות גשר מחבר  3פלטפורמות הפקה וטיפול,  5זה ישנן  מאגרב

. כל 2014 -ו 2007פלטפורמות לא מאוישות, שהותקנו בשנים  שתי, ו2000-1999שהותקנו בין השנים 

 . נכסהפלטפורמות הינן בבעלות השותפים ב

רכשה   2014. בשנת  1999פקה מהמאגר החלה בשנת  על ידי צד שלישי, והה  1975התגלה בשנת    Pierce  מאגר .ז

צף   מתקן  פעילות ההפקה בשדה מתבצעת באמצעות    .7.5%  -בשיעור של כ  נכסאיתקה זכויות השתתפות ב

  שכור המשמש להפקה, אחסון והובלה. 

ההפקה במאגרים . 2008והחלו להפיק בשנת  1975התגלו בשנת  West Don -ו  Don Southwest מאגריםה .ח

. ההפקה הפרטנית מכל שדה 2008מתבצעת באמצעת מתקן הפקה צף שכור אשר הותקן במקום בשנת 

הפיתוח בשדה  .2013איתקה רכשה את זכויותיה בנכסים אלו בשנת  נעשית באמצעות צינורות תת ימיים.

Conrie בודדת דרך הסתעפות עם מאגר  בוצע באמעות קידוחה של בארDon Southwest  2011בשנת .
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  Don Southwestבוצע באמעות קידוחה של באר בודדת דרך הסתעפות עם מאגר  Ythanהפיתוח בשדה 

 . 2015בשנת 

איתקה רכשה את זכויותיה במאגר קבוצת  .  2004, והוא החל להפיק בשנת  1976התגלה בשנת    Broom  מאגר .ט

נעשית באמצעות צינורות תת ימיים המובילים את הנפט אל  Broomההפקה במאגר  .2011זה בשנת 

 . Heatherפלטפורמת 

  :ת עבודהובתוכניעמידה  (4)

 , קוימו במלואן. עד למועד דוח זה הנ"ל,בנכסים  המחייבותהעבודה  תוכניותלמיטב ידיעת החברה, 

 : תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת (5)

 להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בנכסים וכן פעולות מתוכננות: 

 תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה תקופה

 העבודה המתוכננת ותכנית
 
 

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

הנפט  ברמת נכס
 דולר( במיליוני)

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 

ההוניות הזכויות 
של החברה 

 במיליוני בתקציב )
 דולר(

: ביצוע עבודות תחזוקה באחת מהבארות Jade מאגר • 2017
 .מאגרשב

לצורך ייעול  Judy: ביצוע פעולות בפלטפורמה Jade מאגר •
 הדחיסה 

 (EIE: המשך קידוח הפקה של באר )Elgin-Franklin מאגר •

 Britannia: ביצוע פעולות בפלטפורמת Britannia מאגר •
 לצורך ייעול הדחיסה

 - 29643 -כ

 : קידוח של באר השלמהBrodgar מאגר • 2018

 : קידוח של  באר השלמה נוספתElgin-Franklin מאגר •

" Pierce: תחילת פרויקט הורדת הלחץ במאגר "Pierce מאגר •
והוצאות תפעול ותחזוקה שוטפות, כולל הוצאות בגין האסדה 

 הצפה. 

 Westימיות ברישיון -: עבודות תחזוקה תתWest Don מאגר •
Don 

 17044 -כ

 

   73 -כ

 

8.7 -כ  

 

- 

 

 5.4 -כ

 

 3.5 -כ

 

 : קידוח של באר השלמה  Bordgar מאגר •   2019

 Britannia: ביצוע פעולות בפלטפורמת Britannia מאגר •
 לצורך ייעול הדחיסה

: המשך פעולת הקידוח של באר Elgin-Franklin מאגר •
 השלמה

 

 390 -כ

 

 

 41 -כ

 : קידוח של באר השלמהCallanishמאגר  • ואילך 2020

: קידוח של שתי בארות השמה והמשך פרויקט Pierceמאגר  •
 הורדת הלחץ במאגר

 מבדקיםביצוע  ;גזהפקת : הכנות לפרויקט Pierceמאגר  •
אמצעים הדרושים לביצוע הפרויקט במסגרת הזמן והכנת 

 המתוכננת. 

 : קידוח של באר השלמהJadeמאגר  •

 

 483.2 -כ

 

 46.5 -כ

 

 .2017 בשנת שהושקע לעיל המתוארות הפעולות של כולל בתקציב מדובר כי, יצוין  43

 .2018 בשנת שהושקע לעיל המתוארות הפעולות של כולל בתקציב מדובר כי, יצוין  44
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 תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה תקופה

 העבודה המתוכננת ותכנית
 
 

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

הנפט  ברמת נכס
 דולר( במיליוני)

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 

ההוניות הזכויות 
של החברה 

 במיליוני בתקציב )
 דולר(

 : קידוח של באר השלמהElgin-Franklinמאגר  •

• Dons Area – ביצוע מעקף לצינור הנפט במאגרים 

 

 :)perated)O-onN ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות בנכסים האחרים שיעורי (6)

שיעורי הזכויות ושיעורי ההשתתפות בפועל, המיוחסים למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בכל 

 (2פסקה )זהים לשיעור הזכויות של איתקה בנכסים אלו, כמפורט ב ,(Non-Operated) נכסים האחריםה

כללים"(, הואיל ובנכסים אלו לא משולמים תמלוגים לממשלת בריטניה או לצדדים לעיל )"פרטים 

 .שלישיים ולא משולמים תשלומים נגזרים אחרים כלשהם מההכנסות או ההוצאות בהכנסות ובהוצאות

 : בנכסי הנפטבין השותפים תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים  (7)

(, המתוארים לעיל, נעשית non-operatedבמסגרת הנכסים האחרים )פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה  

, Britanniaנכסים ( שנחתם בין השותפים ביחס לכל נכס, כאשר בJOAבהתאם להסכם תפעול משותף )

Callanishו ,-  Elgin-Franklin  ( הפעילות נעשית גם בהתאם להסכם איחודUUOA    אוUJDOA   הדומים

האיחוד מגלם בתוכו את העקרונות אשר נקבעו במסגרת הסכם התפעול במהותם(. יצוין, כי גם הסכם 

 המשותף.

לפרטים אודות הנושאים וההוראות המהותיים הנכללים בהסכמי האיחוד ובהסכמי התפעול המשותף ראו 

 לעיל.  (7)ג()1.8.4סעיף 

( שחלים על הנכסים בקבוצה זו נקבע זכותו של שותף בנכס JOAבמרבית הסכמי התפעול המשותף )

 להעביר זכויותיו לצד שלישי תהא כפופה לזכות סירוב ראשון של יתר השותפים בנכס.

( נקבע רוב לקבלת החלטות non-operatedוהאיחוד בנכסים האחרים ) JOA -ביחס לכל אחד מהסכמי ה

(, בהתאם non-operatedבנכסים האחרים ) IOGLהשותפים בשיעור שונה. לאור שיעור זכויות של 

 בלבד. IOGLידי -והסכמי האיחוד, כל ההחלטות בנכסים לא יקבעו על JOA's -למנגנוני ה

 (peratedO-onNבנכסים האחרים ) משאבים מותניםו עתודות (8)

 :נתוני כמויות .א

 .NSAIעל פי דוח  (Non-Operatedלנכסים האחרים ) ותלהלן פרטים בדבר כמות העתודות המיוחס

 עתודות בקבוצת הנכסים האחרים 

 
 נפט כבד

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

גז טבעי 
(MMCF) 

 נפט כבד
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

נוזלי גז 
(NGL) 

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

ערך -שווה
 חבית נפט
(MBOE) 

 חלק החברה במשאבים  (100%משאבים בנכס הנפט ) סוג העתודות

 150,803 1,270,372 - 9,485 114,403 3,165 32,375 - (P1מוכחות )
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 12,047 1,082 36,681 4,640 - 363,683 53,231 - צפויות

מוכחות + צפויות 
(P2) - 204,034 1,634,055 - 14,125 151,083 4,248 44,422 

 17,477 1,560 50,805 7,158 - 512,887 76,794 - אפשריות

מוכחות + צפויות 
 280,828 2,146,943 - 21,283 201,888 5,808 61,899 - (3P+ אפשריות )
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  ןמהווהתזרים הנתוני  .ב

הפרמטרים הכלכליים בהם נעשה שימוש "(.  התזריםלעיל )להלן בסעיף זה: "(א8)ג()להלן יובאו נתוני תזרים המזומנים המהוון הנובע מהעתודות המפורטות  

 לעיל. (ב2)ב()1.8.4, כמפורט בפסקה לצורך התזרים מבוססים על נתונים והערכות שמעריך העתודות קיבל מאיתקה

. הוגן שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור או ללא מסוים היוון בשיעור חושבו אם יובהר כי נתוני תזרים מהוונים, בין –אזהרה 

 לחלק החברה, באלפי דולר ארה"ב, ביחס 31.12.2019( בקבוצת הנכסים האחרים, נכון ליום P1תזרים מהוון מעתודות מוכחות )

 מועד סיום התקופה 
כמות הפקה  

(MBOE )  הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 6,339 250,522 - 102,707 46,547 - 101,268 - 101,268 99,368 97,609 95,976 94,453 

31.12.2021 5,145 216,195 - 81,290 37,877 - 97,028 - 97,028 90,212 84,180 78,811 74,007 

31.12.2022 4,598 193,279 - 72,422 - 30,185 90,672 - 90,672 80,175 71,317 63,782 57,326 

31.12.2023 3,839 171,353 - 71,919 - 30,789 68,645 - 68,645 57,835 49,130 42,049 36,235 

31.12.2024 3,092 140,139 - 69,198 4,698 2,364 63,879 - 63,879 51,293 41,618 34,088 28,163 

31.12.2025 2,640 121,514 - 68,162 571 2,411 50,370 4,534 45,836 35,103 27,224 21,357 16,931 

31.12.2026 2,298 108,522 - 69,229 - - 39,293 11,788 27,505 20,073 14,868 11,163 8,485 

31.12.2027 1,854 90,128 - 66,328 - - 23,800 7,140 16,660 11,607 8,225 5,919 4,321 

31.12.2028 658 34,033 - 21,436 - 62,681 (50,083) (20,033) (30,050) (19,081) (12,361) (8,156) (5,472) 

31.12.2029 296 16,223 - 7,617 - 77,124 (68,518) (27,407) (41,111) (25,104) (15,678) (9,993) (6,490) 

31.12.2030 238 13,440 - 6,785 - 88,299 (81,644) (32,658) (48,987) (28,750) (17,296) (10,643) (6,686) 

31.12.2031 205 11,940 - 6,769 - 76,343 (71,171) (28,468) (42,703) (23,797) (13,626) (7,998) (4,802) 

31.12.2032 184 11,039 - 6,812 - 10,022 (5,796) (2,318) (3,477) (2,011) (1,190) (719) (443) 

31.12.2033 172 10,656 - 6,907 - 10,222 (6,474) (2,590) (3,884) (2,128) (1,197) (689) (406) 

31.12.2034 161 10,294 - 7,006 - - 3,288  986  2,302  1,136  579  305  165  

  295,787  315,250  333,401  345,930  343,582 (89,026)  254,556 390,441 89,693 664,587 - 1,399,276 31,718 סיכום ביניים 

 (384) (1,180) (3,611) (11,254) (36,225) (25,572) (61,797) 70,331 - 36,565 - 45,098 657 תזרים ליתרת התקופה 

 295,403 314,071 329,790 334,676 307,357 )114,598( 192,759 460,771 89,693 701,152 - 1,444,375 32,375 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019תזרים מהוון מעתודות צפויות בקבוצת הנכסים האחרים, נכון ליום 

 מועד סיום התקופה 
כמות הפקה  

(MBOE )   הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 865 33,874 - (2,137) - - 36,011 - 36,011 35,003 34,072 33,210 32,409 

31.12.2021 1,077 53,972 - 17,165 - - 36,808 - 36,808 34,231 31,948 29,915 28,093 

31.12.2022 1,305 68,270 - 29,169 - (30,185) 69,287 0 69,287 61,491 54,882 49,237 44,381 

31.12.2023 1,162 57,964 - 13,532 - (30,789) 75,220 31,575 43,645 36,951 31,528 27,094 23,434 

31.12.2024 1,074 53,166 - 7,968 - 29,041 16,157 28,023 (11,866) (9,766) (8,107) (6,782) (5,715) 

31.12.2025 935 48,782 - 9,129 - 29,621 10,032 19,615 (9,583) (7,570) (6,040) (4,864) (3,950) 

31.12.2026 850 44,787 - 7,506 - 2,460 34,821 17,699 17,122 12,494 9,254 6,947 5,280 

31.12.2027 850 45,870 - 10,754 - 2,509 32,607 15,200 17,407 12,090 8,543 6,131 4,464 

31.12.2028 1,625 83,019 - 54,663 - (62,681) 91,037 36,415 54,622 35,367 23,367 15,725 10,762 

31.12.2029 1,390 71,895 - 55,252 - (77,124) 93,767 37,507 56,260 34,670 21,850 14,054 9,210 

31.12.2030 371 20,594 - 10,698 - (9,633) 19,529 7,812 11,717 6,975 4,258 2,660 1,697 

31.12.2031 325 18,496 - 10,721 - 3,897 3,878 1,551 2,327 1,289 737 435 264 

31.12.2032 101 6,184 - 538 - 67,848 (62,201) (24,880) (37,320) (19,509) (10,497) (5,799) (3,281) 

31.12.2033 72 4,477 - 413 - 69,204 (65,141) (26,056) (39,084) (19,482) (10,019) (5,301) (2,879) 

31.12.2034 32 2,055 - 197 - 10,427 (8,570) (3,099) (5,471) (2,572) (1,251) (627) (324) 

 143,847 162,034 184,525 211,660 241,881 141,361 383,242 4,595 - 225,567 - 613,404 12,034 סיכום ביניים 

 (350) (700) (1,440) (3,064) (6,755) (3,081) (9,837) 10,635 - 92 - 891 13 תזרים ליתרת התקופה 

 143,497 161,335 183,085 208,596 235,126 138,279 373,405 15,230 - 225,659 - 614,294 12,047 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019( בקבוצת הנכסים האחרים, נכון ליום P2תזרים מהוון מעתודות מוכחות וצפויות )

 מועד סיום התקופה 
כמות הפקה  

(MBOE )  הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 7,204 284,396 - 100,570 46,547 - 137,279 - 137,279 134,371 131,681 129,186 126,863 

31.12.2021 6,222 270,167 - 98,455 37,877 - 133,836 - 133,836 124,443 116,128 108,725 102,100 

31.12.2022 5,903 261,549 - 101,591 - - 159,958 - 159,958 141,666 126,199 113,019 101,708 

31.12.2023 5,001 229,317 - 85,452 - - 143,865 31,575 112,290 94,786 80,658 69,142 59,669 

31.12.2024 4,166 193,304 - 77,167 4,698 31,405 80,035 28,023 52,013 41,527 33,511 27,306 22,448 

31.12.2025 3,575 170,297 - 77,290 571 32,033 60,403 24,149 36,253 27,532 21,183 16,493 12,981 

31.12.2026 3,148 153,309 - 76,735 - 2,460 74,115 29,487 44,627 32,567 24,122 18,110 13,765 

31.12.2027 2,704 135,997 - 77,083 - 2,509 56,406 22,340 34,066 23,697 16,768 12,051 8,784 

31.12.2028 2,283 117,051 - 76,098 - - 40,953 16,381 24,572 16,287 11,006 7,569 5,290 

31.12.2029 1,686 88,118 - 62,869 - - 25,249 10,100 15,150 9,566 6,171 4,061 2,720 

31.12.2030 609 34,034 - 17,483 - 78,667 (62,115) (24,846) (37,269) (21,775) (13,038) (7,983) (4,989) 

31.12.2031 530 30,436 - 17,490 - 80,240 (67,293) (26,917) (40,376) (22,508) (12,889) (7,563) (4,538) 

31.12.2032 285 17,223 - 7,350 - 77,869 (67,996) (27,199) (40,798) (21,520) (11,687) (6,518) (3,725) 

31.12.2033 244 15,133 - 7,321 - 79,427 (71,615) (28,646) (42,969) (21,611) (11,216) (5,991) (3,285) 

31.12.2034 193 12,349 - 7,204 - 10,427 (5,282) (2,113) (3,169) (1,437) (672) (323) (159) 

 439,634 477,284 517,926 557,590 585,463 52,335 637,798 395,035 89,693 890,154 - 2,012,680 43,751 סיכום ביניים 

 (734) (1,879) (5,052) (14,318) (42,981) (28,654) (71,634) 80,966 - 36,657 - 45,989 670 תזרים ליתרת התקופה 

 438,900 475,405 512,874 543,272 542,483 23,681 566,164 476,002 89,693 926,811 - 2,058,669 44,422 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019תזרים מהוון מעתודות אפשריות בקבוצת הנכסים האחרים, נכון ליום 

 מועד סיום התקופה 
כמות הפקה  

(MBOE )  הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 673 26,434 - 220 - - 26,214 - 26,214 25,403 24,658 23,971 23,334 

31.12.2021 1,294 57,327 - (1,750) - - 59,077 - 59,077 54,988 51,362 48,129 45,232 

31.12.2022 919 45,998 - 2,219 - - 43,779 29,690 14,089 12,493 11,143 9,991 9,001 

31.12.2023 1,187 68,712 - 20,455 - - 48,257 38,457 9,800 8,249 7,002 5,987 5,155 

31.12.2024 1,557 89,304 - 30,786 - (31,405) 89,922  39,424  50,498  40,776  33,259  27,376  22,724  

31.12.2025 1,383 81,082 - 31,698 - (32,033) 81,416  32,562  48,854  37,668  29,399  23,201  18,496  

31.12.2026 1,024 57,703 - 14,848 - (2,460) 45,314  18,133  27,181  19,790  14,626  10,957  8,311  

31.12.2027 927 50,445 - 6,172 - 30,818  13,456  5,457  7,999  5,298  3,571  2,446  1,700  

31.12.2028 988 55,480 - 8,462 - 33,993  13,025  5,210  7,815  4,928  3,170  2,077  1,383  

31.12.2029 1,211 69,323 - 21,831 - 0  47,492  18,997  28,495  17,938  11,540  7,573  5,060  

31.12.2030 1,941 107,467 - 67,788 - (76,004) 115,684  46,273  69,410  41,098  24,935  15,469  9,794  

31.12.2031 1,705 96,725 - 69,793 - (77,524) 104,457  41,783  62,674  35,281  20,398  12,084  7,320  

31.12.2032 1,536 89,330 - 70,594 - (77,869) 96,605  38,642  57,963  30,876  16,934  9,538  5,504  

31.12.2033 467 28,852 - 17,298 - (10,222) 21,777  8,711  13,066  6,665  3,508  1,900  1,057  

31.12.2034 138 8,862 - 866 - 85,151  (77,156) (30,862) (46,293) (22,300) (11,109) (5,706) (3,014) 

  161,056  194,993  244,397  319,152  436,841  292,477  729,318 (157,555) - 361,280 - 933,043 16,951 סיכום ביניים 

 (4,498) (9,050) (18,779) (40,295) (89,701) (59,801) (149,502)  182,208 - 3,789 - 36,494 527 תזרים ליתרת התקופה 

 156,558 185,943 225,618 278,856 347,140 232,676 579,815 24,653 - 365,068 - 969,537 17,477 סה"כ
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 , באלפי דולר ארה"ב, ביחס לחלק החברה31.12.2019האחרים, נכון ליום ( בקבוצת הנכסים P3תזרים מהוון מעתודות מוכחות, צפויות ואפשריות )

 מועד סיום התקופה 
כמות הפקה  

(MBOE )  הכנסות 
תשלום  

 תמלוגים  
הוצאות  

 תפעול
הוצאות  

 פיתוח 
עלויות  
 נטישה 

תזרים לפני  
 20% 15% 10% 5% 0% מס  מס 

31.12.2020 7,876 310,830 - 100,790 46,547 - 163,493 - 163,493 159,774 156,340 153,157 150,197 

31.12.2021 7,516 327,494 - 96,705 37,877 - 192,912 - 192,912 179,430 167,490 156,855 147,332 

31.12.2022 6,822 307,547 - 103,810 - - 203,737 29,690 174,047 154,159 137,342 123,010 110,709 

31.12.2023 6,188 298,028 - 105,906 - - 192,122 70,032 122,090 103,035 87,660 75,129 64,824 

31.12.2024 5,723 282,608 - 107,953 4,698 - 169,958 67,447 102,511 82,303 66,769 54,682 45,172 

31.12.2025 4,958 251,379 - 108,989 571 - 141,819 56,712 85,108 65,201 50,583 39,694 31,477 

31.12.2026 4,172 211,012 - 91,583 - - 119,429 47,620 71,808 52,358 38,748 29,067 22,077 

31.12.2027 3,630 186,443 - 83,254 - 33,327 69,862 27,797 42,065 28,994 20,339 14,497 10,485 

31.12.2028 3,272 172,531 - 84,560 - 33,993 53,978 21,591 32,387 21,215 14,176 9,646 6,673 

31.12.2029 2,898 157,441 - 84,700 - - 72,741 29,096 43,645 27,504 17,712 11,633 7,780 

31.12.2030 2,549 141,501 - 85,271 - 2,662 53,568 21,427 32,141 19,323 11,897 7,486 4,805 

31.12.2031 2,235 127,162 - 87,282 - 2,716 37,164 14,866 22,298 12,772 7,509 4,521 2,782 

31.12.2032 1,821 106,552 - 77,944 - - 28,608 11,443 17,165 9,356 5,247 3,020 1,779 

31.12.2033 711 43,985 - 24,618 - 69,204 (49,838) (19,935) (29,903) (14,946) (7,708) (4,090) (2,228) 

31.12.2034 331 21,210 - 8,070 - 95,578 (82,437) (32,975) (49,462) (23,736) (11,781) (6,029) (3,173) 

  600,690  672,277  762,323  876,742  1,022,304  344,812  1,367,116 237,481 89,693 1,251,434 - 2,945,723 60,702 סיכום ביניים 

 (5,232) (10,929) (23,830) (54,613) (132,682) (88,455) (221,137) 263,174 - 40,445 - 82,483 1,197 תזרים ליתרת התקופה 

 595,458 661,348 738,493 822,129 889,622 256,357 1,145,979 500,655 89,693 1,291,879 - 3,028,206 61,899 סה"כ
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 ניתוחי רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים להלן  .ג

 ניתוח רגישות לשינוי בכמות המכירות בקבוצת הנכסים האחרים 

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

0% 10% 15% 20% 0% 10% 15% 20% 

 10%מכירות בשיעור של קיטון בכמות  10%גידול בכמות מכירות בשיעור של 

  183,287        237,476        234,799        226,869       (P1מוכחות )  400,867        408,962        387,612        364,225      (P1מוכחות )

  124,603        143,692        167,086        224,779       צפויות  148,265        168,872        194,288        257,562      צפויות

  408,066        404,562        378,491        351,471       (2Pמוכחות + צפויות )  658,429        603,250        556,484        512,490      (2Pמוכחות + צפויות )

  157,698        184,561        219,829        320,663       אפשריות  170,837        204,647        250,599        393,123      אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)   1,051,552        853,849        761,131        683,327  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)       728,729        624,391        563,052        509,169  

 15%קיטון בכמות מכירות בשיעור של  15%גידול בכמות מכירות בשיעור של 

  129,889        192,633        194,112        189,776       (P1מוכחות )  446,549        449,075        424,507        398,217      (P1מוכחות )

  123,183        142,566        166,127        222,415       צפויות  150,429        172,205        199,508        271,362      צפויות

  352,304        358,760        336,678        312,960       (2Pמוכחות + צפויות )  717,911        648,583        596,712        548,646      (2Pמוכחות + צפויות )

  153,350        178,277        210,621        298,459       אפשריות  177,126        213,234        262,397        412,260      אפשריות

אפשריות מוכחות + צפויות + 
(3P)   1,130,171        910,979        809,946        725,771  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)       650,763        569,381        514,955        466,309  

 20%קיטון בכמות מכירות בשיעור של  20%גידול בכמות מכירות בשיעור של 

  79,135        146,221        151,493        150,762         (P1מוכחות )  494,002        489,251        461,040        431,573      (P1מוכחות )

  120,912        139,974        162,680        213,792       צפויות  153,624        176,583        205,638        283,435      צפויות

  292,927        308,901        291,467        271,674       (2Pמוכחות + צפויות )  777,437        694,888        637,624        585,197      (2Pמוכחות + צפויות )

  143,895        166,355        195,404        275,687       אפשריות  181,692        219,618        271,813        435,964      אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)   1,213,401        966,701        857,241        766,889  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)       568,614        504,305        457,821        415,569  
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 ניתוח רגישות לשינוי במחיר בקבוצת הנכסים האחרים 

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

 רגישות / קטגוריה
 שיעור היוון

0% 10% 15% 20% 0% 10% 15% 20% 

 10%קיטון במחיר בשיעור של  10%גידול במחיר בשיעור של 

  164,350        223,869        223,239        216,818       (P1מוכחות )  406,905        412,342        389,907        365,598       (P1מוכחות )

  130,539        150,908        175,727        235,235       צפויות  149,195        169,586        195,140        261,961       צפויות

  399,585        399,596        374,147        347,357       (2Pמוכחות + צפויות )  668,866        607,482        559,493        514,793       (2Pמוכחות + צפויות )

  154,203        179,211        211,842        304,368       אפשריות  175,276        210,099        257,466        405,125       אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    1,073,991        864,949        769,592        690,069  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)       703,953        611,437        553,358        501,561  

 15%קיטון במחיר בשיעור של  15%גידול במחיר בשיעור של 

  126,381        183,997        185,121        180,768       (P1מוכחות )  462,856        458,489        431,826        403,918       (P1מוכחות )

  120,847        138,932        160,393        208,196       צפויות  149,330        170,775        198,016        271,570       צפויות

  334,577        344,391        324,053        301,615       (2Pמוכחות + צפויות )  734,425        656,506        602,602        553,248       (2Pמוכחות + צפויות )

  150,300        173,224        202,548        280,563       אפשריות  184,202        221,943        273,519        433,277       אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    1,167,703        930,025        824,545        737,449  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)       615,140        546,939        497,277        451,916  

 20%קיטון במחיר בשיעור של  20%גידול במחיר בשיעור של 

  64,796        129,577        135,618        135,713         (P1מוכחות )  511,108        499,125        468,675        437,511       (P1מוכחות )

  120,482        139,102        160,841        206,960       צפויות  153,084        176,035        205,634        288,753       צפויות

  271,756        290,418        274,719        256,194       (2Pמוכחות + צפויות )  799,861        704,759        644,709        590,595       (2Pצפויות )מוכחות + 

  134,299        154,284        179,552        242,543       אפשריות  193,460        234,281        290,503        466,879       אפשריות

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)    1,266,740        995,262        878,991        784,055  

מוכחות + צפויות + אפשריות 
(3P)       514,298        469,969        429,003        390,494  
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 ניתוחי רגישויות נוספים .ד

על רקע משבר הקורונה ולנוכח הירידות החדות במחירי מוצרי האנרגיה שנרשמו בתקופה 

שבסמוך למועד פרסום הדוח, מובאים להלן ניתוחי רגישות נוספים של התזרים )באלפי דולר(, 

 לעיל. (ד2)ב()1.8.4פסקה שנערכו על בסיס מחירי נפט וגז טבעי כמפורט ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נתוני הפקה  .ה

 :(Non-Operated) להלן נתוני הפקה המיוחסים לחלק החברה בקבוצת הנכסים האחרים

 2019 

 קונדנסט גז טבעי נפט 

 2,615,404 סה"כ תפוקה בתקופה
BBL 

23,597  
MCF 

535,675 
BBL 

 מחיר ממוצע ליחידת תפוקה 
$64.2/ BBL $29.0/ BOE $27.1/ BOE 

עלויות הפקה ממוצעות  
 BOE $15.2/ BOE $15.2/ BOE /$15.2 ליחידת תפוקה 

תקבולים נטו ממוצעים 
 BOE $13.8/ BOE /$48.9 ליחידת תפוקה 

$11.180/ 
BOE 

שיעור אזילה בתקופה  
המדווחת ביחס לסך 

 %( -העתודות בנכס הנפט )ב
13.5% 13.5% 13.5% 

 

 

 

 

 

 

 

  

 שיעור היוון  

 20% 15% 10% 0% סוג העתודות

 88,003 159,533 168,061 169,651 (P1מוכחות )

 121,317 139,657 161,209 208,788 צפויות

 296,790 320,743 307,718 290,968 (2Pצפויות )מוכחות + 

 116,238 131,736 150,672 194,797 אפשריות

 491,587 471,414 439,454 407,205 (3Pמוכחות + צפויות + אפשריות )
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 ( ratedOpe-onNמשאבים מותנים בנכסים האחרים ) .ו

לקבוצת הנכסים האחרים. לפרטים להלן פרטים בדבר כמות המשאבים המותנים המיוחסים 

 .לדוח המשאבים 63בדבר תזרים המזומנים המהוון הנובע מהמשאבים האמורים, ראו בעמ' 

אין ודאות כי יהא זה אפשרי מבחינה מסחרית להפיק שיעור כלשהו מהמשאבים  -אזהרה 

 המותנים

 זניחיםנכסי נפט  (ז)

 -ו Isabella, Thundercat ,נוספים שהם בשלב האקספלורציה רישיונות לושהלאיתקה זכויות בש

Blueskyותוצאותיה נכסיה  , כללהחברה לפעילות יםכנכסי נפט זניחבהם רואה  , שהחברה

 . אלו יםנכסמקוצר של העסקיות. בהתאם לאמור, יובא להלן תיאור 

 פרטים כלליים (1)

 פרטים כללים

 רישיונות אקספלורציה: לושהש :שם נכס הנפט

Isabella, 

Thundercat, 

BlueSky 

 

נכסי הנפט והגז ממוקמים במרכז הים הצפוני בשטח  :מיקום
 היבשת של בריטניה.מדף 

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות 
 :לפי סוג זה

לחיפוש, פיתוח וניצול משאבי נפט וגז נות רשיו
 המוענק על ידי ממשלת בריטניה. 

 :Isabella תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

P.1820 - 10.1.2011 

Thundercat: 

P.2345 -30.9.2018 

Blue Sky: 

P.2357 - 1.10.2018 

  :Isabella תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

P.1820 - 31.12.2020 

 משאבים מותנים בקבוצת הנכסים האחרים 

 
 נפט כבד

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

גז טבעי 
(MMCF) 

 נפט כבד
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 נפט קל
 אלפי חביות 

 (MBBL ) 

 גז טבעי
(MMCF) 

נוזלי גז 
(NGL) 

 אלפי חביות 
 (MBBL ) 

ערך -שווה
 חבית נפט
(MBOE) 

 חלק החברה במשאבים  (100%משאבים בנכס הנפט ) סוג המשאבים

האומדן הנמוך 
(C1) 

                            
-    

                     
2,985  

                   
27,455  

                            
-    

                         
223  

                     
1,705  

                         
202  

                         
719  

האומדן הטוב 
 (C2ביותר )

                            
-    

                   
10,448  

                   
56,441  

                            
-    

                         
777  

                     
2,927  

                         
240  

                     
1,522  

הגבוה  האומדן
(C3) 

                            
-    

                   
17,552  

                   
66,386  

                            
-    

                     
2,027  

                     
3,488  

                         
282  

                     
2,911  
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 פרטים כללים

Thundercat: 

P.2345 – 30.9.2023 

Blue Sky: 

P.2357 – 30.9.2022 

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
 תקופת נכס הנפט

- 

 ראו לעיל תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

להארכת ציון אם קיימת אפשרות נוספת 
תקופת נכס הנפט; אם אפשרות כאמור 

יש לציין את תקופת ההארכה  –קיימת 
 האפשרית

:Isabella 
 P.1820-  תקופת הרישיון ניתנת להארכה נוספת עד

 18.7.2022ליום 
:Thundercat 

 P.2345-  תקופת הרישיון ניתנת להארכה נוספת עד
  30.9.2027ליום 

:Bluesky 
 P.2345-  תקופת הרישיון ניתנת להארכה נוספת עד

  30.9.2026ליום 

  Isabellaהיא המפעיל ברישיון  Total (Operatorציון שם המפעיל )

Ithaca UK  היא המפעיל ברישיונותTundercat ו- 
Bluesky 

השותפים הישירים בנכס ציון שמות 
הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, 
למיטב ידיעת התאגיד, שמות בעלי 

 השליטה בשותפים האמורים

Isabella: 

Ithaca Group - 10% 

Neptune E&P UK Limited45 - 50% 

Total - 30% 

EurOil Exploration Lt46d. - 10% 

Thundercat: 

Ithaca Group - 50% 

Equinor47  - 50% 

Bluesky: 

Ithaca Group -100% 
 

 תכנית עבודה בפועל ומתוכננת .א

Isabella –  בשלב האקספלורציה.רישיון Ithaca UK  רישיון זה . 2013רכשה את הרישיון באפריל

 החלטה Isabellaקיבלו השותפים בנכס הנפט  1.10.2019ביום קמ"ר.  72 -משתרע על שטח של כ

 2.10.2019. למידע נוסף, ראו דיווח מיום  ראשון בשטח נכס הנפטאקספלורציה  בדבר ביצוע קידוח  

 (. 2019-01-084900)מס' אסמכתא 

, המשמשת כמפעיל בנכס הנפט, .Total E&P North Sea UK Ltdהודיעה חברת  16.3.2020ביום 

ידוח, וכי עקב לחץ גבוה כי במהלך קידוח ניסיון נתגלו סימני פטרוליום בשכבות המטרה בק

 

 China העיקריים בה הםאשר בעלי המניות , Neptune , המהווה חלק מקבוצתפרטית חברהידיעת החברה,  למיטב  45
Investment Corportation ,Carlyle Group ו- CVC Capital Partnerts  . 

 EDF Group (Electricite de France.), בשליטת Edison Group קבוצתל המשתייכתפרטית  חברהידיעת החברה,  למיטב  46

שהינה חברה ציבורית הנסחרת בנסדא"ק  Equinor ASA ( של100%ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות מלאה ) למיטב  47
 ובבורסת אוסלו, ללא גרעין שליטה.
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וטמפרטורה גבוהה בשלב זה לא ניתן לבצע מבחני הפקה באמצעות הציוד הקיים. כפי שנמסר 

לאיתקה, בכוונת המפעיל לבחון חלופות שונות לביצוע מבחני הפקה בנכס הנפט במועד מאוחר 

 (.2020-01-026124)מס' אסמכתא:  18.3.2020יותר. למידע נוסף, ראו דיווח מיום 

Thundercat –  איתקה )דרך חברות  2019הרישיון הוענק לאיתקה בידי ממשלת בריטניה. בשנת

הבת שלה( מתכוונת לבצע סקר גיאולוגי בתחום הרישיון במטרה לבחון את אפשרות ביצועו של 

קידוח אקספלורציה. ככל שיבוצע קידוח ניסיון יהיה כך כדי לתרום לאפשרות שהרישיון יוארך 

 הרשויות בבריטניה.בעתיד בידי 

Bluesky –  בכוונת איתקה  2019ממשלת בריטניה. במהלך שנת הרישיון הוענק לאיתקה על ידי

לערוך מחקר גיאולוגי בשטח הרישיון במטרה לבחון את כדאיות ביצועו )באמצעות חברות בנות( 

של קידוח אקספלורציה. ככל שתינתן בעתיד לרשות המוסמכת בבריטניה התחייבות לביצוע 

 קידוח הניסיון ניתן יהיה להאריך את תוקפו של הרישיון לתקופה נוספת. 

 הצהרת הנהלה (ח)

הכולל הערכה של המשאבים  "(המעריך)להלן בסעיף זה: "  NSAIלהלן הצהרת הנהלה ביחס לדוח  

 המיוחסים לנכסי הנפט של קבוצת איתקה במדף היבשת של בריטניה, כמפורט לעיל: 

 ; 2020 במאי 2 תאריך ההצהרה: (1)

 ציון שם התאגיד: קבוצת דלק בע"מ; (2)

גבי לסט, יו"ר  , שמו ותפקידו:חברההמשאבים בהמוסמך להעריך את  (3)

 הדירקטוריון; 

כל הנתונים הנדרשים לצורך ביצוע  העתודות הרינו לאשר, כי נמסרו למעריך (4)

 עבודתו;

הרינו לאשר, כי לא בא לידיעתנו כל מידע המצביע על קיום תלות בין מעריך  (5)

 לבין החברה;העתודות 

הרינו לאשר, כי למיטב ידיעתנו המשאבים שדווחו הם האומדנים הטובים  (6)

 והעדכניים ביותר הקיימים ברשותנו;

המקצועיים הרינו לאשר, כי הנתונים שנכללו בדוח זה נערכו לפי המונחים  (7)

המנויים בפרק ז' לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת 

 (2018) -, ובמשמעות הנודעת להם ב1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –התשקיף 

Resources Management System Petroleum  כפי שפרסמו איגוד מהנדסי

ם הפטרוליום (, הארגון האמריקאי של גיאולוגים בתחוSPEהפטרוליום )

(AAPG( המועצה העולמית לפטרוליום ,)WPC ואיגוד מהנדסי הערכת )

 (, כתוקפם בעת פרסום הדוח;SPEEהפטרוליום )

, מעריך NSAIהשלמת עסקת שברון, החליטה החברה להתקשר עם  בעקבות (8)

העתודות הבלתי תלוי של החברה, לצורך הכנת דוח משאבים עבור כלל נכסי 

הנפט של איתקה, ועל רקע זה סיימה החברה את העסקתו של מעריך העתודות 

( אשר הכין עבור החברה Sproule International Limited) הקודם תלויהבלתי 

 סקת שברון.  את דוח המשאבים של נכסי הנפט של איתקה לפני השלמת ע
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 48נכסי נפט במפרץ מקסיקו בארה"ב 1.8.5

 כללי  (א)

חברה בת זרה בבעלות ,  "(הרוכשת)להלן בסעיף זה: "  Delek GOMהתקשרה    2018ינואר    בחודש (1)

 Texas South    -ו  .GulfSlope Energy, Incבהסכם לרכישת זכויות נפט וגז עם    החברה  מלאה של

Energy, Inc. " :למסחר רשומות שמניותיהן ציבוריות חברות –"( המעבירות)להלן בסעיף זה 

זיכיונות פדראליים לחיפוש, פיתוח והפקת נפט   12הנפט נשוא ההסכם הם    נכסי  (.OTC"ב )בארה

מטרים עומק מים. בשטח   150-וגז במימי מפרץ מקסיקו, ארה"ב, המצויים במים רדודים )פחות מ

פרוספקטים עיקריים לביצוע קידוחי  9אותרו על ידי המעבירות  האמורים נכסי הנפט

 .רדודות לשכבות פרוספקטים 2-ו עמוקות ותלשכב פרוספקטים 7מתוכם  ,אקספלורציה

בשני נכסי נפט המצויים בשטח מפרץ  75%בשיעור של בידי הרכושת רכישת זכויות ההסכם כלל 

אופציה לרכוש זכויות   רוכשת. על פי ההסכם האמור, מוקנית לTau  -ו  Canoeמקסיקו בארה"ב:  

 הסכםלהלן בסעיף זה: "נוספים, בכפוף לתנאים מסוימים שפורטו בהסכם )פרוספקטים ב

מעלות ביצוע קידוח בכל אחד  90%לממן  הרוכשתהתחייבה  ,הרכישה "(. על פי הסכםהרכישה

מהזכויות בנכסים. המפעיל בנכסי הנפט הנ"ל  75%משני נכסי הנפט הנ"ל, בתמורה לקבלת 

בכל אחד   20%, המחזיקה זכויות בשיעור של  "(Gulfslope: ")להלן  .Gulfslope Energy Incהיא

 .להלן מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה!  , ראו סעיףהרכישה לתיאור עיקרי הסכם מהנכסים.

פעיל לא מסר הודעה , ולאחר שהמCanoeהסתיים קידוח הניסיון בנכס הנפט    2018בחודש אוגוסט   (2)

את סך העלויות  2018על תגלית, הפחיתה החברה בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 

שהושקעו על ידה בנכס זה. לפרטים נוספים בדבר הקידוח הנ"ל, ראו דיווח של החברה מיום 

דעה (. נכון למועד הדוח לא מסר המפעיל לשותפים הו2018-01-081669)מס' אסמכתא  28.8.2018

 , אך החברה רואה בו בשלב זה נכס נפט שהפעילות בו הופסקה.Canoeבדבר נטישת נכס הנפט 

והסתיים בחודש מאי  2018בוצע קידוח ניסיון, שהחל בחודש ספטמבר  Tauבשטח נכס הנפט  (3)

. על פי המידע שקיבלה החברה מהמפעיל, הקידוח נתקל בקשיים שגרמו לעיכובים בלוח 2019

הזמנים וחייבו תוספת תקציב משמעותית. לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מימים 

-2019-01  -ו  2019-01-010510,  2018-01-128031א  )מס' אסמכת  8.3.2019  -ו  5.2.2019,  27.12.2018

 , בהתאמה(. 019716

פי הודעת המפעיל בסיום הקידוח, הקידוח לא חדר שכבות נושאות הידרוקרבונים ברי הפקה,  על

(. בהתאם Discoveryאך נמצאו סימני הידרוקרבונים. לא נמסרה על ידי המפעיל הודעה על ממצא )

באופן שיאפשר כניסה מחדש לתוכו  ולנטוש את בור הקידוח להמלצת המפעיל, הוחלט לאטום

-2019-01  מס' אסמכתא)  13.5.2019לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום   בשלב מאוחר יותר.  

סיים המפעיל בקידוח את כל פעולות האטימה. בכוונת המפעיל לבחון  4.6.2019 ביום (.045886

 

 דנכס נפט מפיק במפרץ מקסיקו בארה"ב שלא יצא לפועל בשל מימוש זכות סירוב של אח לרכישת הסכם בדבר לפרטים  48
-2019-01)מס' אסמכתאות:  2019באפריל  11ומיום  2019במאי  12ם של החברה מיום דוחות מיידי ראו בנכס מהשותפים

 , בהתאמה(.2019-01-032907-ו 044953

 הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה. (9)

 

 גבי לסט, יו"ר הדירקטוריון  
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וספות בעתיד בשטח הקידוח ובחינת השכבות אפשרויות שונות הקשורות בביצוע פעולות נ

 העמוקות יותר של הפרוספקט, אשר טרם נקדחו.  

מיליון  95 -( עד לאטימתו ונטישתו כאמור לעיל )כולל( הסתכמה לסך של כ100%הקידוח ) עלות

מיליון דולר  85 -כ -(, ובניכוי כספי ביטוח שהתקבלו בגין האירועים במהלך הקידוח 100%דולר )

התקבל אישור מהמבטחים   2019בחודש נובמבר   מיליון דולר(.  72  –חלקה של החברה הוא כ  )כאשר

רגל )כאמור לעיל(  15,245לקיום כיסוי ביטוחי לארוע אשר בגינו הופסק הקידוח בעומק של 

ביטוח נוספים. לאור אי הוודאויות שנוצרו ואי הבהירות באשר וצפויים לפיכך להתקבל כספי 

, חברההחליטה הנהלת הידוח, אשר נכון למועד אישור הדוח אף התחזקו, לתוכנית המשך הק

, בהתחשב בתקבולי הביטוח שעוד Tauבגין ההשקעה בנכס    הערך  לירידת  הפרשהבשלב זה, לכלול  

החברה רואה ברישיון אי לכך,  (.ש"חמליוני  182-)כ דולר מליוני 53 -ך של כסבצפויים להתקבל, 

לפעילותה בתחום האנרגיה, ובהתאם לכך יובא להלן תיאור מקוצר של נכס נכס נפט זניח ביחס 

 הנפט.

  Tau נכס הנפטפרטים בדבר  (ב)

 ם כללייםפרטי (1)

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 Tau שם נכס הנפט:

של שני זיכיונות  םנמצא בשטח Tauפרוספקט  מיקום:
. הנכס ממוקם במימי אמריקאיים פדראליים

מפרץ מקסיקו, ארה"ב, לחופי מדינת 
ק"מ דרום מערבית לניו  218 -לואיזיאנה, כ

 אורלינס, ארה"ב.   

אקרים   5,000שטחו של כל אחד מהזיכיונות הינו   שטח:
 קמ"ר(.  20.23 -)כ

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות 

 לפי סוג זה:

 זיכיון פדראלי;
חיפושים, פיתוח והפקה של  –פעילות מותרת 

 Leaseנפט וגז בשטח קרקע מוגדר הנקרא 
 בהתאם לרגולציה של ממשלת ארה"ב. 

 - OCS-G 35244 (Block Ship Shoal 336) תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

1.7.2014 

OCS-G 36121 (Block Ship Shoal 351) - 

1.11.2017   

  - OCS-G 35244 נכס הנפט:תאריך פקיעה מקורי של 

30.6.2019   

- OCS-G 36121  

31.10.2022 

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 

 תקופת נכס הנפט:

OCS-G 35244 (Block Ship Shoal 336) – 

15.7.2019 

OCS-G 36121 (Block Ship Shoal 351) – 

16.12.2019 

 – OCS-G 35244 (Block Ship Shoal 336) תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

 30.6.2022 

OCS-G 36121 (Block Ship Shoal 351) - 

 31.10.2025 
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 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת 
תקופת נכס הנפט; אם אפשרות כאמור 

יש לציין את תקופת ההארכה  –קיימת 
 האפשרית:

  BOEM -בכפוף לאישור מפקח מטעם ה
( ובכפוף לאישור מפקח  OCS-G 36121 )בזיכיון

 BSEE (Bureau of Safety and -ה -מטעם ה
Environmental Enforcement)    בזיכיון(OCS-

G 35244  להאריך עד שמונה שנים מיום (, ניתן
ההענקה המקורי, בכפוף לביצוע קידוח של באר 

 TVD  (true verticalרגל 25,000-העמוקה מ
depthך חמש השנים ( מפני המים, במהל

הראשונות. יצוין כי מרגע שיתגלה ממצא, 
הזיכיון יעמוד בתוקפו כל עוד נפט או גז מופקים 

 -בכמויות מסחריות, בכפוף לאישור ודרישות ה
BOEM .והרגולציה הרלוונטית 

  GulfSlope (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 

פט וכן, למיטב וחלקם הישיר בנכס הנ

ידיעת החברה, שמות בעלי השליטה 

 בשותפים האמורים:

Delek GOM Investments, LLC – 75% 

20% – .49GulfSlope 

5% – 50Texas South Energy, Inc. 

 

 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט

ציון  –בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 
 תאריך הרכישה:

 .הרכישה, בהתאם לתנאי הסכם 8.1.2018

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה 
 בנכס הנפט:

 החזקה באמצעות חברת בת זרה בבעלות מלאה.

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות 

 מנכס הנפט:

 ראו תחשיב להלן(.) 63.3% -כ

ההוניות של סך חלקם של מחזיקי הזכויות  
החברה בהשקעה המצטברת בנכס הנפט 
במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון 
של שנת הדיווח )בין אם הוכרה כהוצאה או 

  כנכס בדוחות הכספיים(:

 מיליון דולר. 35 -כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

כמפורט להלן, נכון למועד הדוח  .John N. Seitzציבורית אמריקאית, שבעל המניות העיקרי שלה הוא מר  אנרגיה תחבר   49
OGM מהון מניותיה של  22% -מחזיקה בכGulfSlope. 

 .שליטה בעל ללא אמריקאית ציבורית אנרגיה תחבר   50
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 auTמפת נכס הנפט  (2)
 

 

 

 Tau פעולות טרם ההחזקה בנכס הנפט (3)

הסכם רכישת הזכויות לא בוצעו פעולות מהותיות בשטח נכס למיטב ידיעת החברה, עד למועד 

  הנפט למעט רכישה ועיבוד של מידע סייסמי.

 כנית עבודה ועמידה בת (4)

הארכת אך , הנכס, אין תוכנית עבודה מפורטת המחייבת את בעלי Tauנכס הנפט פי תנאי -על

כמפורט בטבלה  ,מותנית בביצוע קידוח אקספלורציה במהלך תקופת הזיכיונות ןתוקף הזיכיו

בוצע קידוח אקספלורציה בנכס הנפט   2018בחודש ספטמבר  כאמור לעיל,    לעיל.  (1)ב()1.8.6  בסעיף

Tau  שנים נוספות, כמפורט בסעיף  3ובהתאם לכך הוחלט על הארכת הזיכיון לתקופה של

 .לעיל (1)ב()1.8.5

  Tauבנכס הנפט עבודה הכנית ות (5)

 : שבוצעו ומתוכננות במסגרת הקידוח בנכס הנפטלהלן תיאור תמציתי של הפעולות 

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
לתקופה או של תוכנית העבודה 

 המתוכננת 

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס 
הנפט )באלפי 

 דולר(

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 
הזכויות ההוניות 

של החברה 
בתקציב )באלפי 

 דולר(

ביצוע הכנות לקידוח על מנת לקבל  •  2018
אישורים רגולטוריים; הכנות הנדסיות 
לביצוע קידוח; ביצוע סקרי סיכונים 
 סביבתיים, גיאופיזיים וארכיאולוגיים. 

ביצוע קידוח אקספלורציה, לרבות  •
שחרור אסדת הקידוח ואיטום ונטישה 

  של הבאר והוצאות נלוות.

 738 -כ

 

 

 39,000 -כ

 664 -כ

 

        

 35,000 -כ

ביצוע קידוח אקספלורציה, לרבות  •  2019
שחרור אסדת הקידוח ואיטום 

 ונטישה של הבאר והוצאות נלוות.

  33,000 -כ

 

 25,000 -כ
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
לתקופה או של תוכנית העבודה 

 המתוכננת 

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס 
הנפט )באלפי 

 דולר(

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 
הזכויות ההוניות 

של החברה 
בתקציב )באלפי 

 דולר(

המשך ביצוע עבודות סיסמיות בידי  • ואילך 2020
 המפעיל 

- - 

 

הפעולות המתוכננות בזיכיון, לרבות בדבר הערכת החברה  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
לעניין עלויות, לוחות זמנים ועצם ביצוען, הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 
המבוססת על הערכות לגבי מרכיבי תוכנית העבודה ועלויותיהם אשר עשויים להשתנות מעת 

ביצוע תוכנית העבודה בפועל לרבות לוחות זמנים ועלויות עשוי להיות שונה מהותית לעת. 
מההערכות לעיל והוא מותנה, בין היתר, בתנאי שוק, ברגולציה, בנסיבות חיצוניות רבות, 

 בצרכים טכניים, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית.

  בקנדה 7רישיון חיפושים בבלוק  1.8.6

)להלן:   51Navitas Petroleum Limitedחברת  ביחד עם    החברהו  הגישהצעה שזכתה    2016סוף שנת  ב

, בקנדה Newfoundlandמכרז לרישיונות אקספלורציה בים באזור מזרח מסגרת "(, בנאוויטס"

 החברה. חלקה של  52"(הרישיון" )להלן בסעיף זה: "7לקבלת רישיון חיפושים בשטח "בלוק  לקבלת  

החברה רואה ברישיון נכס נפט זניח ביחס . 30%וחלקה של נאוויטס הוא  70%הוא ברישיון 

 .נפטהשל נכס מקוצר תיאור להלן , ובהתאם לכך יובא לפעילותה בתחום האנרגיה

 פרטים כלליים (א)

 פרטים כלליים אודות נכסי הנפט

 EL1147 שם נכס הנפט:

שבמזרח  אונדלנדניופל ק"מ מזרחית 350-כנכס ימי המצוי  מיקום:
)עומק קידוח משוער של  מטר 1,500 -, בעומק מים של כקנדה
 .מטר( 4,750

 קמ״ר 2,000-כ שטח:

סוג נכס הנפט ותיאור 
הפעולות המותרות לפי סוג זה 

 : 

רישיון אקספלורציה המאפשר למחזיקים בו לבצע פעולות 
חיפוש נפט וגז, לרבות סקרים סייסמיים וקידוחי 

 .אקספלורציה

תאריך הענקה מקורי של נכס 
 הנפט:

 (9.11.2016 –)תאריך מכרז  15.1.2017

תאריך פקיעה מקורי של נכס 
 הנפט:

 שנים ממועד ההענקה 6

תאריכים שבהם הוחלט על 
 הארכה של תקופת נכס הנפט

- 

תאריך נוכחי לפקיעת נכס 
 הנפט:

14.1.2023 

שנים ממועד ההענקה. ניתן להאריך   6בת    לתקופהשיון ניתן  יהראפשרות להארכת תקופת נכס 
 ערבות לתשלומי בכפוףנוספות עד שלוש שנים ב הרישיוןאת 

 

 .בישראל הנסחרת, מוגבלת שותפות פטרוליום נאוויטס בבעלות בתחברה   51

 בו המידע אשר( 076017-01-2016: אסמכתא)מס'  10.11.2016 מיום החברה של מיידי דיווח ראו המכרז אודות נוסף למידע  52
 .ההפניה דרך על מובא
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. בתום התקופה ברישיון קידוח ביצוע כנגד שישוחררו נוספים הנפט:
יפקע הרישיון והשטחים הכלולים בו יוחזרו למעט אותם 
שטחים שבהם תוכרז תגלית )אם וככל שתוכרז(, ויתקבל בגינה 

 .או פיתוח משמעותית ון תגליתרישי

 )חברה בשליטת נאוויטס( .Navitas Petroleum Canada Inc (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים 
הישירים בנכס הנפט וחלקם 

 בנכס הנפט

 

1099494 B.C Ltd53 –  70% 

 30% – נאוויטס קנדה

 

 תכנית עבודה בפועל ומתוכננת (ב)

תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל ברישיון עד למועד הדוח, וכן תיאור להלן תיאור 

  54תמציתי של פעולות מתוכננות ברישיון האמור:

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה או של תכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
 הנפט )באלפי דולר(

בפועל  היקף השתתפות
של מחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות 

 בתקציב )באלפי דולר(

, עיבוד 2Dרכישת סקרים סייסמים   2017
 ופענוח

 330 -כ 467-כ

, עיבוד 2Dרכישת סקרים סייסמים   2018
 ופענוח

 

 233-כ
 

 163 -כ

המשך עיבוד ופענוח המידע שנתקבל  2019
 2018מהסייסמיקה שנרכשה במהלך שנת 

 14 -כ 20-כ

ימתינו שותפות הפרויקט בשלב זה  ואילך 2020
  BP Explorationשל פעולות הצפויות ל

ושותפותיה בבלוקים הסמוכים ולאחר 
על ביצוע פעולות נוספות  יחליטומכן 

בבלוק בהתאם לתוצאות הפעילות 
 . 55האמורה

 20 -כ
 

 14 -כ

 

, לרבות נותהפעולות המתוכננות ברישיוהחברה בדבר הערכת  -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
לעניין עלויות, לוחות זמנים ועצם ביצוען, הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 

להשתנות לגבי מרכיבי תכנית העבודה ועלויותיהם אשר עשויים מפעיל המבוססת על הערכות של ה
מעת לעת. ביצוע תכנית העבודה בפועל לרבות לוחות זמנים ועלויות עשוי להיות שונה מהותית 
מההערכות לעיל והוא מותנה, בין היתר, בתנאי שוק, ברגולציה, בנסיבות חיצוניות רבות, בצרכים 

 .טכניים, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית

 

 

  

 

 .ברישיון בזכויות החזקה לצורך שהוקמה, החברהחברה שהתאגדה בקנדה בבעלות מלאה של   53

 .שנתיים חכירה דמי כולל לא 54

בשלושת  האנרג'י זכונובל  BP, Hess רציום החברותוקונס, BPשל למיטב ידיעת החברה, בהתבסס על פרסומים פומביים   55
בחודש  55.קנדי דולר מיליון 413-כ של בהיקף לפעילות להתחייבות בתמורה, החברהשל  לרישיוןהצמודים  הרישיונות
)וברישיון  7לאישור הרשויות בקנדה, תכנית לפיה בכוונתה לבצע ברישיונות הצמודים לבלוק  BP , הגישה2018אוקטובר 

כי בכוונתה לבצע סקר אלקטרומגנטי  BP . לאחרונה דיווחה2022-2026אקספלורציה בין השנים קידוחי  20 -נוסף(, עד כ
 בחלק משטחי הרישיונות האמורים. 
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  שירותיםמוצרים ו 1.8.7

האנרגיה בחו"ל נובעות מחברת הבת איתקה, הכנסותיה של החברה בתחום נכון למועד הדוח,  (א)

 .נוספיםנלווים ם פטרוליו , קונדנסט ומוצריטבעי גז ,פטנממכירת הן  הכנסותיהש

( הנפט הינו חומר נוזלי המורכב בעיקרו 1: )החברה עיקריים בקשר עם מוצריהלהלן המאפיינים  (ב)

, המציין את APIמעלות  55-מעלות ל 9מתערובת של פחמימנים וטווח הצפיפות שלו נע בין 

( 2הצפיפות היחסית של הנפט הנוזלי ביחס למים, וטווח הצבע של הנפט הינו מצהוב עד שחור; )

הגז הטבעי הינו תערובת המכילה בעיקר מתאן, כאשר הוא ההבדל בין גז רטוב לבין גז יבש הוא 

נסט הינו הקוד (3) ;נוזלים, ומתאן מהווה כמעט את כל הרכבו פחמימנייםהגז היבש אינו מכיל ש

עיבוי של מרכיבים שונים בגז הטבעי ונגרם כתוצאה מהפרשי הלחץ התוצר טבעי של תהליך 

 . והטמפרטורה השוררים במאגר לבין אלו השוררים על פני השטח

לצפיפות  תמתייחס (Light & Medium Oil)( ובינוני וקל Heavy Oilההבחנה בין נפט גולמי כבד )

בנפט כבד ישנם יותר אפיינים שקובעים את סיווגו כקל או ככבד. נפט גולמי ולכמות תזקיקיו המ

, מרכיבים כבדים, הם בעלי צפיפות גבוהה יותר ונקודות רתיחה גבוהות יותר מאשר הנפט הקל

 ולרוב לנפט גולמי כבד קיים צורך בהוספת מדלל לתוך מקטעי הצינור על מנת להקל על זרימתו.

שעווה ומזוט. מנפט גולמי קל מפיקים נפט גולמי כבד נמנים אספלט, חומרי סיכה, בין תוצרי 

כפי שצוין לעיל, מנכסי כמויות גדולות של דלקים קלים )תזקיקים( וכמויות קטנות של שארית. 

ומשאר הנכסים  Alba-ו Captain ותהנפט והגז הטבעי שבבעלות איתקה מופק גם נפט כבד משד

  ובינוני. המפיקים מופק נפט קל

 לעיל. 1.8.3 לפרטים אודות תחום הפעילות, לרבות מגמות ושינויים בו ראו סעיף (ג)

  לקוחות 1.8.8

איתקה נפט וגז טבעי למספר חברות שיווק בינלאומיות קבוצת הדוח, מספקת  אישורנכון למועד  (א)

 את המוצריםאזור הים הצפוני המוכרות מדף היבשת של בריטניה בהפועלות, בין היתר, בגדולות 

ובכלל זאת, הצפיפות משתנה בין השדות ומבוסס על מספר רכיבים    מחיר הנפט  לצרכנים הסופיים.

 הערכה של  עשה על בסיסנהתשלום כאשר  הנפט המופק מכל שדה, הדירוג והקונסיסטנטיות של

הסכמים למכירת גז טבעי ה.  מידי חודש אל החברותהחודשי אותו מעבירה איתקה    היקף ההפקה

 מעת לעת,  מיםבבריטניה, המפורס יםהסטנדרנטי השוק יקובעים מחיר המחושב על בסיס מחיר

 בחלק מהמקרים.  של החיובים בגין כניסה למערכת ההובלה והנחות נוספותהנחה בשילוב 

הסכמי שני נבעו מ 2019-2017עיקר הכנסותיה של איתקה ממכירת נפט וגז טבעי במהלך השנים  (ב)

)ההסכם מכסה את אספקת הנפט   ההידרוקרבונים המופקיםהסכם למכירת  (  1)  :עיקריים  מכירה

כמו גם את אספקת הנפט  היבשתיים בבריטניה (Terminal Gradesמסופי הקבלה )המופק אל 

 Shellחברת ל( Pierce -ו Alba(, משדות Niche Gradesימיות ) נפט המופק דרך מיכליות

International Trading and Shipping Company Limited " :להלן(Shell )"במהלך  האשר היוו

( 2)  -ו  ;, בהתאמהאלו  שניםבמסך הכנסותיה    42%-כ-ו  70%-כ  ,84%  -כ  2019  -ו  2018  2017השנים  

 BPחברת ל )בריטניה( Teesideלאזור  יםמסופקאשר  ההידרוקרבונים המופקים,למכירת הסכם 

Gas Marketing Limited " :להלן(BPGM )"מסך  43%-וכ 33% -כ 2019-ו 2018שנת ב האשר היוו

  ., בהתאמהזו שנהבהכנסותיה 
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מכירה, ל BPGMועם  BP International חברת  עם נוספיםהסכמים  נחתמו, מעסקת שברון כחלק (ג)

הסכמים אלו נחתמו לתקופה של . הנרכשים מהנכסיםגולמי  ונפט טבעי גז שלשיווק ו/או  רכישה

היבטים הקשורים באספקת הנפט המופק מנכסיה המפיקים  גם שנים מיום חתימתם ומכסים 5

 יםמכס כמים. כמו כן, ההסForties ומסוף הקבלה Fortiesשל איתקה דרך מערכת הצינורות 

באמצעות מיכליות ימיות, וכן  Captain-ו Albaורים באספקת הנפט המופק משדות היבטים הקש

טבעי  גזמסופי הקבלה היבשתיים לאספקתו של החלק הארי של הגז הטבעי המופק, דרך 

 בבריטניה.

קבוצת  או חוסר יכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי  BPGMו/או    Shellשינוי בהתקשרויות עם  

 ל החברה. שאיתקה עלול להשפיע באופן מהותי על תזרימי המזומנים של קבוצת איתקה ו

 השפעת משבר הקורונה

וההשפעות הכלכליות הכרוכות  +OPECלעיל, ביטול הסכמות  )יא(1.8.3 כאמור בסעיף

אל למעבר גובר , כמו גם מלאי הנפט ממשיכים להתמלאבהתפשטות נגיף הקורונה הובילו לכך ש

צפויה לגרום האחסון  דאגה בקשר לקיומן של יכולותמגמה זו יוצרת אחסון במתקנים צפים. 

היבט האחסון נוגע בעיקר למוצרי   ללחץ משמעותי על מחירי השוק ועל תנודתיות בעקומת המחיר.

המופק ממאגריה של  גז טבעי אספקתהנפט ואינו משליך במישרין על ההסכמים הקשורים ב

 . איתקה

של כמויות קה הפהתחייבות לרכישה או לאינם כוללים  ללקוחותיה איתקהבין הסכמי המכירה  

כך שלאיתקה שיקול דעת  ,של מוצרי האנרגיה המופקים ממאגריהמינמליות או מקסימליות 

באשר לכמות ההפקה החודשית אותה היא מעוניינת לספק. כמו כן וכאמור לעיל, הסכמיה של 

כמות ההפקה אותה מעריכה איתקה שתספק  בגיןמבוססים על תשלום  עם לקוחותיה איתקה

 א על בסיס ניצול התפוקה בפועל בידי לקוחותיה. מידי חודש ול

האנרגיה הגדולות ביותר בשוק הן שתי חברות    ,Shell  -ו  BPGMלקוחותיה העיקריים של איתקה,  

ונכון למועד אישור הדוח היחסים החוזיים שיש לאיתקה עימם יציבים ולמיטה הערכת הבריטי, 

והגז המופקות מנכסי הנפט של איתקה. עם איתקה ביכולתם להמשיך ולקלוט את כמויות הנפט 

זאת, עקב משבר הקורונה והשלכותיו, נכון למועד אישור הדוח קיימים בשווקים עודפי היצע 

משמעותיים של נפט והמאגרים בהם ניתן לאחסן את עודפי הנפט הולכים ואוזלים. לפיכך, קיימת 

ההיצע והביקושים למוצרי הארגיה   במועד אישור הדוח אי ודאות ולא ניתן להעריך מה יהיו רמות

 ומחיריהם בחודשים ובשנים הקרובות, ואם ניתן יהיה לאחסן כמויות עודפים במאגרים.

 הנוגע לגורמי הסיכון של איתקה. בחלק )ב(1.8.26סעיף  ראוזה  בענייןלפרטים נוספים 

  שיווק והפצה 1.8.9

איתקה מתבצעת באמצעות קבוצת המפיקים של  ההמופק מנכסיוהגז הטבעי אספקת הנפט 

לצרכני  האספקה ישיר ובאמצעותבבריטניה,  יםיבשתי פי קבלהימיות למסו-תשתיות הולכה תת

 הנכסיבנוגע לוהכל כמפורט  ,  צפים  תקניםמאל  ,  (shuttle tankersבאמצעות טעינת מיכליות )  הקצה

 . לעיל 1.8.4בסעיף  קבוצת איתקהשל 
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ימיות והמיכליות באמצעותם מספקת קבוצת איתקה את מוצריה כאמור -מערכות ההולכה התת

האמורות, ככל הגבלות על שימוש בתשתיות ההולכה  לעיל הם בבעלות ובתפעול צדדים שלישיים.  

 איתקה. קבוצת מנכסיה של של נפט וגז טבעי ההפקה שיהיו, עשויות להשפיע לרעה על קצב 

 השפעת משבר הקורונה

, לאיתקה הסכמים עם חברות שיווק בינלאומיות ולא עם לקוחות לעיל )א(1.8.8כאמור בסעיף 

המשתמשים במוצרי ההידרוקרבונים המופקים ממאגריה של איתקה. הסכמים אלו  קצה

שית שבכוונתה לספק מבוססים  על תשלום בגין הערכתה של איתקה לגבי הכמות המופקת החוד

. לפיכך, איתקה אינה לצורך התשלוםצריכת הכמות בפועל  מחייבים את קיומה של    םלחברות ואינ

, שלההפצה  השיווק ומערך הירידה הגלובלית בביקושים למוצרי האנרגיה כסיכון מהותי לב  רואה

 . לעיל.1.8.8בסעיף המפורטים המבוסס על ההסכמים 

 צבר הזמנות  1.8.10

של איתקה מבוססים על תשלום בגין הערכה המסחריים הסכמיה לעיל  )א(1.8.8כאמור בסעיף 

לקוחותיה מידי חודש. אי לכך, אין בידי ל שבכוונת איתקה לספקשל הכמות המופקת החודשית 

 איתקה צבר הזמנות של משתמשי קצה.

  תחרות 1.8.11

איתקה קבוצת  תעשיית הנפט והגז הטבעי מאופיינת בתחרותיות רבה על כל היבטיה.ככלל, 

מתחרה מול שחקנים רבים בחיפוש ורכישת נכסי נפט וגז טבעי בים הצפוני בבריטניה, וכן על גיוס 

ושימור כוח האדם המקצועי והמיומן. מתחריה העיקריים של איתקה הן חברות בעלות משאבים 

כמו כן, תחום הנפט והגז בארה"ב  ומתקנים הגדולים מאלו של איתקה. פיננסיים, כוח אדם

 ובקנדה הוא תחרותי ביותר.

התחרותיות מתבטאת, בין היתר, הן בהיבט של איתור המאגרים, מהירות ההפקה ושיווק הנפט 

והגז והמחיר שנקבע להם, הן בהיבט התחרות בתפעול )ציוד ואיכות כוח האדם( והן בהיבט 

רב תחום הנפט והגז פועלים חברות וגופים פרטיים בעלי ניסיון וידע מוכחים, כוח אדם  הפיננסי. ב

הינה  ובבריטניה ביותר ואמצעים פיננסיים מגוונים. כמו כן, התחרות בתחום הפעילות בארה"ב

כמו  העניין(.על רכישת הזכיונות מהמדינה, מהממשל הפדרלי או מגורמים פרטיים )לפי  בעיקרה

תעשיית הנפט והגז הטבעי עשויה להיות מושפעת באופן משמעותי מרגולציה   כן, התחרות בתחום

בתחום האנרגיה החלה באזורים בהם נמצאים נכסי נפט וגז טבעי. לא ניתן לחזות את השפעות 

יה, ולכן עשויה להיות להן השפעות על עלויות חיפוש, פיתוח, הפקה ושיווק של הרגולציה ושינוי

בנוסף, לתעשיית הנפט והגז הטבעי תחרות מול תעשיות אחרות המייצרות אנרגיות   נפט וגז טבעי.

  (Commodity)הנפט הינו סחורה  מתחדשות כמו אנרגיה סולארית, אנרגיית מים ואנרגיית רוח.

גז טבעי נחשב לסחורה  עולמיות.-ידי תנודות היצע וביקוש כלל-תבים עלעולמית שמחיריה מוכ

 .U.S-, ב(NYMEX)בארה"ב )חוזים עתידיים על גז טבעי נסחרים בבורסת הסחורות בניו יורק 

Future Exchange (USFE) וב-Multi Commodity Exchange (MCX) ולכן התחרות עם חברות )

מפיקות נפט ו/או גז אחרות אינה צפויה להשפיע באופן מהותי על מכירות נפט ו/או גז של החברה, 

 ככל שתהיינה. 

 השפעת משבר הקורונה
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  ןתאפיימ 2020של שנת על רקע משבר הקורונה, השליש הראשון  לעיל, )יא(1.8.3כאמור בסעיף 

ומוצרי לנפט  יםביקושב החדה התכווצותהומאתגרת.  חסרת תקדיםמקרו כלכלית  בסביבה

לעודף משמעותי של היצע שגרם לתחרות  הובילו +OPECהסכמות ביטול ואנרגיה אחרים 

נכון למועד  , אשרWTI -וה  Brent-הבמחירי מוצרי האנרגיה ושערי  לירידות חדותו מוגברת

נמצאיים בשפל, כאשר המאגרים בהם ניתן לאחסן את עודפי הנפט המופק הולכים  אישור הדוח

ישתנו ההיצע והביקוש  ואוזלים. נכון למועד אישור הדוח, החברה אינה יכולה להעריך כיצד

למוצרי אנרגיה בחודשים ובשנים הקרובות וכיצד ישפיע הדבר על מחירי האנרגיה ועל פעילותה 

 של איתקה.

  עונתיות 1.8.12

צריכת האנרגיה בחודשי החורף בבריטניה, בארה"ב ובקנדה גדלה וכך גם הביקוש לדלקים 

עליה בביקוש לדלק לרכבים המשמשים לחימום. כמו כן, בחודש אוגוסט בכל שנה חלה, לרוב, 

ידי תושבי ארה"ב ובריטניה. השפעת העונתיות -בשל השימוש המוגבר בכלי רכב בתקופה זו על

כאמור תומכת, לרוב, בעליית מחירי האנרגיה בחודשים אלו באופן כללי, ואולם מחירי האנרגיה 

. בנוסף על כך, תנאי לעיל 1.8.3 בסעיףמושפעים מגורמים רבים נוספים בשוק העולמי כמפורט 

מזג האוויר משפיעים על הביקוש לגז טבעי, כך שככלל ברבעונים הראשון והרביעי בכל שנה 

תנאי מזג האוויר, בעיקר יש לציין כי  טבעי.הביקוש עולה, וכתוצאה מכך עולה גם מחיר הגז ה

בחודשי החורף, בבריטניה ובארה"ב עשויים להגביל ואו להפסיק לתקופה מסוימת את פעילויות 

הקידוח וההפקה בנכסי נפט וגז טבעי. כמו כן, תנאי מזג האוויר עשויים להשפיע על הביקוש לציוד, 

  נוספות ועיכוב בפעילות.אספקה וכוח אדם ובכך לגרום לעלויות 

  ורכושר ייצ 1.8.13

העריכה איתקה שקצב ההפקה  ,2020שנת על פי תוכניות העבודה שגיבשה איתקה בתחילת 

 75,000עד  70,000יעמוד על  בהם קבוצת איתקה זכויותשלמנכסי הנפט והגז המפיקים הממוצע 

כושר הפקה המירבי   תקה,להערכת אי.  (66%  -שווה ערך חביות נפט ביום )אחוז נוזלי הנפט הוא כ

  .חביות ביום 80,000 -בנכסים האמורים הוא כ

בעקבות ההתפרצות נגיף הקורונה והמשבר הכלכלי, מעריכה החברה כי משבר הקורונה 

והשלכותיו עלולים לפגוע לרעה ובאופן משמעותי בהיקף ההפקה בפועל מנכסי הנפט האמורים 

 לעיל(.  )יא(1.8.3 סעיף)לפרטים נוספים ראו  2020בשנת 

  רכוש קבוע ומתקנים 1.8.14

(, שהיתרון הגלום Prduction Hubsייצור ) רכזימקובצים במ מהנכסים של קבוצת איתקה חלק

 בקרבת ותמספר שדות הנמצאהמתחברת ל אחת השימוש בתשתית מרכזית במוקדי הייצור הוא

קבוצת  בבעלותמרכזי הייצור ש ניתן למזער את העלויות לפיתוח וההפקה., ועל ידי כך המוקד

את המתקנים של מאגר , GSAהמשרת את פרויקט  - "FPF-1איתקה כוללים את המתקן הצף "

Captian  הכולל שתי אסדות קבועות ומתקן איחסון צףFPSO  , את התשתית של שדהBrittania  

 Northernאת המתקן הצף "כן  , וEnochdhu-ו  Alder, Brodgar, Callanishגם את השדות    תהמשמש

Producer המשמש את השדות "Don Southwest, West Don  ו-Ythan נוספים אודות  לפרטים

שבבעלות קבוצת איתקה לשדות האחרים  קשרבלעיל.  )ו(1.8.4 -ו)ד(1.8.4פים ראו סעי המתקנים
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 הם פועלים באופן עצמאי עם תשתיות ייעודיות או שהם מחוברים לתשתיות מרכזית אחרותאו ש

 .לעיל  )ה(1.8.4 -ו  )ג(1.8.4בסעיף ט והכל כמפור

  הון אנושי 1.8.15

, ובכלל מלאה עובדים במשרה 490 -והחברות בקבוצה כ איתקהו העסיק 31.12.2019נכון ליום  (א)

נוסף לכך,  .עסקת שברוןשהעסקתם המשיכה לאחר השלמת  IOGLעובדים של  450 -זאת כ

מגוון שירותים מאנשי מקצוע ויועצים שמעניקים שירותים איתקה והחברות בקבוצה מקבלות 

 כקבלנים עצמאיים על בסיס חד פעמי או על בסיס שוטף.

המצויים במפרץ נכון למועד הדוח החברה אינה מעסיקה עובדים לצורך פעילותה בנכסי הנפט  (ב)

לרבות יועצים גיאולוגים ובשלב זה נעזרת ביועצים עצמאיים שונים ארה"ב ובקנדה  מקסיקו

 .ומקצועיים, עורכי דין, ויועצים פיננסיים, ככל שייעוץ כאמור נדרש

 חומרי גלם וספקים  1.8.16

בו החברה בעלת זכויות בנכסי נפט וגז, במישרין או בעקיפין, ממונה מפעיל  או שדה פרויקטבכל 

. בהתאם  ופרויקטשדה  לפרויקט. המפעיל מתקשר עם קבלנים מקצועיים ובעלי הציוד הנדרש לכל  

עליה או ירידה במחירי הנפט הגולמי משפיעה, לרוב, על זמינות הקבלנים והציוד הנדרש ועל 

שבעה שדות ב ( Operator) מפעילמשמשת כ)באמצעות חברות בנות( יצוין, כי איתקה  עלויותיהם.

ובשני רישיונות הנמצאים בשלב הפיתוח  שדותנפט וגז מפיקים בהם יש לה זכויות, בשלושה 

וככזו איתקה תהא אחראית להתקשרות עם קבלני השירות בשלב האקספלורציה,  יםהנמצא

הנדרשים לצורך ביצוע פעולות חיפושים, פיתוח והפקה ברישיונות ולאספקת החומרים והציוד 

כמפעילה בנכסי המפתח שלה, לאיתקה יש את היכולת לנהל באופן אפקטיבי את התזמון  .אלו

סים. ניהול כאמור מאפשר לאיתקה את השליטה והגמישות כוההוצאות של ההשקעות השונות בנ

 בתכניות השקעה עתידיות.

  הון חוזר 1.8.17

דולר   מיליון  89-כ  של, לאיתקה גירעון בהון החוזר בסך  31.12.2019על פי דוחותיה הכספיים ליום  

 74בסך חד פעמי יתרה לתשלום מס כתוצאה מ לתקופה של שנים עשר חודשים, הנובע בעיקר

 להלן נתונים אודות ההון החוזר של איתקה: . 2019 לשנת CNSLמיליון דולר המתייחס לרווחי 

נכלל בדוחות הכספיים של איתקה הסכום ש 
 2019 -ל

 )מיליוני דולר( 

נכסים שוטפים )בעיקר 
יתרות לקוחות הנובעות 

 מעסקאות ומלאי(

341.9 

התחייבויות שוטפות )בעיקר 
 חוב לספקים( 

430.9 

עודף התחייבויות שוטפות 
 על נכסים שוטפים 

-89.0 

 

 לדוחות הכספיים. 3ג1ביאור פרטים נוספים בדבר מצבה הכספי של איתקה, ראה ל
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  מימון 1.8.18

 . מסגרות אשראי והלוואותומממנת את פעילותה מהון עצמי )תזרים מפעילות שוטפת( איתקה  (א)

, בין תהליך מימון מחדש אשר כללאיתקה  השלימהכמפורט להלן, לצורך מימון עסקת שברון, 

להלן:   –  Reserve Based Lending Facility)עתודות  -האשראי מבוססמסגרת    היתר, את הגדלת

"RBL")    ( 2022)חלף דצמבר    2024לחודש אפריל    נודחיית מועד פרעו,    ליוני דולרימ  1,650לסך של

 -ו 3ו10. לפרטים נוספים ראו ביאורים מליוני דולר מתאגיד בנקאי 300ופרעון הלוואה בסך של 

 לדוחות הכספיים המצורפים לדוח זה. 4ג18

  . מליוני דולר  500  -בהיקף של כהנפיקה איתקה אגרות חוב לא מובטחות    2019כמו כן, בחודש יולי  

האם של איתקה בחודשים אוגוסט ונובמבר בדבר הלוואות נוספות שהועמדו לחברות  לפרטים

 . 1.16ראו בחלק הרביעי של פרק זה, בסעיף עסקת שברון,  מימוןבין היתר לצורך , 2019

 RBL-הלוואת ה (ב)

, השלימה איתקה התקשרות עם קונסורציום של בנקים בינלאומיים להעמדת 2019בחודש יולי 

 ארה"בליוני דולר ימ 1,650בסך של   RBLהלוואת 

שנים. חלקה הארי של מסגרת האשראי מבוססת העתודות  5 -הועמדה לתקופה של כ ההלוואה .א

בארבע השנים  3%בתוספת מרווח של  (Libor)את ריבית שנתית בשיעור ריבית הליבור נוש

מיליון דולר מתוך הסכום הכולל  550 -בשנה החמישית. מסגרת בסך של כ 3.25%-הראשונות ו

להעמיד ביטחונות ביחס תשמש כמסגרת לא מנוצלת אשר כמחציתה שימשו את איתקה, 

, ובגין סכום זה תשולם עמלה נכסי הנפט שנרכשו בעסקת שברוןלהתחייבויות בקשר לנטישת 

בשנה החמישית. המחצית הנותרת  1.625%-בארבע השנים הראשונות ו 1.5%שנתית בשיעור של 

ניתנת לניצול רק בהתקיים תנאים מסוימים המבוססים בעיקרם על קצב ההפקה הצפוי ומחירי 

 הנפט הגז החזויים.

הסתכמה יתרת מסגרת האשראי מבוססת עתודות האמורה בסך של  2019בדצמבר  31נכון ליום 

מסתכמת יתרת מסגרת האשראי מבוססת עתודות   הדוח אישור  מועדלנכון מליוני דולר.    1,055-כ

 .דולר מליוני 900-כ של בסךהאמורה 

כניסה  RBL -על פי תנאי הלוואת הערבות חלק מן החברות בקבוצת איתקה.  RBL-להלוואת ה .ב

 ת מן הערבות למצב של חדלות פרעון תהווה עילה להעמדת יתרת החוב לפירעון מיידי. של כל אח

מספר מגבלות אשר הפרתן תשמש עילה להעמדת החוב לפירעון  נקבעו RBL -תנאי הלוואת הב .ג

 : , ובכלל זאתמיידי, כמקובל בהלוואות מסוג זה

ף למעט סוגי אשראי נטילת חוב נוסכוללת מגבלות על  RBL -הלוואת ה – נטילת חוב נוסף .1

  ; ההלוואההמסווגים כמותרים בתנאי מסוימים 

את  אינן רשאיות למכורקבוצת איתקה באיתקה והחברות הנכללות  –מכירת ורכישת נכסים  .2

כמו כן, איתקה אינה רשאית לרכוש נכסים חדשים למעט   .RBL-ניתן ה  הנכסים שבגין עתודותיהם

בו רכישה זו שוקללה בתזרים המזומנים החזוי ועל פי התזרים החזוי סך המקורות במצב ש

 מובילה לחריגה מכך.  רכישת הנכסיםעל סך השימושים הצפויים, מבלי ש ההצפויים עול
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איתקה אינה רשאית ליצור שעבודים על נכסיה, לספק ערבויות או להעמיד  –שעבודים וערבויות  .3

  .RBL -הלוואות אלא בהתאם למקרים חריגים המפורטים בהלוואת ה

 כמפורט להלן.דיבידנד  ביצוע חלוקה או תשלוםות על מגבל .4

מניות על הבדרגה  ניםראשויצרה איתקה לטובת המלווים שעבודים  RBL -להבטחת הלוואת ה .ד

שעבודים  איתקה כן יצרה, וכמו מחזיקות במישרין בזכויות בנכסי הנפט אשר בתהברות של ח

 , והכל בהתאם למקובל בעסקאות מסוג זה.נכסיהן של חברות הבתצפים וקבועים על 

כוללים מגבלות לחלוקת דיבידנד, בהתקיים התנאים הבאים במועד  RBL-ת האלווהתנאי  .ה

 החלוקה:

 .במלואם שולמו RBL-לוואת הבהתאם לתנאי החבה איתקה בהם שהתשלומים כלל  .1

 החוב.  יתרת מספיק לכיסוי איתקהשווי הבטוחות שהעמידה  .2

 .ההעדר יכולת מימונית לתמוך בפעילותאינו מעיד על  איתקהתזרים המזומנים של  .3

רכישת זכויות נוספות בפרויקט ההסכם לבגין מיליון דולר מתוך יתרת החוב  64סך של העברת  .4

GSA  מחברתPetrofac לעיל (2)ד()1.8.4. למידע נוסף ראו סעיף.  

 .החברה שלהחלוקה מותרת תחת תנאי אגרות החוב  .5

התחייבה איתקה לשמור על אמות מידה פיננסיות ותפעוליות  RBL -תנאי הלוואת העל פי  .ו

 כדלקמן:

החודשים הקרובים )או  12-השימושים הצפויים בכלל להיות מעל סך  ךצרי המקורותכלל סך  .1

. העמידה באמת מידה זו נבחנת (, באם אפשרי לתקופה ארוכה יותר לתחילת ההפקה מהפיתוח

במקרה של רכישת  כמו כן, מבחן הנזילות מתבצע גם .חצי שנהאחת לעל פי מבחן נזילות הנערך 

  ;נכס חדש או במקרה שבכוונת איתקה לחלק דיבידנד

היחס בין הערך הנוכחי הנקי של תזרימי המזומנים המובטחים תחת מסגרת האשראי מבוססת  .2

עתודות למשך חיי הפרויקטיים לסכום שנמשך תחת מסגרת האשראי מבוססת העתודות לא ירד 

  ;1:1.15 -מתחת ל

היחס בין הערך הנוכחי הנקי של תזרימי המזומנים המובטחים תחת מסגרות האשראי למשך חיי  .3

-מסגרת האשראי מבוססת העתודות לבין הסכום שנמשך תחת מסגרת האשראי לא ירד מתחת ל

1:1.05.  

ן לעיל מהווה אירוע הפרה שבגינו יועמד החוב לפרעו שתוארו  אי עמידה בכל אחת מאמות המידה

 מידי. 

מועד אישור הדוח עומדת איתקה באמות המידה הפיננסיות והתניות לו 31.12.2019נכון ליום 

 התפעוליות המפורטות לעיל.

 אגרות חוב לא מובטחות (2)

מליוני דולר. על פי תנאי  500-, השלימה איתקה הנפקת אגרות חוב בהיקף של כ2019בחודש יולי  .א

 9.375%שנים והריבית השנתית שנקבעה במכרז הינה  5ההנפקה, קרן אגרות החוב תשולם בתוך 

אגרות החוב האמורות הונפקו ללא בטוחות כלשהן ותמורת ההנפקה . חצי שנה( מידי)משולמת 
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תמורת ההנפקה הוחזקה בנאמנות עד להשלמת  .שברון יתקה לצורך מימון עסקתשימשה את א

 .עסקת הרכישה

על פי אגרות החוב. התחייבויות הקבועות בות כערבות לשחלק מן החברות בקבוצת איתקה משמ .ב

כניסה של כל אחת מן הערבות למצב של חדלות פרעון תהווה עילה להעמדת תנאי אגרות החוב 

 ן מיידי.יתרת החוב לפירעו

מגבלות אשר הפרתן תשמש עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי, מספר   יםאגרות החוב כוללתנאי   .ג

  :, ובכלל זאתכמקובל בהלוואות מסוג זה

איתקה והחברות הנכללות בקבוצת איתקה אינן רשאיות ליטול חוב נוסף למעט   –נטילת חוב נוסף   .1

  ;המסווגים כמותרים בתנאי אגרות החוב  מסוימים סוגי אשראי

קבוצת איתקה למכור את ביכולתה של איתקה והחברות הנכללות  –מכירת ורכישת נכסים  .2

 הוגדר בתנאי אגרות החוב.שנכסיהן הוגבלה לרף 

התניות פיננסיות או תפעוליות שוטפות למעט מגבלות והתניות  אינם כולליםב תנאי אגרות החו .ד

לחלק , לפיהם איתקה תוכל דיבידנד על ידי איתקה ה או תשלוםפיננסיות מסוימות על חלוק

 :במועד החלוקה הבאים דיבידנד רק בהתקיים התנאים המצטברים

 ;אירועי הפרה של תנאי אגרות החובהעדר  .1

 יחסמבלי להדרדר אל מתחת לדולר ארה"ב נוסף    1לשאת בחוב של לפחות  תהיה מסוגלת    איתקה .2

נתונים אלו באו לידי , כפי שלבין החיובים הקבועיםבין תזרים המזומנים  1 -ל 2.25של  כיסוי

 Fixed Charge Coverage) שנה הפיסקלית שקדמה לנטילת החובבדוחות הרבעוניים של הביטוי 

Ratio )שהיה קיים ערב נטילת החוב.מירה על היחס , או תוך ש 

 .1.3 -לא יותר מ של מינוף עמידה ביחס  .3

מן הרווח הנקי המאוחד של  50%הכולל של תשלום הדיבידנד שווה או אינו עולה על הסכום  .4

מהכנסות במזומן, בהשקעות  100%איתקה מיום הנפקת אגרות החוב ועד הרבעון האחרון ועל 

 שקיבלה איתקה.ודיבידנדים 

( יעמוד לרשות IPOכי במצב של הנפקת מניות איתקה )קובעים תנאי אגרות החוב  נוסף על כך,  .ה

לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי  איתקהסל נוסף של תנאים אשר עמידה בהם תאפשר ל איתקה

 המניות. 

 קבעו באגרות החוב., איתקה עומדת בכלל המגבלות והתנאים שנהדוחאישור  ולמועד    31.12.2019  נכון ליום

  עסקאות גידור (ג)

( על מחירי הנפט והגז ביחס לחלק SWAP-ו PUTעסקאות גידור )בעיקר מסוג  ביצעהאיתקה 

של הנכסים הנרכשים בים   בשלוש השנים הקרובותהצפויה מנכסי הנפט שלה  מהתפוקה העתידית  

  הצפוני. עסקאות אלו מתווספות לעסקאות ההגנה הקיימות באיתקה. 

וסמוך למועד אישור הדוח היו לאיתקה עסקאות גידור פתוחות בהיקף כולל   31.12.2019נכון ליום  

ערך חביות נפט, בהתאמה, כמפורט -מיליון שווה 27 -ערך חביות נפט וכ-מיליון שווה 32 -של כ

, (mark to market)לה שלהלן. שווי עסקאות הגידור האמורות, סמוך למועד אישור הדוח בטב

 מיליוני דולר.  427 -הוא כ
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מימשה איתקה חלק מעסקאות הגידור, ומנגד רכשה  2020 במהלך השליש הראשון של שנת

 2020עסקאות גידור נוספות. התמורה הכוללת )נטו( שקיבלה איתקה מהעסקאות שבוצעו בשנת 

 מיליוני דולר.  156 -עד למועד אישור הדוח הסתכמה בכ

וסמוך  31.12.2019, נכון ליום להלן פירוט בדבר עסקאות הגידור הפתוחות על מחירי הנפט והגז

 למועד אישור הדוח:

 על מחיר הנפט סקאותע (1)

 

 56על מחיר הגז עסקאות (2)

 

מסתכמת )בערכים הלא  הפתוחות סמוך למועד אישור הדוחרכישת עסקאות הגידור עלות  (3)

 :והיא תיפרע על פני תקופת העסקאות )פרמיה נדחית(, כדלקמן ,מיליוני דולר 73-מהוונים( בכ

 ליוני דולר ימ שנה 

  – 2020 רבעון שני

 2020דצמבר 

50 

2021 23 

 73 סה"כ

 

 לדוחות הכספיים השנתיים הכלולים בפרק ג' לדוח זה. 4ו10לפרטים נוספים ראה באור 

   שעבודים 1.8.19

 

, (BOEנפט ) אלפי חביות 8,469-כו 9,724-לכ ערךוסמוך למועד אישור הדוח הם שווי  31.12.2019ליום  הגז עסקאות היקף  56
 בהתאמה

 סמוך למועד אישור הדוח 31.12.2019 ביום 

 הגידור תקופת
 היקף 

אלפי חביות )
 (נפט

מחיר מימוש 
 ממוצע

 )דולר לחבית(
 תקופת הגידור

 היקף 
אלפי חביות )

 (נפט

מחיר מימוש 
 ממוצע

 )דולר לחבית(

Swap 
עד  2020 ינואר

 61 8,779 2022דצמבר 
 2020רבעון שני 
 47 11,096  2022עד דצמבר 

Put 
עד  2020 ינואר

 65 13,456 2021דצמבר 
 2020רבעון שני 
  62 7,338 2022עד דצמבר 

 סמוך למועד אישור הדוח 31.12.2019 ביום 

 הגידור תקופת
 היקף 

)אלפי יחידות 
 (ktherms -חום 

מחיר מימוש 
 ממוצע

)פני ליחידת 
 חום(

 תקופת הגידור
 היקף 

)אלפי יחידות 
  ( ktherms-חום 

מחיר מימוש 
 ממוצע

)פני ליחידת 
 חום(

Swap 
עד  2020 ינואר
 51 015,299 2022 יוני

עד  2020 רבעון שני
 49  283,100 2022דצמבר 

Put 
עד  2020 ינואר

 53 264,991 2021דצמבר 
עד  2020 רבעון שני

 51  208,075 2022דצמבר 
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לא יצרה לעיל,  )א(1.8.18בסעיף , כמתואר RBL -הלוואת הלהבטחת למעט השעבודים שהועמדו 

לפרטים בדבר שעבודים שהועמדו בקשר להלוואות שקיבלו . איתקה שעבודים נוספים על נכסיה

 לדוח.  1.16חברות האם של איתקה, ראה בסעיף 

  מיסוי 1.8.20

(,  Corporate Income Taxאיתקה כפופה לדיני המס בבריטניה, הכוללים, בין היתר, מס חברות ) (א)

(. נכון ליום Petroleum Revenue Tax( ומס על הכנסות מנפט )Supplementary Chargeהיטל נוסף )

דולר. מיליארד  2.4 -כבהיקף כולל של צבורים ה של איתקה הפסדי מס זכות, עמדו ל31.12.2019

הסחורות העכשוויים, הצפי הוא שההפסדים הצבורים ימנעו חבות במס עבור בהתבסס על מחירי  

שיעור מס החברות האפקטיבי החל על חברות   31.12.2019נכון ליום  הקבוצה בטווח הזמן הבינוני.  

ושיעור מס על הכנסות מנפט,  10%, שיעור היטל מס נוסף עמד על 30%נפט וגז באנגליה עמד על 

  .0%במקרים בהם חל, עמד על 

ימוסו בארה"ב במס חברות פדרלי בגין נכסי הנפט במפרץ מקסיקו  , ככל שיהיו,רווחי החברה (ב)

ס הפדרלי כאמור, עבור הכנסות הנובעות מהפרויקטים הממוקמים . בנוסף למ21%  -בשיעור של כ

מס המדינה יוכר כהוצאה בחישוב המס   8%-4%לואיזיאנה יחול מס מדינה בשיעור    מדינתבשטחי  

  הפדרלי.

שיעור מס פדרלי   15%)  30%ימוסו במס חברות בשיעור כולל של    , ככל שיהיו,רווחי החברה בקנדה (ג)

  ית ניופאונדלנד ולברדור(.שיעור מס בפרובינצ 15% -ו

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 1.8.21

בפעילות קידוחים והפקה של נפט וגז קיימים סיכונים שונים של נזקים לסביבה, בין היתר  (א)

כתוצאה מהתפרצות ו/או נזילה של נפט ו/או דליפה של גז טבעי, שעשויים לנבוע בין השאר 

מאירועים בלתי צפויים. חומרת הסיכונים משתנה מאירוע מתקלות בציוד ו/או בנהלי עבודה, ו/או  

. הוראות הדין העיקריות הנוגעות לדיני לאירוע, ולפיכך דרך הניהול והטיפול בהם משתנה אף היא

 איכות סביבה החלות החברה בתחום האנרגיה בחו"ל יפורטו להלן:

 בריטניה (1)

יות המוסמכות בתחום איתקה כפופה להוראות חוקים, תקנות והיתרים של הרשוקבוצת 

פעילותה בנושא הגנת הסביבה. החוק בבריטניה קובע הגבלות ואיסורים בנוגע לפריקה או לפליטת 

חומרים לסביבה ומסדיר את שיטות הפיקוח לאחסון ולהובלה של חומרים שמופקים או שנעשה 

אופן בהם שימוש בתעשיית הנפט. בנוסף, החקיקה מחייבת שאתרי קידוח ומתקנים יינטשו ב

המניח את הדעת מבחינת הרשויות המפקחות. יצוין כי ההערכה הסביבתית של הפרויקטים 

כרוכה באחריות מוגברת של החברות ושל נושאי המשרה והעובדים שלהן. הפרת הוראות חקיקה 

עלולה להביא להשעיה או לביטול של הרישיונות והאישורים הנדרשים לפעילותה השוטפת של 

בגין נזקי זיהום וכן הרלוונטית להטלת אחריות אישית ואחריות על החברה איתקה וכן קבוצת 

. בנוסף, עמידה בהוראות החקיקה הרלוונטית  להטלת קנסות ועיצומים על נושאי המשרה והחברה

כרוכה בהוצאות ניכרות. החקיקה הסביבתית וכן המדיניות הסביבתית כפופות לשינויים תכופים, 

ופי השינויים העתידיים העלולים להחמיר את הסטנדרטים הקיימים היוצרים אי ודאות באשר לא

 ולגרום לעלויות משמעותיות נוספות.
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 ארה"ב (2)

פעילות החיפושים והפיתוח של נפט וגז בארה"ב כפופה לרגולציה רבה שעניינה הגנה על איכות 

קרקעות   הסביבה, הן ברמה הפדרלית והן ברמה המדינתית )כגון שחרור חומרים לאוויר והגנה על

בהן נערכת פעילות החיפוש וההפקה של נפט וגז(. גופים פדרליים ומדינתיים רבים אמונים על 

אכיפת חקיקה סביבתית זו, וליישומה השלכות ביצועיות ועלויות כספיות גבוהות. חקיקה זו 

מטילה אחריות אזרחית ופלילית על הפועלים בניגוד להוראותיה. חוקים מסוימים מטילים 

על קידוח וחיפוש נפט ו/או גז באזורים המוגדרים כאזורים רגישים וכן חובות שונות  מגבלות

למניעת זיהום, לרבות בדבר אופן איטום הקידוחים ונטישת בארות. במקרים מסוימים החוק 

מטיל "אחריות מוחלטת" לזיהום הסביבה, והגופים השונים האמונים על השמירה על הסביבה 

"  Clean-Up Costsלהוצאות הכרוכות בשימור הסביבה )נזקים, "מוסמכים להטיל אחריות 

 Federal -וכיוצ"ב( על הפועלים בתחום ללא צורך בהוכחת אשמה או רשלנות מצידם )כגון ה

Compensation and Liability Act - Comprehensive Enviromental Response לפיו ניתן להטיל ,)

ות בשטח מסוים על נזקים שנגרמו בשטח האמור אחריות על בעלי קרקעות וחברות הפועל

 ובסמיכות לו בשל תרומתם לזיהום הסביבה באזורים בהם פועלים גופים אלה(.

 קנדה (3)

( )להלן Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Boardניופאונדלנד )-מועצת הנפט של קנדה

אסטרטגי לצורך סקירת מכלול "( דורשת מהיזם לערוך תסקיר סביבתי המועצהבס"ק זה: "

ההשפעות הסביבתיות האפשריות של הפרויקט, ובכלל זה לאתר ולנתח סיכונים פוטנציאליים 

לאיכות הסביבה. המועצה דורשת מהמפעילים לאתר ולנתח סיכונים פוטנציאליים לאיכות 

בצע הסביבה. כמו כן, המפעילים נדרשים לקבוע נהלים, שמטרתם להפחית או למגר סכנות, ל

הדרכות לעובדים כיצד לזהות ולהגיב לסיטואציות אפשריות, וכן לקיים פיקוח על הציוד 

פי חוק לבצע אימונים ותרגילים כדי לשפר את המוכנות לאירועי -ותקינותו. המפעילים נדרשים על

דליפת נפט לים. תכניות אלה נבדקות באופן קבוע. המועצה ממנה קצין איכות סביבה ראשי 

וודא את קיום סעיפי החוק הנוגעים לשימור בענף הנפט והגז, כמו גם הגנת הסביבה שתפקידו ל

 בתחום הנפט והגז בים של פרובנציית ניופאונדלנד ולברדור.

  החברה בתחום האנרגיה בחו"למגבלות ופיקוח על פעילות  1.8.22

  כפיפות הפעילות לרגולציה בבריטניה (א)

 הבריטנית  הצפוני הבריטי הוא רשות הנפט והגזהגוף המוסמך להענקת רישיונות נפט וגז בים 

(OGA.) 

רישיונות לחיפוש והפקה מונפקים בהליך תחרותי באמצעות סבבים תקופתיים. חברות 

המעוניינות להשתתף בפעילות חיפוש והפקה בבריטניה, מגישות הצעה לקבלת הרישיון במסגרת 

. כל רשות הנפט והגזסבבי חלוקת הרישיונות או רוכשות זכויות ברישיון קיים, בכפוף לאישור 

העבודה המוצעת של מבקש הרישיון. כמו כן, בעל רישיון נושא  תוכנית הצעה נבחנת על בסיס

 קיימים שלושה סוגי רישיונות:  בעלויות אחזקה שנתיות בהתאם לשטח הרישיון ואופיו.

מוענק לשדות נפט וגז, לכל אורך החיים של הנכס )חיפוש, פיתוח והפקה(.  – רישיון הפקה בים (1)

 Offshoreסוג חדש של רישיון הפקה בים )-יק תתרשות הנפט והגז להנפ לאחרונה החלה
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Innovate Licence העבודה ביחס  תוכנית( המותיר גמישות רבה בידי בעל הרישיון לקבוע את

 לתקופות הרישיון.

רישיון המקביל לרישיון הפקה בים, המוענק לשדות נפט וגז לכל אורך  – רישיון הפקה ביבשה (2)

 Petroleum Exploration(. רישיון זה היה ידוע בעבר בשם  החיים של הנכס )חיפוש, הפקה וקידוח

and Development Licences (PEDLs). 

מיועד בדרך כלל לחברות סקרים סיסמיים שעושות סקרים לצורך  – רישיון אקספלורציה (3)

 מכירתם מאוחר יותר לחברות נפט וגז מפיקות.

ום התקופה, אלא אם כן נעשתה הרישיונות תקפים לפרקי זמן מוגדרים ופוקעים אוטומטית בת

על פי רוב להפסיק רשות הנפט והגז אינה נוהגת התקדמות מספקת על מנת להעניק הארכה. 

פעילות באופן אוטומטי מאחר ותקופת הרישיון פגה. במקרים כאלה, בדרך כלל תקופת הרישיון 

לאור  מחייבות.מוארכת לתקופה מוגדרת, לפי הצורך, על מנת לאפשר השלמת תכניות עבודה 

העובדה כי פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי בים הצפוני נעשים ברובם 

המכריע במים, הידע ההנדסי הימי הנרחב פותח בבריטניה במטרה להתמודד עם קשיי מזג אוויר 

 ותנאי השטח במהלך ביצוע הפעולות האמורות.

 כפיפות הפעילות לרגולציה בארה"ב (ב)

יפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי בארה"ב כפופה לרגולציה רבה, הן ברמה פעילות הח

הפדרלית והן ברמה המדינתית. הוראות החקיקה השונות מסדירות את חיפושי הנפט ו/או הגז, 

פיהן, בין היתר, מוסדרים מתן היתרי קידוח וחיפוש, מיקום -פיתוחם, הפקתם ושיווקם, ועל

איטום, סילוק חומרים המשמשים בקידוח ונטישת בארות, חובת תשלום הקידוח, אופן הקידוח, 

תמלוגים למדינה או לממשל הפדרלי )במקרה שהם בעלי הקרקע שבה נעשית פעילות ההפקה(, 

 שינוע נפט וגז בין המדינות בארה"ב ועניינים הקשורים בהגנת הסביבה. 

ה לפיקוח של כמה גופים רגולטוריים, פעילות הפקה, הולכה ושיווק של נפט וגז טבעי בארה"ב כפופ

 US(, FERC-)ועדת האנרגיה הפדרלית, ה Federal Energy Regulatory Commission -כגון ה

Department of Energy (משרד  האנרגיה של ארה"ב ,)US Department of Interior  משרד הפנים(

ל ארה"ב(, וגופים רגולטורים )משרד התחבורה ש US Department of Transportaionשל ארה"ב(, 

של מחלקת הפנים של ארה"ב מפקחים על הבאים  נוספים ברמה הפדרלית והמדינתית. המשרדים  

)קרקעות פדרליות  Bureau of Land Management: פעולות נפט וגז טבעי על קרקעות פדרליות

-ה  57)קרקעות פדרליות ימיות(,(  BOEM  -)ה  Bureau of Ocean Energy Management-יבשתיות(, ה

Bureau of Safety Environmental Enforcement (BSEE,)ו 58( )קרקעות פדרליות ימיות-Office of 

Natural Resources Revenue  אחראי על דמי חכירה, תמלוגים והכנסות אחרות מאדמות(

ת נדרשות להחזיק חברות המפיקות ומשווקות נפט וגז טבעי באדמות מדינה ופדרליו פדרליות(.

 ידי הגוף הממשלתי הרלוונטי טרם תחילת הקידוח. -בהיתרי קידוח מאושרים על

 

 פדרליים  רישיונות  הענקת  תפקידיו  בין"ב.  ארה  של  הימיים  המשאבים  פיתוח  ניהולהינו גוף ממשלתי האחראי על    BOEM  -ה  57
-ה של ניתוח, מתחדשת אנרגיה של פיתוח, וגז נפט ופיתוח חיפוש תכניות על ופיקוח ניהול, משאבים של הערכה, ימיים

National Environmental Policy Act (NEPA )סביבתיים ומחקרים.  

הינו גוף ממשלתי האחראי על פיקוח בטיחותי וסביבתי על פעולות גז ונפט ימיים, כולל מתן היתרים וביצוע בדיקות   BSEE  -ה  58
לפעולות גז ונפט ימיים. בין תפקידיו פיתוח ואכיפה של רגולציית בטיחות וסביבה, מתן היתרי חיפוש פיתוח והפקה ימיים, 

 פרויקטים של רגולציה ימית, מתן מענה לדליפות נפט והטמעת תכניות ציות. ביצוע בדיקות,
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(1) The Submerged Lands Act 

מסדיר את חלוקת הקרקעות המצויות  1953( האמריקאי משנת SLA) Submerged Lands Act-ה

ורסמו על ידי דין מאוחרים שפ-, ופסקיSLA-במדף היבשתי בין ארה"ב ומדינות החוף. על פי ה

 4.8המשפט העליון של ארה"ב, הוקצה לכל מדינה הגובלת בים שטח מקו החוף של -בית

 16.66קילומטרים, למעט טקסס ופלורידה אשר לכל אחת מהן הוקצה שטח מקו החוף של 

)כהגדרתו להלן(, שטחים הנמצאים מחוץ לשטחי המדינות כאמור,   OCSLA-קילומטרים. על פי ה

, כאשר BSEE-וה  BOEM-רה"ב. הפקת גז או נפט בשטח פדרלי מפוקחת על ידי ההם בבעלות של א

הפקת גז או נפט מאזורים הנמצאים בתוך שטחי המדינות מפוקחת על ידי גופים מפקחים בכל 

 .מדינה ומדינה

(2) Outer Continental Shelf Lands Act  

, 1978, כפי שתוקן בשנת  1953האמריקאי משנת    Outer Continental Shelf Lands Act((OCSLA -ה

לחיפושים של נפט וגז באותם שטחים של המדף היבשתי הרישיונות מסדיר את נושא מתן 

פי חוק -הנמצאים מחוץ לשטחי המדינות, קרי תחת בעלות ארה"ב )המדף היבשתי החיצוני(. על

וצעים להחכרה בהליך של מכרז. בשלב הראשון של המכרז נבחנת עמידתן זה, שטחי הקידוח מ

של ההצעות בדרישות המכרז, כאשר עבור כל מכרז נקבע מראש רף מינימום להגשת הצעות 

ועומק המים שבו הוא ממוקם. בשלב השני של המכרז, נבחנת ההצעה הרישיון  בהתאם לגודל שטח  

ככל עשויות להתקבל  הר לגובה ההכנסות העתידיות  הגבוהה ביותר אל מול הערכות הממשל באש

בבערכות האמורות כפופות  .תימכרנה במועד מאוחר יותרברישיון ההצעה והזכויות  שתידחה

על ציפיות הממשל ברישיון נדרשת לעמוד בתנאי המרכז וכן לענות תזכה  אשרלשינויים. ההצעה 

הווה רף מינימלי רשמי וישנם קריטריון זה אינו מהפדרלי באשר להכנסה ממענק ההצעה. 

 פרמטרים נוספים על בסיסם נקבעת ההצעה הזוכה.

פעמי -לממשל הפדרלי מענק הצעה חדהרישיון משלם בעל לרישיןו , בתמורה OCSLA-פי ה-על

 הרישיוןדמי חכירה שנתיים המשולמים לאורך תקופת וכן ה במכרז(, י)המשולם מיד לאחר הזכי

גובה דמי החכירה השנתיים נקבע   .ה של נפט או גז משטח הרישיוןותמלוגים המשולמים בגין הפק

קובע דמי שכירות  OCSLA-לפי גודל שטח הרישיון ועומק המים שבו הוא מצוי, כאשר ה

-ידי ה-מינימליים לאקר בהתאם לפרמטרים האמורים, בעוד גובה דמי השכירות בפועל נקבע על

BOEMפי ה-. על-OCSLA,  2007מההפקה, אך בשנת  12.5%שיעור התמלוגים המינימלי הינו 

מרישיונות את שיעור התמלוגים על הפקה  Mineral Management Services (MMS)59-העמיד ה

 . 18.75%פדרליים ימיים חדשים שהוענקו מאותה עת על 

, ובמקרים 60בעומק המים(שנים )תלוי  10 - 5עוד כי הרישיון יוענק לתקופה של קובע  OCSLA-ה

מסויימים ישנה אפשרות להאריך את תקופת הרישיון בשלוש שנים נוספות אם בוצע קידוח לעומק 

 המטרה במהלך התקופה הראשונית. 

 

 Bureau of Safety and -ו Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), לשתי רשויות 2011פוצלה בשנת  MMS-ה  59
Enviromental Enforcement (BSEE). 

מטר מים יינתנו לתקופה של חמש שנים, לשטחים המצויים  400בעומקים של עד  לשטחים המצויים    ישיונותרהחוק קובע כי    60
מטר מים יינתנו לתקופה של חמש שנים עם אפשרות להארכה בשלוש שנים נוספות, לשטחים   800  -מטר ל  400בעומקים שבין  

בשלוש שנים נוספות  מטר יינתנו לתקופה של שבע שנים עם אפשרות להארכה 1,600-מטר ל 800המצויים בעומקים שבין 
  מטר יינתנו לתקופה של עשר שנים. 1,600לשטחים המצויים בעומקים של מעל  שיונותריו
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במקרה של תחילת הפקת גז או נפט יישאר הרישיון בתוקף כל עוד הבאר מפיקה בכמויות 

, או כל עוד מבוצעות פעולות קידוח או עיבוד מחדש, כפי שאושרו (paying quantities)מסחריות 

( suspension)למשל, הפסקה זמנית ) הפדרליתבארה"ב, או כפי שנקבע אחרת על ידי הרגולציה 

 (. BSEE-שנקבעת על ידי ה

 מתן היתרי קידוח והפקה; העברת זכויות (3)

ת אשר בבעלותן של מדינות או בארה"ב זכויות החיפושים וההפקה של מינרלים המצויים בקרקעו

. חוכר של רישיון בבעלות (Lease Agreements)פי חוזי החכרה -של הממשל הפדרלי מוענקות על

פדרלית רשאי להעביר את זכויותיו בשטח הרישיון )זכויות החכירה או זכויות ההפעלה( בכפוף 

ה לאישור הגורמים . ברמה המדינתית, העברת הזכויות עשויה להיות כפופBOEM-לאישור של ה

 המדינתיים.

 הולכת נפט וגז (4)

 1938משנת    Natural Gas Act  -הולכת נפט וגז בארה"ב מוסדרת באמצעות שני חוקים עיקריים: ה

 Interstate Commerce Act of -"(, המסדיר את הולכת הגז הטבעי, והחוק הגז הטבעי)להלן: "

ככלל, עקרון בסיסי הוא שיש לאפשר גישה שווה לתשתיות הולכה , המסדיר את הולכת הנפט.  1887

פי הנחיה של ועדת האנרגיה הפדרלית, האמונה לפי חוק -. על)לרבות אחסון( לכל השחקנים בשוק

מדינתי בארה"ב, על מפעילי קווי צינורות הולכה של גז טבעי -על נושא שינוע הגז הטבעי הבין

על בסיס שוויוני לספקי הגז השונים בארה"ב, כאשר מחירי   (open access)ישה פתוחה"  לאפשר "ג

גם ברמה המדינתית יצוין, כי הוועדה.ידי יו"ר -ההולכה ותנאי מתן שירותי ההולכה מפוקחים על

קיימות הוראות חוק המחייבות בעלי אמצעי הולכה לאפשר "גישה פתוחה" לספקים המורשים. 

גישה ללקוחות חדשים כאשר אין קיבולת זמינה או כאשר אין מתקנים אין חובה לאפשר 

המאפשרים זאת, אך יחד עם זאת, על קווי צינורות הגז להיות מסוגלים לספק קיבולת זמינה ללא 

הבחנה באיכות השירות, משך השירות, סוגים, מחירים או נפחים של הגז המשונע לכל הלקוחות 

רות להולכת נפט חייבים לספק שירותי הולכה לכל מי שמבקש הקיימים. לעומת זאת, קווי צינו

כאשר צרכן חדש מבקש גישה לקו צינורות שירות שכזה, אפילו כאשר הקיבולת מוגבלת. לפיכך, 

תה להם, על מנת ישבו הקיבולת מוגבלת, הלקוחות הקיימים עלולים לאבד מהקיבולת שהי

נוספות של ועדת האנרגיה הפדרלית קובעות לאפשר ללקוח החדש גישה לשירותי ההולכה. הנחיות  

מדינתי רשאי לרכוש גז טבעי מצד שלישי או למכור גז טבעי -כי כל מי שאינו מפעיל קו צינורות בין

לצד שלישי במחירי שוק לא מפוקחים, וללא מחויבות לכללים נוספים של ועדת האנרגיה 

 הפדרלית.

 בטיחות  (5)

וכן לחקיקה מדינתית  Federal Occupational Safety and Health Act -החברה כפופה להוראות ה

במדינות שבהן היא פועלת, שעניינן הגנה על בריאות העובדים ועל בטיחות סביבת העבודה. 

, החברה צריכה לספק לעובדיה, לרשויות ולציבור Safty and Health Act -בהתאם להוראות ה

 שתפיק( או שבהם היא עושה שימוש. מידע בדבר החומרים המסוכנים שאותם היא תפיק )ככל

 ייבוא וייצוא של נפט וגז  (6)

לפי חוק הגז הטבעי, ייבוא או יצוא של גז טבעי, כולל גז טבעי נוזלי, מצריך אישור של מחלקת 

 (. Department of Energyהאנרגיה האמריקנית )
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, היה אסור לייצא נפט גולמי מארה"ב. 1975משנת  Energy Policy and Conservation Act -לפי ה

, ארה"ב חוקקה חוק המתיר ייצוא של נפט גולמי אמריקאי 2015בדצמבר  18יחד עם זאת, ביום 

ללא רישיון. ייצוא של מוצרי נפט מזוקק מותר באופן כללי ואינו מצריך קבלת אישור כלשהו, 

 יה אשר מחויב באישור.למעט ייצוא למדיניות שהוטל עליהן אמברגו או סנקצ

 השקעה זרה והתחייבויות בינלאומיות

כל עסקה עם או של אדם זר, אשר עלולה להוביל לשליטת זר על עסק אמריקאי, נתונה לפיקוח 

(. אין חובת הודעה מראש CFIUS)  .The Committee of Foreign Investments in the U.S  -של ה

ום ביקורת על עסקאות גם לאחר שנחתמו אם לא עשויה ליז CFIUSעל עסקאות, אך  CFIUS-ל

אוסר על  1920משנת  Mineral Leasing Act-הוגשה בקשה לאישורן טרם שנחתמו. יתר על כן, ה

 בעלות זרה על חוזי חכירה אלא דרך החזקה בחברה אמריקאית מקומית.

 כפיפות הפעילות לחקיקה בקנדה (ג)

לבין ממשלת פרובנציית ניופאונדלנד נחתם ההסכם האטלנטי בין ממשלת קנדה  1985בשנת 

ולברדור, אחת מבין עשר הפרובנציות של קנדה, בקשר עם אסדרת נכסי הנפט והגז הנמצאים 

בשטח המים הסמוך לניופאונדלנד ולברדור, לרבות הניהול המשותף של משאבי הנפט והגז בים 

המשאבים כאמור וחלוקת ההכנסות מהם. ההסכם מכיר בשיוויון בין שתי הממשלות בניהול 

"(. ההסכם האטלנטי קיבל תוקף של חוק עם חקיקת החוק ליישום ההסכם האטלנטי)להלן: "

ידי שתי -שנחקק במקביל על (,Atlantic Accord Implementation Actsההסכם האטלנטי )

   .61"החוקהממשלות )להלן בס"ק זה: "

הענקת זכויות נפט ופעולות בנכסי החוק עוסק בשלושה נושאים עיקריים: הקמת המועצה, הליך 

      62נפט.

פי ההסכם האטלנטי, והיא אחראית לכל ההחלטות הקשורות -על 1986המועצה הוקמה בשנת 

 fundamentalלאסדרה וניהול של פעולות הקשורות בנפט באזור הים. למעט "החלטות עקרוניות" )

decisionsוניות כוללות, בין היתר, קול קורא (, כל ההחלטות של המועצה הן סופיות. החלטות עקר

לקבלת הצעות בקשר עם הענקת זכויות והבחירה למי מבין המציעים תוענקנה הזכויות כאמור; 

קביעת התנאים שיכללו ברישיון אקספלורציה; הנחיית בעל זכויות לבצע קידוח; דרישה להתחיל, 

 כויות.להמשיך, להגדיל או להשהות הפקה; וכן ביטול זכויות של מחזיק ז

כאשר המועצה מקבלת החלטה המסווגת כהחלטה עקרונית, המועצה נדרשת מיד לאחר קבלת 

ההחלטה, למסור הודעה בכתב אודות ההחלטה לשר מטעם ממשלת קנדה ולשר מטעם 

ימים לאחר קבלת ההודעה כאמור, על כל אחד מהשרים להודיע למועצה  30הפרובינציה. תוך 

ת ההחלטה. ככלל, החלטה עקרונית לא תיכנס לתוקף אלא אם האם הוא מאשר או אינו מאשר א

    63שני השרים אישרו את ההחלטה.

 סוגי רישיונות (1)

 

61 Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, -Canada
R.S.N.L. 1990, c. C-2/ Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 1987, 

c.3 .)לפרטים נוספים ראו http://www.cnlopb.ca/legislation/statutes.php.   

 .טבעי גז גם כולל, "נפט" בחוק ההגדרות לחלק בהתאם 62

  זאת, יצוין כי החוק קובע מקרים בהם גם בהיעדר הסכמת שני השרים ייראו בהחלטה כמאושרת. עם 63
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ידי המועצה הם רישיון אקספלורציה, -שלושת הסוגים העיקריים של רישיונות המונפקים על

 רישיון "תגלית משמעותית" ורישיון הפקה, כמפורט להלן:

רישיון זה מקנה את הזכות לחפש נפט וזכות בלעדית לקדוח ולבדוק נפט;  - רישיון אקספלורציה .א

זכות בלעדית לפתח את אותם חלקים בשטח הימי במטרה להפיק נפט; וכן זכות בלעדית, בכפוף 

לעמידה בהוראות אחרות של החוק, לקבל רישיון הפקה. בשטח הים, רישיון אקספלורציה הינו 

התקופה הראשונה והתקופה  –ורכב משתי תקופות עוקבות שנים, המ 9לתוקף מקסימלי של 

השנייה.בעל הזכויות נדרש לקדוח או להתחיל לקדוח קידוח חיפוש אחד עד לתום התקופה 

עמידה בתנאי זה יביא לכך שהשטחים עליהם חל -הראשונה כתנאי להמשיך לתקופה השנייה. אי

גם חילוט הפיקדון בגין הרישיון.  ככל הרישיון יהפכו לשטחים לגביהם אין זכויות בתוקף, כמו 

שבעל הזכויות עמד בדרישות הרישיון לגבי התקופה הראשונה, הוא יהיה זכאי להמשיך להחזיק 

ברישיון בתקופה השנייה. הדרישה היחידה בקשר עם התקופה השנייה היא תשלום מראש של דמי 

ספלורציה לא יוענק רישיון פי תנאי הרישיון. אם בתום תקופת רישיון האק-חכירה שנתיים על

תגלית משמעותית או רישיון הפקה, כהגדרתם להלן, יפקעו זכויותיו של בעל רישיון 

 האקספלורציה בנכס הנפט.

והכרזה על  קידוח מסתיימת בתגלית משמעותית תוכניתבמידה ו - רישיון תגלית משמעותית  .ב

עם קבלת הבקשה  64ת משמעותית.בעל הזכויות ברישיון זכאי לרישיון מסוג תגלי תגלית כאמור,

להכרזה על תגלית משמעותית, המועצה תבחן קודם אם אכן נמצאה תגלית כאמור, ותצביע על 

אותם חלקים בשטח הים בהם סביר להאמין כי קיימת תגלית משמעותית. המועצה תודיע למגיש 

הכרזה על הבקשה על החלטתה, בכפוף לשימוע. על אף האמור לעיל, ובהתאם להוראות החוק, 

רישיון תגלית משמעותית מקנה את אותן   תגלית משמעותית יכולה גם להיעשות ביוזמת המועצה.

זכויות כפי שמקנה רישיון אקספלורציה. רישיון תגלית משמעותית הינו בתוקף ממועד הבקשה 

וכל עוד ההכרזה על תגלית כאמור הינה בתוקף, או עד אשר מונפק רישיון הפקה בשטחים 

ידרוש משא ומתן לעניין משטר התמלוגים או  –כל הקצאה של רישיון הפקה  ים.יהרלוונט

תגמולים אחרים לפרובינציה. למיטב הבנת השותפות, קיימת אפשרות לפיה פרובינציית 

ניופאונדלנד ולברדור תדרוש זכויות הוניות בפרויקטים עתידיים של נפט בים שדורשים אישור 

 תכנית פיתוח.  

הכרזה על בעל הזכויות זכאי לרישיון הפקה.   65לאחר הכרזה על תגלית מסחרית, – רישיון הפקה .ג

רישיון הפקה מקנה את תגלית מסחרית נעשית בהליך דומה להכרזה על תגלית משמעותית. 

הזכויות הבאות: זכות לחפש נפט וזכות בלעדית לקדוח ולבדוק נפט; זכות בלעדית לפתח את 

פיק נפט; זכות בלעדית להפיק נפט מאותם חלקים בשטח אותם חלקים בשטח הימי במטרה לה

 25לתקופה של ממועד הענקתו הימי; וכן בעלות בנפט המופק כאמור. רישיון הפקה הינו בתוקף 

 שנים, או יותר ככל וההפקה המסחרית נמשכת.

 

 a discovery indicated by the first well on a: "מוגדרת בחוק באופן הבא( significant discovery) משמעותית תגלית 64
geological feature that demonstrates by flow testing the existence of hydrocarbons in that feature and, having 
regard to geological and engineering factors, suggests the existence of an accumulation of hydrocarbons that 

has potential for sustained production ." 

 a discovery of petroleum that has been: "באמוגדרת בחוק באופן ה( commercial discovery) מסחרית תגלית 65
demonstrated to contain petroleum reserves that justify the investment of capital and effort to bring the 

discovery to production ." 
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 בריאות ובטיחות (2)

יאותו או המועצה מטילה דרישות קפדניות בנושאים של בריאות ובטיחות. כך למשל, באם בר

בטיחותו של עובד נמצאת בסיכון, המועצה רשאית לנקוט באמצעים, לרבות עצירת פעילות 

התאגיד. המועצה ממנה קצין בטיחות ראשי שתפקידו להבטיח את הבטיחות של העובדים כמו 

 גם ציות לתקנות הבריאות והבטיחות במקום העבודה.

  הסכמים מהותיים 1.8.23

 BP Internationalעם מוסד פיננסי מטעמה של  DKLלפרטים אודות הסכם הקצאה עליו חתמה  (א)

Limited " :להלן(BP לפיו ,)"BP השקיעה ב- DKL  דוחל 1.16ון דולר ראו סעיף מילי 50סך של.  

על ידי חברה בת של  IOGLממניותיה של  100% עסקת שברון, במהלכה נרכשולפרטים אודות  (ב)

 .לעיל (3)א()1.8.4איתקה, ראו בסעיף 

  הליכים משפטיים 1.8.24

במחוז בית המשפט הגבוה לצדק ב בקשה לתביעה ייצוגיתכנגד איתקה הוגשה  26.5.2015ביום  (א)

כי איתקה פרסמה מידע המהווה מצג שווא, לכאורה, הטוען  אלברטה שבקנדה על ידי משקיע

לעמדת . GSA( בפרויקט FPF-1ביחס ללוח הזמנים הצפוי להשלמת התקנת מתקן ההפקה הצף )

להעלאת טענה נשמעה הבקשה  ,2019במרץ  7ביום  .ות התובע הייצוגי אין כל בסיסטענל ,איתקה

הבהרה כי רתו בחוק ניירות ערך של אלברטה ו, כהגדשל משקיעים קיומו של "שוק משני"בדבר 

, אושרה הבקשה ואושר המשך ניהולו של 24.2.2019ביום  .  מבססת עילה לתובענה ייצוגיתזו  טענה  

ההליך הייצוגי. עם זאת, בית המשפט מצא כי התובע הייצוגי לא העמיד תשתית ראייתית 

ם מסוימים מן התביעה, כך שהעילה הייצוגית תוחמה לאירועים ראשונית בקשר לחלקי

  .25.2.2015 –לבין יום ה  7.10.2014 -שהתרחשו בין יום ה

הביטוח יכסה את חבותה ככל לאיתקה יש כיסוי ביטוחי בגין התביעה הזו ולהערכת החברה 

להעריך את סיכויי בשלב זה, להערכת איתקה ויועצה המשפטי לא ניתן שהתביעה תתקבל. 

 התביעה ולפיכך איתקה לא ביצעה הפרשה בגין תביעה זו בספריה.

הפעלת בקשר להערכת איתקה אודות המידע המפורט לעיל  –מידע צופה פני עתיד  אזהרת

א לחוק ניירות ערך, 32סעיף כמשמעותו ב, מהווה מידע צופה פני עתיד והיקפו כיסוי הביטוחיה

אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי 

וזאת עקב גורמים שונים אשר לחברה אין להתממש באופן השונה מהותית מהמתואר לעיל, 

 .שליטה עליהם

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  1.8.25

 . דוחל 1.22סעיף  ואנרגיה בחו"ל ראלפרטים אודות יעדים ואסטרטגיה של החברה בתחום ה (א)

אזור ידי בניית חברת נפט וגז רווחית ב-ערך בטווח הארוך עלהיא ליצור האסטרטגיה של איתקה  (ב)

 הבאות:העיקריות בפעילויות זאת באמצעות התמקדות ים הצפוני, 

 השאת תזרים המזומנים והתפוקה מבסיס הנכסים הקיים; (1)

לא תגליות באמצעות הערכה ופיתוח של , בעלת סיכון נמוךארוכת טווח בפעילות צמיחה השגת  (2)

 ;ותמפותח
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וגיוון בסיס התזרים על ידי השגת נכסים חדשים  , הגדלת הרזרבות הקיימותהמשך צמיחה (3)

 ;להפקה, פיתוח והערכה באמצעות רכישות ממוקדות והשתתפות בסבבי חלוקת רישיונות

להרחיב במטרה  GSAות ותגליות בסביבת שטח פרויקט רכישות בעלות נמוכה של רישיונביצוע  (4)

    .נכסיה המפיקים של איתקה בשטח הפרויקטאת מספר 

יובהר, כי מימוש היעדים והאסטרטגיה האמורים לעיל תלוי בגורמים חיצוניים שונים, העלולים 

 למנוע התממשותם, או להביא לשינויים בהם.

  גורמי סיכון 1.8.26

בישראל, אשר רבים מהם חלים בתחום האנרגיה לגורמי הסיכון להם חשופה הקבוצה  בנוסף

האנרגיה תחום בהחברה פעילות חשופה במידה רבה גם על פעילותה בתחום האנרגיה בחו"ל, 

 הבאים:הנוספים גם לגורמי הסיכון  בחו"ל

 תנודתיות בשערי מטבעות (א)

הינן  לתנודתיות בשערי מטבעות. הוצאותיה של איתקהעסקיה ופעילותה של איתקה נתונים 

( בעוד מרבית ההסכמים לרכישת נכסים וכן ההסכמים למכירת GBPבעיקר בלירות שטרלינג )

נפט הינם בדולר או ביורו. תנודות אלה עשויות להשפיע על תזרים המזומנים של איתקה. על כן, 

כאמור, בכדי להקטין את הסיכון בתנודתיות שערי איתקה התקשרה בהסכמים לגידור הסיכון 

אין כל ודאות שפעולות אלו יוכלו למנוע פגיעה בתזרים המזומנים של איתקה עם זאת,    המטבעות.

עקב תנודות קיצוניות בשערי המטבע, זאת בעיקר נוכח הסביבה הכלכלית הנוכחית, המתאפיינת 

 לעיל. )יא(1.8.3יף בתנודות קיצוניות בשווקים הפינסיים, כמתואר בסע

  האטה כלכלית 

בפרט ובכלכלה העולמית בכלל עלולה להשפיע לרעה על בבריטניה, והרעה במצב הכלכלי בארה"ב  

 לגרום לירידה במחירי הנפט והגז.היקף הצריכה של נפט וגז טבעי, ולפיכך עשויה 

 והשפעתו על הביקושים ומחירי הנפט ומוצרי אנרגיה אחרים משבר הקורונה (ב)

 זאת כאשרמשבר הקורונה מהווה סיכון משמעותי לביקוש הגלובלי לנפט ומוצרי אנרגיה נוספים,  

 או סעיףיצר פוטנציאל לתנודה קיצונית בצד ההיצע העולמי. למידע נוסף ר  +OPECביטול הסכמי  

נכון למועד אישור הדוח, השוק מתאפיין בתנודתיות מוגברת, המובילה, בין היתר, לעיל.     )יא(1.8.3

צפי לירידה חדה במחירי החוזים  ביןבצורה קיצונית לתנודיות קיצונית במחירים. השוק נע 

 זאת ,העתידיים של מוצרי האנרגיה לבין צפי לעלייה והתאוששות במחירי החוזים העתידיים

אל אחסון במתקנים צפים.  אט אטכאשר מלאי הנפט ממשיכים להתמלא וסוחרים עוברים 

ועל  הדאגה בקשר לקיומן של יכולות אחסון צפויה לגרום ללחץ משמעותי על מחירי השוק

 תנודתיות בעקומת המחיר.

התמלאות מלאי הנפט מהווה סיכון לקיום הסכמיה של איתקה עם לקוחותיה העיקריים, 

אשר עלולות להיות  Force Majorלעיל. סעיפים אלו כוללים תניות  1.8.8המפורטים בסעיף 

 מופעלות נוכח המצב הכלכלי חסר התקדים ולהביא לביטולם של ההסכמים.  

בהיבטים בה  ולפגוע  פעילותה של איתקה  ככל שמשבר הקורונה ימשך, עלול הדבר להשפיע לרעה על  

עיכובים ושיבושים בתכניות  בגרימת ;בהכנסותיה ממכירת נפט וגז טבעי, שונים, ובכלל זאת

לגייס כספים לצורך מימון מחדש או לייקר ה ביכולת ;העבודה של איתקה  בנכסי הנפט השונים
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לעמוד בפירעון התחייבויותיה לבנקים  איתקה ה שלאת עלות המימון מחדש; לפגוע ביכולת

לה להעמדת ומחזיקי אגרות החוב )ריבית וקרן(; לגרום לארועי הפרה אשר יקנו למלווים עי

בחלק  ושותפיה איתקההלוואות השותפות לפרעון מיידי; לפגוע בחוסנם הכלכלי של לקוחות 

 ., במישרין או בעקיפיןאיתקה, דבר שעשויה להיות לו השפעה לרעה על מנכסי הנפט

אין כל , אולם להקטנת השפעת המשבר על פעילותה העסקית במספר מישורים איתקה פועלת

מן המשבר המתמשך לפגוע בהיבטי הפעילות האמורים לעיל יוכלו למנוע ודאות שפעולות אלו 

  ולמנוע שיבושים בפעילותה העסקית של איתקה. 

 משבר הקורונה והשפעתו האפשרית על פעילות ההפקה (ג)

, תוך התמקדות בשמירה על בהתפשטות נגיף הקורונהאיתקה פועלת לצמצום הסיכון הכרוך 

 בריאות עובדיה וספקיה, דרך הקטנת סיכון ההדבקה. 

ל א האפשרות ש, הימשבר הקורונהנוכח  ,אחד הסיכונים החמורים ביותר שזיהתה איתקה

וביל לעצירה כוללת אשר עלולה להימיים השונים, ה בקרב עובדיה הפועלים במתקנים היהדבק

 GSAלפגוע בפעילות השוטפת בנכסי הנפט בפרויקט  להעלוזו כשל פעילות ההפקה. הדבקה 

איתקה פועלת  , המהווים את הנכסים המהותיים ביותר מבין כלל נכסי איתקה.Captainובאזור 

על מתקני ההפקה הימיים  הקטינה את היקף כוח האדם המצוילהקטנת סיכון זה, ובמסגרת זו 

לביצוע פעולות תחזוקה קריטיות. כמו כן, לשימור פעילות ההפקה ו  לכדי ההיקף המינימלי הנחוץ

ננקטו צעדים בכדי להביא לכך שאף אם יתגלו מקרים חיוביים על גבי המתקנים, תעמוד לרשות 

איתקה היכולת לבודד ולהעביר חזרה אל אזורי החוף עובדים הזקוקים לטיפול ובידוד. מעת 

הימיים של איתקה. נכון תחילת התפשטות הנגיף, לא נמצאו מקרי הדבקה על גבי המתקנים 

על אף למועד אישור הדוח, כלל היבטי הפעילות של איתקה מתופעלים על ידי כוח אדם מינמלי. 

זאת, אין כל ודאות שפעולותיה של איתקה, המפורטות לעיל, יוכלו למנוע התפרצות של הנגיף 

קה עקב משבר בקרב העובדים הפועלים במתקני ההפקה או למנוע שיבושים חמורים לפעילות ההפ

 הקורונה.

 )ברקזיט( החלטת בריטניה לעזוב את האיחוד האירופי (ד)

"(. האיחודברקזיט היא החלטתה של בריטניה לפרוש מן האיחוד האירופי )להלן בסעיף זה: "

מן  52%, בו הצביעו 2016החלטה זו התקבלה עקב תוצאתו של משאל עם נרחב שנערך בשנת 

איחוד. ההכרזה בריטניה  הישארותשהיו בעד  48%המשתתפים בעד פרישה מן האיחוד, אל מול 

, אולם 2017הרשמית על תחילתו של הליך הפרישה ניתנה בידי הממשלה הבריטית בחודש מרץ 

היה חצוי בין  , אשרקידום המהלך בפרלמנט הבריטיורה ניכרת בשל הקושי בהתעכב בצ הליך זה

ה ארוכה. לאחר עריכת בחירות כלליות, הפרלמנט אישר את החלטת המפלגות לאורך תקופ

נכון , פרשה בריטניה באופן רשמי האיחוד. 23:00, בשעה 31.1.2020הפרישה של הממשלה וביום 

בר, במהלכה מתקיים משא ומתן בין נציגיה לבין נציגי לשלב זה, מצויה בריטניה בתקופת מע

צדדים. במהלכה של תקופה זו, אשר וד, שמטרתו להסדיר את היחסים העתידיים בין שני החהאי

איחוד המכסים , לכפופה לחוקי האיחודלהיות בריטניה  ממשיכה, 31.12.2020עד יום  וקפהת

ולשוק המשותף של מדינות האיחוד. עם זאת, הפרישה הובילה לסיום ייצוגה של בריטניה בגופים 

 הפוליטיים ובמוסדות השונים של האיחוד. 

השפעות הברקזיט לא יובילו בפעילותה ובחוזיה במטרה להבטיח כי  איתקה מבצעת התאמות

 זרים ובמכירות הנפט והגז. לפגיעה בזרימת חומרי הגלם אל מתקניה, ביכולתה להעסיק עובדים
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על אף זאת, אין כל ודאות שפעולות אלו יוכלו למנוע מהשפעות הברקזיט להשליך על היבטים 

תפעוליים ועסקיים בפעילותה של איתקה כגון גיוס כוח אדם, פעילות סחר וזרימת האמצעים 

 והחומרים הדרושים אל מתקניה.

 תחרות (ה)

ה הוא תחרותי ביותר. התחרותיות מתבטאת, בין היתר, תחום הנפט והגז בבריטניה, ארה"ב וקנד

הן בהיבט של איתור המאגרים, מהירות ההפקה ושיווק הנפט והגז והמחיר שנקבע להם, הן 

בהיבט התחרות בתפעול )ציוד ואיכות כוח האדם( והן בהיבט הפיננסי. בתחום הנפט והגז פועלים 

 כוח אדם רב ביותר ואמצעים פיננסיים מגוונים.חברות וגופים פרטיים בעלי ניסיון וידע מוכחים,  

 שינויים במדיניות הפיסקאלית (ו)

בארה"ב, הוצעו בעבר מספר יוזמות אשר עלולות לשנות את המשטר המיסויי החל נכון להיום על 

חברות בתעשיית הנפט והגז, באופן שיגדיל את היקף המיסוי החל על חברות הפועלות בתחום זה. 

ה אם תתקבלנה, כולן או חלקן, צפוי להשפיע לרעה על תאגידים הפועלים יישומן של יוזמות אל

בתחום זה בארה"ב, ובכללן החברה. בקנדה, קיימת אפשרות לפיה פרובנציית ניופאונדלנד 

 תוכניתולברדור תידרוש זכויות הוניות בפרויקטים עתידיים של נפט בים שדורשים אישור 

כל הקצאה של רישיון הפקה יידרוש משא ומתן לעניין משטר התמלוגים או תגמולים  66פיתוח.

אחרים לפרובנצייה. עם זאת, נכון למועד זה, לא קיימת יוזמה לשינוי המדיניות הפיסקלית מצד 

ממשלת קנדה או פרובנציית ניופאונדלנד ולברדור או בריטניה שתשפיע באופן מהותי על פעילות 

 בבריטניה. החברה בקנדה או

 תלות במזג האוויר ובתנאי ים (ז)

נכסיה ומתקניה של החברה במימייהן הכלכליים של בריטניה, ארה"ב וקנדה נתונים לנזקים 

ומפגעים כתוצאה ממזג אוויר סוער או גאות המאפיין אזורים אלו, במיוחד בחודשי החורף. יתירה 

תגרות מאוד בחודשי החורף. מזג מזו, התקנה ותחזוקה של מתקנים תת ימיים עשויות להיות מא

 האוויר הסוער עלול לגרום לעיכובים בלתי צפויים וכן לעלויות נוספות לפעילותה של איתקה.

  תלות בתשתיות עיבוד והובלה לצורך שיווק נפט וגז (ח)

במקרה של תגלית מסחרית בארה"ב ובקנדה, יכולתה של החברה לשווק נפט וגז מנכסי הנפט שלה 

יה בזמינות, בקירבה ובקיבולת של צינורות להובלת נפט וגז ותשתיות אחרות עשויה להיות תלו

 חברה.קיימות לאיסוף ועיבוד נפט וגז, הנמצאים בבעלות של צדדים שלישיים ואינם בשליטת ה

 תלות באנשי מפתח (ט)

התפתחותה ומימוש הפוטנציאל העתידי של איתקה תלוי בהמשך מתן שירותים וביצועיהם של 

נושאי המשרה הבכירה ואנשי מפתח באיתקה. אובדן אפשרי של כל אחד מנושאי המשרה הבכירה 

או אנשי מפתח באיתקה עלול להשפיע באופן מהותי על איתקה. ככלל, קיים ביקוש גבוה לעובדים 

יים ובעלי ידע רב בתחום הפיתוח, ההפקה ורכישת נכסי נפט וגז. ביקושים אלו מיומנים, מקצוע

 

הצביעה על כך שהפרובנצייה תדרוש ידי הממשל הקודם -תכנית האנרגיה של פרובנציית ניופאונדלנד ולברדור שקודמה על 66
 . הממשל הנוכחי טרם הביע את עמדתו בנדון. לפרטים נוספים ראו10%זכויות הוניות בגובה של 

http://www.nr.gov.nl.ca/energyplan/EnergyReport.pdf  . 
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גבוהים במיוחד באזור הים הצפוני, העתיר בנכסי נפט וגז, ועל כן עלולה איתקה להיקלע למצב בו 

 .לא תוכל למשוך לשורותיה ו/או לשמר עובדים מיומנים ומקצועיים

 החזקות ברישיונות (י)

לרישיונות,   החברה  נדרשתחברה המצויים בשטחיהן של מדינות זרות  לצורך החזקה בנכסיה של ה

"(. במרבית הרישיונות, הרישיונות, היתרים והסכמות רגולטוריות )להלן בסעיף זה: "זיכיונות

ספים. הרשויות הרגולטוריות בבריטניה, בארה"ב מחזיקה במשותף עם צדדים שלישיים נו  החברה

אם אחד מבעלי ההחזקה בנכס מסוים אינו עוד בעל חוסן  רשאיות לבטל רישיון שניתן ובקנדה

אלו מההתחייבויות הדרושות לשימור הרישיונות, זאת -פיננסי, כאשר אין כל ערובה לעמידה באי

בנכסי הנפט והגז  החברה. זכויותיה של דדים שלישיים שאינם קשורים לחברהועוד על ידי צ

שיונות תקפים לפרקי ידרישות רגולטוריות. הרהינן מוגבלות בזמן וכפופות להוראות ולכאמור 

זמן מוגדרים ופוקעים אוטומטית בתום התקופה, על כן לא קיימת וודאות להענקת הארכה 

נמצאים הנכסים שיונות חדשים שפג תוקפם. בנוסף, האזורים בהם ילתקופה נוספת או הענקת ר

בעלי קרקעות פרטיים, על  ם להסכמים עםכפופים או עשויים להיות כפופיבהם מחזיקה איתקה 

 עלולה להיפגע באופן משמעותי.איתקה תקפים, -היה והסכמים אלו מבוטלים, מתגלים כלא כן

 הנדרש מימוןהקשיים בהשגת  (יא)

כרוך בהשגת מימון בהיקפים מהותיים ביותר חיפוש, פיתוח והפקת פטרוליום הפעולות למימון 

נוצר או האטה כלכלית מגופים פיננסיים וצדדים שלישיים אחרים. בתקופות של משבר פיננסי 

מחסור במקורות מימון והגופים המממנים מקשיחים את התנאים להעמדת המימון הנדרש, 

שי להשיג את המימון ובמקרים אלו עשויה פעילות החברה בתחום האנרגיה בחו"ל להיתקל בקו

 הנדרש לפעולות האמורות בתנאים נוחים, אם בכלל. 

 במדינות זרותרגולציה כפיפות תחום הפעילות ל (יב)

שטחן של מדינות בהן מצויים נכסי הנפט והגז של בהם לחברה יש ב החברהתחום פעילותה של 

במגוון תחומים, כגון הענקת רישיונות בנכסי נפט וגז  מורכבת ומשתנהכפוף לרגולציה זכויות 

לחיפוש פיתוח והפקה, הגנת הסביבה ובקרת זיהום, היבטי בטיחות בפעילות יבשתית וימית, 

-תחרות והגבלים עסקיים, הלבנת הון, הגבלות יצוא חוקים ותקנות שענייננם מניעת שחיתות,

פירוק ונטישה של מתקנים ובארות ואפשרות להפקעה או ביטול של יבוא, איכות הסביבה, מיסוי,  

הרגולציה עשויה להשתנות מעת לעת, על כן יישום חוקים ותקנות חדשים או  67זכויות חוזיות.

נפט ולגז טבעי, להגדיל את העלויות, ואף שינוי הקיימים עלולים להביא לירידה בביקושים ל

ידי -כמו כן, אי ציות לחוקים ולתקנות אלה על. החברהלהביא לפגיעה מהותית בעסקיה של 

החברה ו/או חברות הבת שלה ו/או עובדיהן עלול לגרור הטלת סנקציות ו/או קנסות פלילייים או 

ם וכלכליים, לרבות שינויים חשופה לשינויים פוליטייהחברה יתירה מזו,  אזרחיים כבדים.

תכופים במדיניות תחום האנרגיה, ביטול או שינוי של הזכויות בנכסים, הגבלות פעולות במטבעות, 

שינויים בשיעורי המס ותמלוגים למדינה, שיעורי הייצוא של נפט וגז טבעי וסיכונים אחרים 

 ורווחיותה. לולים להשפיע על פעילותה של החברההע

 במדינה זרהסמכות שיפוט  (יג)

 

 לעיל. 1.8.22נוספים אודות הרגולציה החלה על תחום פעילות זה של החברה ראו סעיף  לפרטים  67
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תהיה כפופה באופן בלעדי לתחום שיפוטם  החברהבמקרה של סכסוך הקשור בפעילותה, יתכן ו

של בתי משפט זרים או שלא יעלה בידה להכפיף אישים זרים לתחום שיפוטם של בתי המשפט 

עלולות להיות בשטח מדינה זרה החברה בקנדה. על כן, פעילויות החיפוש, הפיתוח וההפקה של 

 מושפעות מהותית.

 מחירי הנפט והגז (יד)

, אשר נקבעים על ידי היצע וביקוש ועל ידי פרמטריים כלכליים העולמיים הנפט והגז מחירי

ושינויים בהם עשויים להשפיע על תוצאות תחום האנרגיה הבינלאומי.   , הינם תנודתייםופוליטיים

נים הדבר עשוי להשפיע על תזרים המזומ ,תחול ירידה במחירי הנפט והגז העולמייםבמידה ו

בתחום האנרגיה הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים או על שווי הנכסים ו השוטף של איתקה

. לשינוי בהחלטות השקעה ובהחלטות לפיתוח שדות חדשיםאף . הדבר עשוי להוביל הבינלאומית

בחו"ל. ירידה כל הפרמטרים כאמור, יכולים להוביל לירידה בהיקף ההפקה של הקבוצה 

משמעותית במחירי הנפט והגז ביחס למחירים הממוצעים בשנים האחרונות יכול להגביל או 

. לדוגמא, איתקה מבצעת ולהשגת מימון להפחית את יכולת משיכת קו האשראי של איתקה

ם זאת, במידה ומחיר הנפט והגז עולים מעל לתחום עעסקאות גידור למחירי הנפט והגז, אך 

 קה לא תהיה זכאית להנות מאותה תמורה.הנגזרת אית

נכון למועד אישור הדוח, מחירי הנפט והגז מושפעים באופן משמעותי ממשבר הקורונה. למידע 

 לעיל. )יא(1.8.3)א(1.8.3נוסף ראו סעיף 

מקרו, סיכונים ענפיים להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני בטבלה 

פי -, אשר דורגו בהתאם להערכות החברה, עלתחום האנרגיה בחו"ל(וסיכונים מיוחדים ל

 השפעתם על החברה, השפעה גדולה, בינונית וקטנה:

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי הקבוצה בתחום האנרגיה בחו"ל 

  השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 סיכוני מקרו  

   X   תנודתיות בשערי מטבעות 

  X האטה כלכלית 

  X  משבר הקורונה והשפעתו על הביקושים
 ומחירי הנפט ומוצרי אנרגיה אחרים

  X  הקורונה והשפעתו האפשרית על פעילות
 ההפקה 

X    החלטת בריטניה לעזוב את האיחוד
 האירופי )ברקזיט(

  X  מחירי הנפט והגז 

  X 1.8.1  קשיים בהשגת המימון הנדרש 

 סיכונים ענפיים  

 X  תחרות 

 X  שינויים במדיניות הפיסקאלית 

X   תלות במזג האוויר ובתנאי ים 

 X   תלות בתשתיות עיבוד והובלה לצורך
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  השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 שיווק נפט וגז 

 סיכונים מיוחדים בתחום האנרגיה בחו"ל 

 X  תלות באנשי מפתח 

 X   ברישיונותהחזקות 

  X  כפיפות תחום הפעילות לרגולציה במדינות
 זרות

  X סמכות שיפוט במדינה זרה 
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  בישראלהדלק תחום מוצרי  1.9

בבעלותה.  ישראל ותאגידים בתחום מוצרי הדלק בישראל נעשית באמצעות דלקהקבוצה פעילות 

 החברהעל ידי  100% -פרטית המוחזקת ב ההדוח, דלק ישראל הינה חבר אישורנכון למועד 

: זה 1.9 ףסעיב. דלק ישראל והתאגידים בבעלותה ייקראו יחד להלן )באמצעות דלק פטרוליום(

 . "דלק ישראל"

בתחנות תדלוק ציבוריות  יםדלק במכירתועוסקת בישראל,  במשק הדלקדלק ישראל פעילה 

במרבית לתחנות המופעלות על ידי צדדים שלישיים( והפעלת חנויות הנוחות שיווק )לרבות 

בייזום, "(, מסחרהתדלוק וה מתחמי"-" והנוחותחנויות "האמורות )להלן: "ממתחמי התחנות 

 ישירים של מוצרי נפטוהפצה בשיווק  ,וחנויות נוחותציבוריות הקמה והפעלה של תחנות תדלוק 

דלקים   וניפוקדלקים אחסון  ב, וכן  "(השיווק הישיר)להלן: "  מחוץ למתחמי התדלוק והמסחרוגז  

 . עבור עצמה ועבור אחרים וגז

תחנות כח מדלק  במסגרתה רכשה דלק ישראל שתי תחנות כחהושלמה עסקה  29.12.2019יום ב

 אישורמוחזקות שתיהן על ידי החברה )נכון למועד השלמת העסקה ולמועד )הרוכשת והמוכרת 

  .להלן )ה(1.9.2 ףסעינוספים ראה לפרטים . "(כוחהעסקת רכישת תחנות )להלן: " ((הדוח

קורז דלק גז בע"מ )לשעבר  התקשרה דלק ישראל בהסכם לרכישת השליטה בחברת    2.1.2020ביום  

 חברות הפועלות, (קורז גז חיפה בע"מדלק גז אחזקות בע"מ )לשעבר ובחברת  (אנרגיה בע"מ

  ."(חברות דלק גז: "יחד )להלן ביתי לשימוש"( מגפ"גז פחמימני מעובה )להלן: "בתחום שיווק 

לעיל, נכון למועד אישור הדוח, בוחנת החברה את האפשרות למכירת  1.6.6כאמור בסעיף 

, במהלך בעקבות האפשרות למכירת החזקותיה של החברה בדלק ישראלהחזקותיה בדלק ישראל.  

ועל  נשלחו לדלק ישראל ולמספר חברות בנות שלה הודעות על סכסוכי עבודה 2020ודש אפריל ח

, בדרישה לדון בזכויות 10.5.2020השבתה צפויה בדלק ישראל ובחלק מחברות אלו, החל מיום 

. נכון למועד אישור הדוח, נקבעו פגישות העובדים בחברות אלו ככל שתתממש המכירה כאמור

הסתדרות ונציגי העובדים לבין הנהלת דלק ישראל והחברות, במטרה להגיע משא ומתן בין ה

 להסכמות בין הצדדים.
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ליום  נכון בתחום מוצרי הדלק בישראלהקבוצה להלן תרשים מבנה האחזקות העיקריות של 

201931.12.:  
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 על ידי הקבוצה(.   100% -ההחזקה הינה באמצעות דלק פטרוליום )המוחזקת ב   *

, במסגרת הרחבת פעילות עסקית בתחום  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת בחברות דלק גז דלק ישראל רכשה את השליטה  **
 שיווק הגפ"מ הביתי. 

  

 "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

 ( "דלק מנטהדלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ )להלן: "

 דלק שינוע בע"מ 

 "( שותפות פי גלילותדלק פי גלילות, שותפות מוגבלת )להלן: " 

 החברה המאוחדת ליצוא נפט בע"מ 

 דלק מתחמים קמעונאיים בע"מ

 "(קפה ג'ו ג'ו קפה גורמה בע"מ )להלן: "

 

100% 

 שותפות דלק קליאוט

 

100% 

100% 
 "( דלק גז טבעי" דלק גז טבעי בע"מ )להלן:

 קמור שירותי ספנות בע"מ 

 "(שותפות דלק גז)להלן: "דלק גז שותפות מוגבלת 
100% 

100% 

 קבוצת דלק בע"מ

100%* 

 חברות דלק גז**
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 כללי על תחום הפעילות מידע  1.9.1

 מבנה תחום הפעילות (א)

נותנות שירותי תשתית לרבות פריקה, אחסון, ה ,חברות תשתיתפועלות במשק הדלק בישראל 

וחברות דלקים, העוסקות בשיווק, הפצה ומכירה של מוצרי דלקים  ,ניפוק והזרמה של דלקים

. תדלוק וחנויות נוחותושמנים במתחמי התדלוק והמסחר, בייזום, הקמה והפעלה של תחנות 

ישראל בע"מ   , דלק ישראל, סונול"(פזחברת נפט בע"מ )להלן: "  פז  -ארבע חברות הדלק העיקריות  

 מחזיקות יחד , "(אלון-דור( בע"מ )להלן: "1988אנרגיה בישראל ) אלון-ודור "(סונול)להלן: "

 בנוסף, חברות דלק נוספות מחזיקות יחד בסך הכל  .תחנות תדלוק ציבוריות בישראל 927-בכ

 . 1תחנות דלק ציבוריות  285-כ

)לרבות שיווק דלקים  ציבוריותתדלוק  בתחנות גפ"מו יםדלקמכירת פעילות דלק ישראל כוללת 

התקני לרבות שירות תדלוק באמצעות  ,והפעלתן ידי צדדים שלישיים(-לתחנות המופעלות על

 .שמנים ומוצרים אחרים בתחנות התדלוק הציבוריותומכירת    ("דלקן"  להלן:)  אוטומטייםתדלוק  

חנויות נוחות. בחלק מהמתחמים ייזום, הקמה והפעלה של תחנות תדלוק וב  עוסקת דלק ישראל  כן

תחנת תדלוק הכוללת מתחם מסחרי משכירה דלק ישראל שטחים לצדדים שלישיים לצרכי מסחר )

כמו כן, (. "מתחם קמעונאי"להלן: שטחים לצדדים שלישיים תיקרא אל דלק ישרבו משכירה 

 לתחנות התדלוק הציבוריות, מחוץ  וגז  נפט  של מוצריואספקה  הפצה  ,עוסקת דלק ישראל בשיווק

חברות וכן לאחרונה רכשה דלק ישראל את    ,ישירות לאתרי הלקוחות שאינם פתוחים לקהל הרחב

שירותי אחסון וניפוק של  מספקת, דלק ישראל . בנוסףהביתי ת בתחום הגפ"מוהעוסקדלק גז 

באשדוד, חיפה, שבבעלותה, הממוקמים באמצעות ארבעה מתקני אחסון וניפוק  מוצרי דלקים

 .באר שבע וירושלים

, הפרוסות 2תחנות תדלוק ציבוריות 239-כמוצרי דלקים לשיווקה , דלק ישראל 2019בסוף שנת 

חנויות פעלו תחנות  160-כבופעלו על ידי דלק ישראל והתחנות תדלוק  178 מתוכן,ברחבי ישראל. 

תחנות תדלוק ציבוריות, מתוכן   233-, דלק ישראל שיווקה מוצרי דלקים לכ2018בסוף שנת  נוחות.  

השנייה   הדוח, דלק ישראל הינה חברת הדלק  נכון למועד אישור  תחנות פעלו חנויות נוחות.  169  -כב

לפרטים אודות תחנות התדלוק של דלק ישראל,  שראל מבחינת מספר תחנות התדלוק.בגודלה בי

 31.12.2019לפי מאפייני הזכויות הקנייניות במקרקעי התחנה ומאפייני הפעלת התחנות, נכון ליום  

 . להלן 1.9.10 ףסעיראה 

בקשר עם הרחבת פעילות  ייזום הליכי 10 -לדלק ישראל כ ,הדוח אישור , נכון למועדבנוסף

 תדלוק  תחנת של הקמתה הסתיימה 2019. יצוין, כי במהלך שנת תדלוק מסחרית והגדלת מתחמי

 . וכן הסתיימה הקמתו של מבנה מסחרי בסמוך למתחם תדלוק אחת

לעניין זה יצוין כי משך הזמן הממוצע להקמת מתחם תדלוק הינו בין שלוש לחמש שנים. עיקר 

הזמן הינו בגין השגת אישורים והיתרים להקמת המתחם. העלות הממוצעת להקמת מתחם תדלוק 

הקמת תחנת תדלוק בגז טבעי   סיימה אתדלק ישראל    ,2019שנת  ב.  ש"חליון  ימ  5-לכ  4  -הינה בין כ

במסגרת זכיית דלק ישראל  הוקמה"( באיזור צריפין. תחנת תדלוק זו גט"ד( )להלן: "CNGדחוס )

 למועד  נכוןבמכרז של משרד האנרגיה. תחנת התדלוק תשרת כלי רכב המונעים בגז טבעי בלבד. 

 

 .11.2.2020מתאריך  משרד האנרגיהעל פי נתוני   1
תחנות פנימיות )דהיינו: תחנה שאינה ממוקמת בציר דרך ראשית ושבהתאם להיתר הבניה או רישיון העסק  180 -לא כולל כ  2

 הישיר."(, המהוות חלק מפעילות השיווק תחנה פנימיתשניתן לה, ניתן לספק בה דלק לצריכה עצמית בלבד )להלן: "



 

 407 -א  

אינה מחוברת לתשתית הזרמת הגז הטבעי אשר אמורה לקום על ידי  תחנת הגט"דהדוח,  אישור

 בע"מ(. NGחברת החלוקה )חברת סופר 

מידע צופה פני עתיד,   ההינ  כאמור  התחנה  לחיבורבנוגע    ההערכה  -אזהרת מידע צופה פני עתיד  

קבלת העלויות והליכי חוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות בקשר עם א ל32סעיף כהגדרתו ב

או  שלא להתממש ותעלולהערכות אלו "ד. גט תחנתהיתרים והאישורים הנדרשים להקמת ה

, בין היתר, לאור אי קבלת אישורים והיתרים במועדים המצופים להתממש באופן שונה מהותית

 . ישראל דלקחברה ובמסיבות שאינן תלויות ב

, גז טבעי לצרכני תעשייה טבעידלק גז באמצעות גם בהקשר זה יצוין, כי דלק ישראל משווקת, 

פי גלילות  מסוףב לדחיסת וניפוק גט"דמתקן ה מה הקמתהושל, 2017במהלך שנת תחבורה. לו

כמו כן, . מלוא האישורים לפעילות שיווק הגט"ד התקבלוו אשדוד שבבעלות שותפות פי גלילות

 עשייה. גט"ד בעיקר לתחבורה ולתניפוק  והחלהגזת המתקן  התקיימה 2018שנת במהלך 

 מפעילה כיום, דלק ישראלכוח. ההושלמה עסקת רכישת תחנות  29.12.2019כאמור לעיל, ביום 

שתי תחנות . באמצעות חברות בנות ,בשורקנוספת  ואחתאחת באשקלון  ,בארץח ותחנות כשתי 

  להלן. )ה(1.9.2 ףסעילפרטים כלליים אודות תחנות הכוח ראו הכוח פועלות באמצעות גז טבעי. 

 ה, מבעלי המניות הפרטיים בחבר  יה של קפה ג'ורכשה דלק ישראל את מלוא מניות  23.9.2019ביום  

 ( בקפה ג'ו.100%בעלת המניות היחידה ) היא וכיום דלק ישראל

להלן יובא תיאור מבנה משק הדלק בישראל הכולל התייחסות לייבוא נפט גולמי ומוצרי דלקים, 

 הולכתם, אחסונם, ניפוקם והובלתם לתחנות התדלוק.

 יבוא, רכישה, הולכה ואחסון של מוצרי דלקים (1)

הנפט הגולמי   ,למי ומוצרי נפט לישראל. בפועל, נכון למועד הדוחחברות דלק רשאיות לייבא נפט גו

ם למוצרים. מחירי מכירת התזקיקים )מוצרי יהיד-ידי בתי הזיקוק ומזוקק על-מיובא לישראל על

למעט מחירי המכירה של שני סוגי ביטומן , מפוקחיםאינם הנפט( ע"י בתי הזיקוק לחברות הדלק 

אינה מייבאת נפט גולמי, אולם  דלק ישראל. וגפ"מ תי מנושף(וביטומן בל PG-68)ביטומן מסוג 

 מוצרי הנפט כאמור  יבוא  2018לשנת  ועד    2008משנת     .מוצרי נפט )בעיקר בנזין וסולר(  היא מייבאת

)בהיקף של כשליש מהכמות אותן בשנת הדוח ייבאה דלק ישראל בנזין , ולא מהותי בהיקףהיה 

מהכמות אותה רכשה דלק ישראל   10%-רכשה דלק ישראל בשנת הדוח( וסולר )בהיקף של פחות מ

במסגרת הסכם ייבוא, אשר חודש לאחרונה עבור שנת  VITOL SAבאמצעות חברת בשנת הדוח( 

. 2020שנת ל הדלקיםבהסכם לרכישת מרבית כמות  בז"ןקשורה עם כמו כן, דלק ישראל . 2020

בדבר יבוא מוצרי נפט מושפעת מהכדאיות הכלכלית של היבוא )מחיר היבוא  דלק ישראלהחלטת 

עלויות התשתית הכרוכות בהובלה ימית, פריקה, אחסון והזרמה מלמול המחיר בשער בז"ן( ו

  . למתקני הניפוק מהנמלים

בנמל חיפה  הבאים: )א(באתרים  כיום אפשרית פריקת מוצרי נפט )להבדיל מנפט גולמי( מיבוא

 במעגן חברת החשמל באשדוד)ג(  -ו  ;4תש"ן וקצא"א)ב( בנמל אשקלון באמצעות  ;  3תש"ןבאמצעות  

 תש"ן) נעשה באמצעות מסופים של חברות תשתיתהדלקים מוצרי  וניפוק אחסון .במידה מוגבלת

הפרוסים ברחבי  ובמתקני חברות הדלק הגדולות )פז, דלק ישראל וסונול( (, בתי הזיקוקקצא"א-ו

 

 חברה בבעלות מלאה של מדינת ישראל.  3
 ( וצד ג'. 50%חברה בבעלות מדינת ישראל ) 4
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והניפוק מתקני האחסון    מתקנים.ה. המסופים והמתקנים מתופעלים על ידי בעלי המסופים/הארץ

. הזרמת מוצרי הנפט למסופי והם בבעלותהנמצאים בחיפה ובאשדוד דלק ישראל המרכזיים של 

(. הזרמת "קמ"ד")להלן:  5רת בבעלות קו מוצרי דלק בע"מבצנלרוב האחסון והניפוק נעשית 

מוצרי הנפט למסוף האחסון והניפוק של דלק ישראל בחיפה נעשית בדרך כלל בצנרת בבעלות בז"ן. 

תשתית )פריקה, אחסון ניפוק והזרמה( של מוצרי נפט נקבעו בצו הפיקוח על התעריפי שירותי 

"צו הפיקוח על )להלן:  2014-תשע"דשק הדלק(, מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במ

  להלן. (4)ב()1.9.18 ףסעיראו גם למידע נוסף (. מחירי התשתיות"

 הולכה, ניפוק והובלה (2)

הולכת מוצרי נפט שיוצרו בבתי הזיקוק בחיפה או באשדוד וכן הולכת מוצרי נפט מיובאים נעשית 

באמצעות צנרת תזקיקים ארצית, השייכת בעיקר לקמ"ד, אל מתקני האחסון השונים. באתרי 

מנופקים למכליות כביש או מוזרמים ישירות מאוחסנים מוצרי הנפט במכלים ומשם הם ניפוק ה

למתקני קצה של לקוחות מוסדיים. בחירת אתר האחסון ואופן הזרמת מוצרי הנפט נעשית מעת 

 לעת על ידי חברות הדלק בהתאם לשיקוליהן העסקיים.

מכליות כביש המופרדות להובלת מוצרים הובלת מוצרי נפט מאתרי הניפוק נעשית באמצעות 

 "לבנים" )בנזין, סולר, קרוסין(, להובלת "מזוט" ולהובלת ביטומן.

 חברה באמצעות מבוצעת ישראל דלקהנפט של  מוצרימהובלת  80% -מ למעלה הדוחלמועד  נכון

 דלק מטעם משנה מובילי ידי על נעשית( 20%-)כ ההובלה יתרת. ישראל דלק של מלאה בבעלות

מיכליות שלהם או של מי  יצי באמצעות הדלקים את המובילים ,הלקוחותידי -על או ישראל

  .6מטעמם

 וגז שיווק מוצרי נפט (3)

חברות דלק המורשות לרכוש  30-למעלה מ במרשמי הרשויותרשומות למיטב ידיעת דלק ישראל, 

גורמים )חברות, מוצרי נפט במישרין מבתי הזיקוק. להערכת דלק ישראל, פועלים בשוק עוד 

סוכנים, מפיצים, לקוחות סיטונאיים( אשר רוכשים מוצרי נפט מחברות הדלק המורשות 

ידיעת דלק ישראל, בתחום הגז הטבעי פועלות, נוסף על דלק  למיטב ומשווקים אותם ללקוחות.

 סופרגז כי    יצוין(. בנוסף  ודורגז  עושרד,  סופרגז,  אמישרגזפזגז,  )  טבעי  גז  שיווק  חברות  5ישראל, עוד  

גז רישיון ספק גז  קיבלה שותפות דלק 1.1.2018ביום  .הארץ בצפון"ד גטהקימה מתקן לאספקת 

כלי רכב בתחנות רכישת גפ"מ ושיווקו ללרכישת גפ"מ ושיווקו באמצעות מכלים נייחים וכן ל

הגפ"מ כמו כן, כאמור, לאחרונה רכשה דלק ישראל את חברות דלק גז, המתמחות בתחום  תדלוק.  

 הביתי.

 שינויים מהותיים בתחום הפעילות (ב)

במתן  הגברת התחרות בשיווק מוצרי דלקים ללקוחות הסופיים מתבטאת - הגברת התחרות (1)

ובגידול  אשראיהבמתן הנחות על מחירי הדלקים בתחנות, בתחרות על תנאי , הנחות לציי הרכב

תקנות משק הדלק כניסתן לתוקף של יצוין, כי . מתמשך במספר תחנות התדלוק וחנויות הנוחות

תקנות )להלן: "  2011-)קידום התחרות( )כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים(, תשע"ב

ודות )לפרטים נוספים א  להגברת התחרות אף יותר  ההוביל  1.1.2018יום  החל מ  "(דלקן אוניברסלי

 

  תש"ן. של מלאה בבעלות בת חברה 5
 חלק מההסכמים עם צדדים שלישיים מקנים להם את הזכות להוביל את מוצרי הדלק הנרכשים על ידם.  6
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חל איסור  1.1.2019כמו כן, החל מיום . להלן( (8)א()1.9.18 ףסעיתקנות דלקן אוניברסלי ראו 

 לשווק דלק באמצעות התקני תדלוק אשר אינם אוניברסליים. 

 הגברת התחרות בפעילות השיווק הישיר מתבטאת בעיקר במרווחי שיווק נמוכים יותר.

של  והקמה דלקים מושפעת בעיקר ממיקום מתקני האחסוןהאחסון וניפוק בפעילות התחרות 

וממחיר שירותי האחסון   מעלויות הובלת הדלקים אל הצרכן הסופי  ,חום זההחברות הפועלות בת

איננה  "(בז"אפז בית זיקוק אשדוד )להלן: "נכון למועד הדוח,  .(אשר הינו מפוקח)והניפוק 

. , אלא מאחסנת בעצמהבאשדוד פי גלילותשותפות משתמשת בדרך קבע בשירותי האחסון של 

הניפוק באיזור הצפון, יכול בית יחד עם דמי כתוצאה מהסרת הפיקוח ממחירי שער בז"ן  ,כן כמו

 הזיקוק בחיפה להתחרות בייבוא מוצרי דלקים.

 (8)א()1.9.18  ףסעיראו  לעניין זה  )  תקנות דלקן אוניברסלי  –  במשק הדלק  רגולטוריותהתפתחויות   (2)

  .להלן(

 מגבלות, חקיקה ותקינה (ג)

  1.9.17 פיםסעי. לפרטים ראו ותתקינה שונלחקיקה ול ,פעילות חברות הדלק כפופה למגבלות

 להלן.  1.9.18-ו

 ווברווחיות בתחום הפעילות בהיקף שינויים (ד)

 ירידההדלקים בעולם משפיעים באופן ישיר על מחירי הדלקים אותם משווקת דלק ישראל.    מחירי

 הנפט מוצרי מלאי בערכי ירידה בשל ישראל דלק ברווחיות לירידה גורמת הגולמי הנפט במחירי

, מאידך, דבר המשפיע לרעה על הרווחיות הגולמית שלה. שחיקת המרווחיםלוכן  ישראל דלק של

 כתוצאה ישראל דלק ברווחיות שיפור לוחיכול ל בעולם הגולמי הנפט במחירי עלייה של בעיתות

לכות אפשריות אחרות, לצד השגבוהים יותר,    במחירים  ישראל  דלק  של  הנפט  מוצרי  מלאי  ממימוש

יודגש בנוסף שככל שמחירי . מתגברות הנחותוהביקושים, תחרותיות עזה  ברמתירידה  כגון

בעלויות המימון כתוצאה מגידול  גדלותהדלקים עולים, כך גדל גם הצורך בצרכי ההון החוזר וכן 

 בהתחייבויות הפיננסיות. 

  קלה בכמויות הדלקים הנמכרות בפעילות מתחמי התדלוק והמסחר. ירידהבתקופת הדוח חלה 

  השלכות משבר הקורונה

בעקבות משבר הקורונה והגבלות התנועה שקבעה ממשלת ישראל, חלה בחודשים מרץ ואפריל 

אשר השפיעה באופן מהותי גם בכמויות הדלק הנצרכות בישראל,  ביותר ירידה משמעותית 2020

. , שירדו בהיקפןמכירות הדלק הסילוני לרבות  עלנמכרות על ידי החברה, על כמויות הדלקים ש

 להלן. )א(1.9.22ף סעיו לפרטים נוספים רא

 ףסעיב)כהגדרתו    לוורהלהלן גרף המתאר את תנודתיות מחירי תזקיקי הנפט )בנזין וסולר( במחיר  

  :2019ועד לדצמבר  2017מינואר להלן(  (1)ב()1.9.13
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והסכמי הניפוק הינם בדרך כלל  ,מרבית הסכמי החכירה ואחסון הדלקים הינם לתקופות קצרות

לתקופות בלתי קצובות ו/או ללא התחייבות לכמויות. מעבר של לקוחות לרכישת דלקים באופן 

אי חידוש הסכמים לאחסון דלקים כתוצאה, לניפוק במתקני ניפוק אחרים ו/או  ו/או   ז"אישיר מב

טון בהכנסות. בנוסף, בין היתר, מגידול בהיצע של מכלי האחסון בישראל, עלולים להביא לקי

להגדלת כמויות מלאי חירום עשויים  אשר יכללו דרישת חיוב שינויים במדיניות מדינת ישראל

  .להלן )ה(1.9.22ף סעילפרטים נוספים ראו  .על היקף פעילות האחסוןלחיוב להשפיע 

 במאפייני הלקוחותשינויים התפתחויות בשווקים ו (ה)

המצב הכלכלי במשק מ , לרבותפעילות דלק ישראל מושפעת מהתפתחויות שונות בשווקים

 הישראלי. 

ישראל, לפתח את תחנות התדלוק בשנים האחרונות קיימת מגמה של חברות הדלק, לרבות דלק 

גם מגוון שירותים כגון חנויות  ,בנוסף למוצרי דלקים ושמנים ,למתחמים קמעונאיים המציעים

  )ב(1.9.2 םפיסעיראו לפרטים נוספים נוחות, מסעדות ובתי אוכל, שירותי רחיצה לרכב וכו'. 

  להלן. 1.9.6-ו

, ולירידה 2020והחריף במהלך הרבעון הראשון של שנת  2019שהחל בסוף שנת  ,למשבר הקורונה

החדה במחירי האנרגיה בשווקים הבינלאומיים, הייתה השפעה מהותית לרעה על עסקי החברה 

  להלן. )א(1.9.22ף סעיראו פרטים נוספים בתחום הדלקים בתקופה זו. ל

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות (ו)

 להלן.  (8)א()1.9.18 ףסעיראו  אודות תקנות דלקן אוניברסלילפרטים 

  בהם החלים והשינויים בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי (ז)

  :הם בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי ,ישראל דלק להערכת

 .ורשת חנויות הנוחות פריסה ארצית של תחנות התדלוק (1)

 .לצד הפעילות המסחרית שילוב מוצלח של פעילות הדלקים (2)

 מיקוד עיסקי, התמחות ורמת מקצועיות גבוהה של מנהלים ועובדים, בכל התחומים. (3)

 איתור ושימור כוח אדם איכותי בעיקר לניהול ותפעול מתחמי התדלוק. (4)

כספיות, השקעות ובכלל זה ביצוע תמיכה במצבת התחנות הקיימת איתנות פיננסית המאפשרת  (5)

 .ככל הנדרש
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 יכולת גיוס כספים מן המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית. (6)

  .יכולת מתן אשראי ללקוחות (7)

אטרקטיביים באופן  למתחמי תדלוק אשר תנאיהםהסכמי שכירות עדכון ושיפור תנאים של  (8)

. כמו כן, מודדות במסגרת התחרות בשוק משתנההת מאפשריםשנותנים ביטוי לגודל החברה וה

 .אסטרטגיים תדלוקשאיפה לזכויות קנייניות במתחמי 

 . ולהוביל אותם ללקוחות הסופיים יכולת לאחסנםהו לסוגיהם מוצריםהדלקים והזמינות  (9)

 יכולת תחרותית במחירים המוצעים במכרזים של הלקוחות המוסדיים המשמעותיים.  (10)

, מערך גביה ובקרת אשראי מפותח ומערך בקרת מתחמים מערכי שיווק ולוגיסטיקה מפותחים (11)

 . מפותח

השיווק הישיר, גורמי הצלחה חשובים נוספים הינם מוניטין, ידע ומקצועיות, מערכות בפעילות  (12)

 אנושי. בקרת איכות והון

קמעונאות, וכן פעילויות נוספות, נוכח הסינרגטיות לתחום האנרגיה ו –הרחבת פעילויות עסקיות  (13)

 התחזיות למשק הדלק.

 תחום הפעילותבשינויים במערך הספקים וחומרי הגלם  (ח)

 . להלן   1.9.13  ף סעי ראו  לפרטים נוספים  

  תחום הפעילות:מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים ב (ט)

 , בין היתר,העלויות הכספיות הגבוהות הכרוכות באיתור והקמת תחנות תדלוק, המושפעות (1)

  .מהסטנדרטים הנדרשים בבניית תחנות

 רישוי תחנות תדלוק והקמתן וכן לשם רישוי מתקני אחסון וניפוק.משך הזמן הרב הדרוש לשם  (2)

ודרישות   ואיכות סביבה  , כיבוי אשלרבות חקיקה ותקינה בנושאי תכנון ובניה  ,הקשחת הרגולציה (3)

 .שירותולמבנים, תעשיה וסביבה  נגישותבעניין ותקנות  םחוקי וכן בנושאים אלו, משטרת ישראל

 תיקות בכל תחומי פעילותן. והתחרות מול חברות הדלק הו (4)

הצורך במקורות אשראי בהיקפים ניכרים לצורך מימון רכישות מלאי מוצרי הנפט, מתן אשראי  (5)

 למפעילי התחנות וללקוחות ציי הרכב. 

חסם כניסה עיקרי לפעילות השיווק הישיר הינו חוסן פיננסי הנדרש מחברת שיווק המשווקת  (6)

מוצרים המיוצרים על ידה, וזאת כתוצאה מהצורך להעניק אשראי ללקוחות בשל מחירי הדלקים 

 הגבוהים והיטל הבלו על הסולר. 

 מחסום היציאה העיקרי בפעילות מתחמי התדלוק והמסחר הוא קיומם של חוזי (7)

 מחסומי היציאה העיקריים בפעילות האחסון ירה/הפעלה עם בעלי קרקעות/תחנות.שכירות/חכ

וכן ההתחייבויות והמגבלות שנטלה על עצמה   ,והניפוק הם ההשקעה המהותית שבוצעה במתקנים

 להלן(. )ג(1.9.19 ףסעיראה דלק ישראל במסגרת רכישת המסופים )

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם (י)

, ועתיד להפוך, להערכת הולך וגדלבישראל  כמקור אנרגיה לתעשייה גז טבעיהשימוש ב -גז טבעי (1)

אשר יחליף את מרבית השימוש תחבורה לו, למקור אנרגיה משמעותי ביותר לתעשייה החברה

כתוצאה מהמעבר עד כה  . נכון למועד הדוח, הפגיעה ברווחיות דלק ישראלוגפ"מ סולר, במזוט

 אכן יתרחב והגז הטבעי ישמשככל שהשימוש בגז הטבעי  , אךלשימוש בגז הטבעי אינה מהותית

על עסקי דלק לרעה להיות לכך השפעה מהותית  ה, עלולגפ"מלו רהתחבולגם כתחליף לסולר 
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ף סעילעיל ו )א(1.9.1ף סעיישראל בתחום הגז הטבעי ראו  דלקפעילות לפרטים אודות ישראל. 

 להלן. 1.9.4

אישרה ממשלת ישראל שימוש בגפ"מ לתדלוק כלי  2003בשנת  -פיים להנעת רכביםיתחל מוצרים (2)

מנועי כלי רכב המונעים באמצעות בנזין והסבת  ("גפ"מ אוטומטיבירכב בתחנות תדלוק )להלן: "

תחנות התדלוק של דלק  רשתגפ"מ אוטומטיבי. נכון למועד הדוח,  למנועים הפועלים על בסיס

 הצפוי 2020ובשנת  ,אוטומטיבי ק כלי רכב בגפ"מתחנות תדלוק בהן ניתן לתדל 9ישראל כוללת 

חליפיים . כמו כן, החלו להימכר בשנים האחרונות כלי רכב תחנת תדלוק אחת נוספתלהתווסף 

בכלי משמעותית נכון למועד הדוח, לא חלה התפתחות  לכלי הרכב המונעים באמצעות דלקים.

ככל  מכירות הדלקים של דלק ישראל.אשר משפיעה באופן מהותי על כאמור הרכב החליפיים 

שתחול התפתחות משמעותית כאמור, יהיה בה כדי להוות איום על מכירות הדלקים בתחנות 

יכולה להעריך את מידת ההשפעה, אם וככל שתהיה, על  החברה אינה ,יחד עם זאתהתדלוק. 

  .מכירות אלומבתחנות התדלוק ועל רמת הרווחיות  דלק ישראלמכירות הדלקים של 

 מיום 2790' מס ממשלה להחלטת בהמשך) 5327' מס ממשלה החלטתפורסמה  13.1.2013ביום 

במסגרתה הוחלט לקדם הפעלת תוכנית לאומית לפיתוח תחליפי נפט בתחבורה,    בנושא  (30.1.2011

למקורות אנרגיה חליפיים לנפט, ולאפשר  2025 – 2013מעבר התחבורה בישראל בשנים  את

ושל  2020בשנת  30% -ל משקל הנפט כמקור אנרגיה בישראל בשיעור של כהיתכנות ההפחתה ש

בהמשך להחלטה זו, בהתאם לתחזיות הצריכה וככל שהמעבר כדאי כלכלית.    ,2025בשנת    60%  -כ

בנושא תכנית לאומית לתחבורה חכמה,  2316 מס' ת ממשלההחלטפורסמה  22.1.2017ביום 

ותעשייה בתחום התחבורה החכמה בישראל ולייעל את מערך עודד מחקר ופיתוח, יזמות    שמטרתה

באמצעות עידוד שילובן של טכנולוגיות מתקדמות בתחום התחבורה, לרבות כלי רכב  ,התחבורה

אוטונומיים, חשמליים ומקושרים, מודלים שיתופיים, טכנולוגיות ניטור ועיבוד מידע תחבורתי 

ביא למיצוי התועלות הכלכליות והחברתיות לה, וותפיסות חדשניות בהפעלת שירותי תחבורה

הגלומות בטכנולוגיות אלו, בדגש על הפחתת השימוש בנפט, הקטנת הגודש בדרכים ויוקר המחיה, 

. החלטה זו קובעת שיפור הבטיחות בדרכים, שמירה על הסביבה ופיתוח התעשייה הטכנולוגית

במסגרת התכנית הוקם   מטרות אלה.למימוש    2021ועד    2017תקציב ייחודי אשר יושקע בין השנים  

, 2019  לחודש ספטמברנכון  מרכז ניסויים למרכזי פיתוח וחברות הזנק בתחום התחבורה החכמה,  

ביצוע פיילוטים  הטמעת התכנית, לרבות באמצעותלעוסק משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 

להצלת ישראל התכנית הציג משרד האנרגיה את " 9.10.2018ביום  בתחום התחבורה החכמה.

 באופן הדרגתי עד להפסקתו , שעיקרה צמצום השימוש במוצרי דלק מזהמים"מאנרגיה מזהמת

 )ז( לעיל(.1.7.29 ףסעי)לפירוט נוסף ראו גם  תוכנית זו מציגה יעדים לענפים השונים .2030שנת ב

בענף התחבורה, המטרה היא הפסקת צריכת מוצרי דלק מזהמים בתחבורה היבשתית ומעבר 

, תכנית המוצעתימוש בכלי רכב חשמליים וכלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס )גט"ד(. בהתאם ללש

. מצב זה יתאפשר לישראל תיאסר כניסת כלי רכב המונעים בבנזין או בסולר 2030החל משנת 

כלי רכב מסך מכירות כלי הרכב הפרטיים בישראל יהיו   27,000-כ  2022באופן הדרגתי, כך שבשנת  

  ן.מיליו 1.4-כ 2030-וב 665,000-כ 2028, בשנת 177,000-כ 2025חשמליים, בשנת 



 

 413 -א  

בענף התעשייה, המטרה היא הפסקת השימוש במזוט, גפ"מ וסולר והחלפתם במקורות אנרגיה 

חיבור צרכנים   –המשך צריכת גז טבעי, ובתעשייה הקלה    –יעילים ונקיים יותר. בתעשייה הכבדה  

 .7לרשת חלוקת הגז הטבעי

  מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו (יא)

 . להלן 1.9.7ף סעיראו לתיאור התחרות בתחום 

  מוצרים ושירותים 1.9.2

ה בתחום הפעילות כוללים ייד-והשירותים הניתנים עלהמוצרים המשווקים על ידי דלק ישראל 

 בעיקר את המוצרים והשירותים הבאים:

 מוצרי דלקים ושירותים אחרים  (א)

 וגז טבעי תזקיקים )"מוצרים לבנים"( (1)

 משמש כדלק לכלי רכב בעלי מנוע בנזין ומשווק בעיקר בתחנות דלק.  – בנזין לסוגיו

 משמש בעיקר לתדלוק כלי רכב בעלי מנוע דיזל, אוניות וכן לחימום ולתעשייה.  – סולר

 .גפ"מ אוטומטיבילתדלוק כלי רכב המונעים באמצעות  כגז בישול, כדלק תעשייתי ומשמש    –גפ"מ  

 משמש בעיקר לחימום בתעשייה ולחימום ביתי.  –נפט )קרוסין( 

 משמש לתדלוק כלי טיס. – דס"ל )דלק סילוני(

 לתעשייה ולכלי תחבורה. משמש – גט"דגז טבעי/

 שארית )"מוצרים שחורים"( (2)

 משמש בעיקר כדלק לתעשייה, לאוניות וליצור חשמל.  – מזוט

 מוצרים תעשייתיים (3)

כגון: שמני מנוע, שמני סיכה,  יהיומוצרי לוואי לרכב ולתעשמשווקת שמנים רוכשת ודלק ישראל 

  .משחות סיכה

 שירותים לכלי שיט (4)

 שירותי ספנות בע"מ עוסקת במתן שירותים לכלי שיט בנמלי ישראל באמצעות קמור דלק ישראל

 .וכן בתדלוק אוניות בנמל חיפה ובנמל אשדוד, באמצעות מכליות כביש של דלק ישראל

 םמוצרים קמעונאיי (ב)

דלק ישראל משווקת בחנויות הנוחות, תחת המותג "מנטה", מוצרים קמעונאיים שונים כגון מוצרי 

, בין היתר, השירותים בחנויות הנוחות כולליםבנוסף,  מזון, משקאות, סיגריות ומוצרים נוספים.

ואינטרנט כגון: טעינת מכשירים סלולריים )משיכת מזומנים, שירותים מתקדמים  רותייש

 לרשויות שונות , שירות תשלומיםאיסוף חבילותאחסנה ו, שירותי רותי דואר ישראלי, ש(אלחוטי

מרבית חנויות מנטה הינן מוצרים נלווים לרכב. משווקים , במרבית תחנות התדלוק כמו כןועוד. 

 160 -כ הפעילה דלק ישראל 31.12.2019נכון ליום . באמצעות דלק מנטה ,ישראלבהפעלת דלק 

 חברת קפה ומוצרי מזון תחת מותג קיימת נקודה לממכר חנויות הנוחותבמרבית . נוחותחנויות 

   .חנויות נוחות מופעלות ע"י זכיינים 25-כהדוח, נכון למועד  .קפה ג'ו

 
 ts/news/plan_2030שלחhttps://www.gov.il/he/departmen  - 9.10.2018פרסום מיום   –אינטרנט משרד האנרגיה   אתר  7
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 ניפוק שירותי (ג)

)א( מתקניה: ארבעת ב דלקים מסוגים שונים מנפקת פי גלילות,שותפות , באמצעות דלק ישראל

כאמור ) גט"דלדחיסת וניפוק מתקן הוכן גז טבעי מ בנזין, סולר וקרוסין מנופקיםמתקן אשדוד ב

מנופק סולר  באר שבע ןמתקב ; )ג(סולרובנזין  מנופקיםבמתקן חיפה  ; )ב((לעיל )א(1.9.1 ףסעיב

את המעבירות  ירושלים מנופק סולר בלבד. הניפוק מבוצע למיכליות כביש  ממתקן  )ד(    -ו  ;וקרוסין

אמצעות או בהמובילות את הדלקים ללקוחותיהם  שראל(  הדלקים לחברות הדלקים )לרבות דלק י

-כ)לעומת    אלפי ק"ל מוצרי דלקים  2,979-וכמארבעת המתקנים  נופקו    2019ת  הזרמה ישירה. בשנ

במכליות מוצרי הדלק שנופקו מהיקפי  45%-כ במתקן אשדוד (: )א(2018בשנת  אלפי ק"ל 3,134

- במתקן באר שבע כ ; )ב((2018בשנת  46%-)לעומת כדלק ישראל נופקו ל 2019בשנת  ובהזרמה

 ; )ג((2018בשנת    41%-דלק ישראל )לעומת כנופקו ל  2019בשנת  מוצרי הדלק שנופקו  מהיקפי    40%

 -כ דלק ישראל )לעומתנופקו ל 2019בשנת  מוצרי הדלק שנופקומהיקפי  30%-במתקן ירושלים כ

דלק נופקו ל,  2019בשנת    מוצרי הדלק שנופקומהיקפי    92%-במתקן חיפה כ)ד(  -ו  ;(2018בשנת    34%

  (.2018בשנת  87% -ישראל )לעומת כ

 אחסון שירותי (ד)

 ישראל מדלק ניפוק שירותי המקבלות הדלק חברות עבורהאחסון כוללים אחסון תפעולי  שירותי

, אחסון מלאי בטחוני עבור מדינת ישראל, גלילות  פי  שותפות, באמצעות  עצמה(  ישראל  דלק)לרבות  

 וגופים "ןבז, החשמל)חברת  ישראל דלק ללקוחות אחסון מיכלי החכרתאחסון מסחרי באמצעות 

 דלקים  של אשדוד במתקן מעבר מכלי בארבעה)אחסון "במעבר"(  זמני ואחסון( אחרים מסחריים

 .הארץ ברחבי"ד קמ ללקוחות ישירות המוזרמים

תוספים לדלקים על מנת שאלו יעמדו  ,גלילות פי שותפות, באמצעות מוכרת דלק ישראלכמו כן, 

בתקנים של מכון התקנים הישראלי, וכן נותנת שירותי תיסוף של התוספים לדלקים המנופקים 

 ידה.-על

 ייצור ומכירת חשמל (ה)

מפעילה כיום , בעקבותיה. תחנות הכוח הושלמה עסקת רכישת  29.12.2019כאמור לעיל, ביום 

באמצעות   ,בשורקח נוספת  וכתחנת  ואחת באשקלון  ח  ותחנת כ  -  בארץח  ותחנות כשתי  ישראל  דלק  

כוח התחנות נמכרו בהתאם להסכם  .שתי תחנות הכוח פועלות באמצעות גז טבעי.. חברות בנות

ים )שהעניקה דלק תחנות כח לחברות המפעילות את תחנות הכח בסעיפ  הבעלים  הלוואותביחד עם  

 המניות  והון  הוןה  ישטר,  הבעלים  הלוואות  בגין  הכוללת  . התמורההון  ישטרולהלן(    (2)-ו  (1)קטנים  

 נוספת נקבעה בהסכם תמורה וכן למוכרת במזומן שולמה אשר, ח"ש מיליוני 474 -כ הינה

 שהוגדרו בהסכם. אירועים בקרות מותנית אשר ח"ש מיליוני 65 עד של בסך המסתכמת

, ישראלבבעלות מלאה של דלק  בת  תחנת כוח באשקלון: חברת אי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ, חברה   (1)

מגה וואט, כאשר רוב התפוקה של  87 -תחנת כוח באשקלון לייצור חשמל בהיקף של כ מפעילה

ן, שהחברה החזיקה בחלק באשקלו IDEתחנת הכוח מיועד לצרכי מתקן ההתפלה של חברת 

, והיתרה נמכרת ללקוחות פרטיים ולחברת החשמל. תחנת הכוח 2020ממניותיה עד לחודש מרץ 

שנים  22.5-ותקופת אספקת החשמל למתקן ההתפלה נקבעה ל 2008החלה לפעול בחודש ינואר 

מל. (. לתחנת הכוח רישיונות קבועים לייצור ואספקת חש2027)התקופה תסתיים בחודש יוני 

 להלן. 1.10.1ראה סעיף  IDE-לפרטים אודות מכירת החזקות החברה ב
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פי הסכם עם שותפות ים תטיס -תחנת הכוח פועלת באמצעות גז המסופק לה ממאגר תמר, על

 ועם תחילת ההזרמה ממאגר תמר,B -)בעקבות הירידה ביכולת האספקה ממאגר מרי  2005משנת  

 האספקה נעשית ממאגר תמר(.  2013-החל מ

מלאה ה ה"(, חברה בת בבעלותדלק שורקתחנת כוח בשורק: אי.פי.פי דלק שורק בע"מ )להלן: " (2)

 . מגה וואט 140 -כוח בשורק לייצור חשמל בהיקף של כתחנת  מחזיקה ומפעילהישראל של דלק 

בשורק,  דן קפיטלחברת כמחצית מהתפוקה של תחנת הכוח מיועדת לצרכי מתקן ההתפלה של 

והיתרה נמכרת ללקוחות פרטיים ולחברת החשמל. תחנת הכוח החלה לפעול בחודש ספטמבר 

. לתחנת הכוח 2037ותקופת אספקת החשמל למתקן ההתפלה מסתיימת בחודש מאי  2017

 רישיונות קבועים לייצור ואספקת חשמל.

וכן באפשרותה לפעול  לוויתןתפות הכוח פועלת באמצעות גז טבעי המסופק לה על ידי שו תחנת

 באמצעות סולר, המשמש כדלק משני לגיבוי, בהתאם לתקנות משק החשמל ודרישות הרישיון. 

דלק שורק קשורה בהסכם מימון עם קבוצת גופי מימון בהובלת בנק הפועלים בע"מ להקמת תחנת 

מיליון ש"ח. ההלוואה ניתנה   468-כ  הינה    31.12.2019שיתרתה נכון ליום ,  2016הכוח מחודש יולי  

שנה. להבטחת פירעון ההלוואה, משועבדות זכויותיה של דלק שורק בתחנת הכח  17לתקופה של 

על כתב ערבות בסכום . בנוסף, חתמה החברה שטרם הונפק זכויות ההון הרשום של דלק שורקו

 סטייה, ההקמה עלויות פער המחירים למתקן ההתפלה, עם בקשר ש"ח, מיליון 620 של מרבי

האחריות אשר ניתנה על ידי קבלן ההקמה  לתקופת וכן ההקמה לקבלן הנוגעת ההקמה מתקציב

  .עמידה בהנחות אינפלציה-אספקת גז ואי-לאחר מסירת תחנת הכוח, אי

 םורווחיות מוצרים ושירותי הכנסות פילוח 1.9.3

שיעור הו,  2019  עד  2017  בשניםהכנסות דלק ישראל ממוצרי הדלקים והשמנים  פרטים בדבר    להלן

  (:בלו ובניכוי כולל) הקבוצההכנסות סך מהאמורות הכנסות שהיוו ה

 תחום מהכנסות%  הקבוצה מהכנסות% 
 הפעילות

 במיליוני מכירות סך
 "חש

  המוצר

 בלו כולל בלו בניכוי בלו כולל בלו בניכוי בלו כולל בלו בניכוי

 דלקים 9,287 4,375 94.5 89.1 67.7% 49.7%
 2019 ושמנים*

 דלקים 9,433 4,558 95.2 90.5 72.5 56.1
 2018 ושמנים*

 דלקים 8,534 3,666 94.7 88.5 72.9 53.6
 2017 ושמנים*

 

 * עיקר ההכנסות הן ממכירת דלקים.  

שמחיר המכירה שלהם לצרכנים מפוקח אינם שונים שיעורי הרווחיות התפעולית של דלקים 

 ישראל דלק. שיעור הכנסות מהותית מאלו של דלקים שמחיר המכירה שלהם אינו מפוקח

 2017  -ו  2018,  2019הסתכם בשנים    הקבוצהמתוך סך הכנסות    )ללא בלו ומע"מ(  ממוצרים בפיקוח

 , בהתאמה.33.2% -ובכ 31.8%-בכ 32.1%-בכ
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  מוצרים חדשים 1.9.4

וכן  דלק גז טבעיחברת באמצעות גז טבעי וגט"ד החלה לשווק דלק ישראל : שיווק גז טבעי וגט"ד (א)

באופן שוטף , והיא פועלת  וחברות דלק גז  דלק גזשותפות  לפעילות בתחום הגפ"מ באמצעות    הנכנס

ובסולר  , בגפ"מלשימוש בגז טבעי במקום שימוש במזוט למעברלאיתור לקוחות פוטנציאליים 

ולהתקשרות עמם בהסכמים לאספקת גז טבעי וגט"ד. נכון למועד הדוח, התקשרה דלק ישראל עם 

דלק ישראל . יצוין, כי במסגרת זו, מציעה וגט"ד מספר לקוחות בהסכמים לאספקת גז טבעי

רותים מלאה הכוללת אספקת גז טבעי באמצעות תשתיות הולכה לגז טבעי, ללקוחות חבילת שי

הסבת מתקנים והתאמתם לגז טבעי )ככל הנדרש( וכן אספקת גט"ד באמצעות מכליות כביש. 

להשגת אישורים רגולטורים הנדרשים לפעילות זו )נכון דלק ישראל במהלך שנת הדוח, פעלה 

הסכמי לחתימת בניית תשתיות כבסיס לו דרשים(למועד הדוח טרם התקבלו כל האישורים הנ

 לעיל(.  )א(1.9.1 ףסעיראו התקשרות לשיווק גז טבעי )

דלק ישראל מספקת בפועל גז טבעי בצנרת באמצעות זכייני רשתות חלוקה. דלק נכון למועד הדוח,  

, שותפות דלק קידוחיםאשר בכללם נמנית ) שותפי תמרעם  3.12.2013ישראל התקשרה ביום 

(, בהסכם לרכישת גז טבעי המוכרים)להלן בס"ק זה: " ת החברה(ציבורית מוגבלת בשליט

 "(. ההסכם" או "ההסכם לרכישת גז טבעימפרויקט תמר )להלן בס"ק זה: "

שנים או במועד בו  7 -ותסתיים בתום כ 2015החלה בחודש מרץ תקופת ההסכם  :תקופת ההסכם (1)

זה:  )א( , לפי המוקדם )להלן בס"ק(BCM 0.46) דלק ישראל תצרוך את הכמות החוזית הכוללת

 "(.תקופת ההסכם"

( Take or Payדלק ישראל לרכוש או לשלם )במסגרת ההסכם, התחייבה   :Take or Payהתחייבות   (2)

התחייבות )להלן: " בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכםבעבור כמות שנתית מינימלית של גז 

. בהסכם נקבע כי במשך תקופת ביניים עד להשלמת הגדלת קיבולת האספקה של "(TOP-ה

אספקת הגז לדלק ישראל ,  "(תקופת הביניים)להלן "מערכת הטיפול וההולכה של פרויקט תמר 

העת, לאחר אספקת הגז ללקוחות  תהיה בכפוף לכמויות הגז שתהיינה זמינות למוכרים באותה

תקופת –מצד דלק ישראל.  TOPוללא התחייבות    של פרויקט תמר, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם

אספקת הגז לדלק ישראל במסגרת  1.3.2020החל מיום , ו29.3.2020הביניים הסתיימה ביום 

 לתוקפה. של דלק ישראל נכנסה TOP-ןהתחייבות ה (Firmההסכם מתבצעת על בסיס מחייב )

-(, הכולל "מחיר רצפה" וBrentוצמד למחירי הברנט )משנקבע בהסכם מחיר הגז  :מחיר הגז  (3)

מחיר הרצפה  הדוח, אישור "מחיר תקרה", הכל בהתאם לנוסחה שנקבעה בהסכם. נכון למועד

 גבוה משמעותית ממחירי השוק.

סכום הרכישה המצטבר בתקופת ההסכם )בהתבסס על הערכת דלק ישראל לגבי   להערכת החברה, (4)

מיליון דולר  100 -( עשוי להסתכם בכומחירה כמות הגז הטבעי שתירכש במהלך תקופת האספקה

מתוך   MMBTU 1,335,100עד היום, צרכה דלק ישראל במסגרת ההסכם כמות גז של  .ארה"ב

 .MMBTU 16,500,000של כמות חוזית 

ידי -ובהר כי היקף הרכישות בפועל יגזר ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל עלי

  דלק ישראל ומחיר הברנט.

מגעים לתיקון אפשרי של ההסכם: נכון למועד אישור הדוח, מתקיים משא ומתן בין דלק ישראל  (5)

כם, ובכלל זאת ובין שותפי תמר לגבי תיקון להסכם, שעיקרו צמצום הכמויות במסגרת ההס

 של דלק ישראל. TOP-הקטנת התחייבות ה
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ולקבלת שירותי הולכת גז  גז טבעילהזרמת בהסכמים  התקשרה עם נתג"זדלק ישראל  ,כןכמו  (6)

 . טבעי ללקוחות

ההערכות דלעיל ביחס להיקף הכספי הכולל של ההסכם, כמות   -אזהרת מידע צופה פני עתיד 

מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעותו  האפשרי להסכם ותוכנוהתיקון  ,הגז הטבעי שתירכש

חוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש א ל32ף סעיב

באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים, כולם 

צריכת הגז הטבעי על ידי דלק ישראל, מחיר הגז או חלקם, שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי 

 . וכיוצ"ברגולציה שיקבע בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם, מחירי הברנט, 

בתחום הגז כפופה לקבלת אישורים רגולטורים שונים, בין היתר,  ישראל דלק, כי פעילות יצוין

והבנייה,  וחוק התכנון , חוק משק הגז הטבעי1989 -תשמ"טהמכח חוק הגז )בטיחות ורישוי(, 

, אשר דלק גז טבעיחברת  שם  -עלהתקבל רישיון ספק גז טבעי דחוס    2016בשנת    .1965  –"ה  התשכ

התקבל רישיון לרכישה ושיווק של  10.1.2018וכן ביום  הוארך לתקופה נוספת במהלך שנת הדוח

עד ליום   –רישיון  תוקף ה  .דלק גזשותפות  על שם   גפ"מ במכלים נייחים ולכלי רכב בתחנות תדלוק

 לקראת סוף שנה זו תפעל דלק ישראל לחידוש רישיון הגפ"מ.. 31.12.2020

מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.  –אזהרת מידע צופה פני עתיד 

 דלקייתכן שבפועל היקף ההשקעה כאמור לעיל יהיה נרחב או מצומצם יותר מהמוערך על ידי 

החברה , בין היתר, בשל שינויים רגולטורים והתרחשות אירועים אחרים שאינם בשליטת  ישראל

 .ישראל דלקאו בשליטת 

הושלמה עסקת מכירת דלק תחנות כוח, וכיום   29.12.2019: כאמור, ביום  חשמלתחנות כח לייצור   (ב)

 )ה(1.9.2 ףסעימחזיקה דלק ישראל בשתי תחנות כוח, באשקלון ובשורק. לפרטים נוספים ראו 

 לעיל.

 לקוחות  1.9.5

 לקוחות דלק ישראל ניתנים לסיווג למספר קבוצות:  (א)

 תחנות התדלוק וחנויות הנוחותפעילות לקוחות  (1)

 נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: לקוחות אלו

פרטיים, הרוכשים מוצרי דלק, שמנים או מוצרים קמעונאיים בתחנות התדלוק ובחנויות  לקוחות .א

את המחיר הדלקים והשמנים    יעבור מוצרהלקוחות משלמים  הנוחות המופעלות ע"י דלק ישראל.  

ף סעיכמפורט באוקטן מצוי תחת פיקוח  95, כאשר המחיר עבור בנזין הקבוע בכל תחנה

המכירה  והתשלום מתבצע בדרך כלל במזומן או באשראי. הפער בין מחיר להלן, (2)ב()1.9.18

ללקוח הסופי לסכום המצטבר של מחיר הדלק בשער בז"ן, תוספת הבלו ותשלומים עבור שירותי 

שיווק". בתחנות המופעלות ע"י מפעיל חיצוני תשתית מכונה "סל הוצאות השיווק" או "מרווח ה

 ; נקבע מחיר המכירה בהסכם בין הצדדים, כאשר את המחיר ללקוחות מזדמנים קובע המפעיל

הנמנים על לקוחות עסקיים הכוללים ציי רכב המנויים על שירות ה"דלקן", לקוחות מכרזים ) .ב

בחוזי הפעלה מטעם דלק ישראל "דלקנים"( וכן תחנות תדלוק הקשורות עם דלק ישראל  הלקוחות  



 

 418 -א  

. לקוחות אלה נבדלים מהצרכנים הפרטיים 8ובחוזי אספקה לרכישות מוצרי דלק ושמנים ממנה

  בעיקר בתנאי האשראי )הארוכים יותר( שהם מקבלים ובהנחה הניתנת ללקוחות העסקיים.

)בשל קיומו של נטול עופרת הינו סכום קבוע  95המרבי בבנזין  השיווקמרווח העובדה כי בשל 

הבנזין/הבלו,  (, שאינו מושפע מתנודתיות במחיריוצו הקובע את שיעור העדכון פיקוח ממשלתי

 אשראי  גידול של בעתות האשראי סיכוני על מובנה פיצוי איןשאינם בפיקוח,  במוצריםוכך גם 

 ילהרג העסקים במהלך כי, יצוין .עקב עליות מחירי הדלקים והעלאת מרכיב הבלו הלקוחות

( 1: )למספר מטרות תחנות לבעליהלוואות  המעניק ישראל דלק, הדלק בשוק למקובל ובהתאם

 נפרעות אלו הלוואות. הקרקע רכישת לצורך( הקרקע)רוכש  שלישי לצד הלוואה - יזמות הלוואות

 מסחריות  הלוואות(  2; )התחנה לבעל  המגיעים  העתידיים  השכירות  דמי  קיזוז של  בדרך  רובפי  -על

הלוואות אלה  .אספקה או שכירות בהסכם תחנה בעל עם התקשרות לחידוש הסכמים במסגרת

נפרעות בדרך של קיזוז דמי השכירות השוטפים לבעל התחנה או נפרעות כנגד תקבולי מזומנים 

של מפעילי תחנות )מטעם דלק  )המרת יתרת חוב להלוואה( ( הסכמים לפריסת חוב3שוטפים; )

מסחריות מגובות בשעבוד מקרקעי ההלוואות ההלוואות היזמות ו עיקרישראל או עצמאיים(. 

 נכון האמורות ההלוואות יתרת סךחנה, ועיקר ההלוואות בגין פריסות חוב הינן ללא בטוחות. הת

 .ש"ח מיליון 35 -כ הינו 31.12.2019 ליום

 הישיר השיווק עילותפ לקוחות (2)

( מסחריות חברות וכן ממשלתיות)חברות  מכרזים לקוחות, פרטיים לקוחות כוללים אלולקוחות 

 . וכדומה תשתיות קבלני, תעשייה מפעלי כגון עסקיים ולקוחות

 והניפוק האחסון פעילות לקוחות (3)

 הבטחון משרד, "דקמ)ממשלתיים  ולקוחות (הדלק חברות)לקוחות פרטיים  כוללים לקוחות אלו

במסגרת פעילות האחסון והניפוק, מסופקים שירותי אחסון וניפוק גם לדלק  .9(וחברת החשמל

 ישראל עצמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ומשרד"ל צה לרכבי תדלוק שירותי ומתן דלקים לניפוק הביטחון משרד של במכרז זכתה ישראל דלק זכתה 29.7.2013 ביום  8
 להארכת הביטחון משרדניתנה לש אופציה שהוארכו בעקבות מימוש , שנים 3 למשך, שלה הדלק תחנות ברשת הביטחון

תקופת מתן השירותים במסגרת המכרז הוארכה פעם נוספת על ידי משרד הבטחון עד לפרסום .  נוספות  בשנתיים  ההתקשרות
 מכרז חדש בקרוב. 

 לעיל.  8ראו הערת שוליים מס'   9
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  לקוחות סוגי לפי בתחום המכירות התפלגות (ב)

 סוג  לפי  2017-ו  2018,  2019  בשנים(  בלו)כולל    והמסחר  התדלוק  במתחמי  המכירות  התפלגות  להלן (1)

  :(שנה באותה במתחמי התדלוק והמסחר הכנסות מסך ובשיעור ח"שליוני י)במ הלקוחות

 
 

 ללקוחות ציי הרכבישראל  דלקבאמצעות התחנות ברשת  הדלקיםפירוט התפלגות מכירות  להלן (2)

 : 12לפי ותק הלקוחות / משך חוזה ההתקשרות הסופיים

 סכום עסקאות נטו ותק

 65 (2%שנה אחת )

 637 (19.9%שנתיים עד חמש שנים )

 2,497 (78.1%מעל חמש שנים )

 3,199 (100%סה"כ )

לפי סוג  2017 -ו 2018, 2019השיווק הישיר )כולל בלו( בשנים  פעילותלהלן התפלגות המכירות ב (3)

  (:שנה באותה מהמכירות בפעילות השיווק הישיר הכנסות מסך בשיעורלקוחות )ה

 

 הרווחיות התפעולית ממכירות ללקוחות מכרזים וללקוחות דלקנים אינם שונים מהותית.  שיעורי  10
 יובהר. אלו תחנות באמצעות הדלקנים ללקוחות מכירות, היתר בין, כוללותבאספקה /בהפעלה לתחנות ישראל דלק מכירות  11

 דלק  מכירות  את  אלא  הדלקנים  ללקוחות  אלו תחנות  מכירות את  מייצגים  אינם  בטבלה כמפורט  המכירות  אודות  הנתונים  כי
 .לתחנות ישראל

 רשת באמצעות האמורים ללקוחות המתבצעות המכירות כלל הינן בטבלה המוצגות הסופיים רכב ציי ללקוחות מכירותה  12
 המכירות  בהכרח  ואינן,  באספקה  ותחנות  ישראל  דלק  מטעם  שלישי  צד  בהפעלת  שהינן  תחנות  לרבות  ישראל  דלק  של  התחנות

 אלישר דלק בהפעלת תחנות באמצעות המתבצעות דלקנים ללקוחות מכירות. ישראל דלק של הכספיים בדוחות המוכרות
 צד  בהפעלת  שהינן  תחנות  באמצעות  המתבצעות  דלקנים  ללקוחות  מכירות  ואילו,  הכספיים  בדוחות  כהכנסות  במלואן  מוכרות
  .התחנה בעל מול אל שנעשית להתחשבנות בהתאם בחלקן רק מוכרות באספקה ותחנות ישראל דלק מטעם שלישי

2017 2018 2019 

 הלקוחות סוג
% מסך -ב

 הכנסות
 התחום

 ליונייבמ
 ח"ש

% מסך -ב
 הכנסות
 התחום

 ליונייבמ
 ח"ש

% מסך -ב
הכנסות 
 התחום

 ח"ש ליונייבמ

38% 2,418 38% 2,667 38% 2,530 
)לרבות  עסקי

, מכרזים
 10(דלקנים

 / בהפעלה תחנות 1,820 27% 1,764 25% 1,406 22%
 11באספקה

 פרטיים 2,337 35% 2,570 37% 2,573 40%

 "כסה 6,687 100% 7,001 100% 6,397 100%
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 התפלגות המכירות בפעילות האחסון והניפוק לפי סוג הלקוחות: (4)

 2018בשנת  64%-)לעומת כ 61 % -היה כ 2019שעור המכירות ללקוחות שאינם ממשלתיים בשנת 

(, 2017 בשנתו 2018בשנת  41%-לדלק ישראל )לעומת כ 38% -( ומתוכם כ2017בשנת  69% -וכ

 (.2017בשנת  %13-וכ 2018בשנת  %63-)לעומת כ %39-וללקוחות ממשלתיים כ

 שיווק והפצה 1.9.6

 תמציתי של דרכי השיווק של דלק ישראל:להלן תיאור 

 שיווק בתחנות התדלוק (א)

דלק ישראל מקדמת את מוצריה ושירותיה במספר אמצעים: הנחות, מבצעים   –  שיווק לקהל הרחב

שימוש במקדמי מכירות ופרסום  ,, מועדוני לקוחותארציים או נקודתיים בתחנות ספציפיות

באמצעי התקשורת. בנוסף, דלק ישראל משקיעה בתחזוק ושיפור תחנות התדלוק והשירות הניתן 

מגוון השירותים הניתנים לעדכון והעשרת זותן, וכן פועלת בהן, שיפוץ תחנות ותיקות ושיפור ח

 בתחנות. 

אנשי דלק ישראל מעסיקה  –שיווק שירות התדלוק באמצעות מערכת זיהוי אלקטרונית )"דלקן"(

וכן מתקשרת עם מקדמי מכירות חיצוניים שתפקידם לגייס לקוחות לשירות ה"דלקן".  מכירות

מפורסמים על ידי חברות וגופים בעלי ציי רכב המבקשים בנוסף, דלק ישראל משתתפת במכרזים ה

החל מיום  תקנות דלקן אוניברסלי,יצוין, כי על פי בהסדר קולקטיבי. לקבל שירותי תדלוק 

 .באמצעות התקני תדלוק שאינם אוניברסלייםלא ניתן לספק דלקים  1.1.2019

 פריסת תחנות התדלוק, חנויות הנוחות והמתחמים הקמעונאיים (ב)

נים יישראל מעסיקה אחראי ייזום, אשר תפקידו לאתר קרקעות וגופים פוטנציאליים המעונידלק  

 . ומסחר תדלוקמתחמי להיכנס להסכמי התקשרות עמה לצורך הקמת 

 

2017 2018 2019 

 הלקוחות סוג
% מסך -ב

 הכנסות
 התחום

 ליונייבמ
 ח"ש

% מסך -ב
 הכנסות
 התחום

 ליונייבמ
 ח"ש

% מסך -ב
הכנסות 
 התחום

 ליונייבמ
 ח"ש

 מכרזים 85 3% 88 3% 83 3%

 עסקיים 2,966 97% 2,754 97% 2,466 97%

 פרטיים - - - - - -

 "כסה 3,051 100% 2,842 100% 2,549 100%
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 השיווק הישירבפעילות שיווק והפצה  (ג)

במסגרת פעילות השיווק הישיר מפעילה דלק ישראל מערך שיווק ומכירות המשווק את המוצרים 

כן לדלק ישראל הסכמי התקשרות עם סוכני דלקים )צדדי ג'(, המוכרים כמו ללקוחות הקצה. 

השיווק בפעילות דלקים ללקוחות קצה. הובלת מוצרי נפט שונים המשווקים על ידי דלק ישראל 

באמצעות קבלני הובלה שונים ובהזרמה ישירה ובעיקר באמצעות דלק שינוע הישיר מבוצעת 

אולם מערך השיווק   ,ללקוח. לדלק ישראל אין תלות בסוכן זה או אחר המשווקים את מוצרי הנפט

ללקוחות בתחום פעולות שיווק הגפ"מ של דלק ישראל  בכללותו הינו מהותי לדלק ישראל.

כן, כאמור, רכשה דלק ישראל   כמו  .שותפות דלק גזאמצעות  מתבצעת ב  התעשייה ולתחנות תדלוק

 ובאופן זה הרחיבה פעילות לתחום הגפ"מ הביתי.חברות דלק גז את 

  תחרות 1.9.7

 חברות דלק המורשות לרכוש מוצרי נפט  30 -, בישראל רשומות למעלה מהרשויות על פי נתוני (א)

בפעילות מתחמי לעיל,  )א(1.9.1 ףסעיבכאמור . ישירות מבתי הזיקוק בארץ או ליבא מוצרי נפט

מחזיקות בנתח השוק העיקרי   )כולל דלק ישראל(  מתוך החברות הפעילות  ארבע,  התדלוק והמסחר

דלק ישראל הינה חברת שיווק האנרגיה,  דרשעל פי נתוני מ, . למיטב ידיעת דלק ישראלבישראל

מכלל   21%-כ, המחזיקה בפזאחרי  ,  מכלל תחנות התדלוק(  19%-שנייה בגודלה בישראל )כדלקים ה

, מכלל תחנות התדלוק 17%-ובכ 18%-כאלון, המחזיקות ב-ודור סונולולפני תחנות התדלוק, 

. להערכת דלק ישראל, לכל אחד משלושת מתחריה העיקריים פריסת תחנות ארצית בהתאמה

רב של מתחרים מספר  יםבנוסף יצוין, כי בשוק פועלת ציי הרכב. ויכולת מתן שירותים ללקוחו

מתחנות התדלוק הציבוריות במדינת  25%-קטנים, אשר יחדיו מפעילים, נכון למועד הדוח, כ

  .13ישראל

כמפורט הדלק בישראל מתאפיין כיום בתחרות גבוהה בכל תחומי פעילותה של דלק ישראל,    משק (ב)

 : להלן

ידי איתור תחנות תדלוק -פריסת תחנות התדלוק של חברות הדלק ומיקומן, בין על ורענון עדכון (1)

ידי התקשרות עם תחנות תדלוק ותיקות שתוקף חוזי ההפעלה / אספקה -חדשות והקמתן ובין על

מביא להעלאת דמי השכירות או  אסטרטגיים,, כאשר הביקוש לתחנות תדלוק במקומות גשלהן פ

 . מחיר הרכישה שיש לשלם לבעל המקרקעין, דבר ששוחק את רווחיות חברות הדלק

 הכספיות על דלק ישראל , שהשלכותיהכירות בתחנות התדלוקבמשיווק לצרכן הסופי ותחרות ב (2)

שחיקת מרווחי השיווק, מתן הנחות וקיום מבצעי קידום מכירות באות לידי ביטוי באופן ישיר ע"י  

השירות הניתן בתחנות התדלוק ומגוון השירותים הניתנים ובאופן עקיף באמצעות שיפור שונים, 

 ללקוח. 

בעיקר בין חברות הדלק הגדולות, המתבטאת בעיקר בתחרות  ,השיווק לציי רכבבפעילות תחרות  (3)

ובשירותים נוספים הניתנים על ידי חברות הדלק, כגון   תנאי האשראי,  על המחיר שניתן לציי הרכב

אמצעי מדיה אלקטרוניים, אמצעים לניהול ציי רכב, מתן שירותי  ניתוח תצרוכות דלקים, דוחות

האיסור על מתן שירותי תדלוק באמצעות התקני תדלוק בעניין זה יש לציין את  שטיפה וכיוצ"ב.

 

 .11.02.2020מתאריך משרד האנרגיה על פי נתוני  13
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לפרטים  1.1.2019אשר נכנס לתוקף ביום  ות דלקן אוניברסלי,בהתאם לתקנ שאינם אוטומטיים,

 .להלן (8)א()1.9.18 ףסעיראו 

קיים נמוכות אך מאידך תפעוליות בהשקעות  מחד מתאפיינתהשיווק הישיר בפעילות התחרות  (4)

מכרזים עם מוסדות ממשלתיים  במסגרת אובליגו. כמו כן, פעילותהאשראי ותנאי העקב סיכון 

  .מאודמתאפיינת במרווחים נמוכים  ותאגידים בעלי ציי רכב גדולים,

פעילות הניפוק והאחסון   , ומשכךעל גמישות תחרותית  התעריפי האחסון והניפוק מקשהפיקוח על   (5)

הדלקים הזקוק לשירותים אלה ומיקומו הגיאוגרפי צרכן  ביןש ממערכת היחסיםמושפעת בעיקר 

  ייבוא. או חלופת הזיקוק בתישהינו  יםלבין מקור הדלק

להלן פירוט הדרכים העיקריות של דלק ישראל להתמודד עם התחרות ופירוט הגורמים המשפיעים  (ג)

 : התחרותיעל מעמדה 

כמו . לפריסת מתחמי התדלוק ברחבי ישראלבכל הקשור הולם מענה תחרותי  נותנתדלק ישראל  (1)

 . לנוחות לקוחותיה ,תדלוקה מימתחבמגוון השירותים הניתנים לעדכון פועלת  כן, דלק ישראל

  .בעל יכולת בקרה ושליטה גבוההמקצועי וממוקד מערך שיווק איתנות פיננסית ו (2)

אחסון וניפוק הדרך העיקרית של דלק ישראל להתמודדות עם התחרות היא באמצעות בפעילות  (3)

 מכליתההמתנה של  . בפעילות זו יש משמעות גבוהה למשך זמן  בזמני המתנה  מתן שירות טוב יותר

ועד עזיבת  למתקן הניפוק מרגע כניסתהלמשך הזמן שלוקח למלא מכלית כביש לניפוק ו כביש

  .תהליךבסיום ה המתקן

  עונתיות 1.9.8

 ככלל, דלק ישראל אינה מושפעת מעונתיות. 

 השיווק הישירבפעילות כושר ייצור  1.9.9

 להלן.  )ז(1.9.10  ףסעיל מתקני האחסון והניפוק ראה  לתיאור כושר הקיבולת המירבית והמנוצלת ש

  ומתקנים קבוע רכוש 1.9.10

בבעלותה או בחכירה ראשית ממנהל מקרקעי ישראל   תחנות  56ישראל    לדלק  31.12.2019  ליום  נכון (א)

חכורות או שכורות לתקופות   תחנות  110-כו(  שלישיים  צדדים  עם  משותפת  בבעלות  תחנות  17)כולל  

 לפי , ישראל דלק של התדלוק תחנות פירוט להלןכלל ארצית.  בפריסה)מעל שלוש שנים( ארוכות 

)כל   31.12.2019  ליום  נכון,  התחנות  הפעלת  ומאפייני  התחנה  במקרקעי  הקנייניות  הזכויות  מאפייני

  :(ישראל דלק מוצרי אתתחנות התדלוק הינן תחת המותג "דלק" ומוכרות 

  הזכות הקניינית של הקבוצה
הפעלה ע"י דלק 

 מנטה

הפעלה ע"י 

 מפעיל מטעם

 ישראל דלק

הפעלה ע"י 

 עצמאי
 סה"כ

 בעלות/חכירה לתקופה ארוכה

מבלי שהוקנו 

 זכויות לצד ג'
43 12 0 55 

הוקנו זכויות לצד 

 ג'
1 0 0 1 

 56 0 12 44  סה"כ תחנות בבעלות
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  הזכות הקניינית של הקבוצה
הפעלה ע"י דלק 

 מנטה

הפעלה ע"י 

 מפעיל מטעם

 ישראל דלק

הפעלה ע"י 

 עצמאי
 סה"כ

 חכירת משנה בתחנות נכים
 5 5 0 0 ללא שכירות

 22 0 1 21 כולל שכירות

סה"כ תחנות בחכירת משנה 

 בתחנות נכים
 21 1 5 27 

 חכירת משנה
 2 2 0 0 ללא שכירות

 7 0 1 6 כולל שכירות

 9 2 1 6  סה"כ תחנות בחכירת משנה

 117 0 10 107  שכירות

 30 30 0 0  ללא זכות קניינית 

 239 37 24 178  סה"כ

 התחנה במקרקעי הקנייניות הזכויות (ב)

 של במקרקעין הקנייניות הזכויות בהיבט סוגים לארבעה נחלקותשל דלק ישראל  התדלוק תחנות

 :כדלקמן התחנה

בהן לדלק ישראל זכות בעלות במקרקעין עליהן בנויה התחנה )בחלק מהמקרים, בבעלות תחנות  (1)

או מרשות מוסדית   ממנהל מקרעי ישראלמשותפת עם צד ג'( או שדלק ישראל היא חוכרת ראשית  

  .אחרת

תחנות שהוקמו מכוח הסדר בין משרדי שהיה נהוג בין מדינת ישראל ובין חברות  -תחנות "נכים"  (2)

ל פי הסדר זה נקבע שלא תוקצה קרקע של מינהל מקרקעי ישראל להקמת תחנות תדלוק, הדלק. ע

אלא אם כן זכות ההפעלה בתחנות התדלוק תמסר לנכה צה"ל, שיבחר על ידי אגף השיקום במשרד 

תוענק לנכה צה"ל זכות חכירה   וכיום  90-הבטחון, לצורך שיקומו. הוראה זו שונתה במהלך שנות ה

שנים. בד בבד, לחברת הדלק תוענק   49ים עם אופציה להארכה לתקופה נוספת של  שנ  49  -ראשית ל

ידי -זכות חכירת משנה לאותן תקופות בתמורה לדמי חכירה זהים לדמי החכירה המשולמים על

ציודה בציוד תדאג להנכה למינהל. דלק ישראל תחכור את הקרקע לשם הקמת תחנת התדלוק, 

ה של מערכותיה. לאחר הקמת התחנה ממנה דלק ישראל את תחזוקלהנדרש לשם פעילותה וכן 

נכה צה"ל למפעיל מטעמה, באופן בו הוא מחויב לרכוש מדלק ישראל בלבד את מוצרי הנפט, ומחיר 

 ,מוצרי הנפט לתחנה )היינו, מחיר המכירה לנכה צה"ל( יקבע על ידי דלק ישראל. בהקשר זה יצוין

טעונה  ,לרבות דלק ישראל ,לוק האמורות לצד שלישיכי כל העברת זכות הפעלה של תחנות התד

הסכמה ואישור של משרד הבטחון. יצוין, כי במקרה בו אגף השיקום לא יאשר את הפעלת תחנות 

ידי דלק ישראל, יורה אגף השיקום על ביטול הסכם ההפעלה בין דלק ישראל לבין הנכה, -הנכים על

טרם נתקבלו  נכון למועד הדוח, ת כאמור.ודלק ישראל תהא רשאית לספק דלקים בלבד לתחנו

 21 -הסכמי השכירות של דלק ישראל ביחס ל יבוטלו. במקרה בו ממשרד הביטחון הנחיות בנושא

  תחנות הנכים, לא תהא לה חשיפה מהותית עקב כך.

חכירת משנה או חכירה ראשית מצד ג' שאינו  ,דלק ישראל שלתחנות בשכירות כוללות תחנות  (3)

מינהל מקרקעי ישראל ותחנות בשכירות ארוכה או קצרת מועד. כאשר על פי רוב, דלק ישראל 

מתחייבת להקים את התחנה על חשבונה, לציידה במרבית הציוד הדרוש לשם פעילותה התקינה 
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ישראל בלבד את מוצרי הנפט ולתחזק את כל מערכותיה. בתחנות אלו המפעיל מחויב לרכוש מדלק  

 ומחיר מוצרי הנפט למפעיל, נקבע על ידי דלק ישראל. 

תחנות בהן לדלק ישראל אין זכויות קניין, זכות חזקה או זכות שימוש, אשר הינן תחנות בהן דלק  (4)

ישראל חתמה עם בעלי התחנה על הסכם המבטיח לה במרבית המקרים בלעדיות באספקת מוצרי 

עד שלוש שנים ושנה, כשלבעלים בלבד אופציה לדרוש חידוש ההסכם לשנה  דלקים לתקופות של

וביתרת המקרים קיימות הסכמות בנוגע לתנאים המסחריים. בחלק גדול מהסכמים אלה )סה"כ( 

החלות על  התחרותמתחום דיני . לפירוט בדבר ההגבלות הנפטאין בטחונות לאספקת מוצרי 

 להלן. )ה(1.9.18 ףסעיבתחנות תדלוק ראה האמור ב התקשרויות דלק ישראל עם בעלי זכויות

 הפעלת תחנות התדלוק נעשית במספר דרכים: (ג)

 ידי דלק ישראל באמצעות דלק מנטה. על (1)

תחנות התדלוק בהסדר זה נושאות את שלטי דלק ישראל  - על ידי צד שלישי מטעם דלק ישראל (2)

די ממנה. המפעיל מחויב להפעיל את התחנה בהתאם לנהלים ורוכשות את כל המוצרים באופן בלע

המקובלים בדלק ישראל. על פי רוב, המפעיל נושא במרבית עלויות ההפעלה של תחנת התדלוק, 

ובכלל זה מעסיק את עובדי תחנת התדלוק ורוכש מלאים מדלק ישראל. בחלק מהמקרים דלק 

ישראל אינה משתתפת בעלויות המפעיל ישראל משתתפת בחלק מעלויות המפעיל. בחלק אחר דלק  

אך נותנת הנחה במחירי הדלקים הנמכרים לו. המפעיל אחראי להשגת הרשיונות וההיתרים 

הנדרשים לשם הפעלת התחנה, אולם בחלק מהמקרים דלק ישראל מטפלת ונושאת בעלויות 

שכירות הכרוכות בעמידה בדרישות הרשויות מתחנת התדלוק. המפעיל משלם לדלק ישראל דמי 

 קבועים ו/או משתנים בהתאם להיקף המכירות של התחנה. 

בתחנות אלה מדובר למעשה בהסכמי אספקה   -  על ידי צד שלישי עצמאי שאינו מטעם דלק ישראל (3)

קצרי מועד לתקופות של שנה כשלמפעיל בלבד האופציה לדרוש את חידוש ההסכם לשנה נוספת 

ה מחויבים המפעילים לרכוש מוצרי דלקים ושמנים וחוזר חלילה עד שלוש שנים. בהסכמי האספק

מדלק ישראל, במחירים ובתנאי אשראי מוסכמים, ולמכור אותם תחת סימני המסחר של דלק 

להתניות דלק ישראל בקשר עם  ישראל, בשמם ובמסגרת מגבלות הפיקוח על המחירים, ובהתאם

. על פי רוב, הבעלות בציוד בטיחות, שיווק, המראה החיצוני של תחנת התדלוק וכיוצ"ב נהלי

בתחנת התדלוק היא של דלק ישראל, המשאילה את הציוד למפעיל התחנה. דלק ישראל מתקינה 

בתחנת התדלוק את הציוד הדרוש להפעלתה ומספקת לבעל הזכויות בה שירותי תחזוקה והדרכה 

 בטחונותדלק ישראל לא מעמידה מקצועית בהתאם להסכם ההתקשרות. במרבית המקרים 

מכירת הדלקים לתחנות. בחלק מן המקרים לדלק ישראל אין בלעדיות באספקת מוצרי הבטחת ל

 הדלקים.

למעט  ,מופעלות על ידה, באמצעות דלק מנטה)חנויות הנוחות( כל חנויות מנטה של דלק ישראל  (ד)

הינם  )שאינן מופעלות בזכיינות( חנויות המופעלות ע"י זכיינים. כל עובדי חנויות מנטה 25-כ

בכל הסיכון הכרוך בהפעלת חנויות  תאת המלאי ונושא תרוכש דלק מנטה. דלק מנטהעובדים של 

למעט במקרה של זכיינים, שאז הזכיינים רוכשים את המלאי ונושאים בכל הסיכון הכרוך   הנוחות

 .בהפעלת חנויות הנוחות

ת התדלוק וחנויות הנוחות כולל מבנים וציוד במרבית הרכוש הקבוע של דלק ישראל בפעילות תחנו (ה)

התחנות הציבוריות בהן יש לה זכויות קניין. בנוסף, לדלק ישראל ציוד בכל תחנותיה בהן אין לה 

זכויות קנייניות או בהן יש לה הסכמי שכירות קצרי מועד. בחלק מתחנות אלה יש לדלק ישראל 
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ני שנים רבות כאשר היו לה זכויות קנייניות )לרבות רכוש קבוע גם במבני התחנה, אשר הוקמו לפ

הסכמי החכרה/שכירות ארוכת מועד( בתחנות. כמו כן, לדלק ישראל כלי רכב ומשאיות להובלת 

 ושמנים.  מוצרי דלק

ציוד )בעיקר מכלים ייעודיים הרכוש הקבוע של דלק ישראל בפעילות השיווק הישיר כולל  (ו)

ציוד בתחנות הפנימיות הכולל תשתיות, מיכלים, צנרת, , ומשאבות( בחצרות ומתקני הלקוחות

 .ותמערכות תדלוק ובקרה אלקטרוני, אלקטרוניותמשאבות 

ארבעה מתקנים: שלושה מהם כולל הרכוש הקבוע של דלק ישראל בפעילות האחסון והניפוק  (ז)

באשדוד, באר שבע משמשים למתן שירותי אחסון וניפוק לדלק ישראל ולצדדים שלישיים )

בנוסף,  .ממוקם בחיפהמשמש את דלק ישראל בעיקר לצרכיה העצמיים והוא והרביעי  (וירושלים

 להלן פירוט מאפייני המתקנים: לדלק ישראל ציוד הדרוש לפעילות האחסון והניפוק. 

 הקיבולת קיבולת הקניין זכות שטח 
שנוצלה בשנת 

2019 

 נוסף מידע

 מתקן
 אשדוד

 329 -כ
 דונם

 במינהל רשומהישראל  דלק
מקרקעי ישראל כבעלת 
זכויות החכירה בקרקע 

 30.6.2019האמורה עד ליום 
שנים  49 -עם אופציה ל

  נוספות

עיליים  מיכלים 26
בעלי קיבולת 

 -של כ מירבית
מ"ק, וכן  506,000

 תוספים  מיכלי 6
 מים מיכלי 3 -ו

100% 
מהקיבולת 

של  המירבית
 המיכלים
 העיליים

 המיכליםחוות  לצד
קיים אזור תפעולי 

 מינהלההכולל מבנה 
ובסמוך לו מבנה 
משרדים ומבנים 
 טכניים וייעודיים

 באר מתקן
 שבע

 79 -כ
 דונם

ישראל זכות להירשם  לדלק
מקרקעי ישראל  במינהל

 החכירהכבעלת זכויות 
 ליום עד האמורה בקרקע

 -ל אופציה עם 1520.8.2014
  נוספות שנים 49

עיליים  מיכלים 10
בעלי קיבולת 

  של מירבית
מ"ק,  72,000 -כ

 מיכלי 2וכן 
 מיכלי 2-תוספים ו

 מים

100% 
מהקיבולת 

של  המירבית
המיכלים 

 העיליים

 המיכליםחוות  לצד
קיים אזור תפעולי 

 מינהלהמבנה  הכולל
ושירותים ומבנים 
 טכניים וייעודיים

 מתקן
 15ירושלים

 57 -כ
 16דונם

 במינהל רשומהישראל  דלק
מקרקעי ישראל כבעלת 
זכויות החכירה בקרקע 

דונם עד  55 -בשטח של כ
 31.3.2057ליום 

עיליים  מיכלים 8
בעלי קיבולת 

 -של כ מירבית
מ"ק, וכן  33,500

תוספים  מיכלי 3
 ומיכל מים

 55% -כ
מהקיבולת 

של  המירבית
 המיכלים
 העיליים

 כולל התפעולי האזור
 משרדים בניינים שני

 טכניים ומבנים
 וייעודיים

 מתקן
 חיפה

 31 -כ
 דונם

בעלי  מיכלים 14 ישראל דלק בבעלות
 מירביתקיבולת 

 20,000 -של כ
 מיכלי 2מ"ק, וכן 
 ומיכליתוספים 

 מים

82% 
מהקיבולת 

של  המירבית
 המיכלים

 --- 

 מוחשיים לא נכסים 1.9.11

"מנטה", "דלקן דלק" )מותג   ,: "דלק"ומוגנים  מוכרים  מותגים  מספר  באמצעות  פועלת  ישראל  דלק

 . "קפה ג'ו"-ו שירות התדלוק האלקטרוני(

 

פי חוזה החכירה זכויות החכירה הינן עד -ידי מינהל מקרקעי ישראל. על-פי אישור זכויות שהוצא על-התאריך האמור הינו על  14
פנתה לרשות מקרקעי ישראל בבקשה להאריך את זכות החכירה והיא  דלק ישראל. בהקשר זה יצוין, כי 20.8.2015ליום 

 ממתינה לקבלת שומה מרשות מקרקעי ישראל.
 של  לזה  זהה  ייעוד  לשינוי  המתוכננים  במקרקעין  למתחם בצמוד המחזיק,  ישראל  מקרקעי  למינהל  חברה ישראל  דלק  כי  יןיצו  15

"( משותפת לצורך הפקדתה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה "עתב)להלן: " עיר בניין תכנית להכין במטרה, המתחם קרקע
לוחות הזמנים להפקדת התב"ע בוועדה כאמור. תב"ע זו כאמור תכלול בקשה של מחוז ירושלים. לא ניתן להעריך בשלב זה את  

. בנוסף יצוין כי במקביל למהלכי שינוי דיור יחידות מאותבנייה של שכונת מגורים בהיקף של ל בקשהלשינוי ייעוד הקרקע ו
ם מכירת המתחם במצבו ייעוד המקרקעין כאמור, ממשיכה דלק ישראל לנהל מעת לעת מגעים עם משקיעים שונים בקשר ע

  הנוכחי. לא ניתן להעריך בשלב זה את לוחות הזמנים להשלמת המגעים כאמור, את סיכויי השלמתם או את תוצאותיהם.
 דונם.  3 -פי הסכם חכירה נפרד בשטח של כ-מתוכו מחזיקה קמ"ד על  16
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 אנושי הון 1.9.12

  :הבאה החלוקה לפי ובדיםעישראל  בדלק מועסקים 31.12.2018-ו 31.12.2019 לימים נכון (א)

עובדים ליום  מספר
31.12.2018 

עובדים ליום  מספר
31.12.2019 

 פעילות

 ומסחר תדלוק מתחמי 1969 1,957

 ישיר שיווק 55 118

 וניפוק אחסון 36 39

 אחר 39 39

 "כסה 2,099 2,153

 

מרבית עובדי דלק ישראל מועסקים על פי חוזי עבודה אישיים ואינם כפופים להסכם קיבוצי  (ב)

בארגוני  מיוחד, ועל חלקם חלים הסכמים קיבוציים מיוחדים או כלליים מכח חברות החברות

בין דלק ישראל להסתדרות  נחתם הסכם קיבוצי 4.3.2020ביום  מעסיקים או מכח צוי הרחבה.

  .שנים שתוארך לתקופה בת שנה נוספת 4תקופה בת להעובדים הלאומית 

 4לתקופה בת  העובדים הלאומיתהסתדרות לדלק מנטה  נחתם הסכם קיבוצי בין 9.1.2017ביום  (ג)

צונו לשנות את ר, אלא אם מי מהצדדים יודיע על שנתיים נוספותתקופה בת ל שתוארךשנים 

 .ההסכם או לבטלו

ות כביש בעלי היתר להובלת חומרים מסוכנים. בנוסף, ישראל מקפידה להעסיק נהגי מיכלי דלק (ד)

עובדי דלק ישראל המועסקים בתחנות התדלוק או אשר במסגרת עבודתם באים במגע עם חומרי 

 ביחסידלק, עוברים הדרכה לכיבוי אש ולמניעת מפגעים והשתלמות לשמירה על איכות הסביבה. 

הסתדרות העובדים הכללית החדשה  העבודה בין דלק שינוע לנהגים חל הסכם קיבוצי כאשר

ההסכם הקיבוצי  תוקפו שלהוארך  15.9.2017ביום הארגון היציג.  הינה)איגוד עובדי התחבורה( 

יתחדש ההסכם  ,תקופהה בסיום (, וכן נקבע כי14.9.2019עד ליום )שנים  3לתקופה נוספת בת 

ימים לפני  60 -לא יאוחר מבאופן אוטומטי לתקופה של שנה נוספת כאשר לכל צד הזכות להודיע 

ישראל דלק  בימים אלו מתנהל משא ומתן בין הנהלת .ההסכם תום איזו מהתקופות, על ביטול

 ודלק שינוע לבין ועד העובדים וההסתדרות הכללית בדבר הארכת ועדכון ההסכם הקיבוצי.

פי גלילות לעובדי התפעול של מסופי פי גלילות חל הסכם קיבוצי כאשר שותפות  העבודה בין    ביחסי (ה)

 פו שלהוארך תוק 19.12.2017ביום הארגון היציג.  הינההעובדים הכללית החדשה  הסתדרות

 .(31.3.2022עד ליום )חודשים  4-שנים ו 4ההסכם הקיבוצי לתקופה נוספת בת 

פי חוזי עבודה אישיים, -נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בדלק ישראל מועסקים על (ו)

עובדיה הכוללים הפרשות לביטוחי מנהלים. דלק ישראל נוהגת לחלק מענקים לעובדיה, לרבות 

אישר  19.5.2019ביום הבכירים, בהתאם לביצועיהם ובכפוף לאישור האורגנים המוסמכים. 

 תנאי כהונתו והעסקתו.  ואת  למנכ"ל החברה  את מינויו של מר בעז צ'צ'יק  דלק ישראלדירקטוריון  

מר צ'צ'יק החליף את מר משה קראדי, ששימש כממלא מקום מנכ"ל דלק ישראל החל מיום 
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, נוסף על תפקידו כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל דלק פי גלילות, בעקבות סיום כהונתה של 1.1.2019

 .31.12.2018ה ביום גב' אסתר אלדן כמנכ"לית החבר

 חומרי גלם וספקים של מוצרי דלקים ושמניםמוצרי נפט,  1.9.13

 מוצרי הנפט העיקריים המשמשים את דלק ישראל (א)

שיווק הדלקים בתחנות בפעילות מוצרי הדלק העיקריים המשמשים את דלק ישראל, הן 

גם ש ונסחר השיווק הישיר, הם תזקיקי נפט המופקים מנפט גולמי הנרכבפעילות הציבוריות והן 

מוצרי נפט מוגמרים ולא  דלק ישראלרוכשת במרבית פעילויות השיווק הישיר בבורסות בעולם. 

ממוצרי  90%-רכשה דלק ישראל מבז"ן למעלה מ, 2018ועד לשנת בשנים האחרונות  חומרי גלם.

כמות מרבית ליבוא  VITOL SAבהסכם עם חברת  התקשרהדלק ישראל  הדלקים שנמכרו על ידה.

עבור היקף נמוך  2020עבור שנת חידשה את הסכם היבוא , ו2019בשנת  אוקטן 95הבנזין 

 להלן.  )י(1.9.22  ףסעיכון הכרוך בתלות בבז"ן, ראו  לפרטים בדבר גורם הסי  .משמעותית של דלקים

 התקשרויות עם ספקים עיקריים (ב)

 מקומיים ספקים (1)

של וכמות קטנה  ,בז"ןהינו של דלק ישראל  יםנכון למועד הדוח, ספק מוצרי הדלקים העיקרי

בז"ן  מוכרת ומספקתהסכם שנתי, לפיו על פי  תהרכישות מבז"ן נעשו .ז"אמבמוצרי דלק נרכשת 

מוצרי דלק על בסיס הזמנה  רוכשת. במסגרת ההתקשרות דלק ישראל לדלק ישראל מוצרי דלק

וסולר תחבורה נקבע כי ההזמנה החודשית תתבצע בהתאם לתוכנית  95חודשית. ביחס לבנזין 

שנתית )המפורטת לפי חודשים( אשר הוגשה לבז"ן, כאשר דלק ישראל רשאית לעדכן את היקף 

מוצרי הדלקים הנרכשים מבז"ן  י. מחירהסכםהרכישות החודשיות והשנתיות בסטיה כמפורט ב

לפי מחירי המוצרים בנמל לוורה באיטליה, הכוללים עלויות הובלה ימית   בנוסחה הנגזרת  יםנקבע

פרסומים  5הרלבנטי לקביעת המחיר יהיה "(. מחיר לוורה מחיר לוורה"לעיל ולהלן: וביטוח )

האשראי שניתן האספקה.  חודשלת רצופים שהאחרון שבהם קדם בשני ימי עבודה, בארץ, לתחי

בהתאם המחירים  ההסכם כולל, בין היתר, הוראות בדבר  ימים.    15שוטף +  לדלק ישראל עומד על  

לכמויות הנרכשות על ידי דלק ישראל, בטחונות כספיים שעל דלק ישראל להעמיד בגין הרכישות 

המיועדות לחברות תעופה  דלק סילוניכמו כן רוכשת החברה מבז"ן כמויות גדולות של  וכדומה.

הסכם, פי -על מוצרי דלקים בהיקפים קטנים מבז"אדלק ישראל  בנוסף, רוכשתזרות ומקומיות. 

בסיס הזמנה חודשית בתמורה למחירים שנקבעו על נעשות הדלקים רכישות מוצרי  נקבע כי וב

בז"א הסכם  פי ה-לע, כאשר  לוורהממחיר  גם היא  בהסכם והמחושבים על פי נוסחת מחיר הנגזרת  

רכישות מוצרי דלקים מעבר לכמויות   .לפי שיקול דעתהמעת לעת  לעדכן את מבנה המחיר  רשאית  

לבין דלק ישראל המצוינות בהסכמים האמורים לעיל, נעשות על בסיס תנאים המסוכמים בין 

  ספקי מוצרי הדלקים לגבי כל רכישה ורכישה.

 נפט מוצרי יבוא (2)

מחיר הייבוא לחברות הסחר  .בהיקף קטן תחבורהלסולר  ייבאהדלק ישראל  2019בשנת 

חתמה דלק   2019עבור שנת    .נוסחת המחיר המקומיתהבינלאומיות נקבע לפי נוסחה המבוססת על  

מהכמות השנתית, עם חברת  60%-אוקטן בשיעור של למעלה מ 95ישראל על הסכם ליבוא בנזין 
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VITOL SA.    אוקטן בשיעור של כשליש   95חתמה דלק ישראל על הסכם ליבוא בנזין    2020עבור שנת

 ( מהכמות השנתית.33%)

 

 חוזר הון 1.9.14

 חייבים)מזומנים,    השוטפים  הנכסים  סך  את  כולל  ישראל  דלק  של  החוזר  ההון:  החוזר  ההון  הרכב

 שוטפות התחייבויות)הכוללות  שוטפות התחייבויות בניכוי( שוטף תפעולי ומלאי ולקוחות

 וזכאים ספקים יתרות וכן ארוך לזמן אחרות והלוואות חוב אגרות של שוטפות חלויות, לבנקים

 (.אחרים

 נובע 31.12.2018 ליום נטו החוזר ההון לבין 31.12.2019 ליום נטו החוזר ההון בין השינוי עיקר (א)

מגידול ביתרת הלקוחות  וכן ,חוכ תחנותדלק  רכישתעסקת  למימון קצר לזמן הלוואות לקיחתמ

 ויתרות המלאי. 

 לזמןלהתאים ככל שניתן בין צרכי ההון החוזר לבין מקורות המימון  היאדלק ישראל  מדיניות

 מקורות  לבין  שוטפים  הבלתי  והנכסים  ההשקעות  צרכי  בין  להתאים  וכן  החוזר  ההון  צרכי  שלקצר  

 יותר הנמוכות העלויות בשל נובעים קצר לזמן מימון במקורות ישראל דלק שיקולי. טווח ארוכי

 .ארוך לזמן מהמקורות יותר זמינים קצר לזמן המימון שמקורות ומאחר

מיליון ש"ח, הנובע בעיקר  650-, לדלק ישראל גרעון בהון החוזר בסך של כ31.12.2019ליום  (ב)

מהתחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר שנלקחו למימון השקעות ארוכות מועד, אשר מועד פרעונן 

 לק ישראל:להלן נתונים אודות ההון החוזר של דיחול בשנה הקרובה. 

הסכום שנכלל בדוחות הכספיים של דלק ישראל  
 2019-ל

 (ש"ח)מיליוני 

 1,502 נכסים שוטפים 

 ( 2,152) התחייבויות שוטפות 

עודף התחייבויות שוטפות על 
 נכסים שוטפים

(650 ) 

 

להערכת הנהלת דלק ישראל, ביכולתה להסב הלוואות לזמן קצר להלוואות לזמן ארוך, להמשיך  (ג)

ולקבל הלוואות לזמן קצר ו/או לממש נכסים שבבעלותה לצורך המשך מימון השקעותיה ופירעון 

התחייבויותיה. הערכה זו מתבססת, בין היתר, על תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, מסגרות 

  ים שאינם משועבדים בהיקף מהותי.אשראי קיימות ופנויות ונכס

ה להיות השלכה מהותית לרעה על תוצאות פעולותיה בהקשר זה יצוין כי למשבר הקורונה עלול

. יצוין, כי במהלך השליש הראשון והימשכותהעתידיות של דלק ישראל, בין היתר, כתלות בתקופת  

בפרק לפרטים נוספים ראו  של דלק ישראל. מהותית בהיקף הפעילותנצפתה ירידה  2020של שנת 

 לדוחות הכספיים. 1ביאור להלן וב )א(1.9.22גורמי סיכון בסעיף 

  מימון 1.9.15
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 וכן שוטפת מפעילות המזומנים מתזרים בעיקר ממומנת ישראל דלק של השוטפת הפעילות (א)

 .בנקאיים מתאגידים קצר לזמן מהלוואות

הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות לא  עלהממוצע  האפקטיביתשיעור הריבית  להלן (ב)

  :ישראל דלק בידי ייחודי לשימוש מיועדות שאינן, 2019בנקאיים, שהיו בתוקף במהלך שנת 

 ממוצעת ריבית ישיעור
  ואפקטיבית

 לזמן אשראי
 ארוך

 לזמן אשראי
  קצר

 בנקאיים מקורות שקליות הלוואות 1.5%-1.3% 4.3%-2.3%

 בנקאיים לא מקורות שקליות הלוואות  2.5% - 2.3%

ונכון למועד הסמוך לפרסום הדוח עמדו מסגרות האשראי   31.12.2019נכון ליום    -  מסגרות אשראי (ג)

 1,457  -מיליון ש"ח, מתוכן ניצלה דלק ישראל כ  2,094  -הבנקאי של דלק ישראל )סולו( על סך של כ

 מיליון ש"ח.

במסגרת קבלת  - אמות מידה פיננסיות ומגבלות החלות על דלק ישראל מכוח הסכמי מימון (א)

הלוואות ומסגרות אשראי מבנקים נקבעו, בין היתר, אמות מידה פיננסיות, תנאים ומגבלות 

 עיקריים, כדלקמן:

ישראל התחייבה כלפי חלק מהבנקים להלן( דלק    (3))כהגדרתן בסעיף    לבנקים  במסגרת ההלוואות (1)

כי לא תשעבד בשעבוד קבוע מכל סוג ודרגה את נכסיה הקבועים מבלי לקבל את הסכמת הבנקים 

 בכתב ומראש )למעט נכסים שישועבדו לגופים שיממנו את רכישתם(.

שנחתם בין שמונה בנקים )ואשר דלק ישראל אינה חתומה עליו(  2002בנקאי משנת -בהסכם בין (2)

סדרת היחסים ביניהם בנוגע למימוש שעבוד שוטף שניתן להם על המלאי של דלק ישראל לשם ה

ותמורתו, כמפורט בפסקה )ג( להלן, נקבע כי במקרה שאחד מהבנקים החל באכיפת ו/או במימוש 

השעבוד שנוצר לטובתו וגרם למינוי כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל על הרכוש המשועבד 

ידי דלק -ר( יהא הבנק האחר רשאי לממש את השעבוד שניתן לטובתו על)כהגדרתו בהסכם האמו

 ישראל. 

 3שנים )מח"מ  6בהסכמים מול בנקים מקומיים, שעניינם הלוואות לזמן ארוך לתקופה של עד  (3)

מיליון  716 -ונכון למועד הדוח( של כ 31.12.2019שנים( בריבית קבועה ובהיקף כולל )נכון ליום 

"(, נקבע כי אי עמידה באיזו מאמות המידה הנזכרות לבנקים ההלוואות: "ש"ח )להלן בסעיף זה

במקרה בו היחס  : )א(לבנקים להלן, עשויה להקנות למלווים זכות לפירעון מיידי של ההלוואות

יפחת  18וההון העצמי של דלק ישראל 12% -יפחת מ 17הפיננסי ישתנה כך שיחס הון עצמי למאזן

"( ויחס פיננסי כאמור נותר מתחת לרף הנמוך הרף הנמוך"ק זה: "מיליון ש"ח )להלן בס 600 -מ

במקרה של מכירת פעילות בדלק ישראל,  פי שלושה דוחות כספיים רצופים של דלק ישראל; )ב(-על

כולה או רובה, במגזרי מתחמי התדלוק והמסחר והשיווק הישיר, אשר בעקבותיה שיעור הרווח 

מסך הרווח  25% -ים האמורים )במצטבר( יפחת ממפעולות רגילות של דלק ישראל במגזר

 
שליטה לסך המאזן של דלק ישראל המצוינים היחס בין סה"כ ההון המיוחס לבעלי המניות ללא זכויות שאינן מקנות   17

 בדוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים של דלק ישראל.
הונה העצמי של דלק ישראל, ללא זכויות שאינן מקנות שליטה, כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או   18

 הסקורים של דלק ישראל.
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)המאוחד( מפעולות רגילות של דלק ישראל בכלל מגזרי פעילותה, כפי שיופיע בדוח הכספי הראשון 

 שיפורסם לאחר מכירת הפעילות כאמור. 

ונכון למועד פרסום הדוח עומדת דלק ישראל בכל אמות המידה הפיננסיות  31.12.2019נכון ליום 

 .( להלן5, כמפורט בפסקה )לעילהאמורות 

במסגרת הסכמי ההלוואה נקבעו הוראות לפיהן במקרים מסוימים יוגדל שיעור הריבית השנתית  (4)

"( או כל חברה מדרוגבגין כל הורדת דירוג של מידרוג בע"מ )להלן: " כדלקמן: )א(של ההלוואות, 

יוגדל שיעור הריבית  (A2הבסיס )מדרגת אחרת שתבוא במקומה בדרגה אחת לעומת דירוג 

מעל שיעור  0.25%השנתית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות בשיעור שנתי של 

הריבית שנקבע בהלוואות. הגדלת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה בגין כל ירידת דרגה אחת 

לשיעור הריבית  0.75%שראי לעומת דירוג הבסיס, אך לא יותר מתוספת מירבית של בדירוג הא

השנתית של ההלוואות. במקרה בו הורדת דירוג הגדילה את שיעור הריבית השנתית ולאחריו 

הועלה חזרה דירוג האשראי של דלק ישראל, אזי יקטן שיעור הריבית השנתית שישולם וזאת עד 

)ב( במקרה בו היחס הפיננסי ישתנה כך שיחס הון  ;מכי ההלוואותלשיעור הריבית שנקבע במס

פי שני דוחות -מליוני ש"ח על  700  -פחת מוההון העצמי של דלק ישראל י  14%  -עצמי למאזן יפחת מ

"(, יוגדל שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי היחס הנמוךכספיים רצופים )להלן: "

מעל שיעור הריבית שנקבע במסמכי ההלוואות. במקרה   0.25%ל  מסולקת של ההלוואות בשיעור ש

פי דוחותיה הכספיים -שלאחר ירידת היחס הפיננסי ליחס הנמוך או מתחת לו, היחס האמור על

, או 14%של דלק ישראל יהא גבוה מהיחס הנמוך )דהיינו, יחס הון עצמי למאזן שווה או עולה על 

נכון למועד פרסום הדוח, הדירוג ליוני ש"ח(.  ימ  700  -ה מההון העצמי של דלק ישראל שווה או גבו

  .באופק יציב  Aa3.ilהעדכני של דלק ישראל הןא 

 להלן מידע בדבר עמידת דלק ישראל באמות המידה הפיננסיות שנקבעו במסגרת ההלוואות (5)

 : לבנקים

 31.12.2019היחס הנבדק נכון ליום   אמת מידה פיננסית

 600 -והון עצמי גבוה מ 12% -הון עצמי למאזן גבוה מ
 מיליוני ש"ח 

 מיליוני ש"ח  1,192ס"ה הון עצמי = 

 מילוני ש"ח  5,000סך מאזן = 

  24%יחס הון עצמי למאזן= 

מכירת פעילות דלק ישראל, כולה או רובה, במגזרי מתחמי 
התדלוק והמסחר והשיווק הישיר, אשר בעקבותיה שיעור 
הרווח מפעולות רגילות של דלק ישראל במגזרים האמורים 

מסך הרווח )המאוחד( מפעולות  25% -)במצטבר( יפחת מ
רגילות של דלק ישראל בכלל מגזרי פעילותה, כפי שיופיע 
בדוח הכספי הראשון שיפורסם לאחר מכירת הפעילות 

 תיחשב כעילה לפירעון מיידי כאמור

 לא נמכרה כל פעילות

 

 אשראי בריבית משתנה: (ב)

להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה )צמודת פריים( שקיבלה דלק ישראל נכון ליום 

 ולמועד הסמוך לפרסום הדוח: 31.12.2019

 מסלול 31.12.2019טווח הריביות נכון ליום  שיעור הריבית סמוך למועד הדוח

1.35% -  1.75% 1.35% -  1.75% On Call 
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 716-היא כ 31.12.2019ההלוואות לבנקים, שיתרתן נכון ליום להבטחת  – שעבודים וערבויות (ג)

שעבדה דלק ישראל בשעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום את כל המלאי שברשותה,  מיליון ש"ח,

 תמורתו והזכויות בגינו כהגדרתם במסמכי השעבוד. 

 

 

  מיסוי 1.9.16

מס האפקטיבי וזאת בעיקר בשל הפרשי עיתוי המס העיקרי של דלק ישראל שונה משיעור ה  שיעור

 מיסים הוצאותו הפסדי חברות כלולות ,של הוצאות, הוצאות לא מוכרות בניכוי, הכנסות פטורות

 31)ראו פרטים נוספים בביאור  חברות על החלים הרגילים המס לדיני פרט. קודמות שנים בגין

, "(הבלו חוק)להלן: " 1958-"חהתשי, הדלק על הבלו חוק פי על כי לציין יש, לדוחות הכספיים(

, מוטל מס בסכום קצוב על מוצרי הדלק המפורטים בצו, 1980-ומכוח צו הבלו על הדלק, התש"ם

 במחירי הבלו מרכיבהמתעדכן אחת לשלושה חודשים בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. 

 של באשראי הדלק ניפוק בעת ישירות הדלק חברות על מוטל הבלו. מאוד משמעותי הינו הדלקים

 משמעותית  גבוה  ללקוחותיה  ישראל  דלק  ידי  על  הניתנים  האשראי  ימי  מספר  בעוד  וזאת,  ימים  10

  .סולר במכירות במיוחד, מכך

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 1.9.17

 על דלק ישראל יפורטו להלן: והחלות לדיני איכות סביבה  ותהנוגע הדין העיקריות הוראות

 חוק שמירת הניקיון (א)

מטיל אחריות פלילית על מי שהשליך פסולת )לרבות דלקים(   ,1984-חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד

חוק מקנה סמכות להטיל קנסות, להוציא צו לפיו הברשות הרבים ו/או לכלך את רשות הרבים. 

ו כפל הוצאות בגין השבת המצב לקדמותו נדרש המזהם להשיב את המצב לקדמותו, או להטיל עלי

 על ידי הרשויות.

 המים ותקנות המים חוק (ב)

"( מטיל אחריות בקשר לזיהום מקורות מים. חוק המים חוק)להלן: " 1959-המים, תשי"ט חוק

 השבתהמים מקנה לרשויות המדינה סמכויות נרחבות, ובכלל זה סמכות לדרוש הפסקת זיהום, 

המים )מניעת זיהום מים( )תחנות דלק(,  תקנות. בהוצאות וחיוב, קנסות הטלת, לקדמותו מצב

 שנועדו מקיפות הוראות כוללות, המים חוק מכוח שהותקנו"(, המים תקנות)" 1997-התשנ"ז

, היתר בין, נקבעו המים תקנות במסגרת. אויר או מים, קרקע זיהומי ולמנוע התחום את להסדיר

בשלבי הקמת  ,נושאים במכלול הגנה אמצעי לנקוט תדלוק תחנות מפעילי המחייבות הוראות

התחנה ובשלבי הפעלתה. בעת הקמת תחנה )אשר הוקמה לאחר כניסת תקנות המים לתוקף(, יש 

מים, -מפריד דלק ,ניקוז מערכתב מוקפת לחלחול דלקים ושמנים אטומה רצפהלבנות, בין היתר, 

לערוך   מיכל משנה ואמצעי ניטור לגילוי דליפות. כמו כן, תקנות המים מחייבות את מפעיל התחנה

בכל תחנת תדלוק או במועד תכוף   למיכלים ולצנרת  )אחת לחמש שנים(  תקופתיות  אטימותבדיקות  

לא  הן כי צופה יאוהישראל  לדלק מהותית אינה הבדיקות ביצוע עלותיותר כתלות בנסיבות. 

ישפיעו באופן מהותי על תוצאותיה, למעט אם יתגלו זיהומי קרקע או מים שנגרמו כתוצאה 

דרכי הדיווח  נקבעוהמים  תקנותבמכשלים באטימות, אשר יגררו תיקון ליקויים בהיקף ניכר. 

 הותיקות התחנות מרבית את להתאים יש כי נקבע וכן דלקוהטיפול באתר שזוהם עקב דליפת 
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 הוראות לקיום האחריות. חדשות תחנות על החלות התקנות הוראות למרבית( להלן)כהגדרתן 

האדם שבהשגחתו, של כבעל רשיון העסק, או  המוגדר התחנה מפעיל של הינה המים תקנות

, כי בהסכמי אספקה מוטלת האחריות לטפל בנושא זה יצויןהנהלתו או פיקוחו מופעלת התחנה. 

דלק ישראל בעצמה   הפעילה  31.12.2019עיל מטעמו. כאמור לעיל, נכון ליום  על בעל התחנה או המפ

 לפני שהוקמו תחנות הן תחנות 120-כתדלוק )שמתוכן  תחנות 232ובאמצעות מפעילים מטעמה 

 וטיפול לבקרה האחריות ישראל דלק על מוטלת שבהן( "הותיקות התחנות)להלן: " 1997

 .(כאמור בזיהומים

 2008-"חהתשס(, חקיקה( )תיקוני משלם)המזהם  הסביבה הגנת חוק (ג)

על הסביבה ולשפרה, למנוע פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור  היא להגן ולשמורהחוק  מטרת

ולשלול את הכדאיות הכלכלית שבפגיעה בסביבה, בין השאר באמצעות ענישה המתחשבת בשווי 

 בנוסףהנזק שנגרם, בטובת ההנאה שהושגה או ברווחים שהופקו תוך ביצוע עבירות איכות סביבה.  

 שכתוצאה אדם שעבר עבירה בשל, הוסמך"ש בימ, הסביב איכות עבירות בגין הענישה להחמרת

 .אחר  עונש  לכל  בנוסף,  הרווח  או  ההנאה  טובת  בשווי  קנס  להטיל,  רווח  או  הנאה  טובת  השיג  ממנה

 מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא קרקעות מזוהמות (ד)

בדבר אופן התמודדות וטיפול מעודכן מדיניות מסמך פרסם המשרד להגנת הסביבה  2017בשנת 

. המדיניות מתייחסת, בין היתר, למניעת זיהומי קרקע, טיפול בזיהומי מזוהמות קרקעותבנושא 

קרקע, ושיקום של קרקע המכילה מזהמים, ובאה לידי ביטוי בהנחיות המקצועיות של המשרד 

לות אחרות שנוקט ונות עסק והיתרי רעלים לעניין זה והן בפעוילאיכות הסביבה, בתנאים לריש

  המשרד לאיכות הסביבה ובהתחשב בעקרון "המזהם משלם".

 איכות סביבה נוספות  דרישות (ה)

)סקרי קרקע וקידוחי ניטור למי  בדיקות לבצע נדרשה על ידי המשרד להגנת הסביבה דלק ישראל (1)

נכון למועד הדוח, דלק . התחנות הותיקות 129 -בכ מנת לאתר זיהומי קרקע ומים(-תהום על

של  הואיל והתחנות הותיקות .בוצע טיפולברובן והותיקות  תחנותבכל הישראל ביצעה בדיקות 

דלק ישראל נבנו בהתאם לסטנדרטים שהיו נהוגים טרם כניסת תקנות המים לתוקף, והואיל 

והידע המצטבר מלמד כי הסטנדרטים שהיו נהוגים באותה תקופה אינם יכולים להבטיח כי לא 

יגרם נזק לקרקע ו/או למים, אין ביכולת דלק ישראל להעריך האם מי מתחנות התדלוק הותיקות 

בר לזיהום קרקע או מים בסביבת התחנה. מבדיקות שנערכו אותרו מספר תחנות שלה גרמה בע

בהן הקרקע ו/או מי תהום מזוהמים. בתחנות בהן הסתיימה הסקירה ונתגלה בהן זיהום החלה 

דלק ישראל ביישום תכנית שיקום הקרקע ו/או מי התהום. בעניין זה, דלק ישראל עומדת בהסדר 

בדבר לוחות הזמנים לאיתור ושיקום קרקעות  2008בה בשנת שנחתם עם המשרד להגנת הסבי

למשרד להגנת הסביבה תוכנית   2008במהלך שנת  מזוהמות בתחנות הוותיקות. דלק ישראל הגישה  

עבודה )שיקום( בקשר עם איתור, ניטור וסקרי קרקע ומים בתחנות תדלוק ותיקות שלה )שהוקמו 

ופעלות מטעמה. המשרד להגנת הסביבה הבהיר לדלק ( אותן דלק ישראל מפעילה או מ1.1.98לפני 

ישראל כי מדיניותו היא לאכוף את הוראות דיני איכות הסביבה ואין בביצוע התוכנית כדי להקנות 

חסינות כלשהי מפני אכיפת הוראות הדין מקום שהן מופרות או להביא לביטול כתבי אישום 

ית להעמדה לדין תינתן הדעת לכלל שהוגשו. עם זאת, עת תישקל ההצדקה החוקית והציבור

 נסיבות הענין ובכלל זה יינתן משקל לפעולות שננקטו בידי הגורם המפר. 
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שנים של  4סוכם בין חברות הדלק למשרד להגנת הסביבה על פריסה מדורגת בת  2008בשנת  (2)

 . על פי התקן האמריקאי (Stage 2התקנת מערכות מישוב אדים בתדלוק כלי רכב )

פרסם השר להגנת הסביבה הנחיה המחייבת את חברות הדלק להתקין  2011בחודש אוגוסט 

מערכות מישוב אדים כאמור אשר תעמודנה בתקן הגרמני, וזאת בכל תחנות התדלוק, עד סוף שנת 

דרישת . 2017אחרי דחיות, נקבע המועד מחדש לחודש אפריל "(. ההנחיה)להלן בס"ק זה: " 2015

 -, התשס"חבתנאי רישיון העסק כמו גם מופיעה כהנחיה מתוקף חוק אוויר נקי  השר כאמור מוצגת

דלק ישראל להתקין מערכות מישוב אדים   נכון למועד הדוח סיימה  ."(חוק אוויר נקי)להלן: "  2008

(stage 2) תחנות התדלוקב.  

  הסביבה לאיכות בקשר ומנהליים משפטיים הליכים (ו)

 קנס או שנה מאסר שדינה פלילית עבירה להוות עלול, המים ותקנות המים חוק הוראות קיום אי

 , ועונשים כבדים יותר במקרה של עבירה מתמשכת. 19ח"ש אלפי 350 עד של כספי

  הגברת האכיפה למניעת מכירת דלקים מהולים (ז)

חוק )להלן: " 1960-התקבל תיקון לחוק הפעלת רכב )מנועים ודלק(, תשכ"א 2008בחודש אפריל 

. על פי התיקון דלקים מהולים, שמטרתו מזעור התופעה של מכירה ואספקה של "(הפעלת רכב

לבצע שש בדיקות בעל תחנת דלק )כהגדרת המונח בחוק הפעלת רכב( לחוק, תוטל חובה על כל 

שנתיות לתקינות המוצר באמצעות מעבדה מוסמכת, ותוגדל בצורה משמעותית הסנקציה שתוטל 

נן עומדים בתקן, לרבות אפשרות לצווי סגירה שיפוטיים, פרסום שמות תחנות בגין מוצרי נפט שאי

שמוצריהן נמצאו לא תקינים והחמרה משמעותית בקנסות. הוראות התיקון לחוק נכנסו לתוקף 

נגד דלק ישראל לאישור תובענה ייצוגית הוגשה בקשה  2006בשנת  .2008באוקטובר  10ביום 

נכון למועד הדוח . 2006תה בתחנות תדלוק בחודש אוקטובר בנושא פרשת מהילת דלקים שהתגל

מילאה את התחייבויותיה לפי הסכם דלק ישראל  ,אושרה הפשרה במסגרת פסק דיןלאחר ש

  .יישום מתווה הפשרה הפשרה וסיימה את

 היתר רעלים –חומרים מסוכנים  (ח)

"(, תזקיקי נפט המסוכניםחוק החומרים )להלן: " 1993-פי חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-על

מוגדרים כחומרים מסוכנים. חוק החומרים המסוכנים מטיל חובת החזקה ב"היתר רעלים" מאת 

הממונה המוסמך לכך על ידי השר להגנת הסביבה. לדלק ישראל היתרים כאמור להחזיק בחומרים 

 יחסון. מסוכנים לפי ההגדרות המפורטות בהיתרים שברשותה, ולעסוק במסחר בדלקים בלא א

 רפורמת "המיסוי הירוק" (ט)

. רפורמה זו קובעת תמריצי מס לכלי 2009חודש אוגוסט ברפורמת המיסוי הירוק נכנסה לתוקף 

רכב, בהתאם לדרגת הזיהום הנפלטת מהם ומטרתה לעודד רכישת כלי רכב ידידותיים יותר 

לזיהום האוויר לסביבה. במסגרת הרפורמה, לכל רכב חדש הנמכר בארץ יקבע מס קנייה בהתאם 

בינמישרדית בראשות סמנכ"ל רשות המיסים, וועדה פורמה מונתה רבמסגרת ההנפלט מהרכב. 

עשויות לקבוע, , אשר מסקנותיה והאנרגיההכוללת נציגי משרדי אוצר, הגנת הסביבה, התחבורה 

נת במהלך ש בין היתר, העברה ניכרת של כלי רכב המונעים בתזקיקי נפט, להנעה חלופית ירוקה.

העלאת השימוש בגז טבעי בענפי התחבורה הציבורית, התעשייה הדוח אושרה הרפורמה שמטרתה  

פויה להוביל לעידוד הצמיחה . הרפורמה צוייצור החשמל, והפחתת השימוש בסולר ובפחם

 
 אות הכרוכות בטיפול בזיהום.הקנס הכספי הינו בנוסף להוצ  19
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יבוטל הישבון הבלו על  , בין היתר,במסגרת המהלך בהשקעות במעבר לגז טבעי ופיתוח הענף.

הסולר, שמאפשר לענפי משק שונים, בעיקר התחבורה, לקבל החזרי מס בגין השימוש בסולר, יכנס 

 לתוקף מתווה להעלאת הבלו על גט"ד ויועלה המיסוי על פחם, שמשמש בעיקר לייצור חשמל.

לדרישת  תחול 2024העלאת המיסוי על הגז הטבעי שצפויה להיכנס לתוקף בהדרגה החל משנת 

)עבורן הקצתה המדינה במסגרת   תחנות תדלוק בגז טבעי  25הוועדה רק במידה ויפעלו לכל הפחות  

וכן ל תחנת תדלוק כאמור( כש"ח ליוני לימ 4ש"ח לפי שווי של יוני לימ 100הרפורמה סכום של 

 רק במידה ויפעלו תחנות 2023ההפחתה המדורגת של ההישבון תמשיך עפ"י המתווה מעבר לשנת 

לגבי רכבי   ; )ב(גט"ד במכרזי תחבורה ציבוריתשימוש בעידוד  )א(  הרפורמה כוללת גם    תדלוק אלה.

מגובה אגרת  100%הפחתת ושנים באישור ועדת הכספים  4 -ל 25%פחת מואץ בגובה  :גט"ד

לסיוע ברכישת מוניות היברידיות   ש"חמיליון    30  :לגבי מוניות  ; )ג(שנים  5  -הרישוי בהוראת שעה ל

לגבי רכבי הוראת  ; )ד(שנים 4הטבת שימוש מצטברת להפחתה מלאה של מיסי היבוא לאחר ו

פטור מאגרת רישוי בהוראת שעה ושנים באישור ועדת הכספים    4  -ל  33%פחת מואץ בגובה    :נהיגה

שנים באישור ועדת  3 -ל 33%פחת מואץ בגובה  :אוטובוסים חשמליים)ה( לגבי -ו ;שנים 4 -ל

של  אינה יכולה להעריך את השפעתה החברה שנים והטבות נוספות. 4 -ממכס להכספים, פטור 

 תוצאותיה. של דלק ישראל או על על פעילותה  הרפורמה

בניהול סיכונים סביבתיים ואמצעים הננקטים להפחתת הסיכונים דלק ישראל מדיניות  (י)

 הסביבתיים

פועלת באופן שוטף לצמצום ומניעה של נזקים אפשריים לסביבה ומשקיעה משאבים  דלק ישראל

, לרבות תחזוקה שוטפת של מתקנים ותשתיות וכן הדרכת עובדים ניכרים בתחום איכות הסביבה

תכנית אכיפה פנימית בתחום איכות הסביבה   דלק ישראלליצוין, כי  .  בהתאם לדרישות הדין בנושא

. תכלית שלה  מתנהלת על פיה בתחומי הפעילות השוניםהיא  ו  "(ית האכיפהתכנ)להלן בס"ק זה: "

תכנית האכיפה הינה להבטיח ציות להוראות הדין ונוהלי דלק ישראל בתחום איכות הסביבה, תוך 

 שיפור מתמיד של ביצועיה הסביבתיים והפקת לקחים.

  מהותיות צפויות סביבתיות ועלויות מהותיות שהוצאוסביבתיות  עלויות (יא)

בסכומים  םדלק ישראל הסתכ ןהעלויות הסביבתיות שנשאה בהסך  2017 -ו 2018 ,2019 בשנים

להסתכם  ובות סך העלויות הסביבתיות צפויכמו כן, בשנים הקרשאינם מהותיים לקבוצה. 

 בסכומים שאינם מהותיים לקבוצה. 

 לעלויות  באשרהמשנה שלו  פיסעיוב זה 1.9.17 ףסעיב מידעה -אזהרת מידע צופה פני עתיד 

א 32ף סעיכהגדרתו ב עתיד פני צופה מידע הינו  משוערותה ההשפעותו הצפויות הסביבתיות

 שונה יהיהבפועל  והמידע ייתכן המבוסס על מידע הקיים נכון למועד הדוח. ,חוק ניירות ערךל

 חריגות : גילוי היתר בין, ניהןיוב שונות מסיבות כתוצאה, לעיל מהמצוין משמעותי באופן

 המשרד  מאת נוספות דרישות, נוספות בתחנות זיהום גילוי, ישראל דלק בפעילות מהותיות

 .הסביבה איכות בדיני יםישינוו המים רשותאו /ו הסביבה להגנת

 מגבלות ופיקוח על פעילות דלק ישראל 1.9.18

להלן תיאור המגבלות והפיקוח העיקריים החלים על דלק ישראל, נוסף על הפיקוח בנושא איכות 

 הסביבה שתואר לעיל: 

  :הדלק למשק ספציפית חקיקה (א)
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חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת  (1)

חוק זה קובע כי חברת דלק תירשם  – "(ההסדריםחוק )להלן: " 2001-(, תשס"א2001הכספים 

ידי במרשם לפני תחילת עיסוקה ותוסיף לעסוק בעיסוקה כל עוד היא רשומה במירשם המנוהל על  

במירשם מנהל הדלק כחברות דלק. ה . דלק ישראל רשומ"(המנהל)להלן: " מנהל מינהל הדלק

בחוק ההסדרים נקבע כי על חברת דלק להחזיק, על חשבונה, במלאי דלקים, כפי שייקבע  בנוסף,

מכוח חוק  20הותקנו תקנותובהתאם, בהתייעצות עם שרי הביטחון והאוצר האנרגיה על ידי שר 

הסדר ביניים המחייב  2002בג"צ אישר בחודש נובמבר יצוין, כי המסדירות עניין זה. ההסדרים 

וני, אולם המדינה תוכל לשנות את המצב הקיים ולדרוש גם החזקת מלאי החזקת מלאי בטח

משמעות הדרישה להחזיק מלאי אזרחי, ככל שתכנס לתוקף כאמור, היא הגדלת סך אזרחי. 

נחתם הסכם בין המדינה לבין דלק  19.12.2013עוד יצוין, כי ביום  האשראי של דלק ישראל.

חירום שהוחזק על ידי דלק ישראל על פי צו הפיקוח על ישראל, לפיו החל מהמועד האמור, מלאי ה

יעבור לרשות המדינה )להלן בס"ק זה:  1988-מצרכים ושירותים )הסדרים במשק הדלק(, תשמ"ח

יצוין, כי רכישת והחזקת המלאי על ידי דלק ישראל הייתה רשומה בדוחות הכספיים "(. ההסכם"

 "(.המימון)להלן בס"ק זה: "  ש"חאלפי    220,644  -כהלוואה למדינה בסך של כ  30.9.2013שלה ליום  

על פי ההסכם, כנגד העברת החזקה במלאי החירום למדינה כאמור, פרעה המדינה את המימון, 

כאשר החלק הארי מהתשלום שולם במזומן ביום חתימת ההסכם והיתרה שולמה בסוף חודש 

ינה על פי ההסכם מאוחסן . נכון למועד הדוח, מלאי החירום שהועבר לרשות המד2014ינואר 

. ההשפעה העיקרית של העברת החזקה במלאי החירום חשבון המדינהבמתקני פי גלילות על 

למדינה כאמור הינה הגדלת הגמישות הפיננסית של דלק ישראל עקב פירעון המימון הבנקאי 

  בהתאם.

 הקמתחוק זה קובע, בין היתר, מגבלות על  - 1994-"דהתשנ(, התחרות)קידום  דלקה משק חוק (2)

 או התקשרות בחוזה בלעדיות )כהגדרת מונח זה בחוק( עם תחנות הנמצאות   חדשות  תדלוק  תחנות

 ףסעיהבסמוך לתחנות המשווקות את מוצרי אותה חברת דלק או המופעלות על ידי אותו המפעיל.  

ות תדלוק של חברת דלק אחת הינו בחוק שעניינו המגבלות לענין התקשרות איזורית בין תחנ

את אופן פרסום   תוקן החוק באופן שמסדיר  2007. בחודש דצמבר  2021בתוקף עד לסוף חודש יולי  

  .במחירים הטעיה ולמנוע התחרות את להגביר מנת על, דלק בתחנותהמחירים 

חוק זה אוסר  – 2005 –)איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות( התשס"ה  הדלק משק חוק (3)

אם כן היא כלולה ברשימת התחנות שמינהל הדלק   אלא  ציבוריתלמכור ולספק דלק לתחנת תדלוק  

מופיעות  ,רישום הטעונות, ישראל דלק של הציבוריות התדלוק תחנות כל הדוחינהל. לתאריך 

 מנהל.הברשימה שפורסמה על ידי 

דלק ולא יעסוק במכירתו אלא אם קיבל רישיון לכך מאת מנהל   הבלו לא ייצר אדםלפי חוק    –  בלו (4)

המכס והבלו. לדלק ישראל הוצא רשיון ייצור כאמור, והיא פועלת לחדשו מדי שנה. בלו מוטל על 

במקרה של יבוא. כפועל יוצא מכך, רק  דלק בעת ניפוקו ממתקני הניפוק או בעת שחרורו מהמכס

ישירות מבתי הזיקוק בישראל  נפט מוצרירשיון ייצור כאמור לעיל רשאיות לרכוש  יש חברות להן

קובע שיעורים ספציפיים של בלו לכל  2004-)הטלת בלו(, תשס"ד דלקההבלו על  צואו לייבאם. 

, קובע, בין היתר, כי דלק 2005 -ה(, תשס"והישבון הבלו על דלק )פטור צומוצר נפט. כמו כן, 

מתשלום בלו בגין הדלק ובתנאי   פטוראו טובין,    םסעינומסחרי להובלת    אזרחילתצרוכת כלי שיט  

 

( )החזקת 2001תקנות ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים   20
 . 2001-מלאי ומלאי בטחוני של דלק(, התשס"א
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של מדינת ישראל ומגיע לנמל מחוץ למדינת ישראל.  מנמלשכלי השיט לאחר התדלוק פועל ויוצא 

שיעורי הבלו גורמת להגדלת החשיפה של דלק ישראל לאשראי לקוחות וכן לגידול  העלאת

 מדדב לשינויים בהתאם התעדכןיצוין, כי בשנתיים האחרונות הבלו בהוצאות המימון שלה. 

 .התזקיקים של הבסיס מחירי לשינוי ביחס מינורי היה והשינוי

תחנות התדלוק הציבוריות של דלק ישראל  מרבית – 1951-"אהתשי, ומנוחה עבודה שעות חוק (5)

 עובדים העסקת זה לחוק 9 ףסעיפי -עלוחלק מחנויות הנוחות של דלק ישראל פועלות בשבת. 

, בנוסף. העבודה שר של היתר טעונה, החוקפי -על השבועית במנוחה הכלול, השבת ביום יהודים

 סדרי בפקודת כמשמעותם הקבועים מנוחה בימי כי, היתר בין, נקבע ומנוחה עבודה שעות בחוק

 בניגוד  שהעסיק  מי  האמור  החוקפי -על.  בחנותו  חנות  בעל  יסחר  לא,  1948-"חהתש, ומשפט שלטון

 הנובעות  למגבלות  היתה  לא  כה  עד.  כאחד  העונשים  שני  או  אחד  חודש  עד  מאסר  או  קנס  דינו,  לחוק

 ולהערכת ,  ישראל  דלק  של  העסקיות  תוצאותיה  על  לרעה  מהותית  השפעה"ל  הנ  החוקים  מהוראות

 תוצאות על לרעה מהותית השפעה אלו למגבלות תהיינה לא, העבר נסיון על המבוססת, החברה

 . בעתיד גם ישראל דלק

א 32  ףסעיבכמשמעותו    עתיד  פני  צופה  מידע  הינה  כאמור  ההערכה  -אזהרת מידע צופה פני עתיד  

 שעות חוק הוראות של האכיפה הגברת בשל היתר בין, להתממש שלא העשוי, לחוק ניירות ערך

 .בשבת תדלוק מתחמילסגירת  ,היתר בין, להביא העלולה ישראל מדינת ברחבי ומנוחה עבודה

 צו -"(דלק ניפוק צו)להלן: " 2007-צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )ניפוק דלק במכלית(, התשס"ח (6)

דלק לנקוט כל אמצעי סביר כדי להבטיח כי כל מוצר דלק שהיא החברת אחריות על  מטיל זה

 התקנת, וזאת לרבות ע"י  תקן ובדרישות חוק הפעלת רכבהמספקת לתחנת תדלוק עומד בדרישות  

 המובילות למיכליות)העומד בדרישות המפורטות בתוספת לצו ניפוק דלק( חותם אלקטרוני 

פי הצו,   עלמטיל אחריות אף על מתקני ניפוק ובעלי תחנות התדלוק.    הצו  .התדלוק  לתחנות  דלקים

להתקין חותם אלקטרוני )התקן שתכליתו לבקר את פתיחת תא המכלית ואת כמויות  נדרש

על כל מכליות  ., והכל בהתאם להגדרות הצודלק שינוע של הדלקים שבה( על כל מכליות הדלק

 חותמים אלקטרוניים על ידי ספק מאושר, בהתאם לצו. הותקנו  ישראל דלק

צו זה  – 2002-ים מרביים בתחנות תדלוק(, תשס"בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר (7)

קובע, בין היתר, כי לפחות שליש מפיות התדלוק בכל מתחם תדלוק, תהיינה בשירות עצמי. נכון 

. בשלב זה, 75%-למועד הדוח, בוחן מינהל הדלק הגדלת היקף הפיות בשירות עצמי משליש ל

בעו שימועים בעל פה בפני מינהל הדלק חברות הדלק נדרשו להגיב בנושא וככל הנראה בהמשך ייק

והצוות הרלוונטי. בשלב מקדמי זה, לא ניתן לקבוע האם, ככל שהאמור ייקבע, תהיה לכך השפעה 

 שלילית או חיובית על דלק ישראל.

, שעניינן דלקן אוניברסליפורסמו ברשומות תקנות  23.10.2011ביום  :דלקן אוניברסלי תתקנו (8)

אוניברסלי  דלקן, להתקין דלקןהטלת חובה על חברות הדלק המעוניינות לשווק דלק באמצעות 

אפשר לצרכן להתקשר בהסכם עם חברות דלק שונות, ולתדלק באמצעות אותו התקן בתחנות יש

תוקם על בסיס   הדלקן האוניברסליתדלוק של חברות דלק שונות. לפי התקנות האמורות, מערכת  

פרסם תקן המסדיר את נושאי  מנהל. יצוין, כי מכון התקניםהשיאשר  אוניברסלי לדלקןמפרט 

פורסם באתר האינטרנט של משרד האנרגיה מסמך ההכרזה על מפרט  1.10.2014וביום , המפרט

אשר מחייב, בין היתר, לעמוד בכל דרישות התקן האמור. התקנות קובעות  אוניברסלידלקן 

ם מיום אישור המפרט שבמהלכן יש להעמיד בתחנות, בהדרגה שנקבעה חודשי  36תקופת מעבר של  

  בתקנות, פיות תדלוק המאפשרות תדלוק באמצעות דלקן אוניברסלי.
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של פיות תדלוק   מלאההסבה  ישראל  דלק  עד אליו השלימה  ו,  1.1.2018יום  תקופת המעבר החלה ב

 תדלוק התקני התקנת השלימהישראל  דלק 1.1.2019 ליום עדכמו כן, . בתחנות התדלוק

לספק דלק  , בהתאם לאיסורעמם התקשרות ישראל קלשלד הרכב ציי בכל אוניברסאלים

 .עומדת בתקנות ישראל דלק, הדוח למועד נכון .החל מיום זה שאינו אוניברסלידלקן באמצעות 

 הדלקים  שיווק  חברות  מספרתגדיל את  הדלקנים לאוניברסליים  הפיכת  ש  החברה  מעריכהכמו כן,  

 עלולה היא כן ועל, דלקןבאמצעות  דלקים מוצרי לרכוש לקוח כלהתחנות בהן יוכל  מספר אתו

ו/או לירידה  שלה הדלקן מערך באמצעות דלקים מוצרי שירכשו הלקוחות בכמות לירידה לגרום

את ההשפעה שתהיה  דלק ישראל אינה יכלה לאמוד זה בשלב. בכמויות הדלקים שירכשו על ידם

 תהיה מה ברור לא, תוצאותיה הכספיות, אם וככל שתהיינהו הדלקים מכירותלתקנות על 

  .בשוק התחרות על ההשפעה

 :מחירים עליקוח פ (ב)

 כמונופול  הוכרזה"ן  בזהפרטת בתי הזיקוק,    טרם  –מוצרי דלק על ידי בז"ן לחברות הדלק    אספקת (1)

למחיר  כפוףבידי בז"ן  על נמכריםסוגי ביטומן  שנירק  כיוםבתחום זיקוק נפט גולמי בישראל. 

( )מחירים שעה)הוראת  ובשירותים במצרכים מחירים יציבות צו פי על שנקבעמירבי בשער בז"ן 

"(, הקובע את "ןבז שער מחירי צו)להלן: " 1992"ג התשנ"ן(, בז בשער נפט למוצרי מירביים

המחירים המירביים למוצרי הדלק השונים בשער בז"ן. עדכון המחירים בשער בז"ן נעשה בדרך 

מנהל, הלכל חודש על פי מחיר חיצוני של מוצר הנפט בתוספת או בהפחתת סכום שיקבע    1  -כלל ב

 באישור שר האנרגיה ושר האוצר. 

-התשס"ב(  תדלוק  בתחנות  מירבייםמחירים  )  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  צו  -  לצרכן  מחיר (2)

אוקטן נטול עופרת הנמכר בשירות עצמי בתחנות  95על פי צו זה נקבע מחיר מירבי לבנזין  – 2002

הופחת מרווח השיווק באופן  2011בחודש ספטמבר  תדלוק ציבוריות וכן מועדי ושיטת עדכונו.

ברות הדלק האחרות במשק. ממועד גם על חהחברה שהשפיע לרעה על דלק ישראל ולמיטב ידיעת 

, עודכן מרווח השיווק מעת לעת אך לא הוחזר למצבו כפי שהיה קודם 2012זה ועד לחודש ספטמבר  

הופחת שוב מרווח השיווק  2018כמו כן, בחודש מאי . 2011להפחתה הניכרת מחודש ספטמבר 

ות הדלק האחרות באופן שהשפיע לרעה על דלק ישראל ולמיטב ידיעת דלק ישראל גם על חבר

יצוין, כי עדיין ניכרת בדלק ישראל מגמת שחיקת מרווחים שבאה לידי ביטוי בתוצאות במשק. 

כספיות נמוכות אילולא הפחתת המרווח. עוד יצוין, כי דלק ישראל עדיין מנסה לשמר את המרווח 

, 2018בשנת  הקיים נוכח תחרות קשה במשק הדלק שעיקר השלכתה בשחיקת מרווחים עתידית.

בתחנות  95משרד האנרגיה שלח פנייה לשימוע ציבורי בנושא מדיניות הפיקוח על מחיר בנזין 

למיטב ידיעת  תדלוק. דלק ישראל הגישה עמדתה בכתב התומכת בהסרת הפיקוח באופן מלא.

  בלה עמדת משרד האנרגיה.קדלק, גם חברות הדלק האחרות הגישו עמדתן בכתב. טרם הת

פורסם ברשומות צו פיקוח על מחירי מצרכים  31.7.2012ביום  -סולר לתחבורהפיקוח על מחיר  (3)

)להלן בס"ק  2012 –ושירותים )החלת החוק על הסולר לתחבורה וקביעת רמת פיקוח(, התשע"ב 

דיווח על רווחיות פיקוח ברמת על סולר לתחבורה בהתאם להוראות הצו, יחול "(. הצוזה: "

. להוראות הצו 1996 –קוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו ומחירים לפי פרק ז' לחוק הפי

אין השפעה על תוצאותיה הכספיות של דלק ישראל. ככל שיחול ותיקונו, במתכונתו הנוכחית, 

על מחירי הסולר, עשויה להיות לכך השפעה מהותית על דלק  )מעבר לדיווח כאמור( פיקוח בפועל

 זה.  ישראל אשר לא ניתן לאמוד אותה בשלב 
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שרותי התשתית בקשר למוצרי נפט בישראל, כוללים, בין היתר, שרותי   -תשתיתתעריפי    עלפיקוח   (4)

צו הפיקוח  , ומחירם מפוקח על ידיפריקה וטעינה בנמל דלק, הזרמה, אחסון מוצרי נפט וכיוצ"ב

תעריפי במסגרתו התייקרו מעט  , עדכון14.11.2019, שעודכן לאחרונה ביום על מחירי התשתיות

 .התשתית הנקובים בו

דלק ישראל, תחנות התדלוק שלה ומסופי האחסון והניפוק הוכרזו כמפעל חיוני  -מפעל חיוני (5)

התעשייה. בהתאם לאישור כאמור, במצב חירום, ציי הרכב הכלכלה ובאישור שניתן על ידי משרד 

ל מנת לאפשר ומתקני האחסון והניפוק של דלק ישראל מגויסים לטובת המשק לשעת חירום ע

 אספקה סדירה של דלקים וגז.

פקודת המשקלות קובעת תקנים   -"(פקודת המשקלות)להלן: "  1947  -פקודת המשקלות והמידות   (ג)

תקנו תקנות הקובעות, בין היתר, הוראות שונות לגבי ושונים למשקלות ומידות. מכוח פקודה זו ה

קנת חותם כיול על אותם מכשירים. מכשירים למדידת תזקיקי נפט המורכבים על מיכליות וכן הת

חתמו בהתאם לתקנות. בהקשר זה יצוין, כי הוחל איסור שימוש במכשירים כאמור אם לא כוילו ו

קיימים אישורי כיול  (ובאשדודבבאר שבע בחיפה, בירושלים ) של דלק ישראלהניפוק מסופי כל ב

  .בתוקף

 לצורך הפעלת תחנות תדלוק  רישיונות (ד)

הרישוי של תחנות תדלוק חדשות והקמתן הינו הליך ממושך, סבוך ועתיר השקעות, הכרוך  הליך

ורשיונות ממספר רב של גורמים. ההליך מוסדר במספר רב של  היתרים, בהשגת אישורים

רישוי רפורמה בתחום ל בהתאםחיקוקים, המקנים סמכויות רישוי לרשויות שלטוניות שונות.

 קיימיםרישיון עסק לצמיתות, מכל סוג שהוא, ורישיונות  ניתן, לא 1.1.2019העסקים, החל מיום 

שנים לחנות נוחות   5  –  הןבאופן שנידרש לפעול לקבלתם מחדש. תקופות הרישיון החדשות    נפתחים

שנים לתחנת התדלוק. דלק ישראל פועלת זה מכבר לחידוש רישיונות כאמור במסגרת הפעילות   3-ו

  השוטפת בתחום זה.

 להלן עיקרי החיקוקים המקנים סמכויות רישוי לרשויות שלטוניות שונות:

בהתאם  -וחומכ שיצאו והתקנות"( התכנוןחוק )להלן: " 1965-"הכחוק התכנון והבנייה, התש (1)

הקמת מבנה כלשהו, שימוש במבנה  – לחוק התכנון ולתקנות שהוצאו מכוחו, כל שימוש בקרקע

טעון היתר. לעתים קרובות כרוכה הוצאת היתר בנייה של תחנת תדלוק גם בשינוי  – וכיוצ"ב

 מתאר"תוכנית  ולבניה לתכנון הארצית המועצה אישרה זה חוק מכוחהייעוד של המקרקעין. 

תנאים   ,היתר  בין,  הקובעת  "(,18"א  תמ)להלן: "  1986  -"ותשמ,  18"א  תמ  -"תדלוק  לתחנות  ארצית

, לרבות מניעת מפגעים בטיחותיים, תחבורתיים וקריטריונים להקמתן של תחנות תדלוק

וסביבתיים, מרחקים מינימאליים בין תחנות, מרחק מזערי בין מיכלי הדלק ומשאבות התדלוק 

 השקעה דורשות, ה זעירות תחנות להקיםכיום, מתירה התכנית  ש בהם אדם.לבין בניינים שי

שאינן  הונית נמוכה יותר להקמתן מההשקעה הנדרשת להקמתן של תחנות תדלוק ציבוריות

 שמשקלם . תחנת תדלוק זעירה הינה תחנה היכולה לשרת בו זמנית עד ארבעה כלי רכב, זעירות

וכן  התדלוק לעמדות גגון למעט, שהוא מבנה כל בה להקים ניתן ולא, טון ארבעה עלאינו עולה 

פורסם  7.7.2016 ביום. מ"ר 10שירותים הנדרשים לתפעול התחנה בשטח כולל שאינו עולה על 

במסגרתו, בין היתר, נקבעו כללים להקמת תחנות תדלוק לגז טבעי דחוס   18/4לתמ"א    1שינוי מס'  

והמתקנים הנלווים לו עבור עמדת תדלוק בגט"ד, ציוד  )גט"ד( ובכלל זה נקבע שמתקן דחיסה

הדחיסה וקיר הבטון סביב המתקן ומתקנים ורכיבים תפעוליים אחרים הדרושים לתדלוק הגז 

ביום הטבעי ובתוצריו לא יכללו במניין שטחי הבינוי המותרים עפ"י התמ"א בתחנות התדלוק. 
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מרחקים מינימליים  , בין היתר, נקבעובמסגרתו 18/4לתמ"א  2פורסם שינוי מס'  16.6.2019

מתחנות תדלוק המנפקות גפ"מ וגט"ד ושונתה שיטת החישוב של שטחי הבינוי המותרים בתחנות 

  ק.תדלו

 

  -"(, התקנות והצוים שיצאו מכוחוחוק רישוי עסקים)להלן: " 1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח (2)

עסק הינה על פי צו זה, תחנת תדלוק  – 1995-)עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה עסקיםצו רישוי  .א

הדרוש רישום לפי החוק. לצורך הפעלת תחנת תדלוק יש לקבל, בין היתר, את אישורם של משטרת 

ועדה הרלבנטית והוהתעשיה, שירותי הכבאות הכלכלה וישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד 

 לתכנון ובניה. 

קובעות והן הותקנו מכוח חוק רישוי עסקים,  –1976י עסקים )אחסנת נפט(, תשל"ז תקנות רישו .ב

הוראות פרטניות לגבי דרך הוצאת רישיון עסק לתחנת תדלוק. תקנות אלה קובעות, בין היתר, 

 תנאי בטיחות ואחסנת נפט לצורך קבלת רשיון. 

קובעות, בין היתר,  – 1969-תקנות רישוי עסקים )תנאים תברואתיים בתחנות דלק(, התש"ל .ג

 הוראות בדבר התנאים והמיתקנים התברואתיים בתחנות תדלוק. 

על פי תקנות אלה, עסק שבו מאחסנים,  – 1993-תקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(, תשנ"ג .ד

מייצרים, מעבדים או מוכרים חומרים מסוכנים טעון רישיון מיוחד לכך, ועל אותו עסק לעמוד 

 הקבועות בחוק או מכוחו. בהוראות בטיחות 

 שבו היתר, בעסק לפיו, בין – 2010 -שעה(, התש"ע הוראת -26מס'  תיקון (עסקים רישוי חוק .ה

 אסור נוחות וחנויות מזון, קיוסקים, פיצוציות לרבות רשתות משכרים משקאות ומוגשים נמכרים

 .למחרת 06:00 השעה עד 23:00 מהשעה משכר משקה לספק או להגיש

אוסר על פתיחת  – 1970-הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, התש"לצו  .ו

תחנות תדלוק או על הפעלתן שלא על פי רשיון מטעם מנהל אגף לרכב ולשירותי תחזוקה שבמשרד 

 התחבורה.

תחנות התדלוק הציבוריות וחנויות הנוחות של דלק ישראל הוצאו רשיונות עסק או  למרבית (3)

ם זמניים עד לקבלת היתר קבוע. ביחס לתחנות התדלוק וחנויות הנוחות האחרות, פועלת היתרי

דלק ישראל או בעל התחנה להוצאת רשיונות עסק או היתרים זמניים, ולהערכת דלק ישראל אין 

דלק ישראל, חברה בת שלה ונושאי משרה תלויים ועומדים מספר  נגדמניעה מהותית מלקבלם. 

כתבי אישום, בנוגע להפעלת תחנות תדלוק ו/או חנויות נוחות ללא רישיון עסק או בחריגה מהיתר. 

 צווי להוצאתאו /ו, מהותיים לא בסכומים לקנסות מעברמניסיון העבר, להערכת דלק ישראל, 

 .זה בהקשר חשיפה ישראל לדלק אין, זמני יתרהאו /ו עסק רישיון לקבלת עד סגירה

 ףסעיוב לעיל (3)ד()1.9.18ף סעיב כאמור חשיפה בדבר ההערכה -אזהרת מידע צופה פני עתיד 

העבר  , המבוסס על נסיוןא לחוק ניירות ערך32 ףסעיכמשמעותו ב הינה מידע צופה פני עתיד זה

של דלק ישראל. מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש, בין היתר, בשל התרחשות ארועים 

  דלק ישראל.החברה ובניגוד לציפיות 

למתקני . בהתאם לחוק רישוי עסקים והתקנות מכוחו פעילות האחסון והניפוק טעונה רשיון עסק (4)

 עסק רשיון חיפה למתקןלצמיתות. הניפוק באשדוד, בבאר שבע וירושלים רשיונות עסק בתוקף 

 .לצמיתות  עסק  רשיון  להשגת  פועלתישראל    ודלק  15.08.2020בתוקף עד    בכפוף למילוי תנאים  זמני

ביחס לתחנות תדלוק פנימיות הממוקמות בקיבוצים או מושבים קובעת הוראת האגף החקלאי  (5)

במנהל מקרקעי ישראל, כי ניתן להקים בתחום משבצת ישוב חקלאי נקודת תדלוק פנימית שאינה 
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מסחרית, ללא תשלום למנהל, בכפוף לתנאים מסוימים. הקמת תחנות פנימיות טעונה קבלת 

 הפעלה. היתרי בנייה ואישורי

 

 

 הגבלים עסקיים  (ה)

 הסכמי אספקה בלעדיים עם תחנות תדלוק (1)

וצמצם  29.3.98בהתאם להסדר בין הממונה על התחרות ובין דלק ישראל, אשר אושר ביום 

 בלעדית ארוכי טווח הסכמי אספקה ,תחולתה של קביעה קודמת של הממונה על התחרות בעניין

ועמן אין לדלק  שאינן בבעלות או בחכירה ראשית מהמינהל של חברות הדלק עם תחנות תדלוק

ישראל "הסכם חכירה מקובל" )הסכם חכירה שדמי החכירה המשולמים במסגרתו עולים על סך 

עוד נקבעו במסגרת ההסדר כללי התנהגות בכל הנוגע  .הינם הסדרים כובלים המוגדר בהסדר(,

ישראל עם תחנות תדלוק, תוך התקשרות בהסכמי בלעדיות לאספקת דלקים להתקשרות של דלק 

שנים, בהתאם לנסיבות של כל התקשרות. כללי התנהגות אלה  14לתקופות של בין שנה ועד 

. לתחרות כוללים, בין היתר, חיוב דלק ישראל להגשת בקשה לאישור הסכמים כאלו לבית הדין

קשרויות עם נכי צה"ל ולאלה ייקבעו כללים מיוחדים. עוד נקבע בהסדר כי הוא לא יחול על הת

הממונה הודיע כי ימליץ לבית הדין  טרם נקבעו כללים מיוחדים כאמור.נכון למועד אישור הדוח, 

שנה, בהתאם לנסיבות  14שנה עד לאשר הסכמים לאספקה בלעדית לתקופות מוגבלות שבין 

, ובהתאם להסדר, דלק 28.4.98ביום המיוחדות של התחנה אשר לגביה מבקשים לאשר הסכם. 

ישראל הגישה בקשות לבית הדין לאישור הסכמי אספקה, אשר נעתר חלקית לבקשת דלק ישראל 

 שנים. 6-ל 3באשרו את הסכמים לאספקה בלעדית של דלקים לתקופות מסוימות, בין 

לשיטתה, את   הבוחן,  ,להערות הציבור  דוח  רשות התחרותפרסמה  ,  26.12.2017  -ו  9.7.2017  בימים (2)

התחרות בענף תחנות התדלוק. על פי הדוח קיימים פערי מחירים משמעותיים בין חברות הדלק 

באזורים בהם קיימת חברת דלק קטנה, יש לכך השפעה גם על מחירי   כי  ,עוד צויןהגדולות לקטנות.  

צעדים שלכאורה  המלצות בדבר כלולות דוחב, בהתאם חברות הגדולות.דלק אותם גובות הה

דלק  18.3.2018ביום אמורים לסייע בהגדלת הפריסה של חברות קטנות ולקידום התחרות בענף. 

 התייחסות כלכלית ומשפטית. בשלב זה קשה לאמוד את  הובכלל  ,את תגובתה לדוח  הגישהישראל  

ו מכיוון שאין וודאות שיתקבלו ובאיזו צורה יתקבל היוםהשפעת אימוץ המלצות הדוח במצבו 

 ואין וודאות כיצד ישפיעו על דלק ישראל. 

ף זה הינה מידע צופה פני סעיחשיפה כאמור בבדבר  ההערכה -אזהרת מידע צופה פני עתיד 

לא להתממש, או להתממש בצורה אחרת שעלול ש  חוק ניירות ערך,א ל32ף  סעי, כהגדרתו בעתיד

 .דלק ישראלהחברה ובין היתר, בשל התרחשות ארועים בניגוד לציפיות 

 דלק לבין "(גלילותפי מסופי נפט וצינורות בע"מ )להלן: " גלילות פי בין למיזוג הממונה אישור (3)

 2007בשנת  הוציא ,ידי דלק ישראל-והניפוק על במסגרת רכישת שלושת מסופי האחסון –ישראל

 אישור למיזוג כאמור שאלה עיקריו:  על התחרות הממונה

ידי מי מהם -דלק ישראל וכל אדם השולט בה, תאגיד הנשלט על ידה וכל תאגיד הנשלט על .א

"( לא יסרבו סירוב בלתי סביר לספק שירותי ניפוק דלק ישראלזה להלן: "  ףסעיב)שייקראו יחדיו  

פי -תזקיקים לכל דורש ממתקן הניפוק באשדוד ובירושלים בתנאים שהיו מקובלים במתקני דלק

מתן שירותי הניפוק בתנאים אשר מטבעם או לפי תנאי מסחר את גלילות ערב המיזוג ולא יתנו 
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מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות. דלק ישראל לא תקבע תנאי התקשרות שונים לעסקאות 

ירותי ניפוק, לא תפלה בין לקוחותיה, ולא תתנה מתן שירותי ניפוק או מתן הטבות דומות למתן ש

 כלשהן ברכישה או בקבלה של מוצרים או שירותים אחרים כלשהם. 

המצויים בשטח  אחסוןבכל תקופת פעילותו של מסוף הניפוק באשדוד, תקצה דלק ישראל מכלי  .ב

למפורט בנספח להסכם ההפרטה, אלא  מסוף אשדוד לצד שלישי, לשם אחסון תפעולי, בהתאם

ף זה, דלק סעיהמפורטים באם התיר הממונה אחרת מראש ובכתב. בתקופת החכרת המכלים 

ישראל תהיה אחראית להפעלתם ותחזוקתם התקינה של המכלים, באופן שיבטיח מתן שירות 

 שוטף וטיפול בתקלות בהתאם למסופק על ידי פי גלילות ערב המיזוג.

דלק ישראל לא תתקשר, במישרין או בעקיפין, עם אדם אחר בהסדר המקנה לה זכות בתשתיות  .ג

הנחוצות לקיום פעילות ייבוא או זיקוק או במקרקעים שלפי ייעודם ניתן להקים עליהם מתקני 

לא תחול על   ף זהסעימראש ובכתב. הוראת  על התחרות  תשתית, אלא אם ניתן לה אישור הממונה  

ימו ערב החלטה זו בין פי גלילות לבין אדם אחר המחזיק או מפעיל תשתית אחסון הסכמים שהתקי

או הזרמה של מוצרי נפט או גפ"מ, הנדרשים להבטחת פעילות סדירה של מערך ההזרמה הארצי, 

 .או על הארכתם

אחרת, כל מגבלה החלה על תאגיד מכח אישור  על התחרות אלא אם כן נקבע באישור הממונה .ד

חלה גם על כל נושא משרה בתאגיד, על כל שלוח של תאגיד ועל כל  תחרות כאמורעל ה הממונה

 בפועל.אם מכח דין או הסכם ובין  בין אם –יועץ שלו, ועל כל שלוח או חליף של מי מאלה 

  טחוןיהבמוכר למשרד  ספק (ו)

דלק ישראל משתתפת במכרזים שמפרסם משרד הבטחון שבהם תקנים ודרישות סף, והיא עומדת 

אושרו כספק מוכר על ידי הועדה המשרדית לאישור  תעשיותודלק אים אלו. דלק ישראל בתנ

 ספקים למשרד הבטחון.

  תקינה (ז)

בישראל קיימים תקנים לדלקים המשווקים בישראל. דלק ישראל משווקת אך ורק דלקים 

דלק ישראל קיבלה בפעילות האחסון והניפוק תווי תקן בנוסף, העומדים בתקן הישראלי. 

  לאומיים לבטיחות.נבי

  להלן. .1201. ףסעיעל דלק ישראל ראו זה לפרטים אודות השלכות חוק  -הריכוזיותחוק  (ח)

 

 הסכמים מהותיים 1.9.19

 )ב( 1.9.13 ףסעיראה ) מבז"ן נעשותדלק ישראל מרבית רכישות מוצרי הדלק הנמכרים על ידי  (א)

( נרכשו באמצעות חברת 60%-מרבית רכישות הבנזין )כ , במהלכה2019, למעט עבור שנת (לעיל

VITOL SA. .לפיכך, ההסכם בין דלק ישראל לבין בז"ן מהותי לה  

ככלל, בפעילות מתחמי התדלוק והמסחר אין הסכם מהותי אחד ביחס לזכויות במקרקעין ואופן  (ב)

 אל. ההפעלה של תחנות התדלוק, אך מערכת ההתקשרויות עם התחנות מהותית לדלק ישר

  -גלילות פי הפרטת הסכמי (ג)

נחתם הסכם בין דלק ישראל לבין פי גלילות לרכישת פעילות המסופים )להלן:  31.7.07ביום 

"(, לפיו רכשה דלק ישראל את כל הזכויות במיטלטלין, הזכויות הסכם רכישת המסופים"

כמפורט במקרקעין ושאר הזכויות וההתחייבויות לרבות בקשר לעובדים הקשורים במסופים 

מליון ש"ח, וזאת לאחר שהתקיימו הוראות   806  -"( בתמורה לכהממכרבנספחים להסכם )להלן: "



 

 442 -א  

ף סעיראה אור עיקרי אישור הממונה )לתי התחרותנוהל המכירה והתקבל אישור הממונה על 

ידי -עו עלשנקבובמגבלות (. דלק ישראל התחייבה להפעיל את הממכר לתקופות לעיל (2)ה()1.9.18

הפסקת פעילות מסוף אשדוד כמסוף אחסון וניפוק או ( 1כמפורט להלן: ), בין היתר, המדינה

כן נקבע, כי בכל תקופת הפעלת המסוף   תיים מראש.צמצומה כפופה למתן הודעה למינהל הדלק שנ

באשדוד יוחכרו חמישה מיכלי מעבר לחברת קמ"ד האחראית למערך הזרמת הדלקים במדינה או 

( דלק ישראל 2); מנהל יורה, וזאת בתמורה לתעריף שייקבע בצוהלמי שיבוא בנעליה או למי ש

שר האחסון והניפוק שלו באופן התחייבה להמשיך ולהפעיל את מסוף באר שבע ולשמר את כו

יר המקבל ממנו הספקה בצנרת, ושיובטח המשך ההספקה הסדירה של מוצרי דלק לבסיס חיל האו

מנהל יאשר כי קיימת חלופה לכך. על אף האמור רשאי הרוכש להפסיק את פעולת האלא אם כן 

 ילות. המסוף האמור, ובלבד שהודיע על כך למנהל לפחות שנה מראש, לפני הפסקת הפע

על אף האמור לעיל, סגירת מסוף בשל הוראת הרשויות המוסמכות תפטור את הרוכש 

מהתחייבויותיו כאמור לעיל, ובלבד שהוראת הסגירה לא ניתנה עקב מעשה או מחדל של הרוכש. 

י מדינת ישראל כי לא תבצע בממכר פדלק ישראל התחייבה באופן בלתי חוזר כלפי פי גלילות וכל

פעילות שאינה עולה בקנה אחד עם האמור לעיל, וכי כי בכל מקרה בו תעביר או תשעבד את 

 זכויותיה בממכר לצד שלישי כלשהו יקבל על עצמו הנעבר לפעול בהתאם להתחייבות דלק ישראל.

 הליכים משפטיים 1.9.20

 לתיאור הליכים משפטיים )לרבות בקשות להכרה בתביעות ייצוגיות( אשר דלק ישראל צד להם

  לדוחות הכספיים. 23 ראו באור

  עסקית ואסטרטגיה יעדים 1.9.21

 בהתאם ולעדכנם לעת מעת האסטרטגיים ויעדיה תוכניותיה את לבחון נוהגת ישראל דלק

 התחרות למפת, במשק האנרגיה, ענף תחנות הדלק וקמעונאות הדרכים שחלות להתפתחויות

דלק ישראל בשנים הקרובות צפויה להתמקד בפעילויות  פעילות .כלכליות מאקרו ולהשפעות

 הבאות: 

 ושיפור, יעיל ארגוניתוך שימת דגש על מבנה  כאמור, ולהתמחותמבנה החברה יותאם למיקוד  (א)

 מתחמיהעובדים המפעילים את  מקצועיותלרבות  השונים הגורמים של המקצועיות היכולות

 .המתחם הפעלת במסגרתבתהליכים הנדרשים  הבקיאות שיפור על דגש שימתתוך  התדלוק

 .ללקוחות ובכלל זה אופטימיזציה של שירותי הרענון התדלוק מימתח שלהנראות  שיפור (ב)

  עולם הקפה. למיקוד עסקי בעולם הקמעונאות והמכירות, לרבות בדגש ע (ג)

 קבוצת או תדלוק מתחםלכל  ממוקדת והתייחסות השונים באזורים התחרותית הסביבה ניתוח (ד)

 .בהתאם, מתחמים

 .וללקוחות קצה בתעשייה מתחמי תדלוק נוספיםב וגז טבעי גפ"מ שיווק הרחבת (ה)

 הערכת לפיאשר  )כגון כלי משא כבד ואוטובוסים( וגדולים כבדים רכב-ציי עםהקשרים  הידוק (ו)

 לתדלוק בגז טבעי. למעבר ראשוני פוטנציאל מהווים ישראל קלד

 .ישראל דלק של הליבה בתחום ושאינן רווח מניבות שאינן פעילויות מחיקת (ז)

 תלות ללאהסכמי שכירות עם בעלי תחנות בדגש על כדאיות כלכלית ורווחיות החברה,  חידוש (ח)

 .גיאוגרפית, התדלוק מתחםבמיקום 

 .והניפוק האחסון מתקני של האחסון יכולת שיווק (ט)
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תחום קמעונאות הדרכים, תוך מינוף הפריסה הגיאוגרפית הרחבה שלה והפיכת חלק  פיתוח (י)

במסגרת זו ופעילויות נוספות, דלק  מתחנות הדלק למתחמים קמעונאיים הכוללים מגוון עסקים.

 ישראל שואפת להגדיל באופן משמעותי את היקף המכירות מהפעילות שמקורה אינו בדלק.

י דלק ישראל והוצאת מתחמים למפעילים מטעם החברה בדגש על בחינת הפעלת המתחמים על יד (יא)

  הכמויות הנמכרות.והגדלת הגדלת רווחיות החברה 

  סיכון גורמי 1.9.22

 הקבוצה פעילות חשופה, להלן 1.25 ףסעיב כמפורט הקבוצה חשופה להם הסיכון לגורמי פרט

 :הבאים הסיכון לגורמי גם בישראל הדלק מוצרי תחוםב

  הקורונה על תחום הדלק משברהשפעת  (א)

, על רקע משבר הקורונה חלה האטה בפעילות הכלכלית העולמית, לעיל 1.6.6 ףסעיבכאמור 

ובמדינות העולם ננקטים צעדים חסרי תקדים על מנת למגר את המגיפה, בכללם מגבלות על תנועה 

במרחב, מגבלות על הפעילות במגזר הציבורי והפרטי וביטול טיסות. בנסיבות אלו, משבר הקורונה 

ר אי ודאות חריגה בכל הנוגע לפעילות הכלכלית העתידית צמייה  מהווה סיכון מאקרו כלכלי גלובלי

בעולם, ובפרט לגבי תחום הפעילות. אם וככל שהמשבר יתארך, ובפרט ככל שצעדי המניעה במדינת 

ישראל בפרט יחריפו ויתארכו, צפויה להיות לכך השפעה כלכלית ניכרת על פעילות דלק ישראל, 

 הדוח, ההשלכות העיקריות שצפויות על תחום הפעילות הן:. נכון למועד אישור הורווחי עסקיה

המגבלות שהוטלו על ידי הממשלה הישראלית גרמו   –  וחנויות הנוחות  השפעה על מכירות הדלקים (1)

לצמצום משמעותי בפעילות העסקית במשק ובתנועת כלי הרכב. בהתאם, החל מהשבוע השני של 

שראל, שגובר ככל שהמגבלות על יקים בדלה תצריכקיטון משמעותי בהיקף  נצפהחודש מרץ 

נכון למועד אישור הדוח לא ניתן להעריך כיצד ישפיע משבר הקורונה בעתיד על  המשק מחמירות.

 תנועת כלי רכב בכבישים ועל הביקושים למוצרים והשירותים של דלק ישראל.

צרי האנרגיה, , נרשמו ירידות חדות וחריגות במחירי מו2020במהלך שנת  –ירידה במחירי הנפט  (2)

יישארו מחירי הנפט  ככל שהמשבר הכלכלי יימשך ו  .משבר הקורונהאותן ניתן לייחס, בין השאר, ל

 ., צפוי הדבר להשפיע לרעה על עסקי החברה שפל לאורך זמןרמות ב

ירידה מהותית בהיקף הטיסות בעולם, ובכלל זאת היקף הטיסות  –הביקוש לדלק סילוני   (3)

היוצאות מישראל והנכנסות אליה, הביאה לקיטון משמעותי במכירות הדלק הסילוני ברבעון 

 .2020הראשון לשנת 

נכון למועד אישור הדוח, בשל חוסר הוודאות הכלכלית, בין היתר בשל אופיו הדינאמי של המשבר 

המגיפה, קיים קושי לחזות את עוצמת המשבר והיקף השפעתו. על כן,  וכתלות במועד בלימת

בוחנת החברה את ההשלכות האמורות על דלק ישראל, וכן השלכות נוספות, שלעת עתה אינן 

  מהותיות, ונוקטת בצעדים ובהתאמות לפעילותה.

עשוי  אשר יציבות במחירי הדלקים בעולם חוסר - שינויים במחירי הנפט ובמחירי מוצרי הדלקים (ב)

לשינויים כאמור בעקבות  בזמן קצר. הדלקים מלאיגבוהה באשר לירידות ערך  לתנודתיותלגרום 

 לעיל. )א( ףסעימשבר הקורונה, ראו 

בשנים האחרונות קיימת תופעה של הקמת עשרות תחנות תדלוק  – הקמת תחנות דלק נוספות (ג)

וסעיף  (1)ב()1.9.7 ףסעיראה חדשות מדי שנה. המשך תופעה זו תגביר את התחרות במשק הדלק. 

למתחמי התדלוק  . כמו כן, נמשכת מגמת הקמת תחנות דלק מתחרות בסמיכותלעיל (1)ד()1.9.18

 של דלק ישראל.
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( הבלו)כולל  הדלקים מוצרי עבור לתשלום הדלק מספקי האשראי ותקופת היות -הדלקים  מיסוי (ד)

 עליה  כל  עם תגדל, לדלק ישראל חשיפה מימונית, אשר  לקוחותל  האשראי מתקופת  בהרבה  קצרה

 עליה, בנוסףהעסקיות.  יהתוצאות על לרעה להשפיע עשויש מה ,(הסולר על)לרבות  הבלו בשיעור

 .הנמכרים למוצרים בביקושים לירידה להביא עשוי הבלו בסכום

המדינה רשאית  ,לעיל (1)א()1.9.18ף סעיכאמור ב – שינוי בדרישות לגבי אחזקת מלאי אזרחי (ה)

. הסדר הביניים להחזקת מלאי חירום ביטחוני בלבד ולדרוש גם החזקת מלאי אזרחי לשנות את

תהיה, היא מחד הגדלת הוצאות דלק ישראל בגין משמעות הדרישה להחזיק במלאי אזרחי, ככל ש

לגרום לגידול בדרישה לאחסון מלאי  העשויהיא הוצאות מימון וגידול בנפחי האשראי, ומאידך 

עשוי להיות בעל השפעה חיובית על עסקי  , גידול אשרבמתקני האחסון והניפוק של דלק ישראל

ם את נפח האחסון הפנוי של דלק ישראל דלק ישראל. עם זאת, יצוין כי שינוי כאמור עשוי לצמצ

 לשם מתן שירותי אחסון במחיר כדאי כלכלית לדלק ישראל.

 תשתית  במתקן  פעילות  הפסקת  ולפיכך  התשתית  במתקני  מוגבל  הדלק  ענף  -תשתית  במתקני  תלות (ו)

 להולכת בצנרת פגיעה, כן כמו. הדלק חברות ושל הזיקוק בתי של התקינה בפעילות לפגוע עלולה

 דלק של והניפוק האחסון בפעילות לפגוע עשויה ישראל דלק של והניפוק האחסון למתקני דלקים

 היא, דלקים וניפוק אחסון בתחוםשל דלק ישראל גם  פעילותה בשל, החברה להערכת. ישראל

 .כאמור תשתית מתקני בעלות שאינן הדלק חברות יתרל מעבר לגורם סיכון זה חשופה

אוקטן הינו סכום קבוע )בשל  95מכיוון שמרווח השיווק המרבי בבנזין  - השיווק במרווח שינוי (ז)

קיומו של פיקוח ממשלתי(, שאינו מושפע מתנודתיות במחירי הדלקים לפי שער בז"ן ואינו מושפע 

משינויים בערכי הבלו ובתעריפי התשתית, בנסיבות לפיהן מחירי הדלקים בשוק העולמי והמס 

וצר מצב בו אין פיצוי מובנה על סיכוני האשראי בעתות של גידול אשראי החל עליהם עולים, נ

 תחנת הפעלת עם בקשר התשומות התייקרות בין ההתאמה חוסר כי יצוין, בנוסףהלקוחות. 

  .הרווח להקטנת לגרום עשוי השיווק במרווח השינוי לבין התדלוק

מאחר ודלק ישראל עוסקת   -  זיהומים סביבתייםחומרים מסוכנים ורעילים וחשיפה להליכים עקב   (ח)

בחומרים מסוכנים ורעילים, היא חשופה לנזקים שעלולים להיגרם בשל מוצרים אלו. תביעות בגין 

דלק נזקים אלו עלולות להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות ולפגוע במוניטין שלה. בנוסף, 

זיהומים סביבתיים נטענים שנגרמו  ישראל חשופה להליכים משפטיים, אזרחיים ופליליים עקב

בעבר ועלולים להיגרם בעתיד כתוצאה מפעילותה ובמסגרת זו נערכות מעת לעת בדיקות וחקירות 

של רשויות האכיפה. קיים סיכון של הגשת כתבי אישום נגד דלק ישראל ונושאי משרה בה, היה 

שיקום סביבת תחנה   לעיל.  1.9.17ף  סעילמפורט בויתגלו זיהומי קרקע ומים בתחנות נוספות מעבר  

כן, לדלק -כמו להערכה. בה נגרם זיהום למי תהום עלול לגרום להוצאות מהותיות שאינן ניתנות

פי סטנדרטים שהיו מקובלים -יקות. תחנות אלו נבנו עלתחנות תדלוק ציבוריות ות 129 -ישראל כ

 פי הידע היום אינם מבטיחים שלא היתה ושלא תהיה בהן דליפה ממיכל או מצנרת.-בעבר ואשר על

 מכירותלהשפיע על    עלול  חלופית  אנרגיה  במקורות  לשימוש  מעבר  -חליפיים  אנרגיה  מקורות  פיתוח (ט)

ישראל ולחייב אותה בהשקעות ניכרות בהתאמת תחנותיה לדרישות חדשות  דלק לש הנפט מוצרי

 ,יתפתחו  אלו  שמקורות  ככל  ,בנוסףשל הלקוחות ועלולה אף ליצור תחרות מעבר לתחנות התדלוק.  

 . בהתאם  קטןתלה  עלול  אנרגיה  טעינתאו  /ו  תדלוק  לצורך  התדלוק  בתחנות  השימוש  כי  חשש  קיים
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לעיל, לחברות הפועלות בתחומי פעילות תזקיקי הנפט   1.9.13ף  סעיכמפורט ב  -תלות בבתי הזיקוק (י)

 כאמור מקטינים במעט: )א( מתקניה אחסון והניפוק של את התלות .בבז"ן תלות כמעט מוחלטת

 .אוקטן 95ההתקשרות ליבוא בנזין  החברה )ב(

 בתחום חברות של םצמצומ מספר, ישראל לדלק בנוסף, פועלות הדלק במשק -וניפוק אחסון (יא)

 על התזקיקים אחסון כושר הגדלת"ן. ותש פז"א, קצא הינן בהן שהעיקריות, התזקיקים אחסון

, שבא לידי ישראל  דלק  נה שליתרו  על  ממשי  איום  יהוו  ידן  על  הדלקים  קוניפ  כושר  הרחבתאו  /ו  ידן

 .ישראל דלק של והניפוק האחסון מתקני החזקת תובאמצע יוביט

 מהתחנות חלק לגבי -התדלוק תחנות הפעלת לצורך הנדרשים ורישיונות אישורים בהשגת כשלון (יב)

 לצורך הפעלת תחנות תדלוק הנדרשים והאישורים הרשיונות מלוא ישראל דלק בידי קיימים לא

או שלעיתים פג תוקפם ויש לחדשם. במידה ודלק ישראל לא תצליח להשיג את האישורים 

 והרישיונות האמורים עלולה להיות כך השפעה לרעה על תוצאות פעולותיה.

ענף הדלק מאופיין במתן אשראים גדולים ללקוחות, הרוב המוחלט של  -סיכון אשראי )אובליגו( (יג)

נותנת דלק ישראל ללקוחות אינו מובטח בביטחונות או בערבויות כלשהם ועל כן דלק האשראי ש

 ,31.12.2017-ו 31.12.2018 ,31.12.2019לימים ישראל נתונה בסיכון ביחס לאותו אשראי. נכון 

 1,096 -כו ח"ש מיליוני 1,175 -כ מיליוני ש"ח, 1,192-כ לדלק ישראל חובות לקוחות בסך של

מהחובות הנ"ל אינם מובטחים  90% למעלה מ 31.12.2019בהתאמה. נכון ליום , ש"חמיליוני 

כלכלית ורגולציה הדוקה יותר על המערכת הבנקאית  בבטחונות או ערבויות כלשהם. האטה

 האשראים כאמור לא יפרעו במלואם. לסיכון לפיו חושפים את החברות הפועלות בענף

 בהתאם כבדות כספיות הוצאות מטילה אשר - הסביבה איכותמתחום  מתפתחת רגולציה (יד)

  .התדלוק מתחמי של התקין התנהלותם במהלך לפגוע וכן לעת מעת הנוספות לדרישות

 לעיל. )ה(1.9.18ף סעילפרטים נוספים ראו  – התחרותרגולציה מתפתחת בתחום  (טו)

בשל מבנה הבעלות על תחנות התדלוק, אשר חלקן שכורות על  -התדלוק תחנות על הבעלות מבנה (טז)

לאספקת דלקים, קיים סיכון של מעבר  חוזיםידי דלק ישראל ואשר עם חלקן לדלק ישראל רק 

לאחר תום תקופת השכירות/חוזי האספקה. בנוסף,  אחרת חברהל תחנות אלה לשווק מוצרים ש

בתחנות שאינן בבעלות דלק ישראל ואינן בהפעלתה חשופה דלק ישראל ללחצים גדולים יותר של 

 בחלק, השכירות חוזי, כן כמוהמפעילים/הבעלים, ולכן שיעורי הרווחיות בתחנות אלה נשחקים. 

 השינוי לבין השכירות דמי בין התאמה רכיב כוללים אינם, ארוך לטווח השכורות מהתחנות

 הפסד כספי ניכר. ישראל דלקל להיגרם עלול ולכן, השיווק במרווח

סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים  להלן

, על פי השפעתם וצהבהתאם להערכות הקב דורגו אשר(, ישראלב דלקה מוצרי בתחוםמיוחדים 

  )השפעה גדולה, בינונית וקטנה(: בתחום מוצרי הדלק בישראל הקבוצהעל 
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 הדלק מוצרי בתחום הקבוצה עסקימידת ההשפעה של גורם הסיכון על 
 בישראל 

 

  השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 מקרו  סיכוני 

  X משבר הקורונה 

 X  במחירי הנפט   שינויים
 הדלקיםובמחירי מוצרי 

 סיכונים ענפיים  

 X  תדלוק תחנות הקמת 
 נוספות

 X  דלקים מיסוי 

 X  במתקני תשתיות תלות 

 X  תשתית במתקני תלות 

  X שיווק במרווח שינוי 

 X  

 "עבקלהליכים  חשיפה
חומרים רעילים ומסוכנים  

וזיהומים סביבתיים 
)לרבות רגולציה בתחום 

 איכות הסביבה(

  X 
 אנרגיה מקורות פיתוח

 חלופיים 

 X  הזיקוק בבתי תלות 

 X  תדלוק התקני תקנות 
 כלליים 

 X  וניפוק אחסון 

X    אימוץ המלצות טיוטת
 תחרותדוח רשות ה

סיכונים מיוחדים בתחום  
 הדלק בישראל מוצרי 

 X  

בהשגת אישורים   כשלון
רישיונות ו אישוריםו

הנדרשים לצורך הפעלת  
 תחנות התדלוק

 X  אובליגו( אשראי סיכוני( 

 X  מתחום מתפתחת רגולציה 
  הסביבה איכות

 X  תחנות על בעלות מבנה 
 תדלוק
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  נוספות פעילויות 1.10

 "ןנדל נכסי 1.10.1

)שאינם שייכים לתחומי   העיקריים שבהםלהלן פרטים אודות    ."ןנדל  נכסי  במספר  קהימחז  החברה

 :פעילות שפורטו בהרחבה לעיל(ה

 דלק בית (א)

 בהרצליה  ומסחר  משרדים  בנייןמהזכויות ב  71.74%-נכון למועד פרסום הדוח, החברה מחזיקה בכ

 :בפסקה זו )להלן חניה מרתפי קומות 3-וכ"ר מ 11,000-כ של בשטח הקרקע מעל קומות 4 בן

 בעל  בבעלות וחברות  בנות  חברות,  החברה  כמשרדי  משמשים  שטח הנכסמ"ר  מ  1,300-כ.  "(הנכס"

 . השליטה

 החברה  בין  שכירות  הסכם  ונחתם  למלונאות  שימוש  לשינוי  היתרקיבלה החברה    2018  מרץ  בחודש

. 2018הסתיימה בחודש מאי  בקשר עם בית המלון שבנייתו    ,"(פתאל"מ )להלן: "בע  פתאל  למלונות

י בריכה, חדרים וכן שטח 180 -המונה כ ,את בית המלון בשטח המלון המושכר לה מפעילה פתאל

שנים מיום  5 ספא, מסעדה, בר, אולם כנסים, טרקלין וחדרי ישיבות. תקופת השכירות הינה

צמודים  ,אלפי ש"ח לחודש 725ודמי השכירות הבסיסיים הינם בסכום קבוע בסך של  ,15.5.2018

גם דמי שכירות נוספים  פתאל תשלםהקבועים המחירים לצרכן. בנוסף לדמי השכירות למדד 

יצויין  ,בשיעור השווה למחצית מהרווח התפעולי הנותר כפי שהוגדר בהסכם השכירות. בנוסף

פי לתכנון ובניה, להמחוזית על ידי הועדה בתנאים שאושרה להפקדה  שהוגשה תכנית בנין עיר

 .לשימושי מלונאות, תעסוקה ומגורים מ"ר לנכס 27,000תוספת זכויות בניה של כ 

 חלקים 28,265/100,000 פתאלל הושלמה עסקת מכר, במסגרתה מכרה החברה 2019בפברואר 

 1/3 -ל זכויות לפתאל הועברו כןו )שהוחזקו עד אז במלואן ע"י החברה(, בנכס הבעלות מזכויות

. .מיליון ש"ח  80-, תמורת כהמתואר לעיל  עפ"י הסכם השכירות  ידה  עלהמשולמים    השכירות  מדמי

 מלונאי ניהול הסדרת לשם במושעא כשותפות הן ,ופתאלהחברה  בין שיתוף הסכם נחתם כן כמו

שיוותרו בבעלות בלעדית של  משרדיםלו מלונאי לחלק המקרקעיןשל המלון וחלוקת  משותף

המקרקעין ומימוש זכויות   של, והן לשם קידום תהליכי תכנון לצורך הגדלת היקף הזכויות  החברה

התקשרה החברה   ,. בנוסף"(הסכם השיתוף)להלן בס"ק זה: "  למקרקעין  ,ככל שתאושרנה  ,נוספות

 ,ח"שמיליוני  39-כ הלוואה בסכום של לפתאל החברה העמידהלפיו  הלוואהבהסכם  פתאלעם 

 ,בנוסף .התמורה תשלום רךלצו ,2.96% שלריבית בשיעור  נושאתולמדד המחירים לצרכן  צמודה

 העבור השקעת ח"שמיליוני  24-סכום בסך של כ העבירה פתאל לחברה ,להסכם השיתוף בהתאם

 ( לביאורים לדוחות הכספיים.1)11לפרטים נוספים אודות בית דלק ראו סעיף  בהקמת המלון.

 בעכו נכס (ב)

"( קרקע הסמוכה לחוף הים חברת הבתבבעלותה של חברה בת בבעלות מלאה של החברה )להלן: "

 "(. הקרקע רשומה בספרי החברה בעלות של הקרקעדונם )להלן: " 430-בעכו בשטח של כ

. על הקרקע מצויים חלקי )לאחר ניכוי אומדן התחייבויות בקשר עם הקרקע( מיליון ש"ח 130-כ

לרבות חומרים מסוכנים, ואף ייתכן כי ישנו מבנים הרוסים, פרטי ציוד שונים, פסולת וחומרים, 

תמורה, המתחדש מעת לעת, עם זיהום ממשי בקרקע. חברת הבת התקשרה בהסכם בר רשות ב

שילמה החברה לרשות  2019בשנת חברה המפעילה במקום תחנת שאיבה להזרמת תמלחות לים. 

מיליון ש"ח בגין חובות עבר ותשלומי היוון המסדירים את החוזים מול רמ"י.  37מקרקעי ישראל 

אמור אך אינה כוללת את אומדן התחייבויות בגין עלות הקרקע כוללת את עלות החוב ששולם כ
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פינוי המזהמים הנדרשים במסגרת פיתוח הקרקע. נכון למועד הדוח, מקדמת חברת הבת בשיתוף 

עם צד ג', תכנית בניין עיר מפורטת למגורים, מלונאות ותעסוקה, בהתאם לתכנית המתאר של עכו 

 .2017שאושרה בשנת 

 לבחון אפשרות למכירת הנכס בעכו.  לאחר תאריך המאזן, החברה החלה

 31.12.2019נמכרה לאחר  - חיפה במפרץ קרקע (ג)

תעשיות ביוכימיה בע"מ ממניותיה של גדות  100%הושלמה עסקה למכירת  2018במאי  22ביום 

את הקרקע  החברה, רכשה ה האמורהמכירהלפני ההתקשרות בעסקת  בסמוך .("גדות")להלן: 

במהלך שנים.  20אותה לגדות לתקופה של עד  והשכירה עליה ממוקם מפעל גדות חיפה במפרץ

  .ש"חמיליוני  33 -מכרה החברה את הקרקע לגדות בסכום של כ 2020מרץ חודש 

 ח לייצור חשמל וכ תחנות 1.10.2

הושלמה עסקה למכירת החזקותיה של דלק תחנות כוח בתחנות הכוח  2019בדצמבר  29ביום 

באשקלון ובשורק לדלק ישראל )דלק תחנות כוח ודלק ישראל שתיהן חברות בבעלותה המלאה של 

 לעיל. )ה(1.9.2סעיף החברה(. לפרטים נוספים אודות תחנות הכוח, ראו 

 מהדרין בע"מ 1.10.3

"(, חברה ציבורית מהדריןממניותיה של מהדרין בע"מ )להלן: " 18.55%-בהחברה מחזיקה 

מניות מהדרין חולקו  .2019בספטמבר,  18הנסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל, החל מיום 

 14.51%-הפניקס )כתוצאה מהחלוקה קיבלה החברה בעלות בככדיבידנד בעין למחזיקי מניות 

לבורסה מחוץ נוספות החברה, במקביל, מניות מהדרין רכשה  כןמהון מניותיה של מהדרין( ו

 מהדרין.מהון המניות של  4.04%-כהמהוות 

עיקר פעילותה של מהדרין מתמקד בתחום החקלאות, הכולל עיבוד פרדסים ומטעים ואחזקתם, 

פירות לרשתות בארץ ובחו"ל. תחומי פעילות נוספים של מהדרין הם החזקה של ואריזה ושיווק 

ם מניבים לצורך השכרתם, אספקת שירותי אחסון בצינון, ותחום המים, במסגרתו במספר נכסי

מספקת מהדרין מים להשקיה )לפרדסים שבבלותה וללקוחות חיצוניים(, והיא מעניקה למקורות 

 שירותי שאיבת מים לשתיה. 

החברה מטפלת בהשקעה במהדרין כנכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר ויתרת 

 .מליוני ש"ח 85 -מסתכמת לסך של כ 2019, בדצמבר 31ליום בה ההשקעה 

 31.12.2019פעילות שנמכרה לאחר  – התפלת מים 1.10.4

פועלת בתחום התפלת המים  IDE .IDEממניות  20%-החזיקה החברה כ 2020במרץ  25עד ליום  (א)

והחברות הבנות שלה עוסקות בייזום, תכנון, הקמה, פיקוח,   IDE.  בישראל ובמדינות שונות בעולם

הפעלה ומכירה של מתקנים להתפלת מים, כמו גם בתחומים המשיקים לפעילות ההתפלה, כגון 

ור תעשייתי תכנון ואספקה של מאיידים תעשייתיים, מתקנים לטיפול בשפכים, מערכות קיר

פעילות של מתן שירותים ומכירת ציוד וכימיקלים  IDE-ומכונות לייצור שלג וקרח. בנוסף, ל

 למתקני התפלה שונים.

, IDE-הושלמה עסקה למכירת החזקותיה של החברה )באמצעות דלק תשתיות( ב 25.3.2020ביום 

לפרטים  מיליון ש"ח. 164, בתמורה לתשלום במזומן בסך IDEמהון מניותיה של  20%בשיעור של 

-2020-01)מס' אסמכתאות  26.3.2020 -ו 16.3.2020נוספים בדבר עסקה זו, ראו דיווחים מימים 

 , בהתאמה(, המובאים בזאת על דרך ההפניה. 2020-01-030114 -ו 025203
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 פעילויות שהופסקו 1.11

 תחום הביטוח והפיננסים 1.11.1

פעילות בענפי  , שכללפעלה הקבוצה בתחום הביטוח והפיננסים ,2019נובמבר לחודש  עד (א)

ות באמצעות החזקוהכל    ,הפיננסים בישראל ובענפי הטווחהביטוח לסוגיהם והחיסכון ארוך  

 חברת הפניקס.של  יהמניותמהון  30%-כב החברה

כניסתו לתוקף של חוק הריכוזיות, אשר קבע, בין היתר, חובה לבצע הפרדה בין  בעקבות (ב)

החזקות בפעילות ריאלית משמעותית להחזקות בפעילות פיננסית משמעותית בתוך תקופה 

 כל  למימוש, פעלה החברה  2019של שש שנים מיום הפרסום של החוק, קרי עד לחודש דצמבר  

חוק  מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה מכוח נוספים אודותלפרטים  .בהפניקס החזקתיה

   להלן. 1.19.1ראה סעיף הריכוזיות 

 ה לדוחות הכספיים. 10ראו ביאור השקעה במניות הפניקס, ב לעניין הטיפול החשבונאי

, הפניקס ממניות 16.09%שיעור של  החברהמכרה  2018החודשים אוגוסט וספטמבר  לךבמה (ג)

  :באופן הבא

 נמכרו על ידי החברה במסגרת המסחר בבורסה. 1.39%הפניקס בשיעור של  מניות (1)

ממניות הפניקס נמכרו לצדדים שלישיים במסגרת שלוש עסקאות עם מוסדות  14.7% (2)

. ( עם המוסדות הבנקאיים האמוריםSWAPבנקאיים, במקביל לביצוע עסקאות החלף )

בהסכם, תבוצע התחשבנות בין החברה במסגרת כל אחד מההסכמים, עד לתאריך שנקבע 

לבין המוסד הבנקאי, במנות שנקבעו, ביחס להפרש בין מחיר המכירה של המניות הנמכרות 

לצד השלישי כאמור לבין ערכן של המניות הנמכרות כפי שיהיה במועד ההתחשבנות )אשר 

, מותאם ייקבע לפי המחיר בו יימכרו המניות הנמכרות באותו מועד על ידי הצד שהשלישי

  דיבידנדים(. להלן פרטים לגבי העסקאות:

תאריך 
ביצוע 
 העסקה

נשוא כמות המניות 
 העסקה

מחיר 
  מועד אחרון להתחשבנות תמורה כוללת למניה 

 4.9%-)כ 12,500,000 30.8.2018
 ממניות הפניקס(

מיליוני   253-כ ש"ח  20.25
 ש"ח 

  24תום תקופה של 
 חודשים 

 4.9%-)כ 12,500,000 2.9.2018
 ממניות הפניקס(

מיליוני   256-כ ש"ח  20.45
 ש"ח 

 21תום תקופה בת 
 חודשים 

 4.9%-)כ 12,500,000 5.9.2018
 ממניות הפניקס(

מיליוני   263-כ ש"ח  21.03
 ש"ח 

 36תום תקופה בת 
 חודשים 
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בספטמבר  2,  2018 באוגוסט 30: מהימים החברה של מידיים דוחות ראו נוספים לפרטים

-2018-01, 2018-01-083754, 2018-01-082650)מס' אסמכתא:  2018בספטמבר  5-ו 2018

  .אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בזאת על דרך ההפניה בהתאמה( ,085113

, במועד סיום עסקת ההחלף הראשונה, ביצעה החברה רכישה חוזרת 2019בספטמבר  5ביום 

וך עסקת ההחלף. מניות אלה נמכרו במסגרת העסקה מניות הפניקס מת 6,250,000של 

, לבקשת 2019דצמבר  בפניקס )ראה סעיף )ד( להלן(. בנוסף, בחודשלמכירת גרעין השליטה 

מניות  6,250,000החברה, נפרעה בפירעון מוקדם עסקת החלף נוספת, במסגרתה נמכרו 

 2בפירעון מוקדם  ו, לבקשת החברה, נפרע2020בחודש אפריל  שיים.יהפניקס לצדדים של

לאחר   שיים.ימניות הפניקס לצדדים של  12,500,000נמכרו    ןת, במסגרתות החלף נוספאועסק

סגירת העסקאות הנ"ל, לחברה נותרו שתי עסקאות החלף למניות הפניקס, כל אחת בגין 

 קס(.מהון מניות הפני 5%-מניות )המהוות יחד כ 6,250,000

ביחס   פקדונות משועבדים  םהבנקאי  התאגידיםת ההחלף העמידה החברה לטובת  אובגין עסק

במידה ותחול ירידה בשווי  להגדילםהמקובל בעסקאות מסוג זה ואשר החברה התחייבה 

. יתרת הפקדונות המשועבדים הפניקס נשוא כל עסקה, מעבר לרף שנקבע בהסכם מניות

ליוני ימ 116-הכספיים הינה כבסמוך למועד אישור הדוחות ו 2019בדצמבר,  31כאמור ליום 

הכספיים בנוסף, בסמוך למועד אישור הדוחות  , בהתאמה.ש"חליוני ימ 123-ש"ח וכ

 ליוני ש"ח.ימ 50-יחידות השתתפות של דלק קידוחים ששווין כ 10,908,317משועבדות 

מהון מניותיה של  32.5%-הושלמה עסקה במסגרתה מכרה החברה כ 2019בנובמבר  3ביום  (ד)

 Gallatinוקרן  Centerbridge, תאגיד בשליטת קרן Belenus Lux S.a.r.l -לחברת הפניקס 

Point Capital  " :יצוין, כי במועד החתימה על ההסכם החזיקה  ."(הרוכשת)להלן בפסקה זו

ובעקבות את גרעין השליטה בה,  תווהיותיה של הפניקס, הממהון מנ 30%-החברה בכ

מהונה של  2.5%-להסדיר לרוכשת רכישתן של מניות נוספות בשיעור של כ התחייבותה

כאמור  נוספים מהון מניותיה של הפניקס 2.5%-כ, רכשה החברה הפניקס באותם תנאים

יארד ש"ח )לאחר למי 1.57-, בכההתמורה בעסקה הסתכמה, נכון למועד השלמת. לעיל

 1.335-דים שחילקה הפניקס עד למועד ההשלמה(. מתוך זה, סכום של כנהתאמות בגין דיביד

 מיליוני ש"ח, 235-, בסך של כמיליארד ש"ח התקבל במזומן במועד ההשלמה והיתרה

 ."(הלוואת המוכרתע"י החברה )להלן: " הועמדה לרוכשת כהלוואה

הכוללות ריבית ששולמה בגין תקופה למחיר המכירה, נוספות בהסכם נקבעו התאמות 

מסוימת טרם מועד ההשלמה וכן התאמה שמתייחסת לרווחי הפניקס טרם מועד ההשלמה. 

 העשוישבנוסף, נקבעה התאמה למדדי תשואה של הרוכשת במהלך תקופת ההשקעה בפניקס  

וני ש"ח בתמורה מילי 196-כעד מיליוני ש"ח או להפחתה של  866-להביא לתוספת של עד כ

עליה בשווי בגין )הפחתה במחיר התמורה(  בנוסף, נקבעה התאמההכוללת שתקבל החברה. 

לאחר תאריך המאזן, בהתאם למנגנון ההתאמה שנקבע בהסכם שילמה  מניות הפניקס.

 מיליוני ש"ח.  2-הרוכשת סך נוסף של כ
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בכירה שהועמדה ה חלק מהתמורה ששולמה לחברה במזומן על ידי הרוכשת מומנה מהלווא

 ההלוואה)להלן בסעיף זה: " ש"חמיליון  548-מוסדות פיננסיים, בסך של כעל ידי וכשת לר

מול המוסדות הפיננסיים,  הסכםההלוואה הבכירה, חתמה החברה על בקשר עם "(. ההבכיר

, ככל שלא ישולמו על ידי הרוכשת, בהתקיים מסויימים הכולל התחייבות לשלם תשלומים

: )א( לשלם את הריבית בגין ההלוואה הבכירה , ובין היתרוימים שנקבעו בהסכםמס תנאים

על ידי הרוכשת )במקרה כזה יתווסף סכום זה לקרן הלוואת יהיה מקור לתשלומה ככל שלא 

 ההלוואה, לרבות עמלות פירעון מוקדם, בקשר עם עמלות מסוימות )ב( לשלםהמוכרת(; 

ניירות ערך מסוימים   ת הרוכשת ובקשר עם כך להפקיד( לערוב לחלק מהתחייבויוג; )ההבכיר

 לשעבד )ד(  -ובהתקיים התנאים המפורטים בכתב ההתחייבות להפקיד ניירות ערך נוספים; ו

 .מיליון ש"ח 70-פקדונות כספיים להבטחת ההתחייבות האמורה, בסך התחלתי של כ

הסכומים אשר החברה נדרשת להפקיד בפקדונות המשועבדים והמועדים בהם היא נדרשת 

מגובה  50%להפקידם מוגדרים בהסכם, כאשר הסכומים עשוים לעלות לסכום מירבי של 

)בתוספת סכום המופקד בקרן להבטחת ריבית ההלוואה הבכירה(, ההלוואה הבכירה ה

התקיימם של תנאים . 1, בין השאר: בהתקיים אירועים המוגדרים בהסכם, הכוללים

יחס המינוף )כהגדרת מונח זה בהסכם( של ובהם: )א(  המוגדרים בהסכםמסוימים פיננסיים 

)ב( החוב נטו )כהגדרת מונח זה בהסכם( של הפניקס -; ו22.5%הפניקס החזקות עולה על 

קות )מתחת הפניקס החז.  ירידה בדירוג האשראי של 2 ;ש"ח 1,800,000החזקות  עולה על 

. חוב מהותי של החברה )כהגדרת מונח זה בהסכם( הועמד לפירעון BBB+ ;)3לרמת דירוג 

מיליון ש"ח  25. החברה הפרה התחייבות לשלם חוב בסך של 4מיידי עקב אירוע הפרה; 

. ירידה בדירוג האשראי של החברה אשר מהווה אירוע הפרה 5-לפחות בגין חוב מהותי; ו

להפקיד את הסכומים הנדרשים  פר את התחייבותהת.  ככל שהחברה בקשר עם חוב מהותי

וכן במקרה של הפרת מצג ביחס לדוחות הכספיים של הפניקס, הסכום המירבי לפקדונות 

מגובה ההלוואה הבכירה, ואז ניתנת  100%אותו עשויה להידרש להפקיד יכול לעלות לכדי 

 . פוף לתנאים מסויימים, בכלחברה הזכות לדרוש את המחאת החוב הבכיר אליה

אופציות   שתישנים, עם    5ההלוואה הבכירה והלוואת המוכרת הועמדו לתקופה ראשונית של  

 .הארכה של שנה כל אחת, בכפוף להתקיימות תנאים מסוימים

שיביא לכך שסך הריבית שתשלם הרוכשת בגין שתי  בשיעורריבית הלוואת המוכרת נושאת 

בשנה  7%השנים הראשונות,  5-לשנה ב 4%ל שיעור של ההלוואות האמורות יחד יעמוד ע

השנים הראשונות, ריבית הלוואת  5כתוצאה מכך, במהלך בשנה השביעית.  8%-ו, השישית

המוכרת נמוכה יותר מהריבית המצוינת לעיל )מחושבת על בסיס ממוצע משוקלל, בהתאם 

אחת מהשנים השישית   ליחס בין סכומי הקרן של כל אחת מההלוואות מעת לעת(. במהלך כל

, בהתאמה, או נמוכה מכך, 8%-ו  7%-והשביעית, ריבית הלוואת המוכרת עשויה להיות שווה ל

 .בהתאם לעקרונות שנקבעו במערכת ההסכמים

ייפרעו במהלך תקופת ההלוואה, הריבית והקרן של ההלוואה הבכירה ושל הלוואת המוכרת 

הדיבידנד על ידי הרוכשת מהפניקס, תמורת מכירת מניות הפניקס ע"י הרוכשת מתוך תקבולי  
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בתנאים ת למחיר אותן התחייבה החברה לשלם לרוכשת ושיפויים )אם יהיו( וההתאמו

במסגרת ההסכמים נקבעו מסוימים )ככל שתהיינה, כאמור לעיל, במהלך תקופת ההלוואה(. 

ביחס להלוואה הבכירה, לרבות ביחס לסדר הוראות המעגנות את נחיתות הלוואת המוכרת 

הפירעון בין ההלוואות כתלות, בין השאר, במקור הכספים המשמשים לצורך הפירעון. ככלל, 

הלווה נדרשת לפרוע סכומים משמעותיים מתוך קרן ההלוואה הבכירה, לפני שתהא רשאית 

ת המוכרת נקבעו במסגרת הסכם הלוואאו תחויב לפרוע סכומים בגין קרן הלוואת המוכרת. 

מוקדם  גם, בין השאר, התחייבויות מצד הרוכשת, אירועים מסוימים המחייבים פירעון

אירועי הפרה המוגדרים   וכן)בכפוף להוראות הנחיתות כאמור לעיל(  מנדטורי על ידי הרוכשת  

 בהסכם. 

, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הרוכשתהתחייבה  ,להבטחת התחייבויותיה

בין היתר,  ,)בכפוף להלוואה הבכירה(שניה לטובת החברה, בשעבוד מדרגה לשעבד  םהנדרשי

 ידה.-שנרכשו  עלאת מניות הפניקס 

-מערכת היחסים בין החברה ובין מממני ההלוואה הבכירה הוסדרה גם במסגרת הסכם בין 

מממנים. במסגרת הסכם זה הוסדרה, בין השאר, הנחיתות של הלוואת המוכרת אל מול 

כלפי הלווה )לרבות במקרה של הפרה( והגבלות על מימוש זכויות החברה וואה הבכירה ההל

 כל עוד לא נפרעה ההלוואה הבכירה.

 ה לדוחות הכספיים של החברה. 10לפרטים אודות הטיפול החשבונאי ראו ביאור 

חברה עומדת ה 16.2.2020,1כפי שפרסמה רשות התחרות ביום נכון למועד פרסום הדוח,  (ה)

 חוק הריכוזיות לעניין הפרדה בין תאגידים ריאלייםההפרדה שנקבעה במסגרת  חובתב

חברות בת של החברה אינן  ,, וכמו כןמשמעותיים לבין תאגידים פיננסיים משמעותיים

 מחזיקות בחברת שכבה אחרת.

 רכבדלק תחום  1.11.2

מהון  22.5%-כרכב, שכלל החזקה בדלק , פעלה הקבוצה בתחום 2019עד לחודש דצמבר  (א)

חברת דלק רכב, העוסקת בייבוא, הפצה ומכירת כלי רכב, אביזרים וחלקי חילוף מניותיה של  

בישראל ומתן שירותי מוסך. בנוסף, לדלק רכב פעילות  BMW -פורד ו מתוצרת מאזדה,

 מים והאנרגיה.בתחומי איכות הסביבה, התפלת ה

תחום דלק רכב הפסיק , 2019החל מהדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת  (ב)

, בין IFRS 8בהתאם לקריטריונים הכמותיים שנקבעו בתקן החשבונאי  מגזר בר דיווח,    להוות

תוצאותיה הוצגו , בהתאםהיתר, בהתחשב בפעילותה של דלק רכב ובהיקף ההשקעה בה. 

 במסגרת מגזרים אחרים.  םבדוחות הכספיי

 
  https://www.gov.il/he/departments/news/realcorporations :16.2.2020להודעת רשות התחרות מיום   1
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עסקאות מחוץ מסגרת ב ,חזקותיה בדלק רכבהאת כלל מכרה החברה , 2019במהלך דצמבר  (ג)

 לבורסה, כדלקמן: 

מהון המניות של דלק רכב לבעל השליטה בדלק  7%, מכרה החברה 2019 בדצמבר 8ביום  (1)

  ;ש"ח למניה( 19.27מיליוני ש"ח ) 135 -בתמורה לסכום כולל של כ ,רכב, מר גיל אגמון

לצדדים  ,מהון המניות של דלק רכב 14.99% תמכיר, הושלמה 2019בדצמבר  11ביום  (2)

עיל, בתמורה לסכום כולל של ל (1)פסקה עסקה המתוארת במניה כבשלישיים, במחיר זהה ל

 מיליוני ש"ח. 269 -כ

דלק מכירת החזקות החברה בדלק רכב ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, בעקבות  (ד)

. לפרטים נוספים שהופסקהכפעילות  2019השנתיים של שנת  הכספייםבדוחות מוצגת רכב 

 לדוחות הכספיים. ז10ראו באור 
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 עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה -חלק רביעי 

 ונדל"ן להשקעה רכוש קבוע 1.12

הנוספות  בפעילויות 1.10.1  סעיףראו החברה שבבעלות ונדל"ן להשקעה הרכוש הקבוע  לתיאור

 .לעילהחברה,  של

 הון אנושי 1.13

 מבנה ארגוני 1.13.1

הקבוצה שותפים גם לניהול של חלק מהחברות נושאי המשרה הבכירה ועובדי מטה אחרים של 

של תרשים עיקרי ל). המוחזקות על ידי החברה ואשר נחשבות כחלק מחברות המטה של החברה

  .לעיל( 1.1 והגדרת חברות המטה, ראו סעיף חזקות הקבוצההמבנה 

 שלה המטההתיאור שיובא להלן בנוגע לפעילות החברה בכללותה, מתייחס לחברה ולחברות 

 כמקשה אחת.( 100%)

 מצבת העובדים  1.13.2

בכירה משרה  נושאי 6החברה, מתוכם עובדים )לרבות נותני שירותים( מועסקים על ידי  30 -כ

 והיתר אנשי מטה ומנהלה. 

 בוצהקבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בק 1.13.3

לנושאי המשרה  .נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה מועסקים על פי הסכמי העסקה אישיים

 .זכות לביטוח, פטור ושיפוי בגין פעולות שנעשות על ידם מתוקף תפקידם כנושאי משרה

לתקנות דוחות  21בהתאם לתקנה  בקבוצה בכירה משרה לנושאי תגמולים בדבר לפרטים

ראו ובכלל זאת פרטים אודות מדיניות התגמול העדכנית לנושאי המשרה, מיידיים, ו תקופתיים

 פרק ד' לדוח התקופתי.

התמנה מר עידן וולס למנכ"ל החברה, חלף מר אסי ברטפלד שכיהן כמנכ"ל החברה   1.1.2020ביום  

בפרק ד' לדוח  26י משרה בכירה ראו תקנה . לפרטים בדבר מצבת נושא31.12.2019עד ליום 

 התקופתי.  

 והרכבו הון חוזר 1.14

מזומנים או פקדונות בבנקים הכוללים  ההון החוזר של החברה מורכב מנכסים שוטפים של החברה  

אגרות לבנקים ולמחזיקי חלויות לקבוצה יש הלואות שוטפות בגין והשקעות בניירות ערך. מנגד, 

 .בשנה הקרובה אשר מועד פרעונן חל ,חוב

מליוני ש"ח, ולקבוצה  560 -, לחברה )סולו( גרעון בהון החוזר בסך של כ2019בדצמבר,  31ליום 

.ג' לדוחות 1לפרטים נוספים ראו ביאור  מליוני ש"ח.    3,074  -)במאוחד( גרעון בהון החוזר בסך של כ

 הכספיים.
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  כסים פיננסייםנ 1.15

וסמוך למועד  2019בדצמבר  31נכון ליום  וחברות המטה הרכב היתרות הנזילות של החברה להלן

 : אישור הדוח

 
 ליום 

 2019בדצמבר  31
 )במיליוני ש"ח(

 למועד סמוך
 הדוח אישור

 )במיליוני ש"ח(

 206 947 * תמזומנים ופיקדונו

 205 302 תיק ניירות ערך

 411 1,249 סך הכל

 והפיקדונות הם בתאגידים בנקאיים בישראל ובחו"ל. * המזומנים 

 לדוחות 9ובאור  4באור  ראונכסים פיננסים ובדבר השקעות בניירות ערך  ברלפרטים נוספים בד

 הכספיים.

 מימון  1.16

לצורך פעילותה השוטפת של הקבוצה נלקחות הלוואות ונתנו ערבויות על ידי החברה וחברות 

ידי חברות המטה אינן -עסקאות מהותיות המבוצעות על המטה. הנוהל הקיים בחברה הוא כי

 מאושרות רק במוסדותיהן, אלא מובאות גם לאישור דירקטוריון החברה. 

פרטים בדבר מסגרות אשראי והלוואות שקיבלו החברה וחברות המטה.  זה מובאים 1.16בסעיף 

לפרטים בדבר מסגרות אשראי והלוואות שניתנו לדלק קידוחים, איתקה ודלק ישראל, ראו בסעיפי 

 . לעיל 1.9.15-ו 1.8.19, 1.7.23 עיפיםהמימון הכלולים בתיאור תחומי הפעילות, בס

 לדוחות הכספיים.  10  -ו  1כמו כן, לפרטים נוספים בדבר מקורות המימון של הקבוצה ראו באורים  

שיעור הריבית הממוצעת והאפקטיבית על הלוואות ממקורות בנקאיים ומקורות אשראי לא   להלן 1.16.1

 לשימוש ייחודי: בנקאיים, שהיו בתוקף במהלך תקופת הדוח ושאינן מיועדות 

 

 הלוואות לזמן ארוך הלוואות לזמן קצר

שיעור 
ריבית 
 ממוצעת

שיעור ריבית 
 אפקטיבית

שיעור 
ריבית 
 ממוצעת

שיעור ריבית 
 אפקטיבית

מקורות 
 בנקאיים 

אשראי שקלי לא צמוד 
 -  -  3.1% 3% בריבית משתנה

 7.2% 7% 4.8% 4.7% אשראי צמוד דולר

 4.1% 4% -  2% אשראי צמוד אירו

מקורות לא 
 בנקאיים 

 4.2% 4.1% -  -  אשראי שקלי לא צמוד

אשראי 
שקלי 
 צמוד

 3.1% 2.96% - -  עמיתים

 5.2% 5.1% - -  אג"ח 
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 מסגרות אשראי, הלוואות ואגרות חוב  1.16.2

כפי שיובא בפירוט בטבלאות להלן, לחברה, לדלק אנרגיה ולחברות זרות בבעלות מלאה של החברה 

הלוואות ומסגרות אשראי מבנקים זרים  Ithaca Energy Limited -המחזיקות בעקיפין ב

התניות על שערי ניירות הערך של  , בין היתר,ומקומיים אשר מובטחות בבטוחות שונות וכוללות

)להלן: ל תאגידים מוחזקים שלה לרבות יחידות השתתפות של דלק קידוחים החברה ו/או ש

 .ו/או של תאגידים בתחום האנרגיה וכן התניות על מדדים שונים "(יה"ש"

החברה וחברות המטה מתנהלות מול הבנקים השונים באופן שוטף ובמהלך העסקים הרגיל ומעת 

לעת נעשים שינויים הן בהיקף המשיכות והן בהיקף הבטחונות בהלוואות ובמסגרות האשראי 

 האמורות הן בתנאי הההסכם האחרים. 

י ניירות הערך של בועות האחרונים )לאחר תאריך המאזן( בשערשעל רקע הירידה החדה שחלה ב

הגבוהה והתנודתיות  , בין היתר על רקע משבר הקורונה,  החברה ושל התאגידים המוחזקים על ידה

 ניירות ערךשערי  באירעו בתקופה זו ירידות  שהועמדו לבנקים השונים, הסחירות  בשווי הבטוחות  

ם שנקבעו או תנאים אחרי ,ם נדרשיםיוסלי מדדים שכתוצאה מהם לא התקיימו יחסים פיננסי

 והלוואות והוסיפהסכומים מקרן וחברות המטה החברה  ובהסכמי המימון. בעקבות זאת פרע

למנוע העמדה לפירעון מיידי ומימוש או /והנדרשות במטרה לקיים את אמות המידה  ,בטחונות

 בטוחות. 

מסגרות האשראי והסכמי ההלוואות, אי עמידה באמות מידה פיננסיות והתנאים  תנאיעל פי 

להקנות למלווים זכות לדרוש השלמת מזומן )שיכולה  יםעשויהאחרים שנקבעו בהסכמי המימון 

המיידי של  ןנפירעולשמש לפירעון קרן בחלק מההלוואות( ו/או השלמת בטוחות ו/או את 

דיונים עם הבנקים   תומנהלוחברות המטה  . החברה  ןלהבטחתומימוש הבטוחות שניתנו    ותההלווא

בקשר לאמור לעיל. נכון למועד אישור הדוח הודיעו חלק מהבנקים כי הם שומרים על זכויותיהם 

 בטבלה שבפסקה )א(  4על פי הסכמי המימון, אך כמפורט להלן, למעט ביחס למסגרת אשראי מס'  

 ותהודע החברות המטהמתוארת בפסקה )ג( להלן, לא קיבלו החברה או שנפרעה ולהלוואה להלן 

באופן כוונה לממש בדבר או  ,לפירעון מיידי הלוואותבדבר ביטול מסגרת האשראי או העמדת 

אגרות החוב שהנפיקה בדבר לפרטים . ההלוואותאת הבטוחות המשועבדות להבטחת מיידי 

  להלן. (הראה בפסקה ) החברה,

מקיימת דיונים עם הנאמנים והנציגות של מחזיקי אגרות החוב החברה נכון למועד אישור הדוח, 

הבנקים שהעמידו לחברה ולחברות המטה שלה מסגרות אשראי והלוואות, במטרה להגיע עם ו

עימם למתווה כולל לחיזוק בטוחות ופירעון החוב אשר ימנעו צורך בהליכים משפטיים, לרבות 

במסגרת עיקרי מתווה שאומץ בידי החברה חות. העמדה לפירעון מיידי של החוב ו/או מימוש בטו

בדלק ישראל של החברה  והוצע על ידה לבנקים ולמחזיקי אגרות החוב, תמורת מכירת אחזקותיה  

)בשלמות או בחלקים( המתוכננת להתבצע בתקופה הקרובה, תשמש לפירעון החוב של החברה 

בנקים יחידות ההשתתפות על ידי ה(. באופן זה ישוחררו ראטה-ודלק אנרגיה לבנקים )פרו

החברה מכירה, תשעבד עד לבשלב הביניים  . כן הוצע במסגרת המתווה,המשועבדות לטובתם

טה אר-לטובת הבנקים המממנים של החברות את מניות דלק ישראל, וזאת פרובמישרין ובעקיפין  

קרה , חלף דרישות להשלמת בטוחות גם במתולהסכמי ההלוואה של כל אחד ואחד מהם עם החבר

שבו תחול ירידה בשווי הבטוחות שניתנו לבנקים. עוד במסגרת המתווה ינתן למחזיקי אגרות החוב 

שעבוד על תמלוגי העל ממאגר לווייתן, מבלי לגרוע מזכות החברה לקבל הלוואה כנגד שעבוד 

תמלוגים אלו, ובלבד שכספי ההלוואה ישמשו לתשלומים למחזיקי אגרות החוב לרבות פדיון 

)ללא קנס פירעון מוקדם(. עוד הוצע כי לאחר פירעון חובות הבנקים ושחרור השעבוד מוקדם 
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הקיים לטובתם על יה"ש, ישועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב יה"ש בשווי סכום הפירעון 

במסרת המתווה האמור, לבנקים, ובמועד זה גם יוסר השעבוד על תמלוגי לווייתן ככל שקיים. 

הדוחות אישור  ערבמיליון ש"ח.  300 -החלטה לגיוס הון בהיקף של כ קיבל דירקטוריון החברה

 400, קיבל הדירקטוריון החלטה נוספת בעניין גיוס הון לפיה תפעל החברה לגיוס הון של  הכספיים

 . 2020ש"ח( במהלך שנת  מליון 100)קרי תוספת של  ש"ח במזומןמיליון 

למתווה  טרם התקבלו הסכמות הבנקים ומחזיקי אגרות החוב הדוחות הכספייםאישור מועד ל

 .האמור

  מסגרות אשראי (א)

אנרגיה מסגרות אשראי מבנקים  ולדלקוסמוך למועד אישור הדוח, לחברה  31.12.19נכון ליום 

בטבלה . ביה"שאשר מובטחות, בין היתר, ש"ח,  כמיליארדבהיקף כולל של ישראליים ומבנק זר 

ות לאחר הטבלה, מפורט מידע בדבר מסגרות אשראי כאמור אשר היו שלהלן ובהערות המובא

 "(. מסגרות האשראיובסמוך למועד אישור הדוח )להלן: " 31.12.2019בתוקף ביום 

מעת לעת  מוארכותכמפורט בטבלה,  ולדלק אנרגיההועמדו לחברה אשר מסגרות האשראי 

 . משתנים מעת לעת הן תנאיו

מסוג זה, כל ההסכמים שנחתמו בנוגע למסגרות האשראי כוללים עילות כמקובל בעסקאות מימון  

לפירעון מיידי במקרה של אירועי הפרה, בכפוף לתקופת ריפוי ותנאים ספציפיים שפורטו 

בהסכמים. עילות לפירעון מייידי יכול שיהיו: אי עמידה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו 

(, הרעה Cross Defaultס, אירוע של הפרה צולבת )בהסכם, שינוי שליטה, מינוי מפרק או כונ

 ועוד. הסדר נושים, , נכסי החברה רובמהותית בעסקי החברה, שינוי מבנה מהותי, עיקול 

כמו כן, כל ההסכמים האמורים כוללים הוראות בנוגע לתשלום עמלות שונות בנוגע להעמדת 

 האשראי.מסגרת האשראי וניצולה, לרבות עמלה לגבי אי ניצול מסגרת 

 

# 

מועד  
קבלת  

מסגרת  
 האשראי
 לראשונה

מועד פרעון   
נוכחי של 
מסגרת  
 האשראי

היקף  
מירבי של  

מסגרת  
 האשראי

 

שיעור 
  הריבית
בגין 

מסגרת  
האשראי 

ליום  
31.12.2019 

הסכום  
שנוצל 
מתוך  

מסגרת  
האשראי 
נכון ליום  
31.12.2019  

הסכום  
שנוצל מתוך  

מסגרת  
האשראי 

סמוך למועד 
 אישור הדוח 

 שעבודים

נכון ליום  
31.12.2019 

סמוך למועד אישור  
 הדוח 

1 
28.03.2012 

 

31.12.2021 

 

233 
מיליון  

 ש"ח 

 

3.5% 

 

מליון   220
 ש"ח 

מליון   220
 ש"ח 

 29,000,000שעבוד 
 יה"ש;

 3,406,165שעבוד 
 מניות כהן פיתוח. 

 39,930,000שעבוד 
 יה"ש;

פיקדון כספי בסך  
  מיליון 103.5-כ

 ש"ח.

2 08.08.2012 31.12.2020  175 
מיליון  

 ש"ח 

3.5% 

 

מליון   170
 ש"ח 

מליון   168
 ש"ח 

 47,000,000שעבוד 
 יה"ש

 81,000,000שעבוד 
 יה"ש 

3 16.09.2014 

 

5.7.2021 150 
מיליון  

 ש"ח 

 

2.8% 

 

 

מליון   60
 ש"ח 

מליון   30
 ש"ח 

 27,815,789שעבוד 
 יה"ש.  

 

 28,050,911שעבוד 
 יה"ש.   

4* 26.3.2019 

 

 

31.1.2021  

 

100 
מיליון  

 ש"ח 

 

3.0% 

 

מליון   75
 ש"ח 

מליון   100
 ש"ח 

 40,000,000שעבוד 
 יה"ש;

ערבות החברה 
למסגרת אשראי  
שהועמדה לדלק 

 אנרגיה.

 67,350,000שעבוד 
 יה"ש;

ערבות החברה 
למסגרת אשראי  
שהועמדה לדלק 

 אנרגיה.
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________________ 

מסגרת התאגיד הבנקאי האמור העמיד גם לחברה , זודלק אנרגיה. בנוסף למסגרת ל הועמדה בטבלה 4מסגרת אשראי מס' * 
לעניין מגבלות שחלו על החברה בקשר עם המסגרת  .2020ינואר חודש אשר נפרעה במלואה ב ,ח"שמיליוני  75-בסך של כאשראי 

 להלן. )א(1.16.5האמורה ראו סעיף 
 

 הערות ופרטים נוספים בנוגע למסגרות האשראי

להלן מידע נוסף בנוגע למסגרות האשראי המפורטות בטבלה לעיל, ובנוגע לאמות מידה פיננסיות 

 שנקבעו בתנאי המימון. 

 1מסגרת אשראי מס'  (1)

: תנאי מסגרת האשראי כוללים התחייבות כי היחס בין החוב כפי שיהיה אמות מידה פיננסיות .א

)להלן בסעיף  0.7 -כהגדרתו בהסכם, לא יגדל ממעת לעת לבין שווי השוק הממוצע של הבטוחות, 

וסמוך למועד אישור הדוח  0.45-היחס האמור היה כ 31.12.2019"(. נכון ליום היחס הנדרשזה: "

  .0.66היחס האמור היה 

 : פרטים נוספים .ב

 אמת"להתרחק" מ, על רקע הירידות החדות בשער היה"ש, ועל מנת 2020במהלך חודש מרץ  .1

יה"ש נוספות. למרות זאת, במחצית השניה של   10,930,000שועבדו לטובת הבנק    ,המידה האמורה

 לא התקיים לראשונה היחס הנדרש.  2020חודש מרץ 

מכרה החברה את כל אחזקותיה במניות כהן פיתוח אשר היו משועבדות לבנק,  19.4.2020ביום  .2

ן להסכם המימון, לפיו בקשר לכך, נחתם בין הצדדים תיקומיליון ש"ח.  207בתמורה לסך של 

מיליון ש"ח( הועברה לידי החברה, והמחצית  103.5מחצית מסכום התמורה שקיבלה החברה )

השניה שועבדה לטובת הבנק חלף השעבוד של מניות כהן פיתוח. החברה התחייבה כלפי הבנק כי 

פרעון סכום התמורה שיועבר לידי החברה ישמש את החברה לצרכיה השוטפים ולא ישמש לביצוע  

מוקדם לנושה כלשהו שלה או של כל צד שלישי ואף לא לחיזוק בטחונות לנושה כלשהו שלה או 

 . של צד שלישי

נכון למועד אישור הדוח לא קיבלה החברה מהבנק הודעה בדבר ביטול מסגרת האשראי או דרישה  .3

  .לפירעון מיידי של החוב

 2מסגרת אשראי מס'  (2)

האשראי כוללים התחייבות כי היחס בין שווי השוק של : תנאי מסגרת אמות מידה פיננסיות .א

 -הבטוחות, על פי חישוב ממוצע כפי שנקבע בהסכם, לבין מסגרת האשראי שנוצלה, לא יפחת מ

"(, אך במקרה שהיחס האמור יורד ביום מסחר מסוים מתחת היחס הנדרש)להלן בסעיף זה: "  2.5

 2.3 -היחס האמור היה כ 31.12.2019יום נדרשת השלמת בטחונות ליחס הנדרש. נכון ל 2.3 -ל

   .1.8היחס האמור היה וסמוך למועד אישור הדוח 

 : פרטים נוספים .ב

5 9.6.2016 

 

מיליון   40 31.12.2020
 דולר 

מליון   40 5.2%
דולר 

 ארה"ב

מיליון   40
 דולר ארה"ב

 50,000,000שעבוד 
 יה"ש.  

 

 80,119,547שעבוד 
 יה"ש.  

 

 

6 26.6.2016 

 

מיליון   75 26.01.2021
 דולר 

מליון   75 4.2%
דולר 

 ארה"ב

מליון   75
 דולר ארה"ב

 81,000,000שעבוד 
 יה"ש.  

 

שעבוד 
 יה"ש. 149,958,668
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מיליון  43 -הגדילה החברה את היקף הניצול של מסגרת האשראי בכ 2020בתחילת חודש מרץ  .1

מיליון יה"ש נוספות על מנת לעמוד ביחס הנדרש לאחר  34ובמקביל שעבדה לטובת הבנק  ,ח"ש

 באותו מועד התקיים היחס הנדרש.הגדלת המסגרת. 

לא   2020, לקראת סוף חודש מרץ 2020על רקע הירידות החדות בשער היה"ש במהלך חודש מרץ  .2

 התקיים לראשונה היחס הנדרש.

בלה החברה מהבנק הודעה בדבר ביטול מסגרת האשראי או דרישה נכון למועד אישור הדוח לא קי .3

 לפירעון מיידי של החוב. 

 3מסגרת אשראי מס'  (3)

תנאי מסגרת האשראי כוללים התחייבות כי היחס שבין שווי השוק של הבטוחות לבין מסגרת 

עד וסמוך למו 4 -היחס האמור היה כ 31.12.2019. נכון ליום 1.9 -האשראי שנוצלה לא יפחת מ

 . גם בתקופה שבין שני מועדים אלו התקיים היחס הנדרש.3.9 -היחס האמור היה כאישור הדוח 

לפיזור בסוגי ניירות הערך  , בין היתר,בהתאם למסמכי מסגרת האשראי התחייבה החברה

אחזקות החברה בניירות הערך ששימשו כבטוחות, חלק מהמשמשים כבטוחות אך לאור מכירת 

 . רק יה"שלטובת הבנק ומשועבדות  האמור ם הפיזורלא מתקיי

 4מסגרת אשראי מס'  (4)

 : אמות מידה פיננסיות והתחייבויות נוספות כלפי הבנק .א

תנאי מסגרת האשראי )שניתנה לדלק אנרגיה( כוללים התחייבות כי היחס בין שווי השוק של 

-לא יפחת מהבטוחות, על פי חישוב ממוצע כפי שנקבע בהסכם, לבין מסגרת האשראי שנוצלה, 

יועמדו לבנק בטוחות נוספות שיביאו את  1.85 -, וכי במקרה שהיחס האמור יורד מתחת ל1.85

היחס האמור היה  31.12.2019נכון ליום "(. היחס הנדרש)להלן בסעיף זה: " 2.5 -היחס האמור ל

 .3-כהיחס האמור היה וסמוך למועד אישור הדוח  4.4-כ

  :פרטים נוספים .ב

מיליון   100, הגדילה דלק אנרגיה את הניצול של מסגרת האשראי לסך של  2020מרץ  בתחילת חודש   .1

מיליון יה"ש  8שעבדה לטובת הבנק  ולטובת ההגדלה כאמור (מיליון ש"ח 25ש"ח )תוספת של 

 נוספים. באותו מועד התקיים היחס הנדרש .

הירידות החדות בשער היה"ש, הוסיפה דלק אנרגיה בטחונות  , לנוכח2020במהלך חודש מרץ  .2

  .יה"ש נוספים 9,750,000ושעבדה לטובת הבנק 

הודיע הבנק לחברה  31.3.2020לא התקיים לראשונה היחס הנדרש, וביום  2020בסוף חודש מרץ  .3

מכור ולדלק אנרגיה על ביטול מסגרת האשראי, העמדת החוב לפירעון מיידי ועל כוונתו לממש ול

 (. 2020-01-034704, מס' אסמכתא 1.4.2020את היה"ש המשועבדות )ראה דיווח מיידי מיום 

דלק )שלדרישת הבנק חתמה    31.3.2020ביום  ולדלק אנרגיה  על פי מכתב נוסף ששלח הבנק לחברה   .4

, בכפוף 30.4.2020בשוליו(, הסכים הבנק להשהות את הליכי מימוש הבטחונות עד ליום  אנרגיה

שעבוד מיידי של יה"ש נוספות לטובת הבנק בכמות  (1ימות תנאים מסוימים, ובכלל זאת, )להתקי

מהון המניות של דלק   11%( שעבוד של  2)  -; ו2-הנדרשת להשלמת יחס הבטחונות הקבוע בהסכם ל

( לא יתרחש ארוע או נסיבות המקנים לבנק את הזכות לפירעון 3)-ו 30.4.2020ישראל עד ליום 

, שעבדה דלק אנרגיה לטובת הבנק יה"ש נוספות, כך שסה"כ למועד דרישת הבנקם למיידי. בהתא

מהון היה"ש המונפק, ששווי  5.7% -יה"ש, המהוות כ 67,350,000הדוח משועבדות לטובת הבנק 

השוק שלהן במועד אישור הדוח גבוה במידה ניכרת מיתרת החוב לבנק. בין החברה לבין הבנק 
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התגלעו מחלוקות בקשר עם שעבוד מניות דלק ישראל והתנאי שהבנק הציב להשהיית מימוש 

דלק ישראל לטובת הבנק היה צריך   יחידות ההשתתפות על ידו. עמדת החברה היא ששעבוד מניות

להירשם במסגרת המתווה שהחברה פועלת לגבש עם בנקים נוספים הנושים בקבוצה, ושבנסיבות 

ה"ש יההעניין )ובין היתר( בשים לב ליחס הבטחונות הקיים, הבנק אינו זכאי לממש את 

נו מסכים לכך . משיחות וחליפת תכתובות שבין החברה לבין הבנק עולה שהבנק אי1המשועבדות

במקרה בו ה"ש המשועבדות לטובתו יהוגורס שהחברה אישרה שהבנק יהא רשאי לממש את 

 .30.4.2020השעבוד על מניות דלק ישראל לא יירשם עד ליום 

לא עלה בידי החברה להגיע להסכמות עם הבנק שיבטיחו את אי מימושן של  30.4.2020נכון ליום 

הוגשה בקשה לצו מניעה זמני שיורה לבנק להימנע  30.4.2020. לפיכך, ביום ה"ש המשועבדותיה

ניתן צו מניעה כאמור , ובמועד זה מלממש בכל דרך שהיא את היחידות המשועבדות לטובתו

, ובעקבות בקשה להקדמת 10.5.2020יום  ל  במעמד שני הצדדים נקבעבמעמד צד אחד. דיון בבקשה  

 .5.5.2020הדוחות הוקדם הדיון ליום  פרסוםבסמוך לפני לבית המשפט דיון שהגיש הבנק 

 5מסגרת אשראי מס'  (5)

: תנאי מסגרת האשראי שניתנה לדלק אנרגיה כוללים התחייבות כי היחס אמות מידה פיננסיות .א

בין שווי השוק של הבטוחות, על פי חישוב ממוצע כפי שנקבע בהסכם, לבין מסגרת האשראי 

"(, אך במקרה שהיחס האמור יורד ביום הנדרש היחס)להלן בסעיף זה: " 3 -שנוצלה, לא יפחת מ

היחס  31.12.2019נדרשת השלמת בטחונות ליחס הנדרש. נכון ליום  2.5 -מסחר מסוים מתחת ל

   .2.25היחס האמור היה וסמוך למועד אישור הדוח  3 -האמור היה כ

 : פרטים נוספים .ב

מיליון  30 -האשראי בכהגדילה החברה את היקף הניצול של מסגרת  2020בתחילת חודש מרץ  .1

באותו מועד יה"ש נוספות.  30,119,547שעבדה לטובת הבנק  לטובת ההגדלה כאמורוש"ח, 

 התקיים היחס הנדרש.

לא  2020, בתחילת חודש אפריל 2020על רקע הירידות החדות בשער היה"ש במהלך חודש מרץ  .2

 התקיים לראשונה היחס הנדרש.

ברה מהבנק הודעה בדבר ביטול מסגרת האשראי או דרישה נכון למועד אישור הדוח לא קיבלה הח .3

 לפירעון מיידי של החוב. 

 6מסגרת אשראי מס'  (6)

מיליון דולר(.  40מיליון דולר( ולדלק אנרגיה ) 35לחברה )על ידי הבנק מסגרת האשראי הועמדה 

 החברה ערבה להתחייבות דלק אנרגיה. ,על פי תנאי המסגרת

בתנאי מסגרת האשראי )לחברה ולדלק אנרגיה( נקבעו, בין היתר,  אמות מידה פיננסיות .א

 התחייבויות לפיהן:

יחס החוב כאשר היחס שבין מסגרת האשראי המנוצלת לשווי הבטוחות )להלן בסעיף זה: " .1

למת בטוחות כך שהיחס האמור "( נדרשת השיחס הבטוחות הראשון)" 50%"( עולה על לבטוחה

, ולאחר מכן, ככל ששווי הבטוחות יורד שוב, השלמת בטוחות נוספת נדרשת 40%לא יעלה על 

חוב יחס ה 31.12.2019"(. נכון ליום יחס הבטוחות השני)" 44.4%כאשר היחס האמור עולה על 

 

רטה לחלקו בחוב הבנקאי, -בהתאם למתווה שהחברה פועלת לגבש, כל בנק יהא זכאי לחלק יחסי ממניות דלק ישראל פרו  1
חלקו ואילו כנגד השעבוד ינתנו הסכמות של הבנקים לאי מימוש יחידות ההשתתפות המשועבדות לטובתם לתקופה מסוימת.  

 .מההון המונפק של דלק ישראל 11%  של  שתנאי הבנק היה לשעבוד, בעוד  9%  -בנק בחוב הבנקאי הרלבנטי הוא כההיחסי של  
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למועד אישור  סמוך. ב37%-וביחס לקבוצת דלק היה כ 36% -ביחס לדלק אנרגיה היה כלבטוחה 

מסגרת האשראי של הבטחת משמשות גם לבטוחות הוכמפורט להלן, העמידה דלק אנרגיה  הדוח

 .39%-כ נוהיבגין מסגרת האשראי הכוללת וסך הבטוחות האמור  היחסו קבוצת דלק

וסמוך  31.12.2019מסך שווי הנכסים של הקבוצה. נכון ליום  50%החוב הפיננסי נטו לא יעלה על  .2

בהתאמה. היחס האמור נבדק בתום כל  ,60% -וכ 45%-למועד אישור הדוח, היחס האמור היה כ

 רבעון קלנדרי.

 : פרטים נוספים .ב

שעבדו החברה ודלק אנרגיה   2020במהלך חודש פברואר ובמהלך המחצית הראשונה של חודש מרץ   .1

ים בשתי מסגרות נוספים לטובת הבנק על מנת לעמוד ביחסי הבטוחות הנדרשיה"ש  68,958,668

, בעקבות הירידות החדות בשער היה"ש, לא 2020האשראי. במהלך השבוע השני של חודש מרץ 

 לבטוחה הנדרש. חובהיחס התקיים לראשונה 

קיבלה החברה הודעה על שמירת זכויות הבנק עקב אי עמידה ביחס הבטוחות  12.3.2020ביום  .2

 השלמת בטוחות וגם על מהלך לשינוי מבנה ההלוואה. המכתב כלל הבנה על 9.3.2020השני ביום 

 . תיקון להסכמים הקיימיםהסכם חדש או אך נכון למועד אישור הדוח לא נחתם 

לשם הנוחות, מובאת להלן טבלה המרכזת את יתרת יה"ש המשועבדות לטובת התאגידים  (7)

למועד אישור  הבנקאיים כמפורט לעיל ויה"ש החופשיות המוחזקות על ידי הקבוצה וזאת בסמוך

 הדוחות הכספיים:

 יה"ש משועבדות כמפורט לעיל  446,409,126

 יה"ש משועבדות לתאגידים בנקאיים כבטוחות לעסקאות החלף 10,908,313

 סה"כ יה"ש משועבדות 457,317,439

 דלק אנרגיה )כולל אחזקה עקיפה באמצעות אבנר בע"מ( –יה"ש לא משועבדות  118,495,620

 דלק ניהול קידוחים  –יה"ש לא משועבדות  65,844,949

 סה"כ יה"ש לא משועבדות 184,340,569

 סה"כ יה"ש המוחזקות על ידי הקבוצה 641,658,008

 הלוואות (ב)

וחברות המטה שלה נטלו הלוואות וסמוך למועד אישור הדוח, החברה  31.12.2019נכון ליום 

ש"ח, בהתאמה.   מיליארד  0.9  -ש"ח וכ  מיליארד  1.5  -בהיקף כולל של כומוסדות פיננסיים  מבנקים  

בטבלה שלהלן ובהערות שוטפת. כספי ההלוואות משמשים את הקבוצה למימון פעילותה ה

 31.12.2019הטבלה, מפורט מידע בדבר הלוואות כאמור אשר היו בתוקף ביום המובאות לאחר 

 "(. ההלוואותובסמוך למועד אישור הדוח )להלן: "

כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, כל ההסכמים שנחתמו בנוגע להלוואות כוללים עילות לפירעון 

ים שפורטו בהסכמים. עילות מיידי במקרה של אירועי הפרה, בכפוף לתקופת ריפוי ותנאים ספציפי

לפירעון מיידי יכול שיהיו: אי עמידה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו, ארועים חריגים, שינוי 

(, הורדת Cross Defaultאירוע של הפרה צולבת )אירוע חדלות פירעון,  שליטה, מינוי מפרק או כונס,  

 ועוד.  י" בדוחות הכספיים, הרעה מהותית בעסקי החברה, שינוי מבני, הערת "עסק חדירוג
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 הערות ופרטים נוספים בנוגע להלוואות

להלן מידע נוסף בנוגע להלוואות המפורטות בטבלה לעיל, ובנוגע לאמות מידה פיננסיות שנקבעו 

 בתנאיהן. 

 1הלוואה מס'  (1)

 : אמות מידה פיננסיות ועילות לפירעון מיידיהתחייבויות,  .א

במקרה של   שבהתקיימם נדרשת הלווה להפקיד מזומן  Margin Callבהסכם נקבעו אירועים מסוג   .1

סל להלן: " –של חברות דומות לאיתקה )כפי שהוגדר בהסכם משווי הסל  20%ירידה של 

כפי  ,, על הלווה להפקיד מזומן בשווי הירידהFTSE100 -במדד ה 20%"( או ירידה של החברות

 שהוגדר בהסכם. 

היחס בין סך החוב נטו לבין הרווח יננסית, לפיה בהסכם נקבעה התחייבות לעמידה באמת מידה פ .2

( לא EBITDAXהנקי לפני מסים ומימון, בנטרול פחת והפחתות ובנטרול הוצאות הערכה וחיפוש )

בהתבסס על דוחותיה . 2019. בדיקה של יחס זה נדרשת החל מדוחות איתקה לשנת 2.5יעלה על 

  .דה פיננסית זועומדת באמת מי , הלווה2019לשנת של איתקה הכספיים 

 
 
 המלווה הלווה #

מועד 
העמדת 
סכום  ההלוואה

ההלוואה 
 המקורי

יתרת קרן 
ההלוואה 

בסמוך 
למועד 
אישור 

 הדוח

מועדי פירעון 
 בטוחות  ריבית והצמדה קרן

1 DKL 
Energy   

 

תאגיד 
 בנקאי זר

4.11.2019 200 
מיליוני 

 דולר 

מיליוני  157
 דולר 

 -מיליון דולר  50
בחודש נובמבר 

2020; 

 -מיליון דולר  50
בחודש פברואר 

2021; 

בחודש  -היתרה 
, או 2021מאי 

במקרה של 
הנפקת איתקה 

בבורסה בלונדון, 
 לפי המוקדם.

 

 LIBORריבית 
חודשים  3 -ל

בתוספת מרווח 
, עם 6.5%של 

( StepUpעלייה )
כעבור  0.50%של 
חודשים  15 -ו 12

ממועד העמדת 
ההלוואה. 
שולמת הריבית מ

חודשים  3כל 
ממועד העמדת 

 ההלוואה.

ממניות  51%
DNSL חברת ,
( של 100%האם )

 איתקה;

ממניות  100% 
 איתקה;

ערבות של החברה 
על ריבית צבורה 

-שלא שולמה, על ה
Margin Call 

הראשון ובאירועים 
מסוימים של הפרה 

)בעיקר חלוקות 
אסורות או 

-בעסקאות בין
חברתיות שהן 
אסורות על פי 

 ההסכם(.

2 DKL 
Investments  

תאגיד 
 בנקאי זר

 

מיליון  50 20.8.2019
 אירו 

  

מיליון  50
 אירו

 

 30ההלוואה עד 
עם  2021ביוני 

אופציה של 
DKL 

Investments 
Limited  

להאריך את 
עד ליום ההלוואה 

 2022יוני ב 20

  Euroborריבית 
בתוספת מרווח 

 . 4%של 

הריבית משולמת 
מדי שלושה 

חודשים, החל 
ממועד קבלת 

 ההלוואה.

החברה ודלק 
אנרגיה ערבות 
להתחייבויות 

DKL 
Investments  כלפי

 המלווה.

גוף  החברה 3
פיננסי 

 ישראלי

מיליון  160 21.7.2016
 ש"

מיליון  127
 ש"ח

 

ההלוואה תיפרע 
תשלומים  21-ב

חצי שנתיים על 
בסיס קלנדרי, 

החל מיום 
עד  30.6.2017

 . 30.6.2027ליום 

ריבית בשיעור 
צמודה  2.96%

למדד המחירים 
 לצרכן. 

שעבוד זכויות 
מקרקעין וזכויות 

נלוות בבניין 
 משרדים בהרצליה.
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או הורדת הדירוג של  A -בהסכם נקבע כי במקרה של הורדת הדירוג של מדינת ישראל מתחת ל .3

לפרוע מיידית  הלווה, על (S&Pידי מעלות על ) A -אגרות החוב של החברה מתחת לקבוצת ה

מיליון דולר(, וכי במקרה של הורדת הדירוג של מדינת ישראל מתחת   100מחצית מקרן ההלוואה )

, או במקרה שהן -ilBBB -או הורדת הדירוג של אגרות החוב של החברה מתחת ל +BBB -ל

 אה.  , קיימת למלווה עילה לפירעון מיידי של כל ההלווS&Pתפסקנה להיות מדורגות על ידי מעלות  

בהסכם נקבע כי למלווה זכות לדרוש פירעון מיידי של ההלוואה במקרים נוספים, בין היתר,  .4

בסל החברות הדומות או  50%במקרה של שינוי שליטה, הלאמה, חדלות פירעון, ירידת שווי של 

בשער מניות החברה. כן נקבעה זכות  50%או ירידה של   FTSE 100-במדד ה 50%ירידת שווי של 

 .לווהכל קבוצת הב(  Cross Defaultשת פירעון מיידי במקרה של פירעון מוקדם של חוב אחר )לדרי

ישמש קודם  כל דיבידנד שישולם בחברות שבקבוצת איתקהמגבלה לפיה בהסכם עוד נקבעה  .5

כן  .לפירעון ההלוואה, והלוואות בעלים שהעמידה החברה לחברות מקבוצת איתקה יהיו נחותות

 . החוב הקייםביחס להגדלת היקף  , בין היתר,נוספותנקבעו מגבלות 

 : פרטים נוספים .ב

החברות, התקיים בשווי סל  20% -, בעקבות ירידה של יותר מ2020פברואר לקראת סוף חודש  .1

 DKL  -  . לעיל, ובהתאם לתנאי ההסכם הפקידה הלווה1(א.1כאמור בפסקה )  Margin Callאירוע  

Energy - מיליון דולר.  43 -פקדון במזומן בסך של כ 

בשווי סל החברות ובשער   50%  -יותר מנרשמה ירידה של    2020בהמשך לאמור, במהלך חודש מרץ   .2

החברה אגרות החוב של  חלה ירידה בדירוג של    2020מניות החברה. כמו כן, בתחילת חודש אפריל 

ם קיבלה הלווה הודעה מהמלווה לפיה . ביחס לכל המקרים האמוריilBBB-  -ל  S&Pעל ידי מעלות  

של ההלוואה בגין אירועים אלו )כמפורט  היא שומרת על זכויותיה לפירעון מוקדם חלקי ומלא

 בפסקה א. לעיל(, אך לא דרשה מהלווה לפרוע את ההלוואה. 

נחתם בין הצדדים תיקון להסכם, לפיו הוסכם, בין היתר, כי סכום הפקדון במזומן   7.4.2020ביום   .3

הופקד כאמור לעיל ישמש לפירעון חלקי של קרן ההלוואה, כי נשמרות זכויותיו של המלווה ש

 והוארכה תקופת הריפוי במקרה של הורדת דירוג. 

 2הלוואה מס'  (2)

מעל סכום  (Cross Default)הסכם ההלוואה כולל, בין היתר, עילת פירעון בגין הפרה צולבת  .א

לרבות בגין הפרה צולבת של חוב של החברה או של דלק אנרגיה, וכן , מינימלי שנקבע בהסכם

מסך הנכסים,  50%לא יעלה על , ה וחברות המטהחברשל הנטו  החוב הפיננסיהתחייבות כי 

 ובסמוך  31.3.2020  נכון ליום  ,45%-עמד היחס האמור על כ  31.12.2019נכון ליום    .כמוגדר בהסכם

   .60%-למועד אישור הדוח עמד היחס האמור על כ

דיונים עם המלווה בנוגע לתיקון תנאי ההלוואה, לרבות בדרך של העמדת בטוחות.  מנהלתהלווה  .ב

 ויותיה בקשר לאירועי ההלוואה. נכון למועד אישור הדוח הודיעה המלווה כי היא שומרת על זכ

 3הלוואה מס'  (3)

מיליארד   2.4אי עמידה בהון עצמי מינימלי של    הסכם ההלוואה כולל, בין היתר, עילות פירעון בגין .א

ש"ח במשך שני רבעונים עוקבים, בגין ירידה בשיעור ההון העצמי של החברה מתוך סך המאזן 

, אם תיכלל הערת (Cross Default)פרה צולבת בגין ה, 20%-)סולו( במשך שני רבעונים לפחות מ

"עסק חי" בדוחותיה של החברה, שינוי שליטה והורדת הדירוג של אגרות החוב של החברה מתחת 

)כללי השקעה  ל"דירוג השקעה" כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(
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בהסכם כי אם בכל מועד שהוא דירוג ועוד. עוד נקבע  ,2012-החלים על גופים מוסדיים(, תשע"ב

)מידרוג(, אז בגין התקופה   Baa1+ )מעלות( או  BBB  -אגרות החוב של החברה יהיה שווה או נמוך מ

 . 0.5%שמתקיים האמור יעלה שיעור הריבית בגין קרן ההלוואה בשיעור של 

הריבית עלה  לנוכח העובדה כי דירוג אגרות החוב של החברה ירד אל מתחת לקבוע בהסכם שיעור .ב

 והחברה מנהלת דיונים עם המלווה והמלווה שומרת על זכויותיה.

 2020הלוואה מבנק זר שנפרעה בחודש מרץ  (ג)

מיליון דולר, אשר הועמדה לה על   150הייתה לדלק אנרגיה הלוואה בסך של    31.12.2019נכון ליום   (1)

 176,100,000אנרגיה לטובת הבנק הזר  . להבטחת ההלוואה שעבדה דלק  17.9.2013ידי בנק זר ביום  

יה"ש. הסכם ההלוואה כלל, בין היתר, התחייבות לשמירה על יחס מסוים בין סכום ההלוואה 

לשווי השוק של הבטוחות, התחייבות לשעבוד שלילי ביחס לשיעור מסוים מהון היה"ש המונפק 

 Extraordinary  -ער היה"ש  "(, וכן הוראה לפיה במקרה של ירידה חריגה בשתניית שעבוד שלילי)"

Price Fall " :תהיה למלווה זכות לבחון מחדש  -"( נפילת מחירים חריגהכהגדרתו בהסכם )להלן

את תנאי ההלוואה ולהציע לללווה תנאים חדשים, אשר באם לא יתקבלו על ידי הלווה יוכל 

 המלווה להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי והכל בפרקי זמן שנקבעו בהסכם. 

ותחילת חודש מרץ   2020בעקבות הירידות בשער היה"ש, פרעה דלק אנרגיה במהלך חודש פברואר   (2)

, בהתאם להוראות ההסכם, חלק ניכר מההלוואה, כך שיתרת קרן ההלוואה בתחילת חודש 2020

 מיליון דולר.  83 -עמדה על כ 2020מרץ 

, התקיים אירוע של נפילת 2020בעקבות ירידות חדות נוספות בשער היה"ש בתחילת חודש מרץ  (3)

מחירים חריגה כהגדרתו בהסכם, וכן נחצה בשיעור זניח השיעור שנקבע בתניית השעבוד השלילי. 

הצדדים קיימו דיונים על שינוי תנאי ההלוואה ובתקופה זו אף הקטינה החברה את חובה ופרעה 

. בהעדר 2020במרץ  10-על פי הוראות ההסכם ב  Margin Call-מליון דולר נוספים בהתאם ל 26-כ

על העמדת   14.3.2020הסכמה בין הצדדים על שינוי תנאי ההסכם הודיע הבנק לדלק אנרגיה ביום  

מיליון דולר לפירעון מיידי, זאת בשעה שהיו כאמור משועבדות לטובת   57יתרת ההלוואה בסך של  

שווי השוק שלהן   מהון היה"ש של השותפות, אשר  15%  -יה"ש, המהוות כ  176,100,000הבנק הזר 

 באותה עת עלה במידה ניכרת על יתרת החוב. 

"( בהסכם צד ג'הודיע הבנק הזר לדלק אנרגיה כי התקשר עם צד שלישי )להלן: " 15.3.2020ביום  (4)

מהון היה"ש בתמורה לסכום השווה ליתרת ההלוואה, המשקף ליה"ש שווי נמוך   12%  -למכירת כ

ו מועד, זאת בכפוף להסרת צו מניעה זמני שהוציא בית באופן משמעותי משווי השוק שלהן באות

המשפט לבקשת דלק אנרגיה. בעקבות זאת, התקשרה דלק אנרגיה עם צד ג' בהסכם, לפיו השלים 

-מתוך כ  7%-בסמוך לאחר מכן מכר לדלק אנרגיה כצד ג' את עסקת רכישת המניות מהבנק הזר, ו

מיליון דולר.   2.5רכש את המניות בתוספת של  מהון היה"ש שרכש, במחיר השווה למחיר לפיו    12%

מהון היה"ש המונפק( שוחררה לדלק אנרגיה.  3% -יתרת המניות המשועבדות לטובת הבנק )כ

-2020-01)מס' אסמכתאות:  15.3.2020לפרטים נוספים, ראו דיווחי החברה בעניין זה מיום 

אשר המידע  (2020-01-029466)מס' אסמכתא:  25.3.2020( ומיום 2020-01-024777-ו 024360

 .המופיע בהם מובא בזאת על דרך של הפניה
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 המירה  התחייבות (ד)

השקעת  בדברביחד עם החברה על הסכם עם מוסד פיננסי  DKLחתמה  2019בדצמבר,  18ביום 

למניות  , בתנאים מסוימים,עם מנגנון המרה אוטומטית ,DKL-מיליון דולר ארה"ב ב 50סך של 

( של איתקה או חברה קשורה IPOרגילות של חברה המונפקת במקרה של הנפקה ראשונה לציבור )

 ז' לדוחות הכספיים.19. לפרטים נוספים ראו באור שלה

 רות חובאג (ה)

 לפרטיםרקטוריון של החברה. יח הדבדו 'ה סעיף ראו החברה שלאגרות החוב  אודות לפרטים

   להלן. )ב(1.16.5סעיף ראו  ,ד"ל -ו"ג ל"א, ל סדרה חוב אגרות מכח מגבלותנוספים אודות 

 בין תאריך הדוחות הכספיים ועד סמוך לפרסומם שנתקבלאשראי  1.16.3

 לעיל. 00 שהוארכו לאחר תאריך המאזן, ראו סעיףמסגרות אשראי  אודותלפרטים 

 אשראי בריבית משתנה  1.16.4

 : 2019להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה שקיבלה החברה בשנת 

שיעור הריבית סמוך למועד  2019טווח הריבית בשנת  מנגנון השינוי

 הדוח אישור

 3% 2.2% - 3.2% ריבית בנק ישראל +

LIBOR+ - 7% 2.75% - 6.5% דולר 

LIBOR+ - 4% 4% אירו 

 

 הסכמי מימוןמכוח  החברה עלנוספות  מגבלות 1.16.5

ואגרות החוב של  הלוואות ,בנוסף להתחייבויות והמגבלות שפורטו ביחס למסגרות אשראי (א)

על נוספות עיקריות במסגרת תנאי מסגרת אשראי וההלוואות, בין היתר, מגבלות , נקבעו החברה

 כדלקמן:   ,החברה

 החברה, 2020מיליון ₪ שנפרעה במלואה בחודש ינואר  100-בקשר עם מסגרת אשראי בסך של כ (1)

 : כדלקמן ,בההתחיי

שלישיים במצטבר לא יעלה  וצדדיםהתחייבויות חברות בת  להבטחתהסכום הכולל של ערבויות  .א

  ."חש מיליארד 1.5על 

 לעניין.  1.2  -מ  יפחת  לא  הבנקאי  התאגידהנכסים להתחייבויות כפי שהוגדרו בין החברה לבין   יחס .ב

 שווי הנכסים יכלול את חלק החברה וחברות המטה )כהגדרתן בהסכם( )להלן בסעיף ( 1) :זה יחס

בהתאם לשווי שוק,  -"( בהון העצמי של חברות מוחזקות )חברות ציבוריות חברות המטהזה: "

הלוואות שהועמדו לחברות המוחזקות כפי שמוצג בדוחות הכספיים( בצירוף  –חברות פרטיות 

ובצירוף מזומנים ו/או שווי מזומנים לא משועבדים ונכסים פיננסיים אחרים בחברה ובחברות 

 קצר לזמן אשראיה יתרת את יכללו ההתחייבויות( 2) .1.8 -כ ההמטה. היחס לתאריך המאזן הי

 לחברה הועמדו אשר עניין ומבעלי שליטה מבעלי הלוואות בצירוף ומאחרים מבנקים ארוך ולזמן

 . הכספיים בדוחות למפורט בהתאם המטה ולחברות
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על חלוקת בכל שנה קלנדרית החברה תהיה רשאית להכריז  -חלוקת דיבידנד  עם בקשר מגבלות .ג

"( ללא מגבלה ובלבד שהחלוקה סכום הבסיס"להלן:  ליון ש"ח )ימ  300דיבידנד בסכום כולל של עד  

ככל שתכריז החברה בתקופה הרלוונטית . התחייבות אחרת לתאגיד הבנקאילא תהווה הפרה של 

ככל ומקור הסכום ו"(  העודף  הסכוםעל חלוקת דיבידנד בסכום גבוה יותר מסכום הבסיס )להלן: "

 . בהסכם המפורטיחס הבטחונות המזערי  יעודכןהעודף אינו מרווחי פעילות שוטפת אזי, 

נקבעו, בין היתר, מגבלות   "דל  -ו"ג  ל"א,  ל  סדרהשל החברה    במסגרת שטרי הנאמנות לאגרות החוב (ב)

 עיקריות על החברה כדלקמן:  

 סתכםמ 2019בדצמבר  31(, שערכן בספרים ליום ל"ד-ו ג"ל, א"ל ותחוב )סדרהבשטרי אגרות  (1)

 המגבלות הבאות:, נקבעו "חשמיליארד  6.2-בכ 

 סדרותליוני ש"ח )לגבי ימ 2,400של הון עצמי מינימלי: ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך  .א

פי דוחותיה הכספיים של -ל"ד(, על סדרהליוני ש"ח )לגבי ימ 2,600לא יפחת מסך של ול"ג( -ו"א ל

יום ל. נכון עוקביםהמאוחדים המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, במשך שני רבעונים  ,החברה

שינויים שחלו לאחר תאריך המאזן ראה , לעניין האמורות במגבלותהחברה  עומדת 31.12.2019

 .לדוחות הכספיים 1ביאור 

מסך המאזן על פי  20%יחס הון עצמי לסך מאזן: ההון העצמי של החברה לא יפחת משיעור של  .ב

נכון ליום  העניין.הנפרדים )סולו( המבוקרים או הסקורים, לפי  ,דוחותיה הכספיים של החברה

 1, לעניין שינויים שחלו לאחר תאריך המאזן ראה ביאור האמוריחס בהחברה  עומדת 31.12.2019

 .לדוחות הכספיים

התנאים הבאים:  שהתקיימו ובלבד החברות בחוק כהגדרתה חלוקה לבצע רשאית תהא החברה .ג

 את מפרה אינה החברה ; )ב(החברות לחוק 302 סעיף לפי מותרת חלוקה הינה החלוקה)א( 

ל"ד( טרם החלוקה ועקב  -"ג ולהאג"ח )סדרות ל"א,  בשטרי המפורטות הפיננסיות ההתניות

ל"ג( -ו "אל סדרות"ח )לגבי שמיליוני  2,600 -החלוקה; )ג( ההון העצמי של החברה לא יפחת מ

"ח )לגבי סדרה ל"ד( שמיליוני  2,800 -בעקבות החלוקה וכן ההון העצמי של החברה לא יפחת מ

"ח )סדרות האג בשטריעמדה לפירעון מיידי כאמור בעקבות החלוקה; )ד( לא מתקיימת עילה לה

 .הנאמנות י"ד(; )ה( נכון למועד אישור החלוקה, אין הפרה מהותית של תנאי שטרל -ו"ג ל"א, ל

אשר בהתקיימותם תבוצע על ידי החברה המרה כפויה של אגרות החוב בנוסף, נקבעו תנאים 

, לעניין שינויים שחלו לאחר החלוקה במגבלות עומדת החברה 31.12.2019 ליוםנכון  ג(."ל ה)סדר

   .לדוחות הכספיים 1תאריך המאזן ראה ביאור 

לדוחות  19אור יבבדוח הדירקטוריון וראו נוספים אודות אגרות החוב של החברה  לפרטים

  הכספיים.

  שעבודים 1.16.6

 לאמעבר לאמור לעיל,  .ללעי 0בסעיף  ראו את הטבלאות המתוארות בסעיפיםשעבודים ה טופרל

  .בחברה ובדלק אנרגיהקיימים שעבודים נוספים 

  אשראי בקבלת בלותמג 1.16.7

"הוראות ניהול בנקאי תקין" של המפקח על הבנקים בישראל, הכוללות, בין ל כפופה הקבוצה

על היקף ההלוואות שיכול בנק בישראל להעניק ל"לווה בודד" ו"קבוצת הלווים"  מגבלותהיתר, 

 הגדולים ביותר בתאגיד הבנקאי )כהגדרת מונחים אלה בהוראות האמורות(. 
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   אשראי דירוג 1.16.8

( עם CREDIT REVIEWדרוג הודעה כי היא מציבה תחת בחינה )פרסמה מי 2019ביולי  11 ביום (א)

השלכות שליליות את דירוג אגרות החוב )סדרות יג, יח, יט, כב, לא,  לג, לד( שהנפיקה החברה. על 

על חתימתה   30.5.2019פי הודעת מידרוג, הצבת הדירוג בבחינה הינה בעקבות הודעת החברה מיום  

להשלמת תנאים מתלים שונים ואישורים נדרשים, לרכישת של איתקה על הסכם מחייב, כפוף 

 הזכויות שבבעלות שברון בעשרה נכסי נפט וגז באזור הים הצפוני .

לאגרות החוב  ilA/Stableכי אשררה את דירוג  S&Pהודיעה מעלות  2019בספטמבר  25 ביום (ב)

 .לד' שהנפיקה החברה-סדרות יג', כב', לא', לג' ו

אגרות דירוג    את    ורידה  פרסמה מידרוג הודעה כי היא מ  2020מרץ  ב  23  ביום  ,לאחר תאריך המאזן (ג)

ומשנה את כיוון הבחינה   Ca.ilל  A2.ilמ  החוב )סדרות יג, יח, יט, כב, לא,  לג, לד( שהנפיקה החברה

)מס'  23.3.2020רטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום פל וודאי.ון לבחינת דירוג ללא כיו

 אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על דרך של הפניה.  (2020-01-028470אסמכתא: 

אגרות החוב כי היא מורידה את דירוג  P&Sפרסמה מעלות  1.4.2020לאחר תאריך המאזן ביום  (ד)

לפרטים  .ilBBB-/Negative -ל ilA/Stable -מ שהנפיקה החברה)סדרות יג, כב, לא,  לג, לד( 

אשר המידע  (2020-01-034443)מס' אסמכתא:  1.4.2020נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 .המופיע בו מובא בזאת על דרך של הפניה

 .הודיעה החברה למידרוג בע"מ על סיום ההתקשרות ביניהן 13.4.2020ביום לאחר תאריך המאזן  (ה)

(, המדרגת את אגרות S&P, לאור כך שלחברה יש חברה מדרגת אחרת )מעלות ודעת החברהה לפי

החוב של החברה בהתאם לדרישות שטרי הנאמנות שלה, החברה קיבלה החלטה שאין צורך 

ההתקשרות החל  בשירותיהן של שתי חברות דירוג נפרדות, ועל כן החברה הודיעה על הפסקת

שהחל ממועד זה תחדל מידרוג בע"מ לשמש "חברה מדרגת" של סדרות  , באופן13.4.2020מיום 

הוציאה מידרוג   16.4.2020. ביום  S & Pאגרות החוב של החברה והן תהיינה מדורגות על ידי מעלות  

 בע"מ הודעה על הפסקת דירוג אגרות החוב של החברה.

 שנתנה החברה וערבויות הלוואות 1.17

 

 2019בדצמבר  31של החברה, נכון ליום  וקשורות תנובפירוט הלוואות מהותיות לחברות  להלן 1.17.1

 :(ש"ח במיליוני)

 ליום נכון ההלוואות סכום הלווה המלווה

31.12.2019 

 133 "מבע 2011 מעגן ים דלק דלק קבוצת

 903 איתקה דלק קבוצת

 GOM  299 דלק  דלק קבוצת

  

 

בדצמבר  31, נכון ליום שלישיים ולצדדים וקשורות תנוב לחברותמהותיות  ערבויותפירוט  להלן 1.17.2

 (:ש"ח במיליוני) 2019
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 נערב ערב
 הערבויות סכום

 31.12.2019 ליום נכון

 וקשורות בת חברות של התחייבויות בגין ערבויות

 - )*(דלק אשקלון קבוצת דלק

 IDE)**( 75 דלק קבוצת

 - )*(דלק שורק קבוצת דלק

 22 7בלוק  קבוצת דלק

 97 "כסה
 

מליוני   184  -וכ  ח"שמליוני    21  -)*( החברה העמידה ערבויות לדלק אשקלון ולדלק שורק בסך של כ

הושלמה העסקה למכירת מניות החברות האמורות לדלק  2019, בהתאמה. בסוף דצמבר ח"ש

 ישראל ומשכך דלק ישראל קיבלה על עצמה את הערבויות האמורות החל ממועד ההשלמה. 

 2019יצויין כי במהלך שנת IDE -  (20% ))**( הערבות המוצגת הינה בגין חלקה של הקבוצה ב

לאחר קיבלה החברה שיפוי מהרוכשת בגין החלק הנרכש.  IDEממניות  30%במסגרת מכירת 

וקיבלה שיפוי מהרוכשת  IDE-, מכרה החברה את יתרת חלקה ב2020תאריך המאזן, בחודש מרץ 

 בגין כל הערבויות.

 

הכספיים   לדוחות  8  בבאורכמפורט    ,מוכר שניתנו במועד מכירת נכסים  הלוואות  אודות  פירוט  להלן 1.17.3

  ש"ח(: במיליוני)

 הרוכש -הלווה המוכר - המלווה
 ליום נכון ההלוואות סכום

31.12.2019 

 36 פתאל מלונות קבוצת דלק

 קבוצת דלק
 עסקת -וגלטין  'סנטרברידג

 *הפניקס
235 

 Navitas Petroleum Limited 19 קבוצת דלק

 290 "כסה

 .להלן )ד(1.11.1ראו סעיף * לפרטים אודות הלוואה זו 

 מיסוי 1.18

 לדוח 8 וביאור חברהלדוחות הכספיים של ה 32ביאור ראו לתיאור דיני המס החלים על החברה 

 של החברה. סולו הכספי

 התאגיד פעילות על ופיקוח מגבלות 1.19

ת שלה במסגרת תחומי פעילותה נובהחברות הלמגבלות והפיקוח החלים על החברה ועל  פרט

מגבלות מכח  ,ציבורית הכחבר ,חלות על החברהכמפורט בכל אחד מתחומי הפעילות, השונים, 

. התחרות  ודיני,  והתקנות שהותקנו מכוחו  , חוק ניירות ערךוהתקנות שהותקנו מכוחו  חוק החברות
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 למימון  או  בישראל  ההון  בשוק  וחוב  הון  לגיוסי  הנוגעות  שונות  מהוראות  מושפעת  החברה,  כן-כמו

 .בנקאי חוץ

 הריכוזיות חוק 1.19.1

חוק הריכוזיות מורכב משלושה פרקים  .פורסם ברשומות חוק הריכוזיות 2013בחודש דצמבר 

משקית בהקצאת זכויות לשימוש במשאבי המדינה  -( שקילת שיקולי ריכוזיות כלל אעיקריים: )

)תשתיות חיוניות ונכסים מופרטים( לגורמים ריכוזיים )כפי שהם מנויים ברשימת הגופים 

, לקריטריונים שנקבעו בחוקבהתאם הוועדה לצמצום הריכוזיות,  המפורסמת ע"יהריכוזיים 

( לגורם ריכוזי. ייחשב, הריכוזיות בחוק כמשמעותולי משמעותי, ריא תאגיד, בין היתר, לפיהם,

(, וכן שקילת שיקולי ", בהתאמהרשימת הגופים הריכוזיים"-" וגורמים ריכוזיים)להלן "

תחרותיות בהקצאת זכויות בתשתיות חיוניות ובתחומים שמספר הפועלים בענף בו הזכות מוקצית 

( הגבלת השליטה בחברות במבנה ב) ;"(קצאת זכויותשיקולי ריכוזיות בההינו מוגבל )להלן: "

פירמידלי: הגבלת פירמידות שליטה רק לשתי שכבות בלבד והחלת כללי משטר תאגידי מוגברים 

( הפרדה בין ג)-ו ;"(הגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידליעל חברות פירמידאליות )להלן: "

 ,כהגדרתם בחוק הריכוזיות ,תאגידים פיננסיים משמעותיים ובין גופים ריאליים משמעותיים 

בין היתר, חל איסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה  האשר במסגרתו

 "(. הפרדה בין תאגידים ריאליים לבין תאגידים פיננסיםגוף פיננסי משמעותי )להלן: "ב

 ק הריכוזיות משפיע על החברה ועל חברות בנות שלה באופן ישיר ו/או עקיף.חו

  :זכויות בהקצאת ריכוזיות שיקולי (א)

-פרק זה עוסק בשני היבטים עיקריים ונפרדים בהקצאת זכויות על ידי המדינה: הריכוזיות הכלל

יא בחשבון משקית והתחרותיות הענפית, וקובע שבהקצאת זכות ובקביעת התנאים באותה זכות יב

הרגולטור שרשאי להקצות את הזכות, נוסף על כל שיקול אחר שעליו לשקול על פי דין לעניין 

 משקית, כמפורט להלן. -הקצאת הזכות, שיקולים של תחרותיות ענפית ושיקולי ריכוזיות כלל

 הוראות חוק הריכוזיות ביחס להקצאת זכויות עלולות להשליך על יכולותיהן של תאגידי הבת של

 בחוק הריכוזיות. םכהגדרת, החברה לחדש רישיונות

 : משקית בהקצאת זכויות-כללשיקולי ריכוזיות  (1)

 כתחום)הוגדר  חיונית תשתית בתחום זכות להקצות המבקש רגולטור כי קובע בפרק זה חלק

 חיוני שירות מוענק שבמסגרתו או ציבורי במשאב או חיונית בתשתית שימוש נעשה שבו פעילות

 יעשה  לא,  ריכוזי  לגורם"(,  חיונית  תשתית  תחום)להלן: "  הריכוזיות  לחוק  בתוספת  המנוי,  לציבור

 ששקל לאחר אלא, הזכות של ההקצאה בהליך להשתתף ריכוזי לגורם יאפשר לא זה ובכלל כן

יצוין, כי החובה . הריכוזיות לצמצום הוועדה עם בהתייעצותמשקית, -כלל ריכוזיות שיקולי

להוועץ עם הוועדה לצמצום הריכוזיות חלה על הרגולטור שהקצאת הזכות נמצאת בתחום 

רישיון, חוזה או החזקה בשיעור משמעותי, כהגדרתם בחוק  -"זכות, "זה חלק לענייןסמכותו. 

 הריכוזיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרגולטור רשאי שלא להקצות זכות לגורם ריכוזי, לאחר

 -שמצא כי סביר שלא תיגרם פגיעה של ממש לתחום שבו מוקצית הזכות ולהסדרת התחום בשל אי

ההקצאה. עוד קובע חלק זה, שעל הרגולטור לשקול שיקולים של מניעת הרחבת הפעילות של 

 הגורם הריכוזי, בשים לב לתחומי הפעילות הנוגעים לעניין ובהתחשב בזיקה ביניהם. 

וכל התאגידים הנשלטים  החברה , בהפורסמה רשימת גופים ריכוזיים מעודכנת 13.2.2020 ביום

 עם רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים(.ידה נמנים עם רשימת הגורמים הריכוזיים )ו-על
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לרשימת התשתיות החיוניות, תחום משק הגז הטבעי ותחום הנפט, תחום הדלק, תחום  בהתאם

בגדר פעילויות בתחום תשתית  םשמל ותחום הגפ"מ של הקבוצה הינהתפלת המים, תחום הח

  חיונית.

 ההוראות כל עליה ויחולו זכות הקצאת כדין דינה, חידושה או זכות של תוקפה הארכת כי, יצוין

 שלגביה בזכות המחזיק הגורם: )א( הבאים התנאים שני בהתקיים וזאת, לעיל המפורטות

 ובין בודדת בהקצאה  שנקבעה  בין,  שנים 10  על  העולה  תקופה  בה  מחזיק  התוקף הארכת מבוקשת

 הוראות לפי נבחנו לא תוקפה של קודמת הארכת או הזכות הקצאת; )ב( הקצאות בכמה שנצברה

 .המבוקשת התוקף להארכת שקדמו השנים 10 -ב, הריכוזיות חוק

 : בהקצאת זכויות ענפית תחרותיותשיקולי  (2)

זה בפרק קובע כי בהקצאת זכות ובקביעת התנאים באותה זכות, יביא בחשבון הרגולטור  חלק

)מקצה הזכות(, בנוסף לכל שיקול אחר שעליו לשקול לפי דין לעניין ההקצאה, גם שיקולים של 

. בנסיבות מסוימות, שקילת שיקולי קידום התחרותיות הענפית הענפיתקידום התחרותיות 

עם הממונה על התחרות. תחולתו של חלק זה רחבה יותר משל החלק  מקימה חובת היוועצות

הקודם, הואיל והוא חל על הקצאה של זכות )כהגדרתה לעיל( בתחום תשתית חיונית, וכן על 

רישיונות שנדרשים לתחום פעילות שאינו תחום תשתית חיונית, אם מחמת טבעה של הזכות, ערכה 

ים בענף שבו היא מוקצית מוגבל. יצוין, כי חלק זה בפרק הכלכלי או הדין החל עליה, מספר הפועל

חל גם על מי שאינו גורם ריכוזי. עוד יצוין, כי בדומה לחלק העוסק בריכוזיות כלל משקית, הארכת 

שקלו שיקולי תחרותיות ענפית בעת יתוקף וחידוש של זכות דינן כהקצאה של זכות, ואי לכך י

 לעיל.  (1)בסיפא של סעיף  י התנאים שפורטווזאת בהתקיים שנ זכות, הארכה/חידוש

המופיעים ברשימת הזכויות המפורסמת על ידי זכויות מסוימות בתחומים  הקצאתבנוסף, 

מחייבת התייעצות עם הממונה  (3.9.2017ביום  הממונה על התחרות )עדכון אחרון לרשימה פורסם  

טור שהקצאת הזכות ליצוין כי החובה להיוועץ עם הממונה על התחרות חלה על הרגו.  התחרותעל  

 נמצאת בתחום סמכותו.

הנשלטים על ידה מלהרחיב את פעילותן  ומהתאגידים מהחברהלמנוע אלה עשויות  דרישות

 לפעילויות בתחומים כאמור. בתחומים כאמור ו/או למנוע מהן מלהיכנס

 פירמידלי במבנה בחברות השליטה הגבלת (ב)

 על ישיר באופן הריכוזיות חוק השפיע בעבר, פירמידלי במבנה בחברות השליטה הגבלת לעניין

נחשבה  , שהיתה בשליטת החברה,לחברת שכבה ראשונה והפניקס נחשבההחברה  שכן ,החברה

. כהגדרתן בחוק הריכוזיות( –)"חברת שכבה ראשונה" ו"חברת שכבה שניה"  לחברת שכבה שניה

ועל כן חלו עליהן  כחברת "שכבה אחרת" נחשבה הפניקס בשליטת שהייתהחברת בת בהתאם, 

הוראות חוק הריכוזיות לעניין פירוק כפוי של מבנה פירמדילי כמו גם כללי משטר תאגידי מוגברים 

את מכירת   3.11.2019החברה ביום    השלימה,  המעבר  הוראותל  אםבהת  על חברות השכבה האחרת.

   .לעיל 1.11.1כמפורט בסעיף הפניקס  חברת מניות

 .אחרת שכבה בחברת מחזיקות אינן החברה של בת חברותנכון למועד פרסום הדוח, 

  פיננסיים תאגידים לבין ריאליים תאגידים בין הפרדה (ג)

 וגופים משמעותיים פיננסיים גופים בין הפרדה ליצירת ותנאים מגבלות מטילות הפרק הוראות

, ביטוח  חברת,  היתר  בין,  כולל  פיננסי  גוף,  הריכוזיות  חוק  להוראות  בהתאם.  משמעותיים  ריאליים
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 בנאמנות משותפות להשקעות קרן מנהל, עזר ותאגיד בנקאי תאגיד, גמל קופות של מנהלת חברה

 .פיננסי גוף שאינו כתאגיד מוגדר ריאלי תאגיד. השקעות תיקי ומנהל

הודיעה רשות התחרות כי הושלמה ההפרדה בין תאגידים פיננסיים משמעותיים  16.2.2020ביום 

 ותאגידים ריאליים משמעותיים, וזאת, בין היתר, בעקבות מכירת החזקות החברה בהפניקס.

 לעיל. 1.11.1בהפניקס, ראו סעיף לפרטים נוספים אודות מכירת החזקות החברה 

  מהותיים הסכמים 1.20

 1.8.23 ,1.7.30ראו סעיפים תחומי הפעילות השונים, אודות הסכמים מהותיים במסגרת  לפירוט

  .לעיל 1.9.19-ו

 לעיל. 0ף בסעי מפורטים המטה חברות ברמת מהותיים מימון הסכמי

מלבד תנאיהם ש או בהסכמי מכירה לעת מתקשרת החברה בהסכמי רכישה מהותיים מעת

 מהותיות  להפוך  עשויות  ואלו,  מידע  והעברתהוראות שונות בעניין מצגים, שיפוי    כולליםהעסקיים,  

 לאחר השלמת העסקאות.  בעיות מתעוררות בו במקרה

 הליכים משפטיים  1.21

 24  -ו 12  יםורביאלהם ראו  ההליכים המשפטיים המהותיים שחברות הקבוצה הן צד    לגבי  פירוטל

   לדוחות הכספיים.

 עסקיתיעדים ואסטרטגיה  1.22

בינלאומית ולשחקן  (P&Eת אנרגיה )לחבר האסטרטגיה העיקרית של קבוצת דלק היא להפוך 1.22.1

לצד המשך התמקדות בפיתוח   ,בעתיד  בהם היא מתכננת לפעולמרכזי בשווקים שבהם היא פועלת ו

ביסוס, השבחה ומיצוי הפוטנציאל , (Upstream Energyנכסי הליבה שלה בתחום האנרגיה )

 .בפעילותה הקיימת של הקבוצה בתחום זה היום

חלק מאחזקותיה שאינן   משלמהחברה    החלה  2014  שנתמ  החלהאסטרטגיה המפורטת לעיל,  לאור  

ועד סמוך למועד אישור הדוח, השלימה החברה את מכירת  2019שלה. בשנת בתחום הליבה 

 IDE  -מכרה את יתרת אחזקותיה בדלק רכב וב  ,מיליארד ש"ח  1.5  -הפניקס בתמורה לסכום של כ

. החברה בוחנת מעת לעת את והיא ממשיכה לפעול למימוש השקעות נוספות שאינן בתחום הליבה

 .התאמת השקעותיה ליעדיה ואת האפשרות למימושן תוך הקטנת המינוף הפיננסי

בתחום זה בשווקים הבינלאומיים,   למיקוד בתחום האנרגיה וביצוע השקעות  מהאסטרטגיה  כחלק 1.22.2

, 2019בשנת  החברה השלימה ,2017ולאחר רכישת מלוא הון המניות בחברת איתקה בשנת 

  ( Chevron North Sea Limited)לשעבר    IOGL  ממניותיה של חברת  100%רכישת  באמצעות איתקה,  

הפקה, טיפול עשרה שדות נפט וגז מפיקים באזור הים הצפוני בבריטניה וכן מתקני שבבעלותה 

( ד)1.8.1ראו סעיף    פיםפרטים נוסשפעילותה סינרגטית לפעילות איתקה והקבוצה בכלל. ל  ואחסון

את היקף העתודות והמשאבים המותנים של איתקה העלתה בצורה משמעותית הרכישה  .לעיל

 איתקה מיצבו אותה כאחת החברותרכישת הנכסים על ידי . הוהגדילה את יכולת ההפקה של

 המובילות בתחום הפקת הנפט והגז בים הצפוני הבריטי.

 הלהשקע  םמשקיעי  עם  לקיים שיחות  איתקההחברה ו  ות, ממשיכשל החברה  לאסטרטגיה  בהתאם

  .בלונדון הראשיתבבורסה  איתקה ה שללהנפקת פעילותמהלך  מקדמותו, באיתקה

   בישראל גידול, פיתוח ומסחור של סקטור חיפושי הגז והתשתיות להובלת הגז 1.22.3
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 לצדהשותפות,  מחזיקה בהם הנפט נכסי של הכלכלי הפוטנציאל למצות את הקבוצה שואפת

הסתיים פיתוח השלב הראשון של מאגר לווייתן  2019 בסוףבחינת רכישת נכסי נפט נוספים. 

 השותפות ממשיכה לבחון ולקדם. 2020בתחילת והשיווק ללקוחות בישראל, ירדן ומצרים החל 

הפקה בנוסף, השותפות ממשיכה לקדם  את קצב ההפקה.להגדיל פעולות החיוניות על מנת 

כן אפשרויות לשימוש, פיתוח והרחבה של תשתיות הולכת גז טבעי מנכסי מאגר תמר, וב מיטבית

  (.LNG -טבעי נוזלי  גז) ן"גטהנפט של השותפות לשוק המקומי ולשווקי הייצוא, לרבות בתצורת 

לגז טבעי, הן  הביקושים להגדלת, היתר ביןכך, פועלת הקבוצה באמצעות השותפות,  לשם

 טבעי  גז  של  ייצוא  באמצעות  הןו  המקומיבגז טבעי במשק    באמצעות הרחבה והטמעה של השימוש

 לשווקים ושיווקוו/או דחיסתו הגז הטבעי של  והנזלתו/או באמצעות  מדינות שכנות בצנרתל

 .גלובאליים

ו/או נפט נוספים בנכסי הנפט של  גז לממצאיהפוטנציאל  למיצוילפעול  קבוצה, בכוונת הבנוסף

בעסקאות  שתתקשראו מחוצה לה, אם וככל /ו בישראלחדשים,  ברישיונותהשותפות, ו/או 

 לרכישת נכסי נפט ו/או שיוענקו לה.

האפשרות לרשום את השותפות או את נכסיה )כולם או חלקם(, בוחנת השותפות את כמו כן, 

בעולם, המתאימה לפעילות חיפושים, הפקה וייצוא  במישרין או בעקיפין, למסחר בבורסה נוספת

מכירת מלוא הזכויות ת חלופות שונות לות ומקדמובוחנהשותפות והחברה של גז טבעי ונפט. 

. יצוין, של השותפות  פיצול נכסיהבחזקות תמר ודלית ובכלל זה האפשרות למכירה של הזכויות ול

ההיקף והמגוון של פעילות ם כאמור. בתהליכי וצליחוהחברה יכי אין כל ודאות שהשותפות 

בכוונת השותפות לשקול ולעשות  השקעת אמצעים כספיים משמעותיים. יםהשותפות מחייב

 שימוש במגוון האמצעים העומדים לרשותה לגיוס כספים.

 ספציפיים: פרויקטיםאודות אסטרטגיית החברה לגבי פירוט  להלן 

 פרויקט תמר 

פועלת השותפות  מכרה החברה את זכויותיה לקבלת תמלוגי על מפרוייקט תמר.    2019במהלך שנת  

מתווה הגז. עד למכירת יתרת זכויותיה  כנדרש לפי הוראות, מכירת זכויותיה בפרויקט תמרל

בפרויקט פועלת השותפות להשאת ערך הפרויקט, וזאת, בין היתר, באמצעות: המשך אספקה 

י וקונדנסט; המשך קידום פרויקטים לייצוא באמצעות צנרת מהפרויקט; מיטבית של גז טבע

הטמון בחזקת תמר הן על ידי טיוב מערך הרחבת יכולת האספקה של הפרויקט; מיצוי הפוטנציאל  

ההפקה והתפעול הקיים, הן על ידי פיתוחים נוספים והן על ידי בחינת פרוספקטים לאקספלורציה 

 .בשכבות עמוקות יותר

 לוויתן פרויקט

להבטחת אספקה של גז טבעי השותפות פועלת, לאחר סיומו המוצלח של פיתוח השלב הראשון, 

וקונדנסט מהפרויקט, בהתאם להסכמים שנחתמו ומנהלת משאים ומתנים להתקשרות בהסכמים 

לקידום שלבי פיתוח נוספים של עוד פועלת השותפות ; השכנותמדינות בבשוק המקומי ונוספים 

-מאגר לוויתן לצורך אספקת גז טבעי לשווקי יעד וללקוחות נוספים; לבחינת ההתכנות הטכנו

בחינת גיבוש בהתבסס על גז טבעי ממאגר לוויתן וכן לקידום  FLNGכלכלית של הקמת מתקן 

 .ת לוויתןאקספלורציה למטרות נפט בחזקפרוספקט 

 קפריסין  – 12בלוק 

קומי ומסחור הגז אל שווקי היעד, קרי: השוק המ גר אפרודיטהתוכנית לפיתוח מא קידום

במקביל בוחנת השותפות אפשרות לשלב את פיתוחו של המאגר  .הקפריסאי וייצוא לשוק המצרי
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עם תכניות פיתוח של מאגרים סמוכים המצויים בשטח המים הכלכליים של ישראל, לרבות מאגר 

 לווייתן. 

 ל התשתיות אופטימיזציה ש

אחרים, אפשרויות   תשתיותבכוונת השותפות לבחון, ביחד עם שותפיה בנכסי הנפט השונים ובעלי  

אופטימיזציה של תשתיות קיימות לפרויקטים השונים, ובכלל זה תשתיות הולכה משותפות 

כנות לייצוא גז טבעי לשווקי יעד שונים וזאת, בין היתר, לצורך הוזלת עלויות הולכה והגדלת ההית

כך, לדוגמא, בוחנת השותפות, יחד עם שותפיה בפרויקט לווייתן  לקידום פרויקטים שונים.

 ובמאגר אפרודיטה, אפשרות הקמת צינור משותף להולכת גז טבעי לצרכנים במצרים.

 חיפושי נפט וגז 

ות השותפות פועלת להמשך פעילות חיפושים של גז טבעי ו/או נפט בשטחי נכסי הנפט שלה וברישיונ

 .חדשים

 הגדלת הביקושים לגז טבעי

השותפות פועלת להגדלת הביקושים לגז טבעי ע"י קידום פרויקטים להגדלת היקף השימוש בגז 

טבעי בתחום התחבורה, להסבת תחנות כח פחמיות לשימוש בגז טבעי וכן לעידוד השימוש בגז 

  טבעי בתחום המגורים ובתעשיות נוספות.

 מימון מקורות של וגיוון הרחבה 1.22.4

 מקורות את לשמר פועלתהתחייבויותיה הקיימות, החברה בצרכי המימון שלה ובהתחשב ב

 את יכולות הגיוס שלה בשוק ההון, ובוחנת באופן קבועאת ו הבנקאית במערכת שלה המימון

 .הוליעדי הבהתאם לצרכי שלה, וגיוון מקורות המימון תהרחב

רה בחודשים האחרונים בשיפור הנזילות והגמישות לאור השלכות משבר הקורונה מתמקדת החב

הפיננסית ע"י, בין השאר, המשך מימוש של נכסים שאינם נכסי ליבה, הפחתת החוב לבנקים 

 ושחרור אחזקות סחירות ופיקדונות משועבדים. 

 מבניים  שינויים 1.22.5

ייעלה החברה את מבנה החברות בקבוצה, ע"י, בין השאר, מכירת חברות בנות שאינן   2019במהלך  

 בליבת פעילותה ומכירת תחנות הכוח בשורק ובאשקלון לדלק ישראל. 

החלטה למיזוג דלק  התקבלה היא כי 2018בדצמבר  30 ביום הודיעה החברה היעדים במסגרת

כי מיזוג כאמור מותנה   יצויןמערכות אנרגיה עם החברה )ללא תמורה לחברה או לבעלי מניותיה(. 

 אשר נכון למועד אישור הדוח טרם נתקבלו. בקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, 

קה לאשר את העברת יחידות ההשתתפות בדרך של חלו  המסיםהמיזוג, הוגשה בקשה לרשות    חלף

נכון למועד . המסיםג לפקודת מס הכנסה. העברה כאמור כפופה לאישור רשות  104במסגרת סעיף  

 האישור האמור.לא התקבל אישור הדוח 

אפשרות הבמסגרת בחינת  של השותפות פיצול נכסיהל נבחנת האפשרותכאמור לעיל כמו כן, 

 למסחר בבורסה נוספת בעולם. מהלרישו

 רישום בחו"ל  1.22.6

 ממשיכה בבחינת הקבוצהכחלק מהאסטרטגיה להפוך לשחקן בינלאומי מוביל בתחום האנרגיה, 

 ,למסחר ,כולם או חלקם ,במישרין או בעקיפין למסחר, או לרשום את נכסיה ,האפשרות להירשם

לפעילות חיפושים, הפקה וייצוא של  ותת בעולם המתאימונוספ ותלרבות נכסי השותפות, בבורס

שואפת החברה להרחיב את בסיס המשקיעים הבינלאומיים שחשופים  ,בכך .טבעי ונפט גז
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הקבוצה פועלת להרחיב את נכסי איתקה ובוחנת  .לפעילותה ולמקסם את הפוטנציאל של נכסיה

 אפשרות לרישום למסחר של איתקה בלונדון לאחר הרחבת הפעילות כאמור.

 ואחריות תאגידית בישראל לקהילה וסיוע תרומה 1.22.7

לת למען הקהילה בעצמה ובאמצעות חברות בנות במגוון רחב של תחומים. כקבוצה החברה פוע

עסקית מובילה, הקבוצה מחויבת לעקרונות האחריות התאגידית בהיבטים חברתיים וסביבתיים. 

אמצעות קרן דלק למדע לחינוך ולתרבות עיקר בפעילות הקבוצה למען הקהילה נעשית במרוכז ב

בוצה. לצד התרומות הכספיות של הקרן מתבצעת פעילות התנדבותית "צ( עבור רוב חברות הקחל)

לפרטים נוספים ראו סעיף .  במסגרת הקהילה  בקבוצההחברות    ומנהליאישית וקבוצתית של עובדי  

 .( לדוח הדירקטוריון1ג)

 גיאוגרפיים  אזוריםמידע כספי לגבי  1.23

 ומפרץ, הצפוני הים באזור וכןבעיקר בישראל, פועלת הקבוצה  2019בדצמבר  31נכון ליום 

     .לדוחות הכספיים 34ביאור . לפרטים נוספים ראו מקסיקו

 דיון בגורמי סיכון  1.24

וכן בתחום הדלקים ובתחומי פעילות נוספים, האנרגיה בישראל ובחו"ל פועלת בתחום החברה 

ולפיכך גורמי הסיכון העיקריים של החברה נובעים מגורמי הסיכון הייחודיים של כל אחד מתחומי 

מלבד הסיכונים שפורטו לגבי כל אחד מתחומי  .(עילל 1.9עד  1.7 םבסעיפי)כפי שתוארו הפעילות 

  :הקבוצהחברות  ותחשופ םהמרכזיים הנוספים לה םסיכוניההפעילות, להלן פירוט 

 : נכון למועד אישור הדוח, כתוצאה ממשבר הקורונה, מתבהרת תמונה של האטההקורונהמשבר  1.24.1

משמעותית בפעילות הכלכלית העולמית המתבטאת, בין היתר, בירידות חדות במחירי האנרגיה 

בשווקים הבינלאומיים. ככל שמשבר הקורונה יימשך, לא כל שכן אם יחמיר, עלול הדבר להשפיע 

לרעה ובאופן מהותי על החברה ועל התאגידים המוחזקים העיקריים שלה, על עסקיהם, נכסיהם 

ננסית. בכלל זאת, עלולה להפגע באופן מהותי היכולת של התאגידים בקבוצה לעמוד ויציבותם הפי

בהתחייבויותיהם הפיננסיות לבנקים ולמחזיקי אגרות החוב והיכולת של תאגידים אלו לקבל 

בתקופה האחרונה מימון נוסף הדרוש להם או יכולתם לבצע מימון מחדש של חוב קיים. כמו כן, 

אירועים והתקיימו  רי ניירות הערך המשמשים כבטוחות לגופי המימוןארעו ירידות חדות בשע

לגופים שהעמידו אשראי והלוואת לתאגידים בקבוצה עילות לפירעון מיידי עשויים להקנות אשר 

בעקבות משבר ומימוש בטוחות, או לחייב התאמת שווי הבטוחות שהועמדו להבטחת החוב; 

סנם הכלכלי של לקוחות התאגידים בקבוצה; עלולות עלול להפגע חוהקורונה וההאטה הכלכלית 

להפגע הכנסות התאגידים עקב המשך ירידת מחירי מוצרי האנרגיה וצמצום הביקושים למוצרים 

אלו ועוד. לפרטים נוספים אודות השפעות משבר הקורונה על החברה והתאגידים בקבוצה עד כה 

)פרק ג' לדוח זה(. לדיון אודות  31.12.2019 לדוחות הכספיים ליום 1וביאור  לעיל 1.6.6ראו סעיף 

תחומי האנרגיה בישראל,  –משבר הקורונה כגורם סיכון ביחס לתחומי הפעילות של החברה 

  לעיל. 1.9.22-ו 1.8.26, )א(1.7.34האנרגיה בחו"ל והדלקים בישראל, ראו סעיפים 

לויים בשורה של : גידול והצלחת עסקי הגז של הקבוצה תהקבוצה של הגז עסקי התפתחות 1.24.2

שינויים בתעריף ייצור החשמל ו/או במדד המחירים כגון    , שחלקם אינם בשליטת החברה,גורמים

לצרכן האמריקאי ו/או במקורות אנרגיה אחרים ו/או במחירי הדלקים בעולם; תחרות באספקת 

ערכת גז; מגבלות על ייצוא; קשיים בקבלת מימון; המצב הביטחוני והפוליטי; תלות בתקינות מ

. אי התקיימות מי מהגורמים האמורים ההולכה הארצית; סיכוני תפעול; סיכוני פעילות חיפושים
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 גורמי הסיכון בתחום האנרגיהפרוט על  עלולה להשפיע מהותית לרעה על פעילות הקבוצה. ראו גם  

 לעיל. .621.8, ובחו"ל בסעיף לעיל .341.7בארץ בסעיף 

: הקבוצה מושפעת בצורה משמעותית ממחירי הנפט והגז, אשר נקבעים על ידי מחירי הנפט והגז 1.24.3

על ידי פרמטריים כלכליים ופוליטיים. מחירי השוק של הנפט והגז הינם תנודתיים והיצע וביקוש 

ובמידה והמחירים יצנחו בצורה משמעותית, הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים בהם לקבוצה 

, ירידת מחירי והגז. בנוסףעלול להוביל להורדת רזרבות הנפט החזקות יכולה להיפגע דבר ש

לא להשתתף בתוכניות שיבחרו נכסי הנפט ב השותפישהקבוצה ו/או לגרום לכך עלולה  האנרגיה

ירידה בחו"ל. הקבוצה  יכולים להוביל לירידה בהיקף ההפקה של כאמורהפיתוח. כל הפרמטרים 

להגביל או  הם הממוצעים בשנים האחרונות יכולמשמעותית במחירי הנפט והגז ביחס למחירי

לדוגמא, איתקה מבצעת עסקאות גידור  איתקה.להפחית את יכולת משיכת קו האשראי של 

ה לא איתקבמידה ומחיר הנפט והגז עולים מעל לתחום הנגזרת  ,זאת עם, אך למחירי הנפט והגז

 תהיה זכאית להנות מאותה תמורה.

העוסקים בין היתר  התחרותלדיני  כפופה הקבוצה: והגברת התחרותיות עסקייםהגבלים  1.24.4

במגבלות על היקף פעילות, פרקטיקות אסורות ואופן תמחור מוצרים ושירותים. בנסיבות 

 דינילהיות מוגבלות בפעילותן בהתאם להוראות  מוחזקותחברות ו הקבוצהמסוימות, עלולות 

לשנות  אוביל הרחבת פעילותן או אף לחייבן לצמצם , באופן העשוי להגשונות במדינות התחרות

השותפויות, יחד עם יתר שותפי תמר, הוכרזו כבעלי מונופולין באספקת גז טבעי בישראל. .  פעילותן

עקב ההכרזה כאמור ניתן להטיל מגבלות על פעילותן של השותפויות לרבות איסור לסרב מטעמים 

רעה את מעמדן בשוק באופן העלול להפחית את לא סבירים לספק גז טבעי וכן איסור לנצל ל

התחרות בעסקים או לפגוע בציבור. מגבלות על השותפויות לאור מעמדן כמונופולין באספקת גז 

, במקרים כמו כןטבעי בישראל עלולות להשפיע על יכולתן להרחיב את הפעילות בישראל. 

ידי -עלת אישור עסקאות מסוימים עשויות הקבוצה והחברות המוחזקות להיות כפופות לחוב

 אושל עסקאות כאמור,  ביצועןבישראל, אשר עלול להגביל ואף למנוע  התחרותהממונה על 

. אי עמידה בדיני ותנאים הכלולים בהיתרי מיזוג שניתנו או שיינתנו על יד פי על לפעול להידרש

או טענות בדבר אי עמידה בדינים אלו עלולות להוביל לסנקציות אזרחיות ופליליות  התחרות

נתונים מעת לעת לשינויים או לפרשנות,   התחרותהטלת מגבלות שונות על פעילות הקבוצה. דיני  לו

 . החמרתם לרבות

 1.19.1  ףסעיראו  לפירוט בנושא זה  הקבוצה,    מבנה  עלזה יצויין חוק הריכוזיות והשלכותיו    בהקשר

 לעיל.

החברה והחברות המוחזקות מושפעות משינויים בשערי מטבעות : יםזר ותמטבע בשערישינויים  1.24.5

חברות המוחזקות הלוואות הנקובות ק מהלחחברה ו)א( מעת לעת נוטלות ה  זרים בכמה היבטים:

 עשוייםשערי החליפין  (וין(; )ב )בעיקר דולר ארה"ב ילות שלהן, שאינו מטבע הפעבמטבע זר

של חלק מהחברות המוחזקות, אשר רוכשות חומרי גלם במטבע   העסקיות  ןעל תוצאותיה  להשפיע

שינויים בשערי המטבעות עשויים להשפיע על שווי ההשקעות  זר שאינו מטבע הפעילות שלהן; )ג(

שביצעה החברה בהון המניות של חברות בחו"ל ועל הלוואות במטבע זר שניתנו להן ועשויים 

 הבת חברות של הפעילות שמטבעות ככל ,החליפין שערי תרגום לסיכונילחשוף את החברה גם 

 החברה חשופה ספציפי באופן .זרים תמטבעו הנם, הכספיים דוחותיהן נערכים םלפיה, שלה

 לא אם גם, החברה של הכספיים בדוחות הערכיםהמשפיע על  הדולר של החליפין בשער לשינויים

 .המקורי במטבע שינוי בהם חל
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 באמצעות מסוימים מטבע סיכוני לנטרל לעת מעת תומבקש חברה והחברות המוחזקותשה אף

 במסגרת להתחייב ותעלול אף ןוה, כן לעשותחנה תצל כי ודאות כל אין, שונים פיננסים מכשירים

 בגין הגידור. שונים תשלומים לבצע כאמור עסקאות

חשופה לשינויים   היאהלוואות בריבית בשיעור משתנה ולפיכך    לקבוצה  :שינויים בשיעורי הריבית 1.24.6

 .הקבוצהלהיות השפעות על תוצאותיה העסקיות של  יםיכולבשיעורי הריבית אשר להם 

: לשינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה הקבוצההאטה כלכלית ושינויים בשווקים בהם פועלת  1.24.7

עלולה להיות השפעה שלילית  יישראלהובפרט בהתייחס למשק  האטה כלכלית באותם שווקיםלו

 הביקוש,  נזילותן,  נכסיהן  שווי  לעניין  לרבותעל פעילותן של החברה והחברות המוחזקות,    מהותית

 . והכנסותיהן למוצריהן

עלולה להשפיע לרעה על פעילות הקבוצה.  בתנאים בשוקי ההון בעולם הרעה: ההון שוקימצב  1.24.8

כונים שינויים במחירי ניירות הערך הסחירים המוחזקים על ידי הקבוצה חושפים אותה לסי

על יכולתה להפיק רווחי הון ממימוש  משפיעיםהנובעים, בין היתר, מתנודתיות בשוק ההון וכן 

 הפעילות על מהותית השפעה להיות עלולהובעולם,  בישראל ההון שוק במצב להרעההשקעותיה. 

 . וחוב הון גיוסי לבצע היכולת לעניין לרבות, ני"ע זרים המוחזקים על ידהעל ו החברה של

התחייבויות לחברה ולחברות הקבוצה : אשראי ועמידה באמות מידה פיננסיות מגבלות, מימון 1.24.9

 של  פירעונן  מועד  הגיע  עם  ןפעילות  את  מחדש  לממן  מתמשךצורך  , לצד  משמעותיבהיקף  פיננסיות  

 אחרות והתחייבויות פיננסיות מידה אמות כוללות מההתחייבויות חלק. קיימות התחייבויות

)כגון מגבלות על חלוקת דיבידנד,  והחברות המוחזקות הקבוצה פעילות את להגביל העשויות

הנפקת מניות, מתן בטוחות, מיזוגים ומימוש נכסים(, לחייבן להפריש חלק משמעותי מהתזרים 

 של מיידי לפירעון לדרישה להביאו להגביל את יכולתן ללוות כספים נוספים שלהן לטובת חובות,

ו/או החברות  יכולת של הקבוצה העדר .בהן עמידה אי במקרה של ולמימוש בטוחות תהתחייבויו

להשיג מימון בעתיד באמצעות קבלת הלוואות או גיוסי חוב והון, בתנאים טובים, עלול המוחזקות  

 אי ואף דיבידנדים תשלום אי ולגרור, הקיימת בפעילות, לפגוע קבוצהה למנוע הרחבת פעילות

. זמינות מקורות המימון חוב אגרות מחזיקי לרבות, שלישיים צדדים כלפי בהתחייבויות עמידה

, התנאים השוררים בשוקי הכלכלי המצבהפעילות,  מצבותנאיהם תלויה בגורמים שונים, ובהם 

כי בעקבות שינויי בהקשר זה יצוין,  ההון והיכולת והמגבלות של גופים מממנים מרכזיים.

עשויות, בין היתר, אשר , ול בעתיד על החברות בקבוצה מגבלות חדשותרגולוציה עשויות לח

הקבוצה צריכה להשקיע עלויות  .לגייס חוב נוסף, בתנאים טובים יכולת החברהלהשפיע לרעה על 

בים  וכן ברכישה של נכסי נפט וגז נוספיםבים הצפוני פיתוח והפקה של מאגרי הנפט והגז שלה ב

המאגרים יות, ולהשתתף בתוכניות פיתוח עתידיות )בדגש על פיתוח  וב. היכולת לממן התחייהצפוני

)א( -ב( וכן באופן כללי היכולת להמשיך לפתח נכסים נוספים תלויה בעיקר  של איתקה בים הצפוני

תזרים המזומנים תלוי  .תזרים המזומנים שנוצר מהנכסים המפיקים )ב( גישה למסגרות חוב

שילוב של מספר פרמטרים, כולל ביצועי המאגרים ועלויות ההפקה בצירוף של פרמטרים שאינם ב

 .ושינויים במשטר הפיסקליבשליטת הקבוצה כמו מחיר הנפט והגז 

: להרעה במצב הביטחוני והפוליטי )הפנימי והבינלאומי( של ישראל והפוליטי הביטחוניהמצב  1.24.10

 הנו הקבוצה מפעילות מהותי וחלק הואילקבוצה. ה פעילותעלולה להיות השפעה שלילית על 

. בישראליציבות  וחוסר, פעולות טרור מזוינים עימותים של להשלכות חשופה היא, בישראל

 במספר  והחברות המוחזקות בישראל  הקבוצה  בפעילות  לפגוע יםעלולעימותים או פעולות כאמור 
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על היקף הפעילות ותוצאותיה;  האטה כלכלית במשק הישראלי אשר תשפיע לרעה לרבות, דרכים

 על כןו החזקות לממשלרעה על היכולת לגייס הון וחוב,  ישפיעוירידות בשוק ההון בישראל אשר 

של  למתקניםישיר  ונזק בישראל הקבוצה בעובדי פגיעהשווי החזקותיה הסחירות של הקבוצה; 

התפלת   ומתקניחיפוש, הפקה והובלת גז )ים תטיס, תמר, לוויתן, אשקלון(    מתקני, ובהם  הקבוצה

מים וייצור חשמל, הממוקמים בקרבה יחסית לגבול ישראל עם רצועת עזה, ועלולים לשמש מטרה 

ספציפית בשל ייעודיהם; ירידה בנכונות משקיעים זרים וחברות בינלאומיות להשקיע בחברות 

 ובעיקר, בעולם שונות במדינות לפעול הקבוצה יכולתועוד,  זאתישראליות ולהתקשר עימן. 

 ופעולות. קריאות הדברים מטבע מוגבלת, בישראל מכירות שאינן התיכון המזרח במדינות

לרעה   להשפיעהן    אףחברות ישראליות )הן במדינות אויב הן במדינות ידידותיות( עלולות    להחרמת

אמור לעיל, הקבוצה חשופה לעימותים מזוינים, הקבוצה בישראל ובחו"ל. בדומה ל פעילות על

 פעולות איבה וחוסר יציבות פוליטי בכל המדינות בהן היא פעילה. 

: על חלקים מהותיים בפעילות הקבוצה חלים דינים מיוחדים. תוצאות ותקינה חקיקהשינויי  1.24.11

יני חובת , דתחרותהקבוצה נתונות להשפעת שינויי חקיקה ותקינה בתחומים שונים, ובהם דיני 

הפיקוח על עסקי ביטוח, דינים הנוגעים לפיקוח על מחירי ומכרזים, רגולציה בתחום הדלק, הגז, 

, הגנת הצרכן וכיו"ב. בנוסף, שינויים במדיניות הרשויות מיסוימוצרים ושירותים, שיעורי מכס, 

בקבוצה פועלות הפועלות מכח החוקים הנ"ל עלולים להשפיע על הקבוצה. בדומה, חלק מהחברות  

בחו"ל והן עלולות להיות מושפעות משינויי חקיקה, מכסים, הליכים רגולטוריים ושינויי מדיניות 

 באותן מדינות בהן הן פועלות. 

תקינה בתחום החשבונאי יכולה להיות השפעה על תוצאותיהן הכספיות של הקבוצה  ילשינוי

 ל החברה לחלק דיבידנדים.והחברות המוחזקות שלה ועל יכולת החברות המוחזקות ש

: החברה וחלק מן החברות המוחזקות על ידה מושפעות מ"הוראות ניהול בנקאי פיקוח על הבנקים 1.24.12

 רשאיתקין" של המפקח על הבנקים בישראל, הכוללות, בין היתר, מגבלות על היקף ההלוואות ש

ד הבנקאי )כהגדרת "קבוצת הלווים" הגדולים ביותר בתאגילו בנק בישראל להעניק ל"לווה בודד"

 שנטלו הלוואותה, עשוי היקף האמורות מגבלותב בהתחשבמונחים אלה בהוראות האמורות(. 

ללוות סכומים נוספים   , להשפיע, בנסיבות מסוימות, על יכולת הקבוצהבההקבוצה ובעל השליטה  

ת לבצע השקעות להן נדרש אשראי בנקאי או השקעות בחברו המבנקים בישראל, וכן על יכולת

 שנטלו אשראי בהיקף גדול מבנקים מסוימים בישראל. 

שיונות או י: חלק מהחברות המוחזקות פועלות על פי אישורים, היתרים, רוזיכיונותשיונות יר 1.24.13

זיכיונות שניתנו להן בישראל ובחו"ל על פי דין על ידי רשויות שונות, בין היתר, המשרד לתשתיות 

שיונות או זיכיונות אלה עלולה יעמידה בתנאי אישורים, היתרים, ר-אילאומיות ומשרד התחבורה.  

לגרור הטלת סנקציות, קנסות ואף ביטול האישורים הרלוונטיים על ידי הרשויות המוסמכות. 

שיונות או זיכיונות כאמור עלול לפגוע באופן משמעותי בחברות יביטול אישורים, היתרים, ר

שיונות והזיכיונות האמורים מוגבלים ישורים אלה. חלק מהרמוחזקות, אשר פעילותן תלויה באי

שיונות או יבזמן וניתן לחדשם מעת לעת, הכל לפי תנאיהם והוראות הדין ואין בטחון כי הר

שיון או זיכיון כאמור יכולה להיות השפעה לרעה יהזיכיונות האמורים יחודשו בעתיד. לאי חידוש ר

שיון או הזיכיון האמור, ובהתאם לכך גם על רווחיות יעל רווחיות החברה הרלוונטית בעלת הר

עוד יצויין, כי לאור חוק הריכוזיות ייתכן שתיתקל החברה המבקשת בקשיים או לא תוכל   החברה.

 1.19.1תואר בסעיף שיונות או היתרים קיימים או תוכל לחדש בכפוף למגבלות והכל כמילחדש ר

  לעיל.
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בתחום הדלקים, חשופות לדרישות שונות אלו  : חלק מהחברות המוחזקות, ובעיקר  הסביבהאיכות   1.24.14

והמשאבים האחרים  העלויותשל רשויות המפקחות על שמירת איכות הסביבה בישראל ובחו"ל. 

בתחום זה או  רגולציה יהנחוצים לשם עמידה בדרישות איכות הסביבה הנם גדולים. לשינוי

חיות אותן חברות על רוו לרעהבמדיניות הרשויות המפקחות עלולה להיות השפעה  יםלשינוי

 החברה את לחשוף עלולה בהן עמידה ואימוחזקות, ובהתאם לכך גם על רווחיות החברה, 

לעניין בקשה להגשת תביעה ייצוגית בנוגע  שיונות.יואובדן ר משפטיים הליכים, שונות לסנקציות

 ( לדוחות הכספיים.4)4א24לאיכות הסביבה בגין קרקע של החברה בעכו ראו ביאור 

: חלק מהחברות המוחזקות חשופות לשינויים במחירי חומרי גלם, כגון ותשתיות  ציודגלם,    חומרי 1.24.15

. לשינויים במחירי חומרי גלם עלולה והנפט לשינויים במחירי הדלקים ףהחשום הדלקים תחו

כן, -כמו להיות השפעה על רווחיות החברות המוחזקות, ובהתאם לכך גם על רווחיות החברה.

תלויות בהובלה ואחסון תקינים של חומרי גלם שונים )למשל, פעילות תקינה של צנרת  החברות

וטרמינלים בתחומי הדלקים( ובגישה תקינה לתשתיות שונות. אלו עלולים להיפגע כתוצאה 

מגורמים שונים, ובהם שביתות, אירועים בטחוניים, תקלות תחבורה, גישה מוגבלת לנמלים 

 ים בישראל(, פגעי טבע, תנאי מזג אויר קיצוניים וכו'. )ובפרט שני הנמלים המרכזי

חלק מהחברות המוחזקות הוגשו תביעות משפטיות, לרבות ו החברה: נגד משפטיים הליכים 1.24.16

תביעות ייצוגיות, בסכומים משמעותיים. חיוב החברות כתוצאה מהליכים משפטיים אלו, או 

ברה או החברות המוחזקות על ידה, כתוצאה מהליכים משפטיים שעשויים להיות בעתיד נגד הח

בקשה ה צוייןתועל תוצאותיה העסקיות של החברה. בהקשר זה  המוניטיןעלול להשפיע לרעה על 

נגד שותפי תמר בקשר עם המחיר   החשמללאישור תובענה ייצוגית שהוגשה על ידי צרכן של חברת  

ס"ד סופי וחלוט נגד האישור ולאחר מכן יתקבל פ בקשתבהסכם עם חברת חשמל, ככל שתתקבל 

לרעה על  מהותיתה להיות לכך השפעה לוללדוחות הכספיים, ע 24 בבאורכאמור שותפי תמר 

המחירים בהם השותפות, תוצאות פעילותה, היכולת לעמוד בהתחייבויותיה, וכן על  הכנסות

 24  ביאור  גם  ראוהליכים משפטיים    אודות  נוספים  לפרטיםהשותפות גז טבעי ללקוחותיה.    תמכור

 בדוחות הכספיים בדבר התחייבויות תלויות.

: שינויים מהותיים בשכר המינימום או שינויים מהותיים אחרים בדיני עבודה ויחסי עבודה שכר 1.24.17

. כמו כן, שביתות ושיבושי הקבוצהעל תוצאותיה העסקיות של  לרעההעבודה עלולים להשפיע 

עלולים להשפיע לרעה על התוצאות  הקבוצה פועלת בהן במדינות או עבודה בחברות המוחזקות

 .הקבוצההעסקיות של 

: לחברה ולחלק מהחברות המוחזקות על ידיה קיימות מגבלות חוקיות מגבלות על מימוש החזקות 1.24.18

וחוזיות העלולות להגביל את אפשרות המימוש של החזקות אלה על ידי החברה או על ידי החברות 

 המוחזקות. 

תלויות  החברה של הפעילות תוצאות: הןהישענות על תזרימיו מוחזקות חברות בתוצאות לותת 1.24.19

 הן חברות ציבוריותהעיקרית  החברות המוחזקות    ידה.-בין היתר בתוצאות החברות המוחזקות על

בקנה   יעלושלהן    האינטרסיםהכרח כי    איןאביב, מתנהלות באופן עצמאי, ו-בבורסה בתל  ותהנסחר

, דמי כדיבידנדרווחים המחולקים  כולליםשל החברה  תזריםאחד עם אלו של החברה. מקורות ה

על ידי חברות מוחזקות. שינויים במדיניות חלוקת המשולמים לחברה הלוואות  והחזרי ניהול

רווחים של החברות המוחזקות, שינויים ברווחיות )לרבות בשל שינויים בכללי חשבונאות( ה

המזומנים של החברות האמורות, וכן מגבלות על חלוקת רווחים, עשויים להשפיע על ובתזרים 
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 לה לשלם יוכלו כי ודאות כל אין ולפיכךתזרים המזומנים של החברה ועל פעילותה העסקית, 

. בנוסף, יכולתה של החברה לגייס מימון זר מסתמכת בין המזומנים  תזרימי  לה  נחוצים  בה  בעיתוי

 קותיה בחברות הקבוצה. היתר על שווי החז

לחברות  מעת לעת עמידה החברהמפעילותה  במסגרת: וערבויות לחברות מוחזקות הלוואות 1.24.20

עמידה לטובתן ערבויות ובטחונות לצרכים מבסכומים מהותיים וכן  הלוואותידה -המוחזקות על

 ובתזרים ברווחיות ירידה. ועוד, ןיד-על המבוצעים פרויקטים, שקיבלו מימוןכגון הבטחת  ,שונים

 של יכולתן על לרעה להשפיע עשויים, שלהן נזילות קשיי או המוחזקות החברות של המזומנים

 שהעמידה ערבויות למימוש להביא, לחלופין או ההלוואות בתנאי לעמוד המוחזקות החברות

 . הכספי מצבה על לרעה להשפיע ובכך, החברה

ידי החברות המוחזקות, מטבע -שונים בפעילות העסקית מבוטחים על שסיכונים אף: ביטוח 1.24.21

הדברים אין בהם כדי להגן מפני התממשות כל הסיכונים, לרבות הסיכונים המפורטים לעיל, 

מוגבלים בהיבטים כגון היקף הביטוח, חריגים לביטוח, עיתוי תשלומי אף הביטוחים הקיימים ו

שלא יהיה כיסוי  יתכןייבויותיהן. לאור האמור, הביטוח, ועמידת החברות המבטחות בהתח

 .ומתקניה  הקבוצה  לעובדי  סיכונים  לרבות,  שונים  סיכונים  התממשותביטוחי, מלא או חלקי, בגין  

נרכש  ןממותגיה חלק ושל , של החברות המוחזקותהקבוצה של המוניטין: ופרסום שלילי מוניטין 1.24.22

 שליליים  פרסומים.  מסוימת  במידה  בו  תלויה  והחברות המוחזקות  הקבוצה  הצלחת, ועל פני שנים

 של ובנכונות, ןשלה במוניטין לפגוע עלולים ןמותגיהעל ו , על החברות המוחזקותהקבוצה על

 להיות עלול הקבוצה של המוניטין. ןעמ להתקשר נוספים וגורמים משקיעים, ספקים, לקוחות

 הליכים, בריאות, בין היתר, מאירועים שליליים הקשורים בנושאי איכות סביבה, לרעה מושפע

ופרסומים שונים, אף אם אלו אינם  חוקית בלתי או אתית לא התנהגות בדבר טענותמשפטיים, 

 .נכונים

כל אחת מהחברות המוחזקות של הקבוצה נתונה לתחרות בתחום פעילותה, אשר עלולה  :תחרות 1.24.23

לגרום לירידה במחירי המוצרים או השירותים הנמכרים בתחומי הפעילות ולאובדן נתח שוק 

 בהכנסותיהן וברווחיותן של חברות הקבוצה.בתחומי הפעילות ולפגוע מהותית 

 במערכות תקלות. השונים הפעילות בתחומי מידע מערכות על נסמכת הקבוצה :מידע מערכות 1.24.24

, המידע  למערכות  לא מורשית  חדירה,  חשמל  מערכות  נפילת,  בעט  נזקי  של  כתוצאה  היתר)בין    מידע

. תקלות כאמור הקבוצה בעסקי לפגוע עלולות במהירות לתקנן יכולת וחוסר'( וכו פעולות טרור

 הסבעלולות בין היתר לגרום לאובדן מידע עסקי, אובדן לקוחות וספקים, פגיעה במוניטין, ול

 .המידע מערכות שיקוםבגין  מהותיות עלויות

: אי עמידה בהתחייבויות של הקבוצה  שלישיים עמם מתקשרת  צדדים  של  בהתחייבויות  עמידה  אי 1.24.25

 צדדים עימם מתקשרת הקבוצה או חדלות פירעון שלהם עלולה לחשוף את הקבוצה להפסדים. 

. בהם היא מחזיקהסחירים שהחברה חשופה לתנודות בשערי ניירות ערך  :  ירידות ערך בניירות ערך 1.24.26

, ירידה בתוצאות הפעילות של חברות שבמניותיהן שפל בשווקי ההון בחו"ל ובארץבין היתר, 

 הסחיריםלהשפיע לרעה על מחירי ניירות הערך  יםעלול מחזיקה החברה וירידה במחירי הנפט

של האחזקות בניירות התוצאה הכלכלית והחשבונאית ידי הקבוצה ולהשפיע על -המוחזקים על

כמו כן, ירידה כאמור עשויה להשפיע על היחסים הפיננסיים הקבועים בהסכמי המימון אלו. 

 ולדרישת הגופים המממנים להגדלת בטוחות ו/או להעמדת החוב לפירעון. 

  של גורמי הסיכון האמורים על החברה: םהשפעתהלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת ל
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 ורם הסיכוןידת ההשפעה של גמ 

 קטנה בינונית  גדולה 

 סיכוני מקרו

   X משבר הקורונה

   X שינויים בשערי מטבעות זרים

   X שינויים בשיעורי ריבית

  X  האטה כלכלית ושינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה

   X מצב שוקי ההון

  X  המצב הבטחוני והפוליטי

   X השינויי חקיקה ותקינ

  X  הבנקיםפיקוח על 

  X  תחרות

   X ירידת ערך ניירות ערך

 סיכונים ענפיים 

   X , מגבלות אשראי ועמידה באמות מידה פיננסיותמימון

  X  איכות הסביבה

  X  חומרי גלם, ציוד ותשתיות

 מיוחדים לחברהסיכונים 

  X  תוזיכיונו תרישיונו

   X התפתחות עסקי הגז של הקבוצה

   X והנפט הגז מחירי

   X הליכים משפטיים

  X  שכר עבודה ויחסי עבודה

   X הגבלים עסקיים והגברת התחרותיות

  X  מגבלות על מימוש החזקות

   X תלות בתוצאות חברות מוחזקות והישענות על תזרימיהן

   X הלוואות וערבויות לחברות מוחזקות ולחברות קשורות

  X  ביטוח

 X   ופרסום שלילימוניטין 

  X  מערכות מידע

  X  אי עמידה בהתחייבויות של צדדים להתקשרויות הקבוצה
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המידע בדבר גורמי הסיכון שלעיל והשפעתם על החברה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

והיכרות את ניירות ערך. מידע זה נסמך, בין היתר, על הערכות החברה המבוססות על ניסיון העבר  

השווקים הרלבנטיים לתחומי פעילותה ומידע בנושא התפתחויות רגולטוריות הרלוונטיות לתחומי 

הפעילות של החברה. החברה עשויה להיות חשופה בעתיד לגורמי סיכון נוספים והשפעתו של כל 

ד הוא גורם סיכון, היה ויתממש, עשויה להיות שונה מהערכות החברה. כאמור מידע צופה פני עתי

מידע המבוסס על מידע הקיים בחברה בתאריך הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן 

 .מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה
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Delek Group Ltd. 
19 Abba Eban Boulevard 
Herzliya 4612001 
Israel 
 
Ladies and Gentlemen: 
 
In accordance with your request, we have estimated the proved, probable, and possible reserves and future 
revenue, as of December 31, 2019, to the Ithaca Energy (UK) Limited (referred to herein as "Ithaca") interest in 
certain oil and gas properties located in the United Kingdom Sector of the North Sea.  Also as requested, we have 
estimated the contingent resources and cash flow, as of December 31, 2019, to the Ithaca interest for discoveries 
located in the United Kingdom Sector of the North Sea.  We completed our evaluation on or about the date of this 
letter.  This report has been prepared using escalated price and cost parameters specified by Ithaca, as discussed 
in subsequent paragraphs of this letter.  Monetary values shown in this report are expressed in United States 
dollars ($) or thousands of United States dollars (M$) using Ithaca's estimated exchange rate of $1.30 to 1.00 British 
pound sterling.  For reference, the April 3, 2020, exchange rate was 3.64 New Israeli Shekels per United States 
dollar.   
 
The estimates in this report have been prepared in accordance with the definitions and guidelines set forth in the 
2018 Petroleum Resources Management System (PRMS) approved by the Society of Petroleum Engineers (SPE) 
and in accordance with internationally recognized standards, as stipulated by the Israel Securities Authority (ISA).  
As presented in the 2018 PRMS, petroleum accumulations can be classified, in decreasing order of likelihood of 
commerciality, as reserves, contingent resources, or prospective resources.  Different classifications of petroleum 
accumulations have varying degrees of technical and commercial risk that are difficult to quantify; thus reserves, 
contingent resources, and prospective resources should not be aggregated without extensive consideration of these 
factors.  Definitions are presented immediately following this letter.  It is our understanding that Ithaca is a wholly 
owned subsidiary of Delek Group Ltd. (Delek Group).  This report has been prepared for Delek Group's use in filing 
with the ISA; in our opinion the assumptions, data, methods, and procedures used in the preparation of this report 
are appropriate for such purpose. 
 

RESERVES ________________________________________________________________________  
 
Reserves are those quantities of petroleum anticipated to be commercially recoverable from known accumulations 
by application of development projects from a given date forward under defined conditions.  Reserves must be 
discovered, recoverable, commercial, and remaining as of the evaluation date based on the planned development 
projects to be applied.  Proved reserves are those quantities of oil and gas which, by analysis of engineering and 
geoscience data, can be estimated with reasonable certainty to be commercially recoverable; probable and possible 
reserves are those additional reserves which are sequentially less certain to be recovered than proved reserves.  
There is a 10 percent probability that the quantities actually recovered will equal or exceed the sum of proved plus 
probable plus possible reserves. 
 
We estimate the gross (100 percent) reserves and the Ithaca working interest reserves for these properties, as of 
December 31, 2019, to be: 
 



April 7, 2020 
Page 2 of 7 
 
 

 

  Gross (100%) Reserves  Working Interest Reserves 
  Oil  Gas  Oil  Gas  NGL 

Category  (MBBL)  (MMCF)  (MBBL)  (MMCF)  (MBBL) 
           
Proved (1P)  262,517.2  1,492,615.2  086,616.7  230,555.1  07,586.7 
           
Probable  122,961.7  0,478,074.4  051,218.5  101,848.1  03,542.9 
           
   Proved + Probable (2P)  385,478.9  1,970,689.6  137,835.3  332,403.2  11,129.6 
           
Possible  172,882.9  0,641,948.6  072,332.0  125,894.4  04,252.6 
           
   Proved + Probable + Possible (3P)  558,361.8  2,612,638.1  210,167.3  458,297.6  15,382.2 

 
Totals may not add because of rounding. 

 
The oil volumes shown include crude oil and condensate.  Oil and natural gas liquids (NGL) volumes are expressed 
in thousands of barrels (MBBL); a barrel is equivalent to 42 United States gallons.  Gas volumes are expressed in 
millions of cubic feet (MMCF) at standard temperature and pressure bases.  Oil equivalent volumes shown in this 
report are expressed in thousands of barrels of oil equivalent (MBOE), determined using the ratio of 5.8 MCF of 
gas to 1 barrel of oil.  MBOE, or other applicable units of equivalency, may be misleading, particularly if used in 
isolation. 
 
We estimate the future net revenue after United Kingdom (UK) corporate income taxes, discounted at 0, 5, 10, 15, 
and 20 percent, to the Ithaca interest in these properties, as of December 31, 2019, to be: 
 

  Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes (M$) 
  Discounted  Discounted  Discounted  Discounted  Discounted 

Category  at 0%  at 5%  at 10%  at 15%  at 20% 
           
Proved (1P)  2,083,699.7  1,971,828.1  1,818,383.6  1,663,427.3  1,520,850.1 
           
Probable  1,954,486.1  1,660,747.6  1,410,503.7  1,209,332.8  1,050,087.7 
           

Proved + Probable (2P)  4,038,185.8  3,632,575.7  3,228,887.3  2,872,760.1  2,570,937.8 
           
Possible  2,839,196.3  2,174,279.4  1,687,854.0  1,344,966.8  1,101,823.6 
           

Proved + Probable + Possible (3P)  6,877,382.1  5,806,855.1  4,916,741.2  4,217,727.0  3,672,761.4  
 

Totals may not add because of rounding. 

 
Reserves categorization conveys the relative degree of certainty; reserves subcategorization is based on 
development and production status.  The 1P reserves are inclusive of proved developed producing, proved 
developed non-producing, and proved undeveloped reserves.  The estimates of reserves and future revenue 
included herein have not been adjusted for risk.   
 
Working interest revenue for the reserves is Ithaca's share of the gross (100 percent) revenue from the properties 
prior to any deductions.  Future net revenue is after deductions for Ithaca's share of royalties, capital costs, 
abandonment costs, operating expenses, and estimates of UK corporate income taxes.  The future net revenue 
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has been discounted at annual rates of 0, 5, 10, 15, and 20 percent to determine its present worth, which is shown 
to indicate the effect of time on the value of money.  Future net revenue presented in this report, whether discounted 
or undiscounted, should not be construed as being the fair market value of the properties. 
 
We have made no investigation of potential volume and value imbalances resulting from overdelivery or 
underdelivery to the Ithaca interest.  Therefore, our estimates of reserves and future revenue do not include 
adjustments for the settlement of any such imbalances; our projections are based on Ithaca receiving its net revenue 
interest share of estimated future gross production.   
 

CONTINGENT RESOURCES __________________________________________________________  
 
Contingent resources are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially recoverable 
from known accumulations by the application of development project(s) not currently considered to be commercial 
owing to one or more contingencies.  The contingent resources shown in this report are contingent upon 
commitment to develop the resources for all fields and finalization of development plans for Alder, Callanish, 
Captain, Elgin-Franklin, Erskine, Harrier, Nutmeg-Surprise, and Pierce Fields.  The costs required to resolve these 
contingencies have not been included in this report; estimates of cash flow are based on the assumption that all 
contingencies will be successfully addressed.  If these contingencies are successfully addressed, some portion of 
the contingent resources estimated in this report may be reclassified as reserves; our estimates have not been 
risked to account for the possibility that the contingencies are not successfully addressed.  There is no certainty 
that it will be commercially viable to produce any portion of the contingent resources.  The project maturity subclass 
for these contingent resources is development pending. 
 
We estimate the gross (100 percent) contingent resources and the Ithaca working interest contingent resources for 
these properties, as of December 31, 2019, to be:  
 

  
Gross (100%) 

Contingent Resources  Working Interest Contingent Resources 

  Oil  Gas  Oil  Gas  NGL 
Category  (MBBL)  (MMCF)  (MBBL)  (MMCF)  (MBBL) 

           
Low Estimate (1C)  008,267.0  072,737.2  03,493.3  023,239.5  1,047.6 
Best Estimate (2C)  065,707.1  210,173.7  45,702.7  110,989.4  1,625.8 
High Estimate (3C)  123,587.9  341,058.8  87,808.4  186,505.7  3,334.7 

 
The oil volumes shown include crude oil and condensate.   
 
We estimate the net contingent cash flow after UK corporate income taxes, discounted at 0, 5, 10, 15, and 20 
percent, to the Ithaca interest in these properties, as of December 31, 2019, to be:  
 

  Net Contingent Cash Flow After UK Corporate Income Taxes (M$) 
  Discounted   Discounted   Discounted  Discounted  Discounted 

Category  at 0%  at 5%  at 10%  at 15%  at 20% 
           
Low Estimate (1C)  0,168,811.2  0,122,849.1  0,090,201.7  0,066,742.9  049,699.9 
Best Estimate (2C)  1,486,356.0  0,979,811.8  0,649,027.1  0,430,747.3  284,866.4 
High Estimate (3C)  3,831,481.3  2,399,161.5  1,545,634.9  1,021,167.1  688,643.5 
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The contingent resources shown in this report have been estimated using deterministic methods.  Once all 
contingencies have been successfully addressed, the approximate probability that the quantities of contingent 
resources actually recovered will equal or exceed the estimated amounts is generally inferred to be 90 percent for 
the low estimate, 50 percent for the best estimate, and 10 percent for the high estimate.  The estimates of contingent 
resources included herein have not been adjusted for development risk. 
 
Working interest contingent revenue is Ithaca's share of the gross (100 percent) revenue from the properties prior 
to any deductions.  Net contingent cash flow is after deductions for Ithaca's share of royalties, capital costs, 
abandonment costs, operating expenses, and estimates of UK corporate income taxes.  The net contingent cash 
flow has been discounted at annual rates of 0, 5, 10, 15, and 20 percent to indicate the effect of time on the value 
of money; the contingent cash flow, whether discounted or undiscounted, should not be construed as being the fair 
market value of the properties. 
 

ECONOMIC PARAMETERS ___________________________________________________________  
 
As requested, this report has been prepared using oil, NGL, and gas price parameters specified by Ithaca.  Oil and 
NGL prices are based on Brent Crude futures prices and are adjusted by field for quality, transportation fees, and 
market differentials.  Gas prices are based on National Balancing Point futures prices and are adjusted by field for 
energy content, transportation fees, and market differentials.  All prices, before adjustments, along with escalation 
parameters are shown in the following table: 
 

Period  Oil/NGL Price  Gas Price 
Ending  ($/Barrel)  ($/MMBTU) 

     
12-31-2020  060.91  04.806 
12-31-2021  062.76  05.627 
12-31-2022  066.06  05.838 
12-31-2023  070.57  06.198 
12-31-2024  072.94  06.325 
12-31-2025  075.38  06.478 
12-31-2026  077.76  06.620 
12-31-2027  081.54  06.739 
12-31-2028  084.74  06.859 
12-31-2029  088.31  06.982 
12-31-2030  091.38  07.122 
12-31-2031  094.25  07.264 
12-31-2032  097.21  07.410 
12-31-2033  100.91  07.558 
12-31-2034  104.73  07.709 
12-31-2035  107.63  07.863 
12-31-2036  111.32  08.021 
12-31-2037  113.33  08.181 

     

Period  Oil/NGL Price  Gas Price 
Ending  ($/Barrel)  ($/MMBTU) 

     
12-31-2038  115.38  08.345 
12-31-2039  117.84  08.511 
12-31-2040  120.37  08.682 
12-31-2041  122.99  08.855 
12-31-2042  125.70  09.032 
12-31-2043  128.51  09.213 
12-31-2044  131.40  09.397 
12-31-2045  134.40  09.585 
12-31-2046  137.49  09.777 
12-31-2047  140.70  09.973 
12-31-2048  144.01  10.172 
12-31-2049  147.44  10.375 
12-31-2050  150.99  10.583 
12-31-2051  154.01  10.795 

     
Thereafter, escalated 2 percent on 

January 1 of each year. 

Operating costs used in this report are based on operating expense records and estimates of Ithaca.  These costs 
include the per-well overhead expenses allowed under joint operating agreements along with estimates of costs to 
be incurred at and below the district and field levels.  Britannia Field and its satellites (Alder, Brodgar, Callanish, 
and Enochdhu Fields) have a cost sharing agreement to distribute the costs of operating the Britannia platform; 
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Courageous, Harrier, Hurricane, Stella, and Vorlich Fields have a cost sharing agreement to distribute the costs of 
operating the FPF-1 facility; and the Dons fields have a cost sharing agreement to distribute the costs of operating 
the Northern Producer facility.  Operating costs have been divided into field-level costs, per-well costs, per-unit-of-
production costs, and polymer purchase costs; the cost sharing agreement costs are modeled as field-level costs.  
Headquarters general and administrative overhead expenses of Ithaca are included to the extent that they are 
covered under joint operating agreements for the operated properties.  As requested, operating costs are escalated 
2 percent on January 1 of each year throughout the lives of the properties.  
 
Capital costs used in this report were provided by Ithaca and are based on authorizations for expenditure, internal 
planning budgets, and actual costs from recent activity.  Capital costs are included as required for workovers, new 
development wells, and production equipment.  Based on our understanding of future development plans, a review 
of the records provided to us, and our knowledge of similar properties, we regard these estimated capital costs to 
be reasonable.  Abandonment costs used in this report are Ithaca's estimates of the costs to abandon the wells, 
platforms, and production facilities, net of any salvage value.  As requested, capital and abandonment costs are 
escalated 2 percent on January 1 of each year to the date of expenditure.   
 

GENERAL INFORMATION ____________________________________________________________  
 
The tables following the definitions set forth our estimates of reserves and contingent resources by field group; the 
field groups are shown in the following table: 
 

Field Group  Included Fields 
   
Captain and Nutmeg-Surprise  Captain and Nutmeg-Surprise 
Greater Stella Area  Austen, Courageous, Harrier, Hurricane, Stella, and Vorlich 
Other Operated  Alba, Alder, Cook, and Erskine 
Other Nonoperated  Britannia, Brodgar, Broom, Callanish, Dons, Elgin-Franklin, 

Enochdhu, Jade, and Pierce 
 
As shown in the Table of Contents, this report includes tables of revenue, costs, and taxes and summary projections 
of reserves and revenue by reserves category for all properties and for each field group.  Also included are tables 
of cash flow, costs, and taxes and summary projections of resources and cash flow by resources category for all 
properties and for each field group.  
 
This report does not include any value that could be attributed to interests in undeveloped acreage beyond those 
tracts for which undeveloped reserves and contingent resources have been estimated.  For the purposes of this 
report, we did not perform any field inspection of the properties, nor did we examine the mechanical operation or 
condition of the wells and facilities.  We have not investigated possible environmental liability related to the 
properties; however, we are not currently aware of any possible environmental liability that would have any material 
effect on the reserves or resources quantities estimated in this report or the commerciality of such estimates.  
Therefore, our estimates do not include any costs due to such possible liability.   
 
The reserves and contingent resources shown in this report are estimates only and should not be construed as 
exact quantities.  Estimates may increase or decrease as a result of market conditions, future operations, changes 
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in regulations, or actual reservoir performance.  In addition to the primary economic assumptions discussed herein, 
our estimates are based on certain assumptions including, but not limited to, that the properties will be developed 
consistent with current development plans as provided to us by Ithaca, that the properties will be operated in a 
prudent manner, that no governmental regulations or controls will be put in place that would impact the ability of the 
interest owner to recover the volumes, and that our projections of future production will prove consistent with actual 
performance.  If these volumes are recovered, the revenues therefrom and the costs related thereto could be more 
or less than the estimated amounts.  Because of governmental policies and uncertainties of supply and demand, 
the sales rates, prices received, and costs incurred may vary from assumptions made while preparing this report.   
 
For the purposes of this report, we used technical and economic data including, but not limited to, well logs, geologic 
maps, well test data, production data, historical price and cost information, and property ownership interests.  We 
were provided with all the necessary data to prepare the estimates for these properties, and we were not limited 
from access to any material we believe may be relevant.  The reserves and contingent resources in this report have 
been estimated using deterministic methods; these estimates have been prepared in accordance with generally 
accepted petroleum engineering and evaluation principles set forth in the Standards Pertaining to the Estimating 
and Auditing of Oil and Gas Reserves Information promulgated by the SPE (SPE Standards).  We used standard 
engineering and geoscience methods, or a combination of methods, including performance analysis, volumetric 
analysis, analogy, and reservoir modeling, that we considered to be appropriate and necessary to classify, 
categorize, and estimate volumes in accordance with the 2018 PRMS definitions and guidelines.  A portion of the 
reserves shown in this report are for non-producing zones and undeveloped locations, and the contingent resources 
shown in this report are for undeveloped locations.  Such volumes are based on estimates of reservoir volumes 
and recovery efficiencies along with analogy to properties with similar geologic and reservoir characteristics.  As in 
all aspects of oil and gas evaluation, there are uncertainties inherent in the interpretation of engineering and 
geoscience data; therefore, our conclusions necessarily represent only informed professional judgment. 
 
Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) was engaged on September 12, 2019, by Mr. John Horsburgh, 
Subsurface Growth Director of Ithaca, to perform this assessment.  The data used in our estimates were obtained 
from Ithaca, public data sources, and the nonconfidential files of NSAI and were accepted as accurate.  Supporting 
work data are on file in our office.  We have not examined the contractual rights to the properties or independently 
confirmed the actual degree or type of interest owned.  We are independent petroleum engineers, geologists, 
geophysicists, and petrophysicists; we do not own an interest in these properties nor are we employed on a 
contingent basis.  Furthermore, no limitations or restrictions were placed upon NSAI by officials of Delek Group or 
Ithaca. 
 

QUALIFICATIONS ___________________________________________________________________  
 
NSAI performs consulting petroleum engineering services under Texas Board of Professional Engineers 
Registration No. F-2699.  We provide a complete range of geological, geophysical, petrophysical, and engineering 
services, and we have the technical expertise and ability to perform these services in any oil and gas producing 
area in the world.  The staff are familiar with the recognized industry reserves and resources definitions, specifically 
those promulgated by the U.S. Securities and Exchange Commission, by the Alberta Securities Commission, and 
by the SPE, Society of Petroleum Evaluation Engineers, World Petroleum Council, and American Association of 
Petroleum Geologists.  The technical persons primarily responsible for preparing the estimates presented herein 
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meet the requirements regarding qualifications, independence, objectivity, and confidentiality set forth in the SPE 
Standards. 
 
This assessment has been led by Mr. Derek F. Newton and Mr. Shane M. Howell.  Mr. Newton is a Senior Vice 
President and Mr. Howell is a Vice President in the firm's Houston office at 1301 McKinney Street, Suite 3200, 
Houston, Texas 77010, USA.  Mr. Newton is a Licensed Professional Engineer (Texas Registration No. 97689).  
He has been practicing petroleum engineering consulting at NSAI since 1997 and has over 14 years of prior industry 
experience.  Mr. Howell is a Licensed Professional Geoscientist (Texas Registration No. 11276).  He has been 
practicing petroleum geoscience consulting at NSAI since 2005 and has over 7 years of prior industry experience.   

 
 Sincerely, 
 
 NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC. 
 Texas Registered Engineering Firm F-2699 
 
 
 
   By:   
   C.H. (Scott) Rees III, P.E. 
   Chairman and Chief Executive Officer 
 
 
 
 
 
By:   By:   
 Derek F. Newton, P.E. 97689  Shane M. Howell, P.G. 11276 
 Senior Vice President  Vice President 
 
 
Date Signed:  April 7, 2020 Date Signed:  April 7, 2020 
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PETROLEUM RESERVES AND RESOURCES CLASSIFICATION AND DEFINITIONS 
Excerpted from the Petroleum Resources Management System Approved by 

the Society of Petroleum Engineers (SPE) Board of Directors, June 2018 
 
 

 Definitions - Page 1 of 10 

This document contains information excerpted from definitions and guidelines prepared by the Oil and Gas Reserves Committee of the 
Society of Petroleum Engineers (SPE) and reviewed and jointly sponsored by the SPE, World Petroleum Council, American Association 
of Petroleum Geologists, Society of Petroleum Evaluation Engineers, Society of Exploration Geophysicists, Society of Petrophysicists 
and Well Log Analysts, and European Association of Geoscientists & Engineers. 
 

Preamble 

Petroleum resources are the quantities of hydrocarbons naturally occurring on or within the Earth's crust.  Resources assessments 
estimate quantities in known and yet-to-be-discovered accumulations.  Resources evaluations are focused on those quantities that can 
potentially be recovered and marketed by commercial projects.  A petroleum resources management system provides a consistent 
approach to estimating petroleum quantities, evaluating projects, and presenting results within a comprehensive classification 
framework.  
 

This updated PRMS provides fundamental principles for the evaluation and classification of petroleum reserves and resources.  If there 
is any conflict with prior SPE and PRMS guidance, approved training, or the Application Guidelines, the current PRMS shall prevail.  It 
is understood that these definitions and guidelines allow flexibility for entities, governments, and regulatory agencies to tailor application 
for their particular needs; however, any modifications to the guidance contained herein must be clearly identified.  The terms "shall" or 
"must" indicate that a provision herein is mandatory for PRMS compliance, while "should" indicates a recommended practice and "may" 
indicates that a course of action is permissible.  The definitions and guidelines contained in this document must not be construed as 
modifying the interpretation or application of any existing regulatory reporting requirements. 
 

1.0  Basic Principles and Definitions  
1.0.0.1 A classification system of petroleum resources is a fundamental element that provides a common language for communicating 
both the confidence of a project's resources maturation status and the range of potential outcomes to the various entities.  The PRMS 
provides transparency by requiring the assessment of various criteria that allow for the classification and categorization of a project's 
resources.  The evaluation elements consider the risk of geologic discovery and the technical uncertainties together with a determination 
of the chance of achieving the commercial maturation status of a petroleum project. 
 

1.0.0.2 The technical estimation of petroleum resources quantities involves the assessment of quantities and values that have an 
inherent degree of uncertainty.  These quantities are associated with exploration, appraisal, and development projects at various stages 
of design and implementation.  The commercial aspects considered will relate the project's maturity status (e.g., technical, economical, 
regulatory, and legal) to the chance of project implementation. 
 

1.0.0.3 The use of a consistent classification system enhances comparisons between projects, groups of projects, and total company 
portfolios.  The application of PRMS must consider both technical and commercial factors that impact the project's feasibility, its 
productive life, and its related cash flows. 
 

1.1  Petroleum Resources Classification Framework  

1.1.0.1 Petroleum is defined as a naturally occurring mixture 
consisting of hydrocarbons in the gaseous, liquid, or solid state.  
Petroleum may also contain non-hydrocarbons, common examples 
of which are carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide, and sulfur.  
In rare cases, non-hydrocarbon content can be greater than 50%. 
 

1.1.0.2 The term resources as used herein is intended to 
encompass all quantities of petroleum naturally occurring within the 
Earth's crust, both discovered and undiscovered (whether 
recoverable or unrecoverable), plus those quantities already 
produced.  Further, it includes all types of petroleum whether 
currently considered as conventional or unconventional resources. 
 

1.1.0.3 Figure 1.1 graphically represents the PRMS resources 
classification system.  The system classifies resources into 
discovered and undiscovered and defines the recoverable 
resources classes: Production, Reserves, Contingent Resources, 
and Prospective Resources, as well as Unrecoverable Petroleum. 
 

1.1.0.4 The horizontal axis reflects the range of uncertainty of 
estimated quantities potentially recoverable from an accumulation 
by a project, while the vertical axis represents the chance of 
commerciality, Pc, which is the chance that a project will be 
committed for development and reach commercial producing status. 
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1.1.0.5 The following definitions apply to the major subdivisions within the resources classification: 

A. Total Petroleum Initially-In-Place (PIIP) is all quantities of petroleum that are estimated to exist originally in naturally occurring 
accumulations, discovered and undiscovered, before production. 

B. Discovered PIIP is the quantity of petroleum that is estimated, as of a given date, to be contained in known accumulations 
before production. 

C. Production is the cumulative quantities of petroleum that have been recovered at a given date.  While all recoverable resources 
are estimated, and production is measured in terms of the sales product specifications, raw production (sales plus non-sales) 
quantities are also measured and required to support engineering analyses based on reservoir voidage (see Section 3.2, 
Production Measurement). 

 

1.1.0.6 Multiple development projects may be applied to each known or unknown accumulation, and each project will be forecast to 
recover an estimated portion of the initially-in-place quantities.  The projects shall be subdivided into commercial, sub-commercial, and 
undiscovered, with the estimated recoverable quantities being classified as Reserves, Contingent Resources, or Prospective Resources 
respectively, as defined below. 

A. 1. Reserves are those quantities of petroleum anticipated to be commercially recoverable by application of development 
projects to known accumulations from a given date forward under defined conditions.  Reserves must satisfy four criteria: 
discovered, recoverable, commercial, and remaining (as of the evaluation's effective date) based on the development project(s) 
applied. 

2. Reserves are recommended as sales quantities as metered at the reference point.  Where the entity also recognizes 
quantities consumed in operations (CiO) (see Section 3.2.2), as Reserves these quantities must be recorded separately.  Non-
hydrocarbon quantities are recognized as Reserves only when sold together with hydrocarbons or CiO associated with 
petroleum production.  If the non-hydrocarbon is separated before sales, it is excluded from Reserves. 

3. Reserves are further categorized in accordance with the range of uncertainty and should be sub-classified based on project 
maturity and/or characterized by development and production status. 

B. Contingent Resources are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially recoverable from 
known accumulations, by the application of development project(s) not currently considered to be commercial owing to one or 
more contingencies.  Contingent Resources have an associated chance of development.  Contingent Resources may include, 
for example, projects for which there are currently no viable markets, or where commercial recovery is dependent on technology 
under development, or where evaluation of the accumulation is insufficient to clearly assess commerciality.  Contingent 
Resources are further categorized in accordance with the range of uncertainty associated with the estimates and should be 
sub-classified based on project maturity and/or economic status. 

C. Undiscovered PIIP is that quantity of petroleum estimated, as of a given date, to be contained within accumulations yet to be 
discovered. 

D. Prospective Resources are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially recoverable from 
undiscovered accumulations by application of future development projects.  Prospective Resources have both an associated 
chance of geologic discovery and a chance of development.  Prospective Resources are further categorized in accordance with 
the range of uncertainty associated with recoverable estimates, assuming discovery and development, and may be sub-
classified based on project maturity. 

E. Unrecoverable Resources are that portion of either discovered or undiscovered PIIP evaluated, as of a given date, to be 
unrecoverable by the currently defined project(s).  A portion of these quantities may become recoverable in the future as 
commercial circumstances change, technology is developed, or additional data are acquired.  The remaining portion may never 
be recovered because of physical/chemical constraints represented by subsurface interaction of fluids and reservoir rocks. 

 

1.1.0.7 The sum of Reserves, Contingent Resources, and Prospective Resources may be referred to as "remaining recoverable 
resources."  Importantly, these quantities should not be aggregated without due consideration of the technical and commercial risk 
involved with their classification.  When such terms are used, each classification component of the summation must be provided. 
 

1.1.0.8 Other terms used in resource assessments include the following: 
 

A. Estimated Ultimate Recovery (EUR) is not a resources category or class, but a term that can be applied to an accumulation 
or group of accumulations (discovered or undiscovered) to define those quantities of petroleum estimated, as of a given date, 
to be potentially recoverable plus those quantities already produced from the accumulation or group of accumulations.  For 
clarity, EUR must reference the associated technical and commercial conditions for the resources; for example, proved EUR is 
Proved Reserves plus prior production. 

B. Technically Recoverable Resources (TRR) are those quantities of petroleum producible using currently available technology 
and industry practices, regardless of commercial considerations.  TRR may be used for specific Projects or for groups of 
Projects, or, can be an undifferentiated estimate within an area (often basin-wide) of recovery potential. 
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Figure 1.2—Resources evaluation 

1.2 Project-Based Resources Evaluations   

1.2.0.1 The resources evaluation process consists of identifying a recovery project or projects associated with one or more petroleum 
accumulations, estimating the quantities of PIIP, estimating that portion of those in-place quantities that can be recovered by each 
project, and classifying the project(s) based on maturity status or chance of commerciality. 
 

1.2.0.2 The concept of a project-based classification system is further clarified by examining the elements contributing to an evaluation 
of net recoverable resources (see Figure 1.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.0.3 The reservoir (contains the petroleum accumulation): Key attributes include the types and quantities of PIIP and the fluid and 
rock properties that affect petroleum recovery. 
 

1.2.0.4 The project: A project may constitute the development of a well, a single reservoir, or a small field; an incremental development 
in a producing field; or the integrated development of a field or several fields together with the associated processing facilities (e.g., 
compression).  Within a project, a specific reservoir's development generates a unique production and cash-flow schedule at each level 
of certainty.  The integration of these schedules taken to the project's earliest truncation caused by technical, economic, or the 
contractual limit defines the estimated recoverable resources and associated future net cash flow projections for each project.  The ratio 
of EUR to total PIIP quantities defines the project's recovery efficiency.  Each project should have an associated recoverable resources 
range (low, best, and high estimate). 
 

1.2.0.5 The property (lease or license area): Each property may have unique associated contractual rights and obligations, including 
the fiscal terms.  This information allows definition of each participating entity's share of produced quantities (entitlement) and share of 
investments, expenses, and revenues for each recovery project and the reservoir to which it is applied.  One property may encompass 
many reservoirs, or one reservoir may span several different properties.  A property may contain both discovered and undiscovered 
accumulations that may be spatially unrelated to a potential single field designation. 
 

1.2.0.6 An entity's net recoverable resources are the entitlement share of future production legally accruing under the terms of the 
development and production contract or license. 
 

1.2.0.7 In the context of this relationship, the project is the primary element considered in the resources classification, and the net 
recoverable resources are the quantities derived from each project.  A project represents a defined activity or set of activities to develop 
the petroleum accumulation(s) and the decisions taken to mature the resources to reserves.  In general, it is recommended that an 
individual project has assigned to it a specific maturity level sub-class (See Section 2.1.3.5, Project Maturity Sub-Classes) at which a 
decision is made whether or not to proceed (i.e., spend more money) and there should be an associated range of estimated recoverable 
quantities for the project (See Section 2.2.1, Range of Uncertainty).  For completeness, a developed field is also considered to be a 
project. 
 

1.2.0.8 An accumulation or potential accumulation of petroleum is often subject to several separate and distinct projects that are at 
different stages of exploration or development.  Thus, an accumulation may have recoverable quantities in several resources classes 
simultaneously.  
 

1.2.0.10 Not all technically feasible development projects will be commercial.  The commercial viability of a development project within 
a field's development plan is dependent on a forecast of the conditions that will exist during the time period encompassed by the project 
(see Section 3.1, Assessment of Commerciality).  Conditions include technical, economic (e.g., hurdle rates, commodity prices), 
operating and capital costs, marketing, sales route(s), and legal, environmental, social, and governmental factors forecast to exist and 
impact the project during the time period being evaluated.  While economic factors can be summarized as forecast costs and product 
prices, the underlying influences include, but are not limited to, market conditions (e.g., inflation, market factors, and contingencies), 
exchange rates, transportation and processing infrastructure, fiscal terms, and taxes. 
 

1.2.0.11 The resources being estimated are those quantities producible from a project as measured according to delivery specifications 
at the point of sale or custody transfer (see Section 3.2.1, Reference Point) and may permit forecasts of CiO quantities (see 
Section 3.2.2., Consumed in Operations).  The cumulative production forecast from the effective date forward to cessation of production 
is the remaining recoverable resources quantity (see Section 3.1.1, Net Cash-Flow Evaluation). 
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1.2.0.12 The supporting data, analytical processes, and assumptions describing the technical and commercial basis used in an 
evaluation must be documented in sufficient detail to allow, as needed, a qualified reserves evaluator or qualified reserves auditor to 
clearly understand each project's basis for the estimation, categorization, and classification of recoverable resources quantities and, if 
appropriate, associated commercial assessment. 
 

2.0  Classification and Categorization Guidelines 
 

2.1  Resources Classification  

2.1.0.1 The PRMS classification establishes criteria for the classification of the total PIIP.  A determination of a discovery differentiates 
between discovered and undiscovered PIIP.  The application of a project further differentiates the recoverable from unrecoverable 
resources.  The project is then evaluated to determine its maturity status to allow the classification distinction between commercial and 
sub-commercial projects.  PRMS requires the project's recoverable resources quantities to be classified as either Reserves, Contingent 
Resources, or Prospective Resources. 
 

2.1.1  Determination of Discovery Status  

2.1.1.1 A discovered petroleum accumulation is determined to exist when one or more exploratory wells have established through 
testing, sampling, and/or logging the existence of a significant quantity of potentially recoverable hydrocarbons and thus have 
established a known accumulation.  In the absence of a flow test or sampling, the discovery determination requires confidence in the 
presence of hydrocarbons and evidence of producibility, which may be supported by suitable producing analogs (see Section 4.1.1, 
Analogs).  In this context, "significant" implies that there is evidence of a sufficient quantity of petroleum to justify estimating the in-place 
quantity demonstrated by the well(s) and for evaluating the potential for commercial recovery. 
 

2.1.1.2 Where a discovery has identified potentially recoverable hydrocarbons, but it is not considered viable to apply a project with 
established technology or with technology under development, such quantities may be classified as Discovered Unrecoverable with no 
Contingent Resources.  In future evaluations, as appropriate for petroleum resources management purposes, a portion of these 
unrecoverable quantities may become recoverable resources as either commercial circumstances change or technological 
developments occur. 
 

2.1.2  Determination of Commerciality  

2.1.2.1 Discovered recoverable quantities (Contingent Resources) may be considered commercially mature, and thus attain Reserves 
classification, if the entity claiming commerciality has demonstrated a firm intention to proceed with development.  This means the entity 
has satisfied the internal decision criteria (typically rate of return at or above the weighted average cost-of-capital or the hurdle rate).  
Commerciality is achieved with the entity's commitment to the project and all of the following criteria: 
 

A. Evidence of a technically mature, feasible development plan. 

B. Evidence of financial appropriations either being in place or having a high likelihood of being secured to implement the project. 

C. Evidence to support a reasonable time-frame for development. 

D. A reasonable assessment that the development projects will have positive economics and meet defined investment and 
operating criteria.  This assessment is performed on the estimated entitlement forecast quantities and associated cash flow on 
which the investment decision is made (see Section 3.1.1, Net Cash-Flow Evaluation). 

E. A reasonable expectation that there will be a market for forecast sales quantities of the production required to justify 
development.  There should also be similar confidence that all produced streams (e.g., oil, gas, water, CO2) can be sold, stored, 
re-injected, or otherwise appropriately disposed. 

F. Evidence that the necessary production and transportation facilities are available or can be made available. 

G. Evidence that legal, contractual, environmental, regulatory, and government approvals are in place or will be forthcoming, 
together with resolving any social and economic concerns. 

 

2.1.2.2 The commerciality test for Reserves determination is applied to the best estimate (P50) forecast quantities, which upon qualifying 
all commercial and technical maturity criteria and constraints become the 2P Reserves.  Stricter cases [e.g., low estimate (P90)] may 
be used for decision purposes or to investigate the range of commerciality (see Section 3.1.2, Economic Criteria).  Typically, the low- 
and high-case project scenarios may be evaluated for sensitivities when considering project risk and upside opportunity. 
 

2.1.2.3 To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently defined to establish both its technical and commercial viability 
as noted in Section 2.1.2.1.  There must be a reasonable expectation that all required internal and external approvals will be forthcoming 
and evidence of firm intention to proceed with development within a reasonable time-frame.  A reasonable time-frame for the initiation 
of development depends on the specific circumstances and varies according to the scope of the project.  While five years is 
recommended as a benchmark, a longer time-frame could be applied where justifiable; for example, development of economic projects 
that take longer than five years to be developed or are deferred to meet contractual or strategic objectives.  In all cases, the justification 
for classification as Reserves should be clearly documented. 
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2.1.2.4 While PRMS guidelines require financial appropriations evidence, they do not require that project financing be confirmed before 
classifying projects as Reserves.  However, this may be another external reporting requirement.  In many cases, financing is conditional 
upon the same criteria as above.  In general, if there is not a reasonable expectation that financing or other forms of commitment (e.g., 
farm-outs) can be arranged so that the development will be initiated within a reasonable time-frame, then the project should be classified 
as Contingent Resources.  If financing is reasonably expected to be in place at the time of the final investment decision (FID), the 
project's resources may be classified as Reserves. 
 

2.2  Resources Categorization  

2.2.0.1 The horizontal axis in the resources classification in Figure 1.1 defines the range of uncertainty in estimates of the quantities of 
recoverable, or potentially recoverable, petroleum associated with a project or group of projects.  These estimates include the uncertainty 
components as follows: 

A. The total petroleum remaining within the accumulation (in-place resources). 

B. The technical uncertainty in the portion of the total petroleum that can be recovered by applying a defined development project 
or projects (i.e., the technology applied). 

C. Known variations in the commercial terms that may impact the quantities recovered and sold (e.g., market availability; 
contractual changes, such as production rate tiers or product quality specifications) are part of project's scope and are included 
in the horizontal axis, while the chance of satisfying the commercial terms is reflected in the classification (vertical axis). 

 

2.2.0.2 The uncertainty in a project's recoverable quantities is reflected by the 1P, 2P, 3P, Proved (P1), Probable (P2), Possible (P3), 
1C, 2C, 3C, C1, C2, and C3; or 1U, 2U, and 3U resources categories.  The commercial chance of success is associated with resources 
classes or sub-classes and not with the resources categories reflecting the range of recoverable quantities. 
 

2.2.1  Range of Uncertainty 

2.2.1.1 Uncertainty is inherent in a project's resources estimation and is communicated in PRMS by reporting a range of category 
outcomes.  The range of uncertainty of the recoverable and/or potentially recoverable quantities may be represented by either 
deterministic scenarios or by a probability distribution (see Section 4.2, Resources Assessment Methods). 
 

2.2.1.2 When the range of uncertainty is represented by a probability distribution, a low, best, and high estimate shall be provided such 
that: 

A. There should be at least a 90% probability (P90) that the quantities actually recovered will equal or exceed the low estimate. 

B. There should be at least a 50% probability (P50) that the quantities actually recovered will equal or exceed the best estimate. 

C. There should be at least a 10% probability (P10) that the quantities actually recovered will equal or exceed the high estimate. 
 

2.2.1.3 In some projects, the range of uncertainty may be limited, and the three scenarios may result in resources estimates that are 
not significantly different.  In these situations, a single value estimate may be appropriate to describe the expected result. 
 

2.2.1.4 When using the deterministic scenario method, typically there should also be low, best, and high estimates, where such 
estimates are based on qualitative assessments of relative uncertainty using consistent interpretation guidelines.  Under the 
deterministic incremental method, quantities for each confidence segment are estimated discretely (see Section 2.2.2, Category 
Definitions and Guidelines). 
 

2.2.1.5 Project resources are initially estimated using the above uncertainty range forecasts that incorporate the subsurface elements 
together with technical constraints related to wells and facilities.  The technical forecasts then have additional commercial criteria applied 
(e.g., economics and license cutoffs are the most common) to estimate the entitlement quantities attributed and the resources 
classification status: Reserves, Contingent Resources, and Prospective Resources. 
 

2.2.2  Category Definitions and Guidelines   

2.2.2.1 Evaluators may assess recoverable quantities and categorize results by uncertainty using the deterministic incremental method, 
the deterministic scenario (cumulative) method, geostatistical methods, or probabilistic methods (see Section 4.2, Resources 
Assessment Methods).  Also, combinations of these methods may be used. 
 

2.2.2.2 Use of consistent terminology (Figures 1.1 and 2.1) promotes clarity in communication of evaluation results.  For Reserves, the 
general cumulative terms low/best/high forecasts are used to estimate the resulting 1P/2P/3P quantities, respectively.  The associated 
incremental quantities are termed Proved (P1), Probable (P2) and Possible (P3).  Reserves are a subset of, and must be viewed within 
the context of, the complete resources classification system.  While the categorization criteria are proposed specifically for Reserves, 
in most cases, the criteria can be equally applied to Contingent and Prospective Resources.  Upon satisfying the commercial maturity 
criteria for discovery and/or development, the project quantities will then move to the appropriate resources sub-class.  Table 3 provides 
criteria for the Reserves categories determination. 
 

2.2.2.3 For Contingent Resources, the general cumulative terms low/best/high estimates are used to estimate the resulting 1C/2C/3C 
quantities, respectively.  The terms C1, C2, and C3 are defined for incremental quantities of Contingent Resources. 
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2.2.2.4 For Prospective Resources, the general cumulative terms low/best/high estimates also apply and are used to estimate the 
resulting 1U/2U/3U quantities.  No specific terms are defined for incremental quantities within Prospective Resources. 
 

2.2.2.5 Quantities in different classes and sub-classes cannot be aggregated without considering the varying degrees of technical 
uncertainty and commercial likelihood involved with the classification(s) and without considering the degree of dependency between 
them (see Section 4.2.1, Aggregating Resources Classes). 
 

2.2.2.6 Without new technical information, there should be no change in the distribution of technically recoverable resources and the 
categorization boundaries when conditions are satisfied to reclassify a project from Contingent Resources to Reserves. 
 

2.2.2.7 All evaluations require application of a consistent set of forecast conditions, including assumed future costs and prices, for both 
classification of projects and categorization of estimated quantities recovered by each project (see Section 3.1, Assessment of 
Commerciality). 
 
Table 1—Recoverable Resources Classes and Sub-Classes 
 

Class/Sub-Class Definition Guidelines 

Reserves  Reserves are those quantities of 
petroleum anticipated to be 
commercially recoverable by 
application of development 
projects to known accumulations 
from a given date forward under 
defined conditions.   

Reserves must satisfy four criteria: discovered, recoverable, 
commercial, and remaining based on the development project(s) 
applied.  Reserves are further categorized in accordance with the level 
of certainty associated with the estimates and may be sub-classified 
based on project maturity and/or characterized by the development and 
production status. 
 

To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently 
defined to establish its commercial viability (see Section 2.1.2, 
Determination of Commerciality).  This includes the requirement that 
there is evidence of firm intention to proceed with development within a 
reasonable time-frame. 
 

A reasonable time-frame for the initiation of development depends on 
the specific circumstances and varies according to the scope of the 
project.  While five years is recommended as a benchmark, a longer 
time-frame could be applied where, for example, development of an 
economic project is deferred at the option of the producer for, among 
other things, market-related reasons or to meet contractual or strategic 
objectives.  In all cases, the justification for classification as Reserves 
should be clearly documented. 
 

To be included in the Reserves class, there must be a high confidence 
in the commercial maturity and economic producibility of the reservoir 
as supported by actual production or formation tests.  In certain cases, 
Reserves may be assigned on the basis of well logs and/or core 
analysis that indicate that the subject reservoir is hydrocarbon-bearing 
and is analogous to reservoirs in the same area that are producing or 
have demonstrated the ability to produce on formation tests. 

On Production  The development project is 
currently producing or capable of 
producing and selling petroleum to 
market. 

The key criterion is that the project is receiving income from sales, 
rather than that the approved development project is necessarily 
complete. Includes Developed Producing Reserves. 
 

The project decision gate is the decision to initiate or continue economic 
production from the project. 

Approved for 
Development  

All necessary approvals have 
been obtained, capital funds have 
been committed, and 
implementation of the 
development project is ready to 
begin or is under way. 

At this point, it must be certain that the development project is going 
ahead.  The project must not be subject to any contingencies, such as 
outstanding regulatory approvals or sales contracts.  Forecast capital 
expenditures should be included in the reporting entity's current or 
following year's approved budget. 
 

The project decision gate is the decision to start investing capital in the 
construction of production facilities and/or drilling development wells. 
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Class/Sub-Class Definition Guidelines 

Justified for 
Development 

Implementation of the 
development project is justified on 
the basis of reasonable forecast 
commercial conditions at the time 
of reporting, and there are 
reasonable expectations that all 
necessary approvals/contracts will 
be obtained. 

To move to this level of project maturity, and hence have Reserves 
associated with it, the development project must be commercially viable 
at the time of reporting (see Section 2.1.2, Determination of 
Commerciality) and the specific circumstances of the project.  All 
participating entities have agreed and there is evidence of a committed 
project (firm intention to proceed with development within a reasonable 
time-frame).  There must be no known contingencies that could 
preclude the development from proceeding (see Reserves class). 
 

The project decision gate is the decision by the reporting entity and its 
partners, if any, that the project has reached a level of technical and 
commercial maturity sufficient to justify proceeding with development at 
that point in time. 

Contingent 
Resources 

Those quantities of petroleum 
estimated, as of a given date, to 
be potentially recoverable from 
known accumulations by 
application of development 
projects, but which are not 
currently considered to be 
commercially recoverable owing 
to one or more contingencies. 

Contingent Resources may include, for example, projects for which 
there are currently no viable markets, where commercial recovery is 
dependent on technology under development, where evaluation of the 
accumulation is insufficient to clearly assess commerciality, where the 
development plan is not yet approved, or where regulatory or social 
acceptance issues may exist. 
 

Contingent Resources are further categorized in accordance with the 
level of certainty associated with the estimates and may be sub-
classified based on project maturity and/or characterized by the 
economic status. 

Development 
Pending 

A discovered accumulation where 
project activities are ongoing to 
justify commercial development in 
the foreseeable future. 

The project is seen to have reasonable potential for eventual 
commercial development, to the extent that further data acquisition 
(e.g., drilling, seismic data) and/or evaluations are currently ongoing 
with a view to confirming that the project is commercially viable and 
providing the basis for selection of an appropriate development plan.  
The critical contingencies have been identified and are reasonably 
expected to be resolved within a reasonable time-frame.  Note that 
disappointing appraisal/evaluation results could lead to a 
reclassification of the project to On Hold or Not Viable status. 
 

The project decision gate is the decision to undertake further data 
acquisition and/or studies designed to move the project to a level of 
technical and commercial maturity at which a decision can be made to 
proceed with development and production. 

Development on 
Hold  

A discovered accumulation where 
project activities are on hold 
and/or where justification as a 
commercial development may be 
subject to significant delay. 

The project is seen to have potential for commercial development. 
Development may be subject to a significant time delay.  Note that a 
change in circumstances, such that there is no longer a probable 
chance that a critical contingency can be removed in the foreseeable 
future, could lead to a reclassification of the project to Not Viable status. 
 

The project decision gate is the decision to either proceed with 
additional evaluation designed to clarify the potential for eventual 
commercial development or to temporarily suspend or delay further 
activities pending resolution of external contingencies. 

Development 
Unclarified 

A discovered accumulation where 
project activities are under 
evaluation and where justification 
as a commercial development is 
unknown based on available 
information. 

The project is seen to have potential for eventual commercial 
development, but further appraisal/evaluation activities are ongoing to 
clarify the potential for eventual commercial development. 
 

This sub-class requires active appraisal or evaluation and should not be 
maintained without a plan for future evaluation.  The sub-class should 
reflect the actions required to move a project toward commercial 
maturity and economic production. 
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Class/Sub-Class Definition Guidelines 

Development Not 
Viable 

A discovered accumulation for 
which there are no current plans 
to develop or to acquire additional 
data at the time because of limited 
production potential. 

The project is not seen to have potential for eventual commercial 
development at the time of reporting, but the theoretically recoverable 
quantities are recorded so that the potential opportunity will be 
recognized in the event of a major change in technology or commercial 
conditions. 
 

The project decision gate is the decision not to undertake further data 
acquisition or studies on the project for the foreseeable future. 

Prospective 
Resources  

Those quantities of petroleum that 
are estimated, as of a given date, 
to be potentially recoverable from 
undiscovered accumulations. 

Potential accumulations are evaluated according to the chance of 
geologic discovery and, assuming a discovery, the estimated quantities 
that would be recoverable under defined development projects.  It is 
recognized that the development programs will be of significantly less 
detail and depend more heavily on analog developments in the earlier 
phases of exploration. 

Prospect  A project associated with a 
potential accumulation that is 
sufficiently well defined to 
represent a viable drilling target. 

Project activities are focused on assessing the chance of geologic 
discovery and, assuming discovery, the range of potential recoverable 
quantities under a commercial development program. 

Lead  A project associated with a 
potential accumulation that is 
currently poorly defined and 
requires more data acquisition 
and/or evaluation to be classified 
as a Prospect. 

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to confirm whether or not the 
Lead can be matured into a Prospect.  Such evaluation includes the 
assessment of the chance of geologic discovery and, assuming 
discovery, the range of potential recovery under feasible development 
scenarios. 

Play  A project associated with a 
prospective trend of potential 
prospects, but that requires more 
data acquisition and/or evaluation 
to define specific Leads or 
Prospects. 

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to define specific Leads or 
Prospects for more detailed analysis of their chance of geologic 
discovery and, assuming discovery, the range of potential recovery 
under hypothetical development scenarios. 

 
Table 2—Reserves Status Definitions and Guidelines 
 

Status Definition Guidelines 

Developed 
Reserves  

Expected quantities to be 
recovered from existing wells 
and facilities. 

Reserves are considered developed only after the necessary equipment 
has been installed, or when the costs to do so are relatively minor 
compared to the cost of a well.  Where required facilities become 
unavailable, it may be necessary to reclassify Developed Reserves as 
Undeveloped.  Developed Reserves may be further sub-classified as 
Producing or Non-producing. 

Developed 
Producing 
Reserves 

Expected quantities to be 
recovered from completion 
intervals that are open and 
producing at the effective date of 
the estimate. 

Improved recovery Reserves are considered producing only after the 
improved recovery project is in operation. 

Developed  
Non-Producing 
Reserves  

Shut-in and behind-pipe 
Reserves. 

Shut-in Reserves are expected to be recovered from (1) completion 
intervals that are open at the time of the estimate but which have not yet 
started producing, (2) wells which were shut-in for market conditions or 
pipeline connections, or (3) wells not capable of production for 
mechanical reasons.  Behind-pipe Reserves are expected to be 
recovered from zones in existing wells that will require additional 
completion work or future re-completion before start of production with 
minor cost to access these reserves. 
 

In all cases, production can be initiated or restored with relatively low 
expenditure compared to the cost of drilling a new well. 
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Status Definition Guidelines 

Undeveloped 
Reserves  

Quantities expected to be 
recovered through future 
significant investments. 

Undeveloped Reserves are to be produced (1) from new wells on 
undrilled acreage in known accumulations, (2) from deepening existing 
wells to a different (but known) reservoir, (3) from infill wells that will 
increase recovery, or (4) where a relatively large expenditure (e.g., 
when compared to the cost of drilling a new well) is required to 
(a) recomplete an existing well or (b) install production or transportation 
facilities for primary or improved recovery projects. 

 
Table 3—Reserves Category Definitions and Guidelines 
 

Category Definition Guidelines 

Proved Reserves Those quantities of petroleum 
that, by analysis of geoscience 
and engineering data, can be 
estimated with reasonable 
certainty to be commercially 
recoverable from a given date 
forward from known reservoirs 
and under defined economic 
conditions, operating methods, 
and government regulations. 

If deterministic methods are used, the term "reasonable certainty" is 
intended to express a high degree of confidence that the quantities will 
be recovered.  If probabilistic methods are used, there should be at 
least a 90% probability (P90) that the quantities actually recovered will 
equal or exceed the estimate. 
 

The area of the reservoir considered as Proved includes (1) the area 
delineated by drilling and defined by fluid contacts, if any, and 
(2) adjacent undrilled portions of the reservoir that can reasonably be 
judged as continuous with it and commercially productive on the basis 
of available geoscience and engineering data. 
 

In the absence of data on fluid contacts, Proved quantities in a reservoir 
are limited by the LKH as seen in a well penetration unless otherwise 
indicated by definitive geoscience, engineering, or performance data.  
Such definitive information may include pressure gradient analysis and 
seismic indicators.  Seismic data alone may not be sufficient to define 
fluid contacts for Proved reserves. 
 

Reserves in undeveloped locations may be classified as Proved 
provided that: 

A. The locations are in undrilled areas of the reservoir that can 
be judged with reasonable certainty to be commercially 
mature and economically productive. 

B. Interpretations of available geoscience and engineering data 
indicate with reasonable certainty that the objective formation 
is laterally continuous with drilled Proved locations. 

 

For Proved Reserves, the recovery efficiency applied to these 
reservoirs should be defined based on a range of possibilities 
supported by analogs and sound engineering judgment considering the 
characteristics of the Proved area and the applied development 
program. 

Probable Reserves  Those additional Reserves that 
analysis of geoscience and 
engineering data indicates are 
less likely to be recovered than 
Proved Reserves but more 
certain to be recovered than 
Possible Reserves. 

It is equally likely that actual remaining quantities recovered will be 
greater than or less than the sum of the estimated Proved plus Probable 
Reserves (2P).  In this context, when probabilistic methods are used, 
there should be at least a 50% probability that the actual quantities 
recovered will equal or exceed the 2P estimate. 
 

Probable Reserves may be assigned to areas of a reservoir adjacent 
to Proved where data control or interpretations of available data are 
less certain.  The interpreted reservoir continuity may not meet the 
reasonable certainty criteria. 
 

Probable estimates also include incremental recoveries associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Proved. 
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Category Definition Guidelines 

Possible Reserves  Those additional reserves that 
analysis of geoscience and 
engineering data indicates are 
less likely to be recoverable than 
Probable Reserves. 

The total quantities ultimately recovered from the project have a low 
probability to exceed the sum of Proved plus Probable plus Possible 
(3P), which is equivalent to the high-estimate scenario.  When 
probabilistic methods are used, there should be at least a 10% 
probability (P10) that the actual quantities recovered will equal or 
exceed the 3P estimate. 
 

Possible Reserves may be assigned to areas of a reservoir adjacent to 
Probable where data control and interpretations of available data are 
progressively less certain.  Frequently, this may be in areas where 
geoscience and engineering data are unable to clearly define the area 
and vertical reservoir limits of economic production from the reservoir 
by a defined, commercially mature project. 
 

Possible estimates also include incremental quantities associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Probable. 

Probable and 
Possible Reserves  

See above for separate criteria 
for Probable Reserves and 
Possible Reserves.  

The 2P and 3P estimates may be based on reasonable alternative 
technical interpretations within the reservoir and/or subject project that 
are clearly documented, including comparisons to results in successful 
similar projects. 
 

In conventional accumulations, Probable and/or Possible Reserves 
may be assigned where geoscience and engineering data identify 
directly adjacent portions of a reservoir within the same accumulation 
that may be separated from Proved areas by minor faulting or other 
geological discontinuities and have not been penetrated by a wellbore 
but are interpreted to be in communication with the known (Proved) 
reservoir. Probable or Possible Reserves may be assigned to areas 
that are structurally higher than the Proved area.  Possible (and in some 
cases, Probable) Reserves may be assigned to areas that are 
structurally lower than the adjacent Proved or 2P area. 
 

Caution should be exercised in assigning Reserves to adjacent 
reservoirs isolated by major, potentially sealing faults until this reservoir 
is penetrated and evaluated as commercially mature and economically 
productive.  Justification for assigning Reserves in such cases should 
be clearly documented.  Reserves should not be assigned to areas that 
are clearly separated from a known accumulation by non-productive 
reservoir (i.e., absence of reservoir, structurally low reservoir, or 
negative test results); such areas may contain Prospective Resources. 
 

In conventional accumulations, where drilling has defined a highest 
known oil elevation and there exists the potential for an associated gas 
cap, Proved Reserves of oil should only be assigned in the structurally 
higher portions of the reservoir if there is reasonable certainty that such 
portions are initially above bubble point pressure based on documented 
engineering analyses.  Reservoir portions that do not meet this certainty 
may be assigned as Probable and Possible oil and/or gas based on 
reservoir fluid properties and pressure gradient interpretations. 

 



SUMMARY OF RESERVES
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST
AS OF DECEMBER 31, 2019

Gross (100%) Reserves Working Interest Reserves
(1)Heavy Oil(1) Light Oil Gas (1)Heavy Oil(1) Light Oil Gas NGL Equivalent

Field Group/Category (MBBL) (MBBL) (MMCF) (MBBL) (MBBL) (MMCF) (MBBL) (MBOE)

CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE

Proved (1P) 66,327.2 0.0 11,925.9 56,378.1 0.0 1,763.8 0.0 56,682.2

Probable 37,393.3 0.0 7,140.5 31,784.3 0.0 1,056.1 0.0 31,966.4

Proved + Probable (2P) 103,720.5 0.0 19,066.4 88,162.4 0.0 2,819.9 0.0 88,648.6

Possible 55,527.5 0.0 9,725.2 47,198.4 0.0 1,438.4 0.0 47,446.4

Proved + Probable + Possible (3P) 159,248.0 0.0 28,791.5 135,360.8 0.0 4,258.3 0.0 136,095.0

GREATER STELLA AREA

Proved (1P) 0.0 10,341.3 129,830.5 0.0 6,358.7 71,366.4 3,681.7 22,344.9

Probable 0.0 6,816.1 69,066.0 0.0 4,118.1 42,842.1 2,006.6 13,511.2

Proved + Probable (2P) 0.0 17,157.3 198,896.5 0.0 10,476.8 114,208.5 5,688.3 35,856.2

Possible 0.0 8,968.9 77,050.3 0.0 5,376.0 51,527.3 2,282.1 16,542.0

Proved + Probable + Possible (3P) 0.0 26,126.3 275,946.8 0.0 15,852.7 165,735.9 7,970.3 52,398.2

OTHER OPERATED

Proved (1P) 17,408.9 17,636.6 80,486.8 4,068.5 10,326.5 43,022.4 739.8 22,552.5

Probable 12,257.2 13,264.0 38,184.8 2,864.5 7,811.2 21,269.1 454.1 14,796.9

Proved + Probable (2P) 29,666.1 30,900.6 118,671.6 6,933.0 18,137.8 64,291.4 1,193.8 37,349.3

Possible 16,912.9 14,679.6 42,285.7 3,952.6 8,647.4 22,124.0 410.4 16,824.9

Proved + Probable + Possible (3P) 46,579.0 45,580.3 160,957.3 10,885.5 26,785.3 86,415.4 1,604.3 54,174.3

OTHER NONOPERATED

Proved (1P) 0.0 150,803.2 1,270,372.0 0.0 9,484.9 114,402.5 3,165.2 32,374.7

Probable 0.0 53,231.1 363,683.1 0.0 4,640.4 36,680.9 1,082.3 12,046.9

Proved + Probable (2P) 0.0 204,034.3 1,634,055.1 0.0 14,125.3 151,083.4 4,247.5 44,421.6

Possible 0.0 76,794.0 512,887.4 0.0 7,157.7 50,804.7 1,560.1 17,477.2

Proved + Probable + Possible (3P) 0.0 280,828.3 2,146,942.5 0.0 21,283.0 201,888.1 5,807.6 61,898.8

ALL FIELD GROUPS

Proved (1P) 83,736.0 178,781.2 1,492,615.2 60,446.6 26,170.1 230,555.1 7,586.7 133,954.3

Probable 49,650.5 73,311.2 478,074.4 34,648.8 16,569.7 101,848.1 3,542.9 72,321.5

Proved + Probable (2P) 133,386.6 252,092.3 1,970,689.6 95,095.4 42,739.9 332,403.2 11,129.6 206,275.7

Possible 72,440.4 100,442.5 641,948.6 51,150.9 21,181.1 125,894.4 4,252.6 98,290.5

Proved + Probable + Possible (3P) 205,827.0 352,534.8 2,612,638.1 146,246.3 63,921.0 458,297.6 15,382.2 304,566.2

Totals may not add because of rounding.

(1) Heavy oil is defined as having a gravity less than 23 degrees API.

Note: Reserves categorization conveys the relative degree of certainty; reserves subcategorization is based on development and production status. The estimates of reserves
          iincluded herein have not been adjusted for risk.

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.



SUMMARY OF CONTINGENT RESOURCES
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST
AS OF DECEMBER 31, 2019

Gross (100%) Contingent Resources Working Interest Contingent Resources
(1)Heavy Oil(1) Light Oil Gas (1)Heavy Oil(1) Light Oil Gas NGL Equivalent

Field Group/Category (MBBL) (MBBL) (MMCF) (MBBL) (MBBL) (MMCF) (MBBL) (MBOE)

CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE 

Low Estimate (1C) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Best Estimate (2C) 29,634.2 2,005.0 4,237.1 27,016.2 2,005.0 668.9 0.0 29,136.6
High Estimate (3C) 61,025.5 3,592.0 8,435.8 56,180.9 3,592.0 1,341.4 0.0 60,004.1

GREATER STELLA AREA 

Low Estimate (1C) 0.0 5,282.2 45,282.1 0.0 3,270.0 21,534.9 845.7 7,828.7
Best Estimate (2C) 0.0 16,972.9 132,315.0 0.0 13,801.6 99,129.7 1,211.2 32,104.1
High Estimate (3C) 0.0 25,951.0 210,690.3 0.0 19,546.5 148,119.0 2,380.2 47,464.4

OTHER OPERATED 

Low Estimate (1C) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Best Estimate (2C) 4,585.3 2,061.7 17,181.0 1,071.6 1,030.9 8,264.1 174.8 3,702.0
High Estimate (3C) 8,145.5 7,321.8 55,547.2 1,903.6 4,558.3 33,557.0 672.4 12,920.0

OTHER NONOPERATED

Low Estimate (1C) 0.0 2,984.8 27,455.1 0.0 223.3 1,704.5 201.9 719.0
Best Estimate (2C) 0.0 10,448.1 56,440.6 0.0 777.4 2,926.7 239.8 1,521.8
High Estimate (3C) 0.0 17,552.1 66,385.5 0.0 2,027.2 3,488.4 282.1 2,910.8

ALL FIELD GROUPS

Low Estimate (1C) 0.0 8,267.0 72,737.2 0.0 3,493.3 23,239.5 1,047.6 8,547.7
Best Estimate (2C) 34,219.5 31,487.6 210,173.7 28,087.8 17,614.9 110,989.4 1,625.8 66,464.5
High Estimate (3C) 69,170.9 54,417.0 341,058.8 58,084.4 29,724.0 186,505.7 3,334.7 123,299.3

(1) Heavy oil is defined as having a gravity less than 23 degrees API.

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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REVENUE, COSTS, AND TAXES 



Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 1,087,747.7 3,194.2 178,743.2 0.0 450,535.8 455,274.4 0.0 455,274.4 445,251.0 435,996.1 427,418.7 419,441.7
12-31-2021 1,110,730.0 1,901.4 333,940.5 0.0 410,188.7 364,699.3 0.0 364,699.3 338,243.5 314,889.8 294,152.5 275,639.1
12-31-2022 1,160,901.8 3,122.6 189,763.8 30,185.1 417,895.4 519,934.8 0.0 519,934.8 460,105.2 409,581.8 366,577.6 329,708.2
12-31-2023 1,020,861.2 2,161.0 215,945.5 30,788.8 414,831.1 357,134.8 0.0 357,134.8 301,549.5 256,697.2 220,140.3 190,070.8
12-31-2024 876,328.0 1,716.6 70,308.1 2,364.0 410,434.5 391,504.8 0.0 391,504.8 314,819.5 255,786.0 209,787.2 173,546.9
12-31-2025 783,336.9 1,449.2 2,501.5 13,265.8 385,743.7 380,376.7 34,241.4 346,135.3 264,655.0 204,936.8 160,536.0 127,088.9
12-31-2026 686,756.3 1,251.6 23,897.6 11,071.6 344,008.6 306,526.9 91,958.1 214,568.9 156,440.3 115,772.0 86,846.3 65,961.0
12-31-2027 492,898.1 747.7 28,795.4 40,633.7 297,646.3 125,075.0 37,522.5 87,552.5 60,875.1 43,061.0 30,940.9 22,552.8
12-31-2028 268,675.0 0.0 0.0 188,406.1 204,070.5 -123,801.6 -49,520.6 -74,280.9 -47,050.6 -30,405.8 -20,010.6 -13,390.1
12-31-2029 98,406.5 0.0 0.0 193,614.9 85,119.3 -180,327.7 -72,131.1 -108,196.6 -66,231.4 -41,466.1 -26,499.1 -17,255.2
12-31-2030 13,440.2 0.0 0.0 263,458.7 6,785.0 -256,803.5 -102,721.4 -154,082.1 -91,730.7 -55,947.1 -34,882.4 -22,191.4
12-31-2031 11,940.3 0.0 0.0 223,245.8 6,768.8 -218,074.3 -87,229.7 -130,844.6 -73,995.2 -42,972.4 -25,567.4 -15,552.4
12-31-2032 11,038.6 0.0 0.0 129,176.6 6,812.3 -124,950.4 -49,980.2 -74,970.2 -40,990.6 -23,048.3 -13,294.5 -7,849.5
12-31-2033 10,655.5 0.0 0.0 131,760.1 6,907.0 -128,011.6 -51,204.7 -76,807.0 -39,994.2 -21,465.4 -11,842.9 -6,701.0
12-31-2034 10,294.0 0.0 0.0 0.0 7,006.1 3,287.9 986.4 2,301.5 1,135.8 579.3 304.5 164.5
12-31-2035 9,895.7 0.0 0.0 0.0 7,109.5 2,786.2 835.9 1,950.4 916.8 446.4 224.5 116.3
12-31-2036 9,556.2 0.0 0.0 0.0 7,217.0 2,339.1 701.7 1,637.4 733.1 340.8 164.0 81.4
12-31-2037 9,148.8 0.0 0.0 0.0 7,328.7 1,820.2 546.0 1,274.1 543.5 241.2 111.0 52.8
12-31-2038 8,764.8 0.0 0.0 0.0 7,444.3 1,320.5 396.1 924.3 375.7 159.3 70.2 32.0
12-31-2039 7,732.9 0.0 0.0 0.0 7,465.3 267.6 80.3 187.3 73.7 30.3 12.9 5.7
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 17,064.0 0.0 -17,064.0 -6,825.6 -10,238.4 -3,626.7 -1,347.3 -522.7 -211.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 17,405.2 0.0 -17,405.2 -6,962.1 -10,443.1 -3,523.1 -1,249.3 -463.6 -179.3
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 17,753.3 0.0 -17,753.3 -7,101.3 -10,652.0 -3,422.4 -1,158.5 -411.2 -152.4
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 18,108.4 0.0 -18,108.4 -7,243.4 -10,865.0 -3,324.6 -1,074.2 -364.7 -129.6
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 7,689,108.6 15,544.4 1,043,895.7 1,328,302.3 3,491,318.2 1,810,048.0 -273,651.6 2,083,699.7 1,971,828.1 1,818,383.6 1,663,427.3 1,520,850.1

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED (1P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 1



 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 196,495.5 628.6 0.0 0.0 3,911.5 191,955.4 0.0 191,955.4 186,738.7 181,929.4 177,478.9 173,346.0
12-31-2021 317,925.5 901.3 0.0 0.0 24,637.6 292,386.6 0.0 292,386.6 271,587.3 253,182.1 236,801.9 222,147.4
12-31-2022 328,587.5 -363.9 0.0 -30,185.1 49,134.9 310,001.6 0.0 310,001.6 274,532.7 244,542.7 218,986.6 197,053.2
12-31-2023 480,250.2 1,003.4 0.0 -30,788.8 45,536.6 464,499.0 180,329.8 284,169.2 239,252.5 203,087.1 173,674.4 149,533.9
12-31-2024 546,824.6 1,617.4 0.0 29,040.6 69,699.0 446,467.6 293,397.4 153,070.2 122,725.1 99,432.2 81,332.3 67,109.9
12-31-2025 557,332.4 1,100.5 0.0 18,766.9 104,600.1 432,864.9 290,898.9 141,966.1 108,578.8 84,101.7 65,897.8 52,181.3
12-31-2026 507,332.5 893.3 0.0 -8,612.0 123,077.3 391,973.9 185,948.7 206,025.2 150,396.2 111,426.2 83,674.9 63,615.0
12-31-2027 413,955.7 1,137.4 0.0 -26,831.9 108,572.2 331,078.0 143,139.0 187,939.0 130,888.6 92,716.8 66,700.5 48,667.5
12-31-2028 370,304.4 1,660.1 0.0 -176,887.3 173,305.1 372,226.5 148,890.6 223,335.9 146,145.2 97,560.1 66,320.6 45,839.4
12-31-2029 347,369.3 1,463.9 0.0 -181,865.7 234,544.2 293,226.9 117,290.8 175,936.2 109,124.8 69,215.3 44,804.9 29,548.7
12-31-2030 248,244.3 341.1 0.0 -150,506.6 182,667.6 215,742.3 86,296.9 129,445.4 77,819.6 47,908.5 30,139.5 19,340.0
12-31-2031 199,085.0 0.0 0.0 -21,808.8 155,669.3 65,224.5 26,089.8 39,134.7 22,273.2 13,017.6 7,794.2 4,771.0
12-31-2032 155,223.3 0.0 0.0 72,313.8 138,121.9 -55,212.4 -22,085.0 -33,127.5 -17,061.8 -9,042.1 -4,917.8 -2,738.4
12-31-2033 46,442.0 0.0 0.0 12,009.4 41,203.0 -6,770.4 -2,708.1 -4,062.2 -1,267.5 -257.6 75.3 157.7
12-31-2034 2,054.5 0.0 0.0 175,885.3 197.4 -174,028.2 -69,282.5 -104,745.7 -52,340.4 -27,010.0 -14,353.5 -7,835.2
12-31-2035 116.7 0.0 0.0 137,083.2 7.2 -136,973.7 -54,510.9 -82,462.9 -39,203.6 -19,292.6 -9,797.6 -5,121.0
12-31-2036 101.6 0.0 0.0 128,976.8 6.2 -128,881.4 -51,318.7 -77,562.8 -35,262.9 -16,627.1 -8,104.9 -4,072.7
12-31-2037 87.6 0.0 0.0 131,556.4 5.4 -131,474.1 -52,407.6 -79,066.5 -34,235.1 -15,408.8 -7,184.5 -3,459.9
12-31-2038 75.5 0.0 0.0 0.0 4.6 70.9 160.4 -89.5 -36.3 -15.3 -6.7 -3.1
12-31-2039 509.1 0.0 0.0 0.0 68.6 440.5 203.0 237.5 92.5 37.7 16.0 7.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 4,718,317.5 10,383.0 0.0 78,146.1 1,454,969.9 3,174,818.5 1,220,332.4 1,954,486.1 1,660,747.6 1,410,503.7 1,209,332.8 1,050,087.7

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROBABLE RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 2



Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 1,284,243.2 3,822.8 178,743.2 0.0 454,447.3 647,229.9 0.0 647,229.9 631,989.6 617,925.5 604,897.5 592,787.7
12-31-2021 1,428,655.6 2,802.8 333,940.5 0.0 434,826.4 657,085.9 0.0 657,085.9 609,830.7 568,071.9 530,954.4 497,786.5
12-31-2022 1,489,489.3 2,758.7 189,763.8 0.0 467,030.4 829,936.4 0.0 829,936.4 734,637.9 654,124.5 585,564.2 526,761.3
12-31-2023 1,501,111.5 3,164.4 215,945.5 0.0 460,367.8 821,633.8 180,329.8 641,304.0 540,802.1 459,784.2 393,814.7 339,604.6
12-31-2024 1,423,152.6 3,333.9 70,308.1 31,404.6 480,133.5 837,972.4 293,397.4 544,575.0 437,544.7 355,218.2 291,119.5 240,656.7
12-31-2025 1,340,669.4 2,549.8 2,501.5 32,032.7 490,343.8 813,241.6 325,140.3 488,101.3 373,233.7 289,038.5 226,433.9 179,270.2
12-31-2026 1,194,088.7 2,144.8 23,897.6 2,459.5 467,085.9 698,500.8 277,906.7 420,594.1 306,836.6 227,198.2 170,521.3 129,576.0
12-31-2027 906,853.8 1,885.1 28,795.4 13,801.7 406,218.5 456,153.0 180,661.5 275,491.5 191,763.6 135,777.9 97,641.4 71,220.3
12-31-2028 638,979.5 1,660.1 0.0 11,518.9 377,375.6 248,424.9 99,370.0 149,055.0 99,094.6 67,154.3 46,310.1 32,449.3
12-31-2029 445,775.8 1,463.9 0.0 11,749.3 319,663.5 112,899.2 45,159.7 67,739.5 42,893.4 27,749.2 18,305.7 12,293.6
12-31-2030 261,684.5 341.1 0.0 112,952.1 189,452.6 -41,061.2 -16,424.5 -24,636.7 -13,911.1 -8,038.7 -4,742.9 -2,851.4
12-31-2031 211,025.3 0.0 0.0 201,437.0 162,438.1 -152,849.7 -61,139.9 -91,709.8 -51,722.0 -29,954.9 -17,773.2 -10,781.4
12-31-2032 166,261.9 0.0 0.0 201,490.4 144,934.3 -180,162.8 -72,065.1 -108,097.7 -58,052.5 -32,090.4 -18,212.3 -10,588.0
12-31-2033 57,097.6 0.0 0.0 143,769.5 48,110.1 -134,782.0 -53,912.8 -80,869.2 -41,261.7 -21,723.0 -11,767.6 -6,543.3
12-31-2034 12,348.5 0.0 0.0 175,885.3 7,203.5 -170,740.3 -68,296.1 -102,444.2 -51,204.6 -26,430.7 -14,048.9 -7,670.6
12-31-2035 10,012.4 0.0 0.0 137,083.2 7,116.7 -134,187.5 -53,675.0 -80,512.5 -38,286.8 -18,846.2 -9,573.2 -5,004.8
12-31-2036 9,657.8 0.0 0.0 128,976.8 7,223.3 -126,542.3 -50,616.9 -75,925.4 -34,529.7 -16,286.2 -7,940.9 -3,991.3
12-31-2037 9,236.5 0.0 0.0 131,556.4 7,334.0 -129,653.9 -51,861.6 -77,792.4 -33,691.6 -15,167.6 -7,073.5 -3,407.0
12-31-2038 8,840.3 0.0 0.0 0.0 7,448.9 1,391.4 556.5 834.8 339.4 143.9 63.4 28.9
12-31-2039 8,242.0 0.0 0.0 0.0 7,534.0 708.1 283.2 424.8 166.2 67.9 28.9 12.7
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 17,064.0 0.0 -17,064.0 -6,825.6 -10,238.4 -3,626.7 -1,347.3 -522.7 -211.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 17,405.2 0.0 -17,405.2 -6,962.1 -10,443.1 -3,523.1 -1,249.3 -463.6 -179.3
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 17,753.3 0.0 -17,753.3 -7,101.3 -10,652.0 -3,422.4 -1,158.5 -411.2 -152.4
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 18,108.4 0.0 -18,108.4 -7,243.4 -10,865.0 -3,324.6 -1,074.2 -364.7 -129.6
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 12,407,426.1 25,927.4 1,043,895.7 1,406,448.4 4,946,288.1 4,984,866.6 946,680.8 4,038,185.8 3,632,575.7 3,228,887.3 2,872,760.1 2,570,937.8

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE (2P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 3



Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 167,063.1 244.5 0.0 0.0 3,897.3 162,921.4 0.0 162,921.4 158,717.3 154,839.2 151,248.0 147,911.1
12-31-2021 292,815.2 -274.5 0.0 0.0 -2,948.0 296,037.7 0.0 296,037.7 274,639.9 255,725.1 238,908.2 223,877.7
12-31-2022 326,770.6 -770.1 0.0 0.0 7,228.9 320,311.8 167,620.9 152,690.9 135,266.2 120,530.4 107,970.8 97,189.5
12-31-2023 390,770.9 -1,194.9 0.0 0.0 40,159.2 351,806.6 247,412.8 104,393.8 87,780.4 74,424.3 63,577.5 54,686.7
12-31-2024 597,411.0 317.4 0.0 -31,404.6 73,466.9 555,031.3 259,409.8 295,621.5 236,976.2 191,960.7 156,982.7 129,499.8
12-31-2025 606,347.3 2,455.5 0.0 -32,032.7 69,411.0 566,513.5 226,605.4 339,908.1 260,417.9 202,040.5 158,553.4 125,734.9
12-31-2026 553,862.7 2,190.4 0.0 -2,459.5 72,725.9 481,405.9 192,562.4 288,843.5 210,575.5 155,817.8 116,872.5 88,754.3
12-31-2027 522,949.2 1,646.7 0.0 19,525.1 106,635.6 395,141.7 158,056.7 237,085.0 164,318.3 115,866.5 82,994.7 60,308.7
12-31-2028 485,364.1 1,417.7 0.0 22,474.5 110,061.7 351,410.2 140,564.1 210,846.1 139,156.6 93,652.6 64,158.8 44,673.8
12-31-2029 423,715.9 1,301.6 0.0 -11,749.3 103,894.6 330,268.9 132,107.6 198,161.3 124,811.9 80,336.0 52,740.0 35,254.4
12-31-2030 439,267.6 2,180.7 0.0 -98,305.6 178,147.6 357,244.8 142,897.9 214,346.9 127,717.5 77,965.7 48,656.2 30,984.0
12-31-2031 384,911.0 2,317.0 0.0 -186,497.5 176,462.8 392,628.7 157,051.5 235,577.2 133,898.1 78,140.9 46,711.5 28,544.3
12-31-2032 366,466.7 2,131.9 0.0 -189,022.0 190,118.1 363,238.8 145,295.5 217,943.3 117,792.5 65,519.9 37,411.0 21,878.8
12-31-2033 325,994.5 511.8 0.0 -38,181.1 191,289.9 172,373.8 68,949.5 103,424.3 53,625.5 28,672.9 15,766.3 8,894.3
12-31-2034 299,147.0 0.0 0.0 14,604.9 201,082.2 83,459.9 33,384.0 50,076.0 25,768.5 13,654.1 7,432.0 4,146.5
12-31-2035 256,370.4 0.0 0.0 57,216.7 176,193.6 22,960.1 9,184.0 13,776.1 7,319.8 3,953.4 2,173.6 1,216.9
12-31-2036 198,220.2 0.0 0.0 23,592.5 136,329.5 38,298.1 15,319.2 22,978.9 11,717.9 6,077.5 3,211.6 1,730.1
12-31-2037 174,000.2 0.0 0.0 -76,461.8 136,049.8 114,412.2 45,764.9 68,647.3 30,050.3 13,661.6 6,429.0 3,122.7
12-31-2038 154,839.1 0.0 0.0 36,481.4 136,535.7 -18,178.1 -7,271.2 -10,906.8 -4,234.2 -1,714.4 -721.1 -314.1
12-31-2039 122,703.0 0.0 0.0 37,211.1 115,373.2 -29,881.3 -11,952.5 -17,928.8 -6,768.8 -2,672.6 -1,099.3 -469.4
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 139,608.7 0.0 -139,608.7 -55,843.5 -83,765.2 -30,081.8 -11,326.3 -4,452.3 -1,820.6
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 142,400.8 0.0 -142,400.8 -56,960.3 -85,440.5 -29,222.3 -10,502.6 -3,949.0 -1,547.5
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 145,248.8 0.0 -145,248.8 -58,099.5 -87,149.3 -28,387.4 -9,738.7 -3,502.6 -1,315.4
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 148,153.8 0.0 -148,153.8 -59,261.5 -88,892.3 -27,576.3 -9,030.5 -3,106.7 -1,118.1
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 7,088,989.5 14,475.8 0.0 120,404.3 2,222,115.6 4,731,993.8 1,892,797.5 2,839,196.3 2,174,279.4 1,687,854.0 1,344,966.8 1,101,823.6

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
POSSIBLE RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 4



Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 1,451,306.3 4,067.3 178,743.2 0.0 458,344.6 810,151.3 0.0 810,151.3 790,707.0 772,764.6 756,145.5 740,698.8
12-31-2021 1,721,470.8 2,528.2 333,940.5 0.0 431,878.4 953,123.6 0.0 953,123.6 884,470.6 823,797.0 769,862.6 721,664.2
12-31-2022 1,816,259.9 1,988.6 189,763.8 0.0 474,259.3 1,150,248.2 167,620.9 982,627.3 869,904.1 774,654.9 693,535.0 623,950.9
12-31-2023 1,891,882.4 1,969.5 215,945.5 0.0 500,527.0 1,173,440.4 427,742.6 745,697.9 628,582.5 534,208.5 457,392.1 394,291.3
12-31-2024 2,020,563.5 3,651.3 70,308.1 0.0 553,600.4 1,393,003.7 552,807.2 840,196.5 674,520.8 547,178.8 448,102.2 370,156.6
12-31-2025 1,947,016.6 5,005.3 2,501.5 0.0 559,754.8 1,379,755.1 551,745.7 828,009.4 633,651.7 491,079.1 384,987.3 305,005.1
12-31-2026 1,747,951.4 4,335.2 23,897.6 0.0 539,811.8 1,179,906.7 470,469.1 709,437.6 517,412.1 383,016.0 287,393.8 218,330.3
12-31-2027 1,429,802.9 3,531.9 28,795.4 33,326.8 512,854.1 851,294.7 338,718.2 512,576.5 356,081.9 251,644.4 180,636.1 131,528.9
12-31-2028 1,124,343.5 3,077.8 0.0 33,993.4 487,437.3 599,835.1 239,934.0 359,901.1 238,251.1 160,806.9 110,468.9 77,123.1
12-31-2029 869,491.7 2,765.5 0.0 0.0 423,558.1 443,168.1 177,267.2 265,900.9 167,705.3 108,085.2 71,045.8 47,548.0
12-31-2030 700,952.1 2,521.8 0.0 14,646.5 367,600.3 316,183.6 126,473.4 189,710.1 113,806.4 69,927.0 43,913.3 28,132.7
12-31-2031 595,936.3 2,317.0 0.0 14,939.5 338,900.9 239,778.9 95,911.6 143,867.4 82,176.1 48,186.0 28,938.3 17,762.9
12-31-2032 532,728.6 2,131.9 0.0 12,468.4 335,052.3 183,076.0 73,230.4 109,845.6 59,740.1 33,429.5 19,198.7 11,290.9
12-31-2033 383,092.0 511.8 0.0 105,588.4 239,400.0 37,591.8 15,036.7 22,555.1 12,363.8 6,949.9 3,998.7 2,351.0
12-31-2034 311,495.5 0.0 0.0 190,490.2 208,285.7 -87,280.4 -34,912.2 -52,368.2 -25,436.1 -12,776.5 -6,616.9 -3,524.1
12-31-2035 266,382.9 0.0 0.0 194,300.0 183,310.3 -111,227.4 -44,491.0 -66,736.4 -30,967.0 -14,892.8 -7,399.6 -3,787.9
12-31-2036 207,877.9 0.0 0.0 152,569.4 143,552.8 -88,244.2 -35,297.7 -52,946.5 -22,811.8 -10,208.8 -4,729.3 -2,261.2
12-31-2037 183,236.7 0.0 0.0 55,094.5 143,383.8 -15,241.7 -6,096.7 -9,145.0 -3,641.3 -1,506.0 -644.5 -284.4
12-31-2038 163,679.4 0.0 0.0 36,481.4 143,984.6 -16,786.7 -6,714.7 -10,072.0 -3,894.8 -1,570.4 -657.7 -285.2
12-31-2039 130,945.0 0.0 0.0 37,211.1 122,907.2 -29,173.2 -11,669.3 -17,503.9 -6,602.6 -2,604.7 -1,070.4 -456.6
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 156,672.6 0.0 -156,672.6 -62,669.0 -94,003.6 -33,708.5 -12,673.6 -4,975.0 -2,031.6
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 159,806.1 0.0 -159,806.1 -63,922.4 -95,883.6 -32,745.4 -11,751.9 -4,412.6 -1,726.8
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 163,002.2 0.0 -163,002.2 -65,200.9 -97,801.3 -31,809.8 -10,897.2 -3,913.8 -1,467.8
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 166,262.2 0.0 -166,262.2 -66,504.9 -99,757.3 -30,901.0 -10,104.7 -3,471.4 -1,247.6
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 19,496,415.6 40,403.2 1,043,895.7 1,526,852.6 7,168,403.7 9,716,860.4 2,839,478.3 6,877,382.1 5,806,855.1 4,916,741.2 4,217,727.0 3,672,761.4

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE + POSSIBLE (3P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 5



 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 448,180.2 0.0 71,422.5 0.0 165,754.7 211,003.0 0.0 211,003.0 206,547.5 202,434.7 198,623.9 195,080.6
12-31-2021 433,157.6 0.0 151,596.4 0.0 168,339.1 113,222.1 0.0 113,222.1 104,551.9 96,937.0 90,207.7 84,227.5
12-31-2022 469,905.9 0.0 135,879.7 0.0 181,122.4 152,903.8 0.0 152,903.8 135,315.0 120,470.8 107,842.0 97,019.1
12-31-2023 501,043.7 0.0 206,853.6 0.0 185,934.2 108,255.9 0.0 108,255.9 91,247.0 77,557.2 66,425.0 57,287.1
12-31-2024 516,525.3 0.0 60,176.1 0.0 212,346.4 244,002.8 0.0 244,002.8 196,154.0 159,330.4 130,645.7 108,052.3
12-31-2025 520,437.3 0.0 1,930.6 0.0 220,969.2 297,537.6 26,784.3 270,753.3 206,930.3 160,171.5 125,419.1 99,249.7
12-31-2026 485,213.1 0.0 23,897.6 0.0 203,856.6 257,458.9 77,237.7 180,221.3 131,372.9 97,203.0 72,903.5 55,361.3
12-31-2027 348,176.0 0.0 28,795.4 0.0 184,935.7 134,444.9 40,333.5 94,111.4 65,512.5 46,389.5 33,363.1 24,338.1
12-31-2028 214,815.1 0.0 0.0 0.0 164,351.7 50,463.4 20,185.3 30,278.0 20,227.0 13,769.6 9,536.1 6,708.7
12-31-2029 73,022.4 0.0 0.0 0.0 68,619.0 4,403.4 1,761.3 2,642.0 1,707.8 1,126.1 756.2 516.4
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 114,527.7 0.0 -114,527.7 -45,811.1 -68,716.6 -41,306.3 -25,421.5 -15,984.9 -10,250.6
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 116,818.3 0.0 -116,818.3 -46,727.3 -70,091.0 -40,126.1 -23,572.7 -14,177.9 -8,713.0
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 119,154.6 0.0 -119,154.6 -47,661.9 -71,492.8 -38,979.7 -21,858.3 -12,575.2 -7,406.1
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 121,537.7 0.0 -121,537.7 -48,615.1 -72,922.6 -37,866.0 -20,268.6 -11,153.6 -6,295.2
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 4,010,476.6 0.0 680,551.9 472,038.4 1,756,229.0 1,101,657.3 -22,513.3 1,124,170.6 1,001,287.7 884,268.8 781,830.6 695,175.9

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED (1P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 6



Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 94,868.6 0.0 0.0 0.0 4,789.7 90,078.9 0.0 90,078.9 87,824.7 85,743.3 83,814.3 82,020.5
12-31-2021 124,623.5 0.0 0.0 0.0 7,496.7 117,126.8 0.0 117,126.8 108,688.0 101,227.5 94,593.6 88,663.8
12-31-2022 144,943.8 0.0 0.0 0.0 8,640.1 136,303.7 0.0 136,303.7 120,742.9 107,583.4 96,367.2 86,739.2
12-31-2023 179,757.8 0.0 0.0 0.0 12,151.5 167,606.3 60,545.4 107,060.9 90,073.4 76,407.2 65,301.5 56,193.2
12-31-2024 245,926.1 0.0 0.0 0.0 16,489.7 229,436.4 165,764.2 63,672.2 50,925.6 41,163.8 33,595.1 27,660.5
12-31-2025 309,874.0 0.0 0.0 0.0 25,415.8 284,458.2 205,902.1 78,556.0 60,081.9 46,537.6 36,464.4 28,874.1
12-31-2026 306,855.3 0.0 0.0 0.0 39,910.6 266,944.7 131,402.4 135,542.3 98,880.7 73,214.6 54,948.6 41,752.8
12-31-2027 246,468.7 0.0 0.0 0.0 27,764.2 218,704.5 99,533.0 119,171.5 82,829.0 58,562.7 42,055.6 30,634.7
12-31-2028 161,562.1 0.0 0.0 0.0 29,411.8 132,150.3 52,860.1 79,290.2 52,617.9 35,596.5 24,507.3 17,145.3
12-31-2029 160,767.6 0.0 0.0 0.0 84,329.4 76,438.2 30,575.3 45,862.9 28,960.9 18,686.4 12,296.2 8,237.8
12-31-2030 174,446.1 0.0 0.0 -114,527.7 124,966.9 164,007.0 65,602.8 98,404.2 59,139.5 36,392.9 22,883.2 14,675.2
12-31-2031 153,002.5 0.0 0.0 -116,818.3 120,769.4 149,051.4 59,620.6 89,430.9 51,227.7 30,112.9 18,123.2 11,145.0
12-31-2032 131,842.1 0.0 0.0 -119,154.6 120,856.3 130,140.4 52,056.2 78,084.3 42,593.8 23,896.3 13,754.1 8,104.2
12-31-2033 41,964.7 0.0 0.0 -121,537.7 40,789.6 122,712.9 49,085.2 73,627.8 38,241.5 20,474.5 11,269.5 6,362.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 123,968.5 0.0 -123,968.5 -49,587.4 -74,381.1 -37,284.0 -19,294.9 -10,280.1 -5,624.9
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 126,447.9 0.0 -126,447.9 -50,579.1 -75,868.7 -36,218.7 -17,891.6 -9,118.0 -4,781.2
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 128,976.8 0.0 -128,976.8 -51,590.7 -77,386.1 -35,183.9 -16,590.4 -8,087.3 -4,064.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 131,556.4 0.0 -131,556.4 -52,622.5 -78,933.8 -34,178.7 -15,383.8 -7,173.0 -3,454.4
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 2,476,903.0 0.0 0.0 38,911.1 663,781.6 1,774,210.2 768,567.5 1,005,642.7 829,962.0 686,438.8 575,315.7 490,283.7

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROBABLE RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 7



Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 543,048.8 0.0 71,422.5 0.0 170,544.4 301,081.9 0.0 301,081.9 294,372.1 288,178.0 282,438.2 277,101.1
12-31-2021 557,781.1 0.0 151,596.4 0.0 175,835.8 230,348.9 0.0 230,348.9 213,239.9 198,164.5 184,801.3 172,891.2
12-31-2022 614,849.7 0.0 135,879.7 0.0 189,762.5 289,207.4 0.0 289,207.4 256,057.9 228,054.1 204,209.2 183,758.3
12-31-2023 680,801.5 0.0 206,853.6 0.0 198,085.7 275,862.2 60,545.4 215,316.7 181,320.3 153,964.4 131,726.5 113,480.3
12-31-2024 762,451.4 0.0 60,176.1 0.0 228,836.1 473,439.2 165,764.2 307,675.0 247,079.6 200,494.2 164,240.8 135,712.8
12-31-2025 830,311.3 0.0 1,930.6 0.0 246,385.0 581,995.7 232,686.4 349,309.3 267,012.2 206,709.1 161,883.4 128,123.8
12-31-2026 792,068.4 0.0 23,897.6 0.0 243,767.2 524,403.6 208,640.1 315,763.5 230,253.5 170,417.6 127,852.1 97,114.1
12-31-2027 594,644.7 0.0 28,795.4 0.0 212,699.9 353,149.4 139,866.4 213,283.0 148,341.4 104,952.2 75,418.8 54,972.7
12-31-2028 376,377.2 0.0 0.0 0.0 193,763.5 182,613.7 73,045.5 109,568.2 72,844.8 49,366.1 34,043.4 23,854.0
12-31-2029 233,790.0 0.0 0.0 0.0 152,948.4 80,841.6 32,336.6 48,504.9 30,668.6 19,812.6 13,052.4 8,754.2
12-31-2030 174,446.1 0.0 0.0 0.0 124,966.9 49,479.3 19,791.7 29,687.6 17,833.2 10,971.4 6,898.4 4,424.6
12-31-2031 153,002.5 0.0 0.0 0.0 120,769.4 32,233.1 12,893.3 19,339.9 11,101.6 6,540.3 3,945.3 2,432.0
12-31-2032 131,842.1 0.0 0.0 0.0 120,856.3 10,985.8 4,394.3 6,591.5 3,614.1 2,038.0 1,179.0 698.1
12-31-2033 41,964.7 0.0 0.0 0.0 40,789.6 1,175.2 470.1 705.1 375.5 205.9 115.9 66.8
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 123,968.5 0.0 -123,968.5 -49,587.4 -74,381.1 -37,284.0 -19,294.9 -10,280.1 -5,624.9
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 126,447.9 0.0 -126,447.9 -50,579.1 -75,868.7 -36,218.7 -17,891.6 -9,118.0 -4,781.2
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 128,976.8 0.0 -128,976.8 -51,590.7 -77,386.1 -35,183.9 -16,590.4 -8,087.3 -4,064.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 131,556.4 0.0 -131,556.4 -52,622.5 -78,933.8 -34,178.7 -15,383.8 -7,173.0 -3,454.4
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 6,487,379.6 0.0 680,551.9 510,949.5 2,420,010.7 2,875,867.5 746,054.2 2,129,813.3 1,831,249.7 1,570,707.6 1,357,146.3 1,185,459.6

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE (2P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 8



Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 96,577.2 0.0 0.0 0.0 3,906.4 92,670.7 0.0 92,670.7 90,390.6 88,284.8 86,332.7 84,516.9
12-31-2021 141,450.2 0.0 0.0 0.0 6,868.7 134,581.6 0.0 134,581.6 124,760.3 116,085.3 108,378.0 101,494.2
12-31-2022 175,613.5 0.0 0.0 0.0 8,139.1 167,474.4 66,550.3 100,924.0 89,434.0 79,713.9 71,426.7 64,310.8
12-31-2023 214,526.8 0.0 0.0 0.0 12,596.4 201,930.3 113,619.5 88,310.8 74,256.7 62,956.7 53,778.8 46,255.2
12-31-2024 260,282.0 0.0 0.0 0.0 21,070.8 239,211.2 117,047.9 122,163.3 98,101.2 79,601.2 65,203.6 53,873.8
12-31-2025 272,105.8 0.0 0.0 0.0 13,691.4 258,414.4 103,382.4 155,032.0 118,468.0 91,684.4 71,781.2 56,795.8
12-31-2026 306,654.3 0.0 0.0 0.0 20,412.6 286,241.7 114,591.8 171,649.8 125,020.2 92,427.0 69,266.1 52,558.1
12-31-2027 295,472.2 0.0 0.0 0.0 38,929.6 256,542.6 102,721.4 153,821.2 106,838.2 75,488.3 54,176.4 39,440.1
12-31-2028 275,336.2 0.0 0.0 0.0 32,627.7 242,708.5 97,083.4 145,625.1 96,272.7 64,894.9 44,525.1 31,047.5
12-31-2029 251,550.9 0.0 0.0 0.0 48,257.7 203,293.2 81,317.3 121,975.9 76,883.3 49,521.6 32,532.9 21,761.2
12-31-2030 193,162.6 0.0 0.0 0.0 30,018.3 163,144.3 65,257.7 97,886.6 58,752.9 36,118.5 22,693.2 14,545.2
12-31-2031 152,856.5 0.0 0.0 0.0 15,652.6 137,203.8 54,881.5 82,322.3 47,030.5 27,582.7 16,568.0 10,171.8
12-31-2032 147,576.7 0.0 0.0 0.0 15,406.0 132,170.7 52,868.3 79,302.4 43,129.1 24,134.8 13,861.2 8,152.2
12-31-2033 208,189.9 0.0 0.0 0.0 94,529.2 113,660.7 45,464.3 68,196.4 35,378.4 18,925.7 10,411.5 5,876.1
12-31-2034 220,243.1 0.0 0.0 -123,968.5 134,064.6 210,147.0 84,058.8 126,088.2 62,822.5 32,331.9 17,138.3 9,333.4
12-31-2035 205,835.0 0.0 0.0 -126,447.9 135,165.6 197,117.3 78,846.9 118,270.4 56,173.3 27,619.3 14,014.8 7,319.6
12-31-2036 190,170.7 0.0 0.0 -128,976.8 135,519.6 183,627.9 73,451.2 110,176.8 49,868.7 23,418.5 11,372.6 5,695.0
12-31-2037 166,879.4 0.0 0.0 -131,556.4 135,310.6 163,125.2 65,250.1 97,875.1 42,293.5 19,000.9 8,844.5 4,252.7
12-31-2038 148,733.3 0.0 0.0 0.0 135,894.4 12,838.9 5,135.6 7,703.4 3,160.3 1,351.5 600.2 276.0
12-31-2039 116,995.8 0.0 0.0 0.0 114,741.3 2,254.4 901.8 1,352.7 532.1 218.6 93.4 41.4
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 139,608.7 0.0 -139,608.7 -55,843.5 -83,765.2 -30,081.8 -11,326.3 -4,452.3 -1,820.6
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 142,400.8 0.0 -142,400.8 -56,960.3 -85,440.5 -29,222.3 -10,502.6 -3,949.0 -1,547.5
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 145,248.8 0.0 -145,248.8 -58,099.5 -87,149.3 -28,387.4 -9,738.7 -3,502.6 -1,315.4
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 148,153.8 0.0 -148,153.8 -59,261.5 -88,892.3 -27,576.3 -9,030.5 -3,106.7 -1,118.1
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 4,040,212.1 0.0 0.0 64,462.6 1,152,802.8 2,822,946.6 1,092,265.3 1,730,681.3 1,284,298.4 970,762.2 757,988.6 611,915.6

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
POSSIBLE RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 9



Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 639,625.9 0.0 71,422.5 0.0 174,450.8 393,752.6 0.0 393,752.6 384,762.7 376,462.8 368,770.9 361,618.0
12-31-2021 699,231.4 0.0 151,596.4 0.0 182,704.5 364,930.5 0.0 364,930.5 338,000.2 314,249.8 293,179.4 274,385.4
12-31-2022 790,463.2 0.0 135,879.7 0.0 197,901.6 456,681.8 66,550.3 390,131.5 345,491.9 307,768.0 275,635.9 248,069.1
12-31-2023 895,328.3 0.0 206,853.6 0.0 210,682.1 477,792.5 174,165.0 303,627.6 255,577.1 216,921.2 185,505.2 159,735.5
12-31-2024 1,022,733.4 0.0 60,176.1 0.0 249,906.9 712,650.4 282,812.1 429,838.3 345,180.8 280,095.4 229,444.4 189,586.6
12-31-2025 1,102,417.0 0.0 1,930.6 0.0 260,076.4 840,410.1 336,068.8 504,341.3 385,480.2 298,393.5 233,664.6 184,919.6
12-31-2026 1,098,722.7 0.0 23,897.6 0.0 264,179.8 810,645.3 323,232.0 487,413.3 355,273.7 262,844.6 197,118.2 149,672.1
12-31-2027 890,116.9 0.0 28,795.4 0.0 251,629.5 609,692.0 242,587.9 367,104.1 255,179.6 180,440.5 129,595.2 94,412.8
12-31-2028 651,713.4 0.0 0.0 0.0 226,391.3 425,322.2 170,128.9 255,193.3 169,117.5 114,261.0 78,568.4 54,901.6
12-31-2029 485,340.9 0.0 0.0 0.0 201,206.1 284,134.8 113,653.9 170,480.9 107,551.9 69,334.2 45,585.3 30,515.4
12-31-2030 367,608.8 0.0 0.0 0.0 154,985.2 212,623.6 85,049.4 127,574.1 76,586.1 47,089.9 29,591.6 18,969.7
12-31-2031 305,859.0 0.0 0.0 0.0 136,422.0 169,437.0 67,774.8 101,662.2 58,132.1 34,122.9 20,513.3 12,603.8
12-31-2032 279,418.9 0.0 0.0 0.0 136,262.4 143,156.5 57,262.6 85,893.9 46,743.2 26,172.8 15,040.1 8,850.3
12-31-2033 250,154.6 0.0 0.0 0.0 135,318.7 114,835.9 45,934.4 68,901.5 35,753.9 19,131.6 10,527.4 5,942.9
12-31-2034 220,243.1 0.0 0.0 0.0 134,064.6 86,178.5 34,471.4 51,707.1 25,538.6 13,037.0 6,858.3 3,708.5
12-31-2035 205,835.0 0.0 0.0 0.0 135,165.6 70,669.4 28,267.8 42,401.6 19,954.6 9,727.7 4,896.8 2,538.5
12-31-2036 190,170.7 0.0 0.0 0.0 135,519.6 54,651.1 21,860.4 32,790.7 14,684.8 6,828.0 3,285.4 1,631.0
12-31-2037 166,879.4 0.0 0.0 0.0 135,310.6 31,568.8 12,627.5 18,941.3 8,114.8 3,617.0 1,671.5 798.3
12-31-2038 148,733.3 0.0 0.0 0.0 135,894.4 12,838.9 5,135.6 7,703.4 3,160.3 1,351.5 600.2 276.0
12-31-2039 116,995.8 0.0 0.0 0.0 114,741.3 2,254.4 901.8 1,352.7 532.1 218.6 93.4 41.4
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 139,608.7 0.0 -139,608.7 -55,843.5 -83,765.2 -30,081.8 -11,326.3 -4,452.3 -1,820.6
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 142,400.8 0.0 -142,400.8 -56,960.3 -85,440.5 -29,222.3 -10,502.6 -3,949.0 -1,547.5
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 145,248.8 0.0 -145,248.8 -58,099.5 -87,149.3 -28,387.4 -9,738.7 -3,502.6 -1,315.4
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 148,153.8 0.0 -148,153.8 -59,261.5 -88,892.3 -27,576.3 -9,030.5 -3,106.7 -1,118.1
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 10,527,591.7 0.0 680,551.9 575,412.2 3,572,813.5 5,698,814.2 1,838,319.6 3,860,494.6 3,115,548.1 2,541,469.8 2,115,134.9 1,797,375.1

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE + POSSIBLE (3P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 10



Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 149,417.1 3,194.2 45,140.0 0.0 58,402.0 42,681.0 0.0 42,681.0 41,371.7 40,164.7 39,047.9 38,010.9
12-31-2021 210,490.5 1,901.4 139,230.0 0.0 46,399.6 22,959.4 0.0 22,959.4 21,247.5 19,738.6 18,400.7 17,208.0
12-31-2022 238,018.0 3,122.6 40,575.6 0.0 51,765.5 142,554.3 0.0 142,554.3 126,186.8 112,359.0 100,584.5 90,485.9
12-31-2023 151,837.0 2,161.0 0.0 0.0 50,159.4 99,516.6 0.0 99,516.6 84,182.1 71,779.7 61,649.7 53,301.1
12-31-2024 95,143.1 1,716.6 0.0 0.0 48,915.1 44,511.4 0.0 44,511.4 35,863.9 29,193.4 23,985.8 19,875.6
12-31-2025 68,261.6 1,449.2 0.0 0.0 45,393.7 21,418.7 1,928.1 19,490.6 14,926.2 11,575.7 9,081.0 7,199.0
12-31-2026 52,359.9 1,251.6 0.0 0.0 39,348.5 11,759.8 3,527.9 8,231.9 6,031.3 4,484.0 3,378.4 2,576.6
12-31-2027 31,742.7 747.7 0.0 0.0 28,675.1 2,319.9 696.0 1,623.9 1,145.6 821.4 597.7 440.8
12-31-2028 0.0 0.0 0.0 62,843.9 0.0 -62,843.9 -25,137.6 -37,706.4 -23,986.5 -15,572.7 -10,299.4 -6,928.3
12-31-2029 0.0 0.0 0.0 64,100.8 0.0 -64,100.8 -25,640.3 -38,460.5 -23,301.2 -14,440.1 -9,135.2 -5,889.0
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 997,269.9 15,544.4 224,945.6 126,944.8 369,058.8 260,776.3 -44,625.9 305,402.2 283,667.3 260,103.7 237,291.0 216,280.6

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED (1P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
GREATER STELLA AREA FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 11



 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 34,533.3 628.6 0.0 0.0 -63.0 33,967.8 0.0 33,967.8 32,860.5 31,843.5 30,905.6 30,037.6
12-31-2021 90,935.4 901.3 0.0 0.0 -1,232.6 91,266.7 0.0 91,266.7 84,786.3 79,051.2 73,946.4 69,378.8
12-31-2022 55,956.6 -363.9 0.0 0.0 7,064.6 49,255.9 0.0 49,255.9 43,619.4 38,854.2 34,794.0 31,309.7
12-31-2023 93,303.0 1,003.4 0.0 0.0 5,681.1 86,618.6 40,852.4 45,766.2 38,427.2 32,533.7 27,752.7 23,838.1
12-31-2024 94,441.1 1,617.4 0.0 0.0 4,866.1 87,957.6 46,381.1 41,576.5 33,506.5 27,279.9 22,417.8 18,579.4
12-31-2025 62,934.0 1,100.5 0.0 0.0 4,820.4 57,013.0 29,429.5 27,583.5 21,181.2 16,468.7 12,950.7 10,290.4
12-31-2026 46,905.0 893.3 0.0 0.0 6,657.8 39,353.9 16,808.3 22,545.7 16,456.4 12,191.2 9,154.2 6,959.2
12-31-2027 43,162.7 1,137.4 0.0 0.0 16,962.0 25,063.3 10,149.3 14,914.0 10,437.3 7,427.1 5,365.9 3,931.0
12-31-2028 65,586.5 1,660.1 0.0 -62,843.9 45,666.7 81,103.6 32,441.4 48,662.2 31,258.7 20,493.5 13,688.0 9,299.4
12-31-2029 54,310.7 1,463.9 0.0 -64,100.8 45,767.4 71,180.2 28,472.1 42,708.1 25,996.1 16,186.8 10,289.3 6,665.4
12-31-2030 14,130.0 341.1 0.0 0.0 13,272.3 516.6 206.6 310.0 191.3 120.7 77.7 51.0
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 66,690.5 0.0 -66,690.5 -26,676.2 -40,014.3 -22,752.9 -13,280.4 -7,938.4 -4,849.7
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 68,024.3 0.0 -68,024.3 -27,209.7 -40,814.6 -22,102.8 -12,314.6 -7,041.0 -4,122.2
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 656,198.3 10,383.0 0.0 7,770.0 149,462.8 488,582.4 150,854.7 337,727.7 293,865.1 256,855.4 226,362.9 201,367.9

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROBABLE RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
GREATER STELLA AREA FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 183,950.4 3,822.8 45,140.0 0.0 58,338.9 76,648.7 0.0 76,648.7 74,232.2 72,008.2 69,953.4 68,048.5
12-31-2021 301,425.9 2,802.8 139,230.0 0.0 45,167.0 114,226.1 0.0 114,226.1 106,033.8 98,789.7 92,347.0 86,586.8
12-31-2022 293,974.6 2,758.7 40,575.6 0.0 58,830.1 191,810.2 0.0 191,810.2 169,806.1 151,213.2 135,378.5 121,795.6
12-31-2023 245,140.0 3,164.4 0.0 0.0 55,840.4 186,135.2 40,852.4 145,282.8 122,609.3 104,313.4 89,402.4 77,139.2
12-31-2024 189,584.1 3,333.9 0.0 0.0 53,781.2 132,469.0 46,381.1 86,087.9 69,370.4 56,473.3 46,403.6 38,454.9
12-31-2025 131,195.6 2,549.8 0.0 0.0 50,214.1 78,431.7 31,357.6 47,074.1 36,107.3 28,044.4 22,031.7 17,489.4
12-31-2026 99,264.8 2,144.8 0.0 0.0 46,006.2 51,113.7 20,336.2 30,777.5 22,487.6 16,675.2 12,532.6 9,535.7
12-31-2027 74,905.4 1,885.1 0.0 0.0 45,637.1 27,383.1 10,845.2 16,537.9 11,582.9 8,248.5 5,963.6 4,371.8
12-31-2028 65,586.5 1,660.1 0.0 0.0 45,666.7 18,259.7 7,303.9 10,955.8 7,272.2 4,920.8 3,388.5 2,371.1
12-31-2029 54,310.7 1,463.9 0.0 0.0 45,767.4 7,079.4 2,831.7 4,247.6 2,694.9 1,746.6 1,154.2 776.3
12-31-2030 14,130.0 341.1 0.0 0.0 13,272.3 516.6 206.6 310.0 191.3 120.7 77.7 51.0
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 66,690.5 0.0 -66,690.5 -26,676.2 -40,014.3 -22,752.9 -13,280.4 -7,938.4 -4,849.7
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 68,024.3 0.0 -68,024.3 -27,209.7 -40,814.6 -22,102.8 -12,314.6 -7,041.0 -4,122.2
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 1,653,468.2 25,927.4 224,945.6 134,714.8 518,521.7 749,358.7 106,228.8 643,129.9 577,532.4 516,959.1 463,653.9 417,648.5

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE (2P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
GREATER STELLA AREA FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 19,742.6 244.5 0.0 0.0 -1,330.9 20,829.0 0.0 20,829.0 20,318.1 19,846.4 19,409.2 19,002.6
12-31-2021 60,384.3 -274.5 0.0 0.0 -9,425.7 70,084.5 0.0 70,084.5 64,882.7 60,291.7 56,216.2 52,579.1
12-31-2022 61,364.3 -770.1 0.0 0.0 -6,092.5 68,226.9 37,894.1 30,332.7 26,857.1 23,919.7 21,417.6 19,271.0
12-31-2023 50,320.4 -1,194.9 0.0 0.0 3,287.3 48,228.1 44,577.7 3,650.4 3,226.8 2,864.1 2,552.3 2,282.9
12-31-2024 59,968.2 317.4 0.0 0.0 9,766.4 49,884.4 25,985.1 23,899.4 18,926.0 15,150.5 12,248.1 9,991.4
12-31-2025 111,281.3 2,455.5 0.0 0.0 11,141.7 97,684.1 39,068.7 58,615.3 44,759.6 34,616.5 27,083.9 21,415.8
12-31-2026 91,485.4 2,190.4 0.0 0.0 12,188.3 77,106.7 30,789.7 46,317.0 33,826.8 25,073.2 18,837.0 14,327.3
12-31-2027 72,703.6 1,646.7 0.0 0.0 8,724.3 62,332.6 24,851.4 37,481.2 25,975.8 18,315.6 13,119.0 9,532.8
12-31-2028 56,170.1 1,417.7 0.0 0.0 7,217.9 47,534.5 19,013.8 28,520.7 18,863.7 12,721.1 8,731.8 6,091.2
12-31-2029 50,109.1 1,301.6 0.0 0.0 6,917.7 41,889.8 16,755.9 25,133.9 15,829.1 10,187.7 6,687.7 4,470.2
12-31-2030 76,732.5 2,180.7 0.0 0.0 38,796.9 35,754.8 14,301.9 21,452.9 12,879.9 7,920.1 4,977.4 3,191.0
12-31-2031 79,970.5 2,317.0 0.0 -66,690.5 51,458.3 92,885.7 37,154.3 55,731.4 31,744.0 18,560.1 11,113.5 6,801.2
12-31-2032 69,280.8 2,131.9 0.0 -68,024.3 55,778.1 79,395.1 31,758.0 47,637.0 25,873.0 14,456.1 8,288.3 4,865.6
12-31-2033 15,508.8 511.8 0.0 0.0 14,805.1 191.9 76.8 115.2 61.6 33.9 19.2 11.1
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 70,772.5 0.0 -70,772.5 -28,309.0 -42,463.5 -21,428.7 -11,159.8 -5,981.3 -3,291.2
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 72,187.9 0.0 -72,187.9 -28,875.2 -43,312.8 -20,816.4 -10,348.2 -5,305.1 -2,797.5
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 875,022.0 14,475.8 0.0 8,245.6 203,232.9 649,067.7 265,043.3 384,024.4 301,779.1 242,448.8 199,414.7 167,744.5

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
POSSIBLE RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
GREATER STELLA AREA FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 14



 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 203,693.1 4,067.3 45,140.0 0.0 57,008.0 97,477.8 0.0 97,477.8 94,550.3 91,854.6 89,362.6 87,051.1
12-31-2021 361,810.2 2,528.2 139,230.0 0.0 35,741.3 184,310.7 0.0 184,310.7 170,916.5 159,081.4 148,563.2 139,165.9
12-31-2022 355,338.8 1,988.6 40,575.6 0.0 52,737.6 260,037.1 37,894.1 222,142.9 196,663.3 175,132.9 156,796.1 141,066.6
12-31-2023 295,460.5 1,969.5 0.0 0.0 59,127.7 234,363.3 85,430.1 148,933.2 125,836.1 107,177.5 91,954.6 79,422.1
12-31-2024 249,552.4 3,651.3 0.0 0.0 63,547.6 182,353.4 72,366.1 109,987.3 88,296.4 71,623.8 58,651.7 48,446.3
12-31-2025 242,476.9 5,005.3 0.0 0.0 61,355.8 176,115.8 70,426.4 105,689.4 80,866.9 62,661.0 49,115.5 38,905.2
12-31-2026 190,750.2 4,335.2 0.0 0.0 58,194.6 128,220.4 51,125.9 77,094.6 56,314.5 41,748.4 31,369.6 23,863.1
12-31-2027 147,609.0 3,531.9 0.0 0.0 54,361.4 89,715.7 35,696.6 54,019.1 37,558.7 26,564.1 19,082.6 13,904.7
12-31-2028 121,756.6 3,077.8 0.0 0.0 52,884.6 65,794.2 26,317.7 39,476.5 26,135.8 17,641.9 12,120.3 8,462.3
12-31-2029 104,419.8 2,765.5 0.0 0.0 52,685.1 48,969.2 19,587.7 29,381.5 18,524.1 11,934.4 7,841.9 5,246.5
12-31-2030 90,862.5 2,521.8 0.0 0.0 52,069.3 36,271.5 14,508.6 21,762.9 13,071.3 8,040.8 5,055.1 3,242.0
12-31-2031 79,970.5 2,317.0 0.0 0.0 51,458.3 26,195.2 10,478.1 15,717.1 8,991.0 5,279.7 3,175.1 1,951.5
12-31-2032 69,280.8 2,131.9 0.0 0.0 55,778.1 11,370.8 4,548.3 6,822.5 3,770.1 2,141.5 1,247.4 743.4
12-31-2033 15,508.8 511.8 0.0 0.0 14,805.1 191.9 76.8 115.2 61.6 33.9 19.2 11.1
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 70,772.5 0.0 -70,772.5 -28,309.0 -42,463.5 -21,428.7 -11,159.8 -5,981.3 -3,291.2
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 72,187.9 0.0 -72,187.9 -28,875.2 -43,312.8 -20,816.4 -10,348.2 -5,305.1 -2,797.5
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 2,528,490.2 40,403.2 224,945.6 142,960.4 721,754.6 1,398,426.4 371,272.1 1,027,154.3 879,311.5 759,407.9 663,068.6 585,393.0

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE + POSSIBLE (3P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
GREATER STELLA AREA FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 239,628.2 0.0 15,633.9 0.0 123,671.9 100,322.3 0.0 100,322.3 97,963.8 95,787.3 93,771.0 91,896.8
12-31-2021 250,886.9 0.0 5,237.1 0.0 114,160.0 131,489.8 0.0 131,489.8 122,232.4 114,034.5 106,733.3 100,196.9
12-31-2022 259,698.9 0.0 13,308.5 0.0 112,585.3 133,805.2 0.0 133,805.2 118,428.6 105,435.2 94,369.1 84,876.8
12-31-2023 196,627.7 0.0 9,091.8 0.0 106,818.2 80,717.7 0.0 80,717.7 68,285.5 58,230.2 50,016.9 43,247.7
12-31-2024 124,521.1 0.0 5,434.4 0.0 79,974.9 39,111.8 0.0 39,111.8 31,508.3 25,644.5 21,067.6 17,455.7
12-31-2025 73,123.6 0.0 0.0 10,854.5 51,219.2 11,050.0 994.7 10,055.2 7,696.0 5,966.1 4,679.2 3,709.2
12-31-2026 40,661.1 0.0 0.0 11,071.6 31,574.8 -1,985.2 -595.6 -1,389.6 -1,037.1 -783.4 -598.4 -461.8
12-31-2027 22,851.6 0.0 0.0 40,633.7 17,707.3 -35,489.4 -10,646.8 -24,842.6 -17,389.7 -12,374.7 -8,939.1 -6,546.6
12-31-2028 19,827.2 0.0 0.0 62,881.6 18,283.2 -61,337.6 -24,535.0 -36,802.5 -24,210.4 -16,241.2 -11,091.1 -7,698.4
12-31-2029 9,160.8 0.0 0.0 52,390.0 8,883.4 -52,112.5 -20,845.0 -31,267.5 -19,533.5 -12,474.0 -8,126.9 -5,392.5
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 60,631.5 0.0 -60,631.5 -24,252.6 -36,378.9 -21,674.5 -13,229.4 -8,254.5 -5,255.2
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 30,084.9 0.0 -30,084.9 -12,033.9 -18,050.9 -10,072.2 -5,773.7 -3,391.9 -2,037.9
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 1,236,987.3 0.0 48,705.7 268,547.7 664,878.1 254,855.9 -91,914.2 346,770.1 352,197.3 344,221.2 330,235.2 313,990.7

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED (1P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER OPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 16



 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 33,219.5 0.0 0.0 0.0 1,322.1 31,897.4 0.0 31,897.4 31,050.9 30,270.7 29,548.8 28,878.6
12-31-2021 48,394.3 0.0 0.0 0.0 1,208.9 47,185.4 0.0 47,185.4 43,882.0 40,955.2 38,347.3 36,011.5
12-31-2022 59,416.8 0.0 0.0 0.0 4,261.5 55,155.3 0.0 55,155.3 48,679.3 43,222.6 38,588.0 34,622.9
12-31-2023 149,225.6 0.0 0.0 0.0 14,171.8 135,053.7 47,356.9 87,696.8 73,801.1 62,617.8 53,526.7 46,068.2
12-31-2024 153,291.8 0.0 0.0 0.0 40,374.8 112,917.1 53,229.5 59,687.5 48,059.5 39,095.6 32,101.8 26,584.9
12-31-2025 135,742.3 0.0 0.0 -10,854.5 65,235.3 81,361.6 35,952.1 45,409.4 34,886.0 27,135.5 21,346.5 16,966.7
12-31-2026 108,785.6 0.0 0.0 -11,071.6 69,003.2 50,854.0 20,038.6 30,815.4 22,565.1 16,766.7 12,625.1 9,622.8
12-31-2027 78,454.6 0.0 0.0 -29,340.7 53,091.6 54,703.7 18,256.7 36,447.0 25,532.3 18,184.3 13,147.6 9,637.9
12-31-2028 60,137.2 0.0 0.0 -51,362.7 43,564.1 67,935.8 27,174.3 40,761.5 26,901.2 18,103.0 12,400.3 8,632.9
12-31-2029 60,396.5 0.0 0.0 -40,640.7 49,195.7 51,841.5 20,736.6 31,104.9 19,497.7 12,492.5 8,165.4 5,435.4
12-31-2030 39,074.3 0.0 0.0 -26,346.1 33,730.5 31,689.9 12,675.9 19,013.9 11,513.5 7,136.5 4,518.5 2,917.1
12-31-2031 27,586.6 0.0 0.0 24,421.7 24,179.1 -21,014.2 -8,405.7 -12,608.5 -7,490.1 -4,552.4 -2,825.5 -1,787.9
12-31-2032 17,196.9 0.0 0.0 55,596.6 16,728.1 -55,127.9 -22,051.1 -33,076.7 -18,043.8 -10,126.4 -5,831.9 -3,438.9
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 64,342.6 0.0 -64,342.6 -25,737.1 -38,605.6 -20,026.7 -10,712.7 -5,892.9 -3,325.6
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 41,490.0 0.0 -41,490.0 -16,596.0 -24,894.0 -12,484.1 -6,464.1 -3,446.0 -1,886.8
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 970,922.0 0.0 0.0 16,234.7 416,066.6 538,620.6 162,630.8 375,989.8 328,324.0 284,124.9 246,319.6 214,939.5

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROBABLE RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER OPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 17



 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 272,847.7 0.0 15,633.9 0.0 124,994.1 132,219.8 0.0 132,219.8 129,014.7 126,057.9 123,319.8 120,775.4
12-31-2021 299,281.2 0.0 5,237.1 0.0 115,368.9 178,675.2 0.0 178,675.2 166,114.4 154,989.7 145,080.6 136,208.4
12-31-2022 319,115.8 0.0 13,308.5 0.0 116,846.8 188,960.5 0.0 188,960.5 167,108.0 148,657.8 132,957.1 119,499.7
12-31-2023 345,853.3 0.0 9,091.8 0.0 120,990.1 215,771.4 47,356.9 168,414.5 142,086.6 120,848.0 103,543.6 89,315.9
12-31-2024 277,812.9 0.0 5,434.4 0.0 120,349.6 152,028.9 53,229.5 98,799.4 79,567.8 64,740.0 53,169.3 44,040.6
12-31-2025 208,866.0 0.0 0.0 0.0 116,454.4 92,411.5 36,946.8 55,464.7 42,582.0 33,101.6 26,025.7 20,675.8
12-31-2026 149,446.7 0.0 0.0 0.0 100,577.9 48,868.8 19,443.0 29,425.8 21,528.0 15,983.3 12,026.7 9,161.0
12-31-2027 101,306.2 0.0 0.0 11,293.0 70,798.9 19,214.3 7,609.9 11,604.4 8,142.6 5,809.6 4,208.5 3,091.2
12-31-2028 79,964.4 0.0 0.0 11,518.9 61,847.3 6,598.2 2,639.3 3,959.0 2,690.8 1,861.8 1,309.2 934.5
12-31-2029 69,557.3 0.0 0.0 11,749.3 58,079.1 -271.0 -108.4 -162.6 -35.8 18.5 38.5 42.9
12-31-2030 39,074.3 0.0 0.0 34,285.4 33,730.5 -28,941.6 -11,576.7 -17,365.0 -10,160.9 -6,093.0 -3,736.0 -2,338.1
12-31-2031 27,586.6 0.0 0.0 54,506.5 24,179.1 -51,099.0 -20,439.6 -30,659.4 -17,562.3 -10,326.0 -6,217.4 -3,825.9
12-31-2032 17,196.9 0.0 0.0 55,596.6 16,728.1 -55,127.9 -22,051.1 -33,076.7 -18,043.8 -10,126.4 -5,831.9 -3,438.9
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 64,342.6 0.0 -64,342.6 -25,737.1 -38,605.6 -20,026.7 -10,712.7 -5,892.9 -3,325.6
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 41,490.0 0.0 -41,490.0 -16,596.0 -24,894.0 -12,484.1 -6,464.1 -3,446.0 -1,886.8
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 2,207,909.3 0.0 48,705.7 284,782.3 1,080,944.8 793,476.5 70,716.6 722,759.9 680,521.2 628,346.1 576,554.8 528,930.2

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE (2P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER OPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 18



 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 24,309.6 0.0 0.0 0.0 1,101.7 23,207.9 0.0 23,207.9 22,605.4 22,049.7 21,535.4 21,057.6
12-31-2021 33,653.8 0.0 0.0 0.0 1,358.8 32,295.0 0.0 32,295.0 30,009.3 27,986.0 26,184.7 24,572.5
12-31-2022 43,795.1 0.0 0.0 0.0 2,963.2 40,831.9 33,486.7 7,345.2 6,481.7 5,753.9 5,135.6 4,606.6
12-31-2023 57,212.1 0.0 0.0 0.0 3,820.7 53,391.4 50,758.4 2,633.0 2,047.5 1,601.9 1,259.5 994.0
12-31-2024 187,857.0 0.0 0.0 0.0 11,843.7 176,013.3 76,952.5 99,060.8 79,172.6 63,950.2 52,154.6 42,911.0
12-31-2025 141,878.1 0.0 0.0 0.0 12,879.5 128,998.6 51,592.1 77,406.5 59,522.0 46,340.5 36,487.5 29,027.3
12-31-2026 98,020.0 0.0 0.0 0.0 25,276.6 72,743.5 29,047.9 43,695.5 31,938.3 23,691.7 17,812.3 13,557.5
12-31-2027 104,328.0 0.0 0.0 -11,293.0 52,810.2 62,810.8 25,026.7 37,784.1 26,206.8 18,491.5 13,253.2 9,635.6
12-31-2028 98,378.1 0.0 0.0 -11,518.9 61,754.4 48,142.6 19,257.1 28,885.6 19,092.2 12,866.2 8,825.0 6,151.7
12-31-2029 52,733.0 0.0 0.0 -11,749.3 26,888.1 37,594.2 15,037.7 22,556.5 14,161.4 9,086.4 5,946.8 3,963.3
12-31-2030 61,905.3 0.0 0.0 -22,301.2 41,544.4 42,662.0 17,064.8 25,597.2 14,987.1 8,992.2 5,516.8 3,454.3
12-31-2031 55,358.7 0.0 0.0 -42,282.6 39,559.3 58,082.0 23,232.8 34,849.2 19,842.9 11,600.0 6,946.0 4,251.5
12-31-2032 60,279.6 0.0 0.0 -43,128.2 48,339.6 55,068.3 22,027.3 33,041.0 17,914.2 9,994.7 5,723.6 3,356.8
12-31-2033 73,443.4 0.0 0.0 -27,958.7 64,657.9 36,744.1 14,697.6 22,046.5 11,521.0 6,205.1 3,435.1 1,950.1
12-31-2034 70,042.1 0.0 0.0 -17,350.4 66,151.6 21,241.0 8,496.4 12,744.6 6,674.4 3,591.0 1,980.9 1,118.4
12-31-2035 41,024.6 0.0 0.0 24,622.3 40,061.8 -23,659.5 -9,463.8 -14,195.7 -6,494.1 -3,079.6 -1,509.0 -761.9
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 68,280.9 0.0 -68,280.9 -27,312.4 -40,968.6 -18,019.6 -8,233.1 -3,894.4 -1,901.5
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 44,029.5 0.0 -44,029.5 -17,611.8 -26,417.7 -11,115.0 -4,868.2 -2,211.6 -1,039.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 36,481.4 0.0 -36,481.4 -14,592.6 -21,888.9 -8,725.9 -3,629.8 -1,569.6 -703.2
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 37,211.1 0.0 -37,211.1 -14,884.4 -22,326.6 -8,476.6 -3,365.8 -1,392.1 -597.7
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 1,204,218.6 0.0 0.0 23,043.0 501,011.5 680,164.1 302,813.1 377,351.1 309,345.4 249,024.6 201,620.3 165,605.1

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
POSSIBLE RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER OPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 297,157.4 0.0 15,633.9 0.0 126,095.8 155,427.7 0.0 155,427.7 151,620.1 148,107.7 144,855.2 141,833.0
12-31-2021 332,935.0 0.0 5,237.1 0.0 116,727.7 210,970.2 0.0 210,970.2 196,123.7 182,975.7 171,265.3 160,780.9
12-31-2022 362,910.9 0.0 13,308.5 0.0 119,810.0 229,792.4 33,486.7 196,305.7 173,589.6 154,411.7 138,092.7 124,106.3
12-31-2023 403,065.4 0.0 9,091.8 0.0 124,810.8 269,162.8 98,115.2 171,047.5 144,134.0 122,449.9 104,803.1 90,309.9
12-31-2024 465,669.9 0.0 5,434.4 0.0 132,193.3 328,042.2 130,182.1 197,860.1 158,740.4 128,690.3 105,323.9 86,951.6
12-31-2025 350,744.1 0.0 0.0 0.0 129,334.0 221,410.1 88,539.0 132,871.2 102,103.9 79,442.1 62,513.2 49,703.1
12-31-2026 247,466.8 0.0 0.0 0.0 125,854.5 121,612.3 48,491.0 73,121.3 53,466.2 39,675.0 29,839.0 22,718.6
12-31-2027 205,634.2 0.0 0.0 0.0 123,609.0 82,025.1 32,636.7 49,388.5 34,349.3 24,301.1 17,461.7 12,726.8
12-31-2028 178,342.5 0.0 0.0 0.0 123,601.6 54,740.9 21,896.4 32,844.5 21,783.0 14,728.0 10,134.3 7,086.2
12-31-2029 122,290.3 0.0 0.0 0.0 84,967.2 37,323.2 14,929.3 22,393.9 14,125.6 9,104.9 5,985.3 4,006.1
12-31-2030 100,979.6 0.0 0.0 11,984.2 75,274.9 13,720.4 5,488.2 8,232.2 4,826.2 2,899.2 1,780.8 1,116.3
12-31-2031 82,945.2 0.0 0.0 12,223.9 63,738.3 6,982.9 2,793.2 4,189.8 2,280.6 1,274.0 728.6 425.7
12-31-2032 77,476.5 0.0 0.0 12,468.4 65,067.7 -59.6 -23.8 -35.8 -129.6 -131.7 -108.3 -82.2
12-31-2033 73,443.4 0.0 0.0 36,384.0 64,657.9 -27,598.5 -11,039.4 -16,559.1 -8,505.6 -4,507.6 -2,457.7 -1,375.4
12-31-2034 70,042.1 0.0 0.0 24,139.5 66,151.6 -20,249.0 -8,099.6 -12,149.4 -5,809.7 -2,873.2 -1,465.1 -768.4
12-31-2035 41,024.6 0.0 0.0 24,622.3 40,061.8 -23,659.5 -9,463.8 -14,195.7 -6,494.1 -3,079.6 -1,509.0 -761.9
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 68,280.9 0.0 -68,280.9 -27,312.4 -40,968.6 -18,019.6 -8,233.1 -3,894.4 -1,901.5
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 44,029.5 0.0 -44,029.5 -17,611.8 -26,417.7 -11,115.0 -4,868.2 -2,211.6 -1,039.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 36,481.4 0.0 -36,481.4 -14,592.6 -21,888.9 -8,725.9 -3,629.8 -1,569.6 -703.2
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 37,211.1 0.0 -37,211.1 -14,884.4 -22,326.6 -8,476.6 -3,365.8 -1,392.1 -597.7
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 3,412,127.9 0.0 48,705.7 307,825.3 1,581,956.3 1,473,640.6 373,529.7 1,100,110.9 989,866.7 877,370.7 778,175.2 694,535.3

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE + POSSIBLE (3P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER OPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 20



 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 250,522.2 0.0 46,546.9 0.0 102,707.2 101,268.2 0.0 101,268.2 99,368.0 97,609.4 95,975.9 94,453.4
12-31-2021 216,195.1 0.0 37,877.0 0.0 81,290.0 97,028.0 0.0 97,028.0 90,211.7 84,179.7 78,810.8 74,006.8
12-31-2022 193,279.0 0.0 0.0 30,185.1 72,422.4 90,671.5 0.0 90,671.5 80,174.8 71,316.8 63,782.1 57,326.3
12-31-2023 171,352.8 0.0 0.0 30,788.8 71,919.3 68,644.6 0.0 68,644.6 57,835.0 49,130.0 42,048.6 36,234.8
12-31-2024 140,138.5 0.0 4,697.7 2,364.0 69,198.1 63,878.7 0.0 63,878.7 51,293.3 41,617.7 34,088.1 28,163.3
12-31-2025 121,514.4 0.0 571.0 2,411.3 68,161.6 50,370.5 4,534.3 45,836.1 35,102.6 27,223.6 21,356.8 16,931.0
12-31-2026 108,522.2 0.0 0.0 0.0 69,228.8 39,293.4 11,788.0 27,505.4 20,073.3 14,868.4 11,162.8 8,484.9
12-31-2027 90,127.7 0.0 0.0 0.0 66,328.1 23,799.6 7,139.9 16,659.7 11,606.7 8,224.8 5,919.2 4,320.5
12-31-2028 34,032.7 0.0 0.0 62,680.6 21,435.5 -50,083.5 -20,033.4 -30,050.1 -19,080.7 -12,361.5 -8,156.2 -5,472.1
12-31-2029 16,223.2 0.0 0.0 77,124.2 7,616.9 -68,517.8 -27,407.1 -41,110.7 -25,104.5 -15,678.1 -9,993.3 -6,490.0
12-31-2030 13,440.2 0.0 0.0 88,299.4 6,785.0 -81,644.3 -32,657.7 -48,986.6 -28,749.9 -17,296.2 -10,642.9 -6,685.6
12-31-2031 11,940.3 0.0 0.0 76,342.6 6,768.8 -71,171.1 -28,468.5 -42,702.7 -23,797.0 -13,626.1 -7,997.6 -4,801.5
12-31-2032 11,038.6 0.0 0.0 10,022.0 6,812.3 -5,795.7 -2,318.3 -3,477.4 -2,011.0 -1,190.0 -719.3 -443.5
12-31-2033 10,655.5 0.0 0.0 10,222.4 6,907.0 -6,473.9 -2,589.6 -3,884.3 -2,128.2 -1,196.8 -689.3 -405.8
12-31-2034 10,294.0 0.0 0.0 0.0 7,006.1 3,287.9 986.4 2,301.5 1,135.8 579.3 304.5 164.5
12-31-2035 9,895.7 0.0 0.0 0.0 7,109.5 2,786.2 835.9 1,950.4 916.8 446.4 224.5 116.3
12-31-2036 9,556.2 0.0 0.0 0.0 7,217.0 2,339.1 701.7 1,637.4 733.1 340.8 164.0 81.4
12-31-2037 9,148.8 0.0 0.0 0.0 7,328.7 1,820.2 546.0 1,274.1 543.5 241.2 111.0 52.8
12-31-2038 8,764.8 0.0 0.0 0.0 7,444.3 1,320.5 396.1 924.3 375.7 159.3 70.2 32.0
12-31-2039 7,732.9 0.0 0.0 0.0 7,465.3 267.6 80.3 187.3 73.7 30.3 12.9 5.7
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 17,064.0 0.0 -17,064.0 -6,825.6 -10,238.4 -3,626.7 -1,347.3 -522.7 -211.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 17,405.2 0.0 -17,405.2 -6,962.1 -10,443.1 -3,523.1 -1,249.3 -463.6 -179.3
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 17,753.3 0.0 -17,753.3 -7,101.3 -10,652.0 -3,422.4 -1,158.5 -411.2 -152.4
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 18,108.4 0.0 -18,108.4 -7,243.4 -10,865.0 -3,324.6 -1,074.2 -364.7 -129.6
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 1,444,374.8 0.0 89,692.5 460,771.4 701,152.2 192,758.6 -114,598.2 307,356.8 334,675.9 329,789.9 314,070.5 295,402.9

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED (1P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER NONOPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 21



 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 33,874.0 0.0 0.0 0.0 -2,137.3 36,011.3 0.0 36,011.3 35,002.6 34,072.0 33,210.2 32,409.4
12-31-2021 53,972.3 0.0 0.0 0.0 17,164.6 36,807.7 0.0 36,807.7 34,231.0 31,948.3 29,914.6 28,093.3
12-31-2022 68,270.3 0.0 0.0 -30,185.1 29,168.6 69,286.8 0.0 69,286.8 61,491.1 54,882.5 49,237.3 44,381.4
12-31-2023 57,963.9 0.0 0.0 -30,788.8 13,532.3 75,220.4 31,575.1 43,645.3 36,950.8 31,528.3 27,093.5 23,434.4
12-31-2024 53,165.6 0.0 0.0 29,040.6 7,968.4 16,156.6 28,022.6 -11,866.0 -9,766.5 -8,107.1 -6,782.3 -5,714.9
12-31-2025 48,782.2 0.0 0.0 29,621.4 9,128.6 10,032.2 19,615.1 -9,582.9 -7,570.3 -6,040.2 -4,863.8 -3,949.8
12-31-2026 44,786.6 0.0 0.0 2,459.5 7,505.8 34,821.3 17,699.4 17,121.9 12,494.1 9,253.7 6,947.1 5,280.3
12-31-2027 45,869.7 0.0 0.0 2,508.7 10,754.5 32,606.5 15,200.0 17,406.5 12,090.1 8,542.8 6,131.3 4,463.9
12-31-2028 83,018.7 0.0 0.0 -62,680.6 54,662.5 91,036.8 36,414.7 54,622.1 35,367.4 23,367.1 15,725.0 10,761.8
12-31-2029 71,894.5 0.0 0.0 -77,124.2 55,251.6 93,767.1 37,506.8 56,260.2 34,670.1 21,849.5 14,054.0 9,210.2
12-31-2030 20,593.9 0.0 0.0 -9,632.8 10,697.9 19,528.8 7,811.5 11,717.3 6,975.2 4,258.3 2,660.0 1,696.7
12-31-2031 18,496.0 0.0 0.0 3,897.4 10,720.8 3,877.8 1,551.1 2,326.7 1,288.5 737.4 434.9 263.7
12-31-2032 6,184.3 0.0 0.0 67,847.5 537.5 -62,200.7 -24,880.3 -37,320.4 -19,508.9 -10,497.4 -5,799.1 -3,281.5
12-31-2033 4,477.3 0.0 0.0 69,204.5 413.5 -65,140.7 -26,056.3 -39,084.4 -19,482.4 -10,019.4 -5,301.3 -2,878.7
12-31-2034 2,054.5 0.0 0.0 10,426.8 197.4 -8,569.7 -3,099.1 -5,470.6 -2,572.3 -1,251.0 -627.3 -323.5
12-31-2035 116.7 0.0 0.0 10,635.4 7.2 -10,525.9 -3,931.7 -6,594.2 -2,984.8 -1,401.0 -679.7 -339.8
12-31-2036 101.6 0.0 0.0 0.0 6.2 95.4 272.1 -176.7 -79.0 -36.6 -17.6 -8.7
12-31-2037 87.6 0.0 0.0 0.0 5.4 82.3 214.9 -132.7 -56.5 -25.0 -11.5 -5.5
12-31-2038 75.5 0.0 0.0 0.0 4.6 70.9 160.4 -89.5 -36.3 -15.3 -6.7 -3.1
12-31-2039 509.1 0.0 0.0 0.0 68.6 440.5 203.0 237.5 92.5 37.7 16.0 7.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 614,294.3 0.0 0.0 15,230.3 225,658.8 373,405.3 138,279.3 235,126.0 208,596.5 183,084.5 161,334.6 143,496.6

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROBABLE RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER NONOPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 22



 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 284,396.2 0.0 46,546.9 0.0 100,569.9 137,279.5 0.0 137,279.5 134,370.6 131,681.4 129,186.1 126,862.7
12-31-2021 270,167.3 0.0 37,877.0 0.0 98,454.7 133,835.6 0.0 133,835.6 124,442.6 116,128.0 108,725.4 102,100.1
12-31-2022 261,549.3 0.0 0.0 0.0 101,591.0 159,958.3 0.0 159,958.3 141,665.9 126,199.3 113,019.4 101,707.8
12-31-2023 229,316.6 0.0 0.0 0.0 85,451.6 143,865.0 31,575.1 112,290.0 94,785.9 80,658.4 69,142.2 59,669.2
12-31-2024 193,304.1 0.0 4,697.7 31,404.6 77,166.6 80,035.2 28,022.6 52,012.7 41,526.8 33,510.6 27,305.8 22,448.4
12-31-2025 170,296.6 0.0 571.0 32,032.7 77,290.2 60,402.6 24,149.4 36,253.2 27,532.3 21,183.4 16,493.0 12,981.2
12-31-2026 153,308.8 0.0 0.0 2,459.5 76,734.6 74,114.6 29,487.4 44,627.3 32,567.4 24,122.1 18,109.8 13,765.2
12-31-2027 135,997.5 0.0 0.0 2,508.7 77,082.6 56,406.1 22,339.9 34,066.2 23,696.8 16,767.6 12,050.5 8,784.5
12-31-2028 117,051.4 0.0 0.0 0.0 76,098.0 40,953.3 16,381.3 24,572.0 16,286.8 11,005.6 7,568.9 5,289.7
12-31-2029 88,117.8 0.0 0.0 0.0 62,868.5 25,249.2 10,099.7 15,149.5 9,565.6 6,171.5 4,060.6 2,720.2
12-31-2030 34,034.1 0.0 0.0 78,666.6 17,482.9 -62,115.5 -24,846.2 -37,269.3 -21,774.7 -13,037.8 -7,983.0 -4,988.9
12-31-2031 30,436.2 0.0 0.0 80,240.0 17,489.6 -67,293.4 -26,917.3 -40,376.0 -22,508.4 -12,888.7 -7,562.7 -4,537.9
12-31-2032 17,222.9 0.0 0.0 77,869.5 7,349.8 -67,996.4 -27,198.6 -40,797.8 -21,519.9 -11,687.4 -6,518.4 -3,725.0
12-31-2033 15,132.8 0.0 0.0 79,426.9 7,320.5 -71,614.6 -28,645.8 -42,968.7 -21,610.6 -11,216.2 -5,990.6 -3,284.6
12-31-2034 12,348.5 0.0 0.0 10,426.8 7,203.5 -5,281.8 -2,112.7 -3,169.1 -1,436.6 -671.7 -322.8 -159.0
12-31-2035 10,012.4 0.0 0.0 10,635.4 7,116.7 -7,739.6 -3,095.9 -4,643.8 -2,068.1 -954.6 -455.2 -223.6
12-31-2036 9,657.8 0.0 0.0 0.0 7,223.3 2,434.5 973.8 1,460.7 654.2 304.2 146.4 72.7
12-31-2037 9,236.5 0.0 0.0 0.0 7,334.0 1,902.4 761.0 1,141.5 487.0 216.2 99.6 47.4
12-31-2038 8,840.3 0.0 0.0 0.0 7,448.9 1,391.4 556.5 834.8 339.4 143.9 63.4 28.9
12-31-2039 8,242.0 0.0 0.0 0.0 7,534.0 708.1 283.2 424.8 166.2 67.9 28.9 12.7
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 17,064.0 0.0 -17,064.0 -6,825.6 -10,238.4 -3,626.7 -1,347.3 -522.7 -211.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 17,405.2 0.0 -17,405.2 -6,962.1 -10,443.1 -3,523.1 -1,249.3 -463.6 -179.3
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 17,753.3 0.0 -17,753.3 -7,101.3 -10,652.0 -3,422.4 -1,158.5 -411.2 -152.4
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 18,108.4 0.0 -18,108.4 -7,243.4 -10,865.0 -3,324.6 -1,074.2 -364.7 -129.6
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 2,058,669.1 0.0 89,692.5 476,001.7 926,811.0 566,163.8 23,681.1 542,482.7 543,272.4 512,874.4 475,405.1 438,899.5

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE (2P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER NONOPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
age 23



 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 26,433.7 0.0 0.0 0.0 220.0 26,213.7 0.0 26,213.7 25,403.3 24,658.3 23,970.8 23,334.0
12-31-2021 57,326.8 0.0 0.0 0.0 -1,749.7 59,076.6 0.0 59,076.6 54,987.6 51,362.1 48,129.4 45,231.9
12-31-2022 45,997.7 0.0 0.0 0.0 2,219.0 43,778.7 29,689.7 14,088.9 12,493.4 11,142.9 9,990.8 9,001.0
12-31-2023 68,711.6 0.0 0.0 0.0 20,454.7 48,256.8 38,457.2 9,799.6 8,249.4 7,001.6 5,987.0 5,154.5
12-31-2024 89,303.7 0.0 0.0 -31,404.6 30,785.9 89,922.4 39,424.4 50,498.1 40,776.4 33,258.8 27,376.4 22,723.6
12-31-2025 81,082.1 0.0 0.0 -32,032.7 31,698.3 81,416.4 32,562.1 48,854.3 37,668.4 29,399.2 23,200.9 18,495.9
12-31-2026 57,703.0 0.0 0.0 -2,459.5 14,848.4 45,314.1 18,132.9 27,181.2 19,790.2 14,625.8 10,957.1 8,311.3
12-31-2027 50,445.3 0.0 0.0 30,818.1 6,171.6 13,455.7 5,457.1 7,998.6 5,297.5 3,571.0 2,446.1 1,700.1
12-31-2028 55,479.6 0.0 0.0 33,993.4 8,461.7 13,024.5 5,209.8 7,814.7 4,928.0 3,170.3 2,076.9 1,383.3
12-31-2029 69,322.9 0.0 0.0 0.0 21,831.2 47,491.7 18,996.7 28,495.1 17,938.2 11,540.3 7,572.6 5,059.7
12-31-2030 107,467.2 0.0 0.0 -76,004.4 67,788.0 115,683.6 46,273.4 69,410.1 41,097.5 24,934.9 15,468.8 9,793.6
12-31-2031 96,725.3 0.0 0.0 -77,524.4 69,792.6 104,457.2 41,782.9 62,674.3 35,280.8 20,398.1 12,084.0 7,319.8
12-31-2032 89,329.6 0.0 0.0 -77,869.5 70,594.3 96,604.8 38,641.9 57,962.8 30,876.2 16,934.3 9,537.9 5,504.2
12-31-2033 28,852.4 0.0 0.0 -10,222.4 17,297.7 21,777.1 8,710.8 13,066.2 6,664.5 3,508.2 1,900.5 1,056.9
12-31-2034 8,861.8 0.0 0.0 85,151.3 866.0 -77,155.5 -30,862.2 -46,293.3 -22,299.8 -11,108.9 -5,706.0 -3,014.0
12-31-2035 9,510.8 0.0 0.0 86,854.3 966.2 -78,309.7 -31,323.9 -46,985.8 -21,543.0 -10,238.1 -5,027.1 -2,543.3
12-31-2036 8,049.5 0.0 0.0 84,288.4 809.9 -77,048.9 -30,819.6 -46,229.3 -20,131.1 -9,107.9 -4,266.6 -2,063.4
12-31-2037 7,120.8 0.0 0.0 11,065.1 739.2 -4,683.5 -1,873.4 -2,810.1 -1,128.2 -471.1 -203.8 -91.1
12-31-2038 6,105.7 0.0 0.0 0.0 641.3 5,464.4 2,185.8 3,278.7 1,331.4 563.9 248.2 113.1
12-31-2039 5,707.2 0.0 0.0 0.0 631.8 5,075.4 2,030.1 3,045.2 1,175.7 474.6 199.5 87.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 969,536.7 0.0 0.0 24,653.0 365,068.3 579,815.4 232,675.8 347,139.5 278,856.5 225,618.3 185,943.2 156,558.5

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
POSSIBLE RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER NONOPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

P
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Revenue Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 310,830.0 0.0 46,546.9 0.0 100,789.9 163,493.2 0.0 163,493.2 159,773.8 156,339.7 153,156.8 150,196.8
12-31-2021 327,494.2 0.0 37,877.0 0.0 96,704.9 192,912.2 0.0 192,912.2 179,430.2 167,490.1 156,854.8 147,332.0
12-31-2022 307,547.0 0.0 0.0 0.0 103,810.0 203,737.0 29,689.7 174,047.2 154,159.3 137,342.2 123,010.2 110,708.8
12-31-2023 298,028.2 0.0 0.0 0.0 105,906.3 192,121.9 70,032.3 122,089.6 103,035.2 87,659.9 75,129.2 64,823.7
12-31-2024 282,607.8 0.0 4,697.7 0.0 107,952.5 169,957.7 67,446.9 102,510.7 82,303.2 66,769.4 54,682.2 45,172.0
12-31-2025 251,378.6 0.0 571.0 0.0 108,988.5 141,819.1 56,711.6 85,107.5 65,200.6 50,582.5 39,693.9 31,477.2
12-31-2026 211,011.7 0.0 0.0 0.0 91,583.0 119,428.7 47,620.3 71,808.4 52,357.7 38,747.9 29,066.9 22,076.5
12-31-2027 186,442.8 0.0 0.0 33,326.8 83,254.2 69,861.8 27,797.0 42,064.8 28,994.3 20,338.6 14,496.6 10,484.6
12-31-2028 172,531.0 0.0 0.0 33,993.4 84,559.8 53,977.8 21,591.1 32,386.7 21,214.8 14,176.0 9,645.8 6,673.0
12-31-2029 157,440.7 0.0 0.0 0.0 84,699.7 72,741.0 29,096.4 43,644.6 27,503.7 17,711.8 11,633.3 7,779.9
12-31-2030 141,501.3 0.0 0.0 2,662.3 85,270.9 53,568.1 21,427.2 32,140.9 19,322.9 11,897.1 7,485.9 4,804.7
12-31-2031 127,161.6 0.0 0.0 2,715.5 87,282.2 37,163.8 14,865.5 22,298.3 12,772.3 7,509.4 4,521.2 2,782.0
12-31-2032 106,552.5 0.0 0.0 0.0 77,944.2 28,608.3 11,443.3 17,165.0 9,356.3 5,246.9 3,019.5 1,779.3
12-31-2033 43,985.2 0.0 0.0 69,204.5 24,618.3 -49,837.5 -19,935.0 -29,902.5 -14,946.1 -7,708.0 -4,090.1 -2,227.6
12-31-2034 21,210.3 0.0 0.0 95,578.1 8,069.5 -82,437.4 -32,975.0 -49,462.4 -23,736.4 -11,780.6 -6,028.8 -3,173.0
12-31-2035 19,523.3 0.0 0.0 97,489.7 8,082.9 -86,049.4 -34,419.8 -51,629.6 -23,611.1 -11,192.6 -5,482.3 -2,766.9
12-31-2036 17,707.2 0.0 0.0 84,288.4 8,033.2 -74,614.4 -29,845.8 -44,768.6 -19,477.0 -8,803.7 -4,120.3 -1,990.8
12-31-2037 16,357.2 0.0 0.0 11,065.1 8,073.2 -2,781.1 -1,112.4 -1,668.6 -641.2 -254.9 -104.3 -43.7
12-31-2038 14,946.0 0.0 0.0 0.0 8,090.3 6,855.8 2,742.3 4,113.5 1,670.8 707.9 311.6 142.1
12-31-2039 13,949.2 0.0 0.0 0.0 8,165.8 5,783.4 2,313.4 3,470.1 1,341.9 542.5 228.4 99.8
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 17,064.0 0.0 -17,064.0 -6,825.6 -10,238.4 -3,626.7 -1,347.3 -522.7 -211.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 17,405.2 0.0 -17,405.2 -6,962.1 -10,443.1 -3,523.1 -1,249.3 -463.6 -179.3
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 17,753.3 0.0 -17,753.3 -7,101.3 -10,652.0 -3,422.4 -1,158.5 -411.2 -152.4
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 18,108.4 0.0 -18,108.4 -7,243.4 -10,865.0 -3,324.6 -1,074.2 -364.7 -129.6
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 3,028,205.8 0.0 89,692.5 500,654.7 1,291,879.3 1,145,979.2 256,356.9 889,622.3 822,128.9 738,492.7 661,348.3 595,458.0

Totals may not add because of rounding.

Future Net Revenue After UK Corporate Income Taxes

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE + POSSIBLE (3P) RESERVES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER NONOPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE 

AS OF DECEMBER 31, 2019

PROVED (1P) RESERVES

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

   45,696.8
   42,281.6
   36,219.4
   29,677.2
   24,590.2
   21,260.2
   17,999.6
   12,810.9
    8,073.1
    4,467.0
    2,785.2
    2,436.9
    2,208.4
    2,070.7
    1,943.1

  254,520.4
    7,996.8

  262,517.2
1,869,056.5
2,131,573.7

GAS
MMCF

  249,308.3
  224,888.7
  211,916.9
  169,056.0
  132,960.7
  111,606.9
   99,333.6
   77,674.4
   41,647.4
   26,430.6
   22,014.0
   18,830.2
   16,827.9
   15,720.2
   14,699.2

1,432,914.9
   59,700.3

1,492,615.2
7,714,435.2
9,207,050.4

 

WORKING INTEREST RESERVES

OIL
MBBL

   13,516.2
   13,411.1
   13,128.7
   11,165.2
    9,720.4
    8,718.2
    7,453.5
    5,055.2
    2,941.6
    1,015.2

       70.4
       61.6
       55.8
       52.3
       49.1

   86,414.6
      202.1

   86,616.7

GAS
MMCF

   48,171.4
   40,532.2
   40,652.4
   30,636.5
   21,892.0
   16,174.5
   13,470.7
    9,952.9
    2,352.7
    1,094.3
      837.9
      716.8
      640.5
      598.4
      559.5

  228,282.7
    2,272.4

  230,555.1

NGL
MBBL

    1,267.8
    1,285.9
    1,481.3
    1,103.8
      770.1
      580.8
      471.1
      341.9
       98.8
       29.4
       23.2
       19.8
       17.7
       16.6
       15.5

    7,523.8
       62.9

    7,586.7

EQUIV
MBOE

   23,089.4
   21,685.3
   21,619.1
   17,551.1
   14,265.0
   12,087.7
   10,247.1
    7,113.1
    3,446.1
    1,233.3
      238.1
      205.0
      184.0
      172.1
      161.1

  133,297.5
      656.8

  133,954.3

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     61.08
     63.08
     66.27
     70.70
     72.86
     75.18
     77.58
     81.37
     84.55
     88.02
     89.53
     92.40
     95.36
     99.06

    102.88

     70.01
    110.89
     70.11

GAS
$/MCF

     4.549
     5.437
     5.800
     6.146
     6.266
     6.418
     6.565
     6.696
     6.602
     6.955
     7.120
     7.277
     7.437
     7.600
     7.766

     5.728
     8.259
     5.753

NGL
$/BBL

     31.41
     33.02
     35.05
     37.19
     37.95
     38.93
     40.01
     41.44
     44.92
     48.78
     50.53
     52.12
     53.76
     55.80
     57.92

     36.01
     62.32
     36.23

OIL
M$

  825,601.0
  846,005.9
  870,061.4
  789,349.0
  708,221.1
  655,471.4
  578,216.9
  411,333.9
  248,702.7
   89,364.3
    6,301.9
    5,690.6
    5,322.0
    5,183.8
    5,052.0

6,049,877.7
   22,409.7

6,072,287.4

GAS
M$

  219,137.6
  220,367.7
  235,796.1
  188,303.1
  137,166.2
  103,807.2
   88,438.9
   66,647.5
   15,533.8
    7,610.2
    5,966.3
    5,215.7
    4,763.5
    4,547.5
    4,345.2

1,307,646.5
   18,768.8

1,326,415.3

NGL
M$

   39,815.0
   42,455.0
   51,921.6
   41,048.1
   29,224.1
   22,609.1
   18,849.0
   14,169.0
    4,438.5
    1,432.0
    1,172.0
    1,034.0
      953.1
      924.2
      896.9

  270,941.6
    3,920.0

  274,861.5

TOTAL
M$

1,084,553.5
1,108,828.6
1,157,779.2
1,018,700.2
  874,611.4
  781,887.7
  685,504.7
  492,150.3
  268,675.0
   98,406.5
   13,440.2
   11,940.3
   11,038.6
   10,655.5
   10,294.0

7,628,465.8
   45,098.4

7,673,564.2

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

        174
        176
        157
        160
        151
        130
        124
         78
         37
         29
          2
          2
          1
          1
          1

NET

       67.5
       71.2
       63.0
       68.0
       65.2
       52.7
       49.4
       35.9
       22.8
       18.3
        0.1
        0.1
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   34,241.4
   91,958.1
   37,522.5
-49,520.6
-72,131.1

-102,721.4
-87,229.7
-49,980.2
-51,204.7

986.4

-248,079.3
-25,572.3

-273,651.6

CAPITAL
COST

M$

  178,743.2
  333,940.5
  189,763.8
  215,945.5
   70,308.1
    2,501.5

   23,897.6
   28,795.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

1,043,895.7
        0.0

1,043,895.7

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0

   30,185.1
   30,788.8
    2,364.0

   13,265.8
   11,071.6
   40,633.7

  188,406.1
  193,614.9
  263,458.7
  223,245.8
  129,176.6
  131,760.1

        0.0

1,257,971.3
   70,330.9

1,328,302.3

OPERATING
EXPENSE

M$

  450,535.8
  410,188.7
  417,895.4
  414,831.1
  410,434.5
  385,743.7
  344,008.6
  297,646.3
  204,070.5
   85,119.3
    6,785.0
    6,768.8
    6,812.3
    6,907.0
    7,006.1

3,454,753.4
   36,564.9

3,491,318.2

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

FUTURE NET REVENUE
AFTER UK CORPORATE INCOME TAXES

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  455,274.4
  364,699.3
  519,934.8
  357,134.8
  391,504.8
  346,135.3
  214,568.9
   87,552.5
-74,280.9

-108,196.6
-154,082.1
-130,844.6
-74,970.2
-76,807.0

2,301.5

2,119,924.7
-36,225.1

2,083,699.7

CUM
M$

  455,274.4
  819,973.8

1,339,908.6
1,697,043.4
2,088,548.1
2,434,683.4
2,649,252.2
2,736,804.7
2,662,523.8
2,554,327.1
2,400,245.0
2,269,400.4
2,194,430.2
2,117,623.2
2,119,924.7

2,119,924.7
2,083,699.7
2,083,699.7

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

  435,996.1
  750,885.9

1,160,467.7
1,417,164.8
1,672,950.8
1,877,887.6
1,993,659.6
2,036,720.7
2,006,314.9
1,964,848.8
1,908,901.7
1,865,929.2
1,842,880.9
1,821,415.6
1,821,994.9

1,821,994.9
1,818,383.6
1,818,383.6

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

1,971,828.1
1,818,383.6
1,663,427.3
1,520,850.1
1,394,460.5
1,284,157.7
1,188,430.8
1,105,392.2
1,033,195.7
  970,189.1

Page 1

SUMMARY - CERTAIN PROPERTIES LOCATED IN 
THE UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

PROBABLE RESERVES

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    7,186.5
   11,313.5
   11,576.5
   12,619.5
   13,248.0
   12,451.1
   11,528.9
   10,357.2
    9,385.3
    8,400.3
    5,472.8
    4,322.6
    3,197.5
    1,382.7
      387.2

  122,829.5
      132.2

  122,961.7
      320.8

  123,282.5

GAS
MMCF

   34,817.7
   31,142.3
   35,707.9
   50,656.4
   55,162.6
   45,774.7
   37,295.3
   34,943.6
   51,343.7
   45,664.3
   19,966.9
   15,647.5
    9,185.2
    6,506.4
    2,938.4

  476,752.8
    1,321.6

  478,074.4
    1,529.6

  479,604.0

OIL
MBBL

    2,612.0
    4,215.0
    4,414.8
    5,480.7
    5,899.4
    6,053.3
    5,541.4
    4,346.4
    3,196.6
    2,975.6
    2,468.7
    2,000.6
    1,562.3
      438.6

        9.8

   51,215.2
        3.3

   51,218.5

GAS
MMCF

    6,590.4
    7,088.4
    5,089.8

   11,807.5
   14,485.7
   12,616.1
    9,539.8
    8,046.8

   12,019.1
    9,956.2
    2,523.1
    1,246.7
      421.4
      255.1
      111.8

  101,797.8
       50.3

  101,848.1

NGL
MBBL

      163.0
      266.2
      213.6
      489.9
      561.8
      422.5
      314.0
      259.9
      373.0
      317.2
      101.1
       39.9
        9.3
        6.8
        3.1

    3,541.5
        1.4

    3,542.9

EQUIV
MBOE

    3,911.3
    5,703.3
    5,506.0
    8,006.4
    8,958.8
    8,651.0
    7,500.1
    5,993.7
    5,641.9
    5,009.4
    3,004.8
    2,255.5
    1,644.3
      489.4
       32.2

   72,308.1
       13.4

   72,321.5

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     61.23
     63.31
     66.52
     70.75
     73.24
     75.69
     77.81
     81.25
     84.42
     88.01
     91.17
     94.09
     97.02

    100.69
    102.88

     76.63
    113.13
     76.63

GAS
$/MCF

     4.655
     5.804
     5.477
     6.159
     6.265
     6.407
     6.535
     6.661
     6.877
     6.984
     6.995
     7.058
     7.465
     7.451
     7.766

     6.331
     8.433
     6.332

NGL
$/BBL

     32.18
     33.99
     34.66
     38.35
     39.87
     40.76
     41.19
     42.58
     43.22
     45.63
     51.18
     51.52
     53.76
     55.80
     57.92

     40.38
     63.59
     40.39

OIL
M$

  159,942.7
  266,833.6
  293,670.0
  387,741.1
  432,054.1
  458,176.7
  431,165.2
  353,147.2
  269,870.6
  261,895.5
  225,079.6
  188,228.1
  151,577.3
   44,162.5
    1,006.6

3,924,550.8
      377.8

3,924,928.7

GAS
M$

   30,680.4
   41,140.7
   27,876.7
   72,721.0
   90,755.6
   80,833.9
   62,339.6
   53,603.4
   82,651.2
   69,535.4
   17,648.9
    8,799.1
    3,145.6
    1,901.0
      868.6

  644,501.1
      424.2

  644,925.3

NGL
M$

    5,243.9
    9,049.9
    7,404.7

   18,784.7
   22,397.5
   17,221.3
   12,934.4
   11,067.7
   16,122.6
   14,474.5
    5,174.8
    2,057.9
      500.4
      378.5
      179.3

  142,992.0
       88.5

  143,080.6

TOTAL
M$

  195,866.9
  317,024.2
  328,951.4
  479,246.8
  545,207.2
  556,231.9
  506,439.2
  412,818.3
  368,644.3
  345,905.4
  247,903.3
  199,085.0
  155,223.3
   46,442.0
    2,054.5

4,707,043.9
      890.6

4,707,934.5

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          7

         20
         21
         18
         36
         35
         69

        103
         91
         79
         30
         24
         19
          3

NET

        0.0
        3.9

       11.3
       10.2
        6.4

       18.5
       18.5
       27.0
       35.8
       28.4
       32.4
       18.5
       15.9
       13.7
        0.1

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

  180,329.8
  293,397.4
  290,898.9
  185,948.7
  143,139.0
  148,890.6
  117,290.8
   86,296.9
   26,089.8
-22,085.0
-2,708.1

-69,282.5

1,378,206.2
-157,873.8

1,220,332.4

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0

-30,185.1
-30,788.8
29,040.6
18,766.9
-8,612.0

-26,831.9
-176,887.3
-181,865.7
-150,506.6
-21,808.8
72,313.8
12,009.4

175,885.3

-319,470.3
397,616.4
78,146.1

OPERATING
EXPENSE

M$

    3,911.5
   24,637.6
   49,134.9
   45,536.6
   69,699.0

  104,600.1
  123,077.3
  108,572.2
  173,305.1
  234,544.2
  182,667.6
  155,669.3
  138,121.9
   41,203.0

      197.4

1,454,877.8
       92.0

1,454,969.9

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  191,955.4
  292,386.6
  310,001.6
  284,169.2
  153,070.2
  141,966.1
  206,025.2
  187,939.0
  223,335.9
  175,936.2
  129,445.4
   39,134.7
-33,127.5
-4,062.2

-104,745.7

2,193,430.2
-238,944.1

1,954,486.1

CUM
M$

  191,955.4
  484,342.0
  794,343.7

1,078,512.9
1,231,583.1
1,373,549.2
1,579,574.4
1,767,513.5
1,990,849.4
2,166,785.5
2,296,230.9
2,335,365.6
2,302,238.1
2,298,175.9
2,193,430.2

2,193,430.2
1,954,486.1
1,954,486.1

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

  181,929.4
  435,111.5
  679,654.2
  882,741.3
  982,173.5

1,066,275.1
1,177,701.3
1,270,418.1
1,367,978.2
1,437,193.5
1,485,102.0
1,498,119.5
1,489,077.4
1,488,819.8
1,461,809.8

1,461,809.8
1,410,503.7
1,410,503.7

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

1,660,747.6
1,410,503.7
1,209,332.8
1,050,087.7
  923,814.7
  822,764.0
  740,899.2
  673,695.0
  617,800.0
  570,731.2
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

   52,883.4
   53,595.1
   47,795.9
   42,296.7
   37,838.3
   33,711.2
   29,528.5
   23,168.1
   17,458.4
   12,867.3
    8,258.0
    6,759.6
    5,405.9
    3,453.4
    2,330.2

  377,349.9
    8,129.0

  385,478.9
1,869,377.2
2,254,856.1

GAS
MMCF

  284,126.0
  256,030.9
  247,624.8
  219,712.5
  188,123.3
  157,381.6
  136,628.9
  112,618.0
   92,991.1
   72,094.8
   41,981.0
   34,477.7
   26,013.1
   22,226.6
   17,637.6

1,909,667.7
   61,021.8

1,970,689.6
7,715,964.8
9,686,654.4

PROVED + PROBABLE (2P) RESERVES 

OIL
MBBL

   16,128.3
   17,626.0
   17,543.5
   16,645.9
   15,619.8
   14,771.5
   12,994.8
    9,401.5
    6,138.2
    3,990.9
    2,539.1
    2,062.2
    1,618.1
      490.9
       58.9

  137,629.8
      205.4

  137,835.3

GAS
MMCF

   54,761.8
   47,620.6
   45,742.2
   42,444.0
   36,377.7
   28,790.6
   23,010.5
   17,999.7
   14,371.8
   11,050.4
    3,361.0
    1,963.4
    1,061.9
      853.5
      671.4

  330,080.5
    2,322.7

  332,403.2

NGL
MBBL

    1,430.8
    1,552.1
    1,695.0
    1,593.7
    1,331.9
    1,003.3
      785.1
      601.9
      471.9
      346.6
      124.3
       59.8
       27.0
       23.3
       18.6

   11,065.3
       64.3

   11,129.6

EQUIV
MBOE

   27,000.7
   27,388.6
   27,125.1
   25,557.5
   23,223.8
   20,738.7
   17,747.3
   13,106.8
    9,088.0
    6,242.7
    3,242.9
    2,460.5
    1,828.3
      661.4
      193.2

  205,605.5
      670.2

  206,275.7

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     61.11
     63.14
     66.33
     70.71
     73.00
     75.39
     77.68
     81.31
     84.48
     88.02
     91.13
     94.04
     96.96

    100.52
    102.88

     72.47
    110.92
     72.53

GAS
$/MCF

     4.562
     5.491
     5.764
     6.150
     6.265
     6.413
     6.553
     6.681
     6.832
     6.981
     7.026
     7.138
     7.448
     7.555
     7.766

     5.914
     8.263
     5.931

NGL
$/BBL

     31.49
     33.18
     35.00
     37.54
     38.76
     39.70
     40.48
     41.93
     43.57
     45.90
     51.06
     51.72
     53.76
     55.80
     57.92

     37.41
     62.35
     37.55

OIL
M$

  985,543.7
1,112,839.5
1,163,731.4
1,177,090.1
1,140,275.2
1,113,648.0
1,009,382.1
  764,481.1
  518,573.3
  351,259.7
  231,381.5
  193,918.7
  156,899.3
   49,346.3
    6,058.6

9,974,428.6
   22,787.5

9,997,216.1

GAS
M$

  249,817.9
  261,508.4
  263,672.9
  261,024.1
  227,921.8
  184,641.1
  150,778.4
  120,250.9
   98,185.0
   77,145.6
   23,615.2
   14,014.8
    7,909.1
    6,448.5
    5,213.7

1,952,147.5
   19,193.0

1,971,340.5

NGL
M$

   45,058.8
   51,504.9
   59,326.3
   59,832.8
   51,621.6
   39,830.5
   31,783.4
   25,236.6
   20,561.1
   15,906.5
    6,346.8
    3,091.8
    1,453.5
    1,302.7
    1,076.2

  413,933.6
    4,008.5

  417,942.1

TOTAL
M$

1,280,420.4
1,425,852.8
1,486,730.6
1,497,947.0
1,419,818.6
1,338,119.6
1,191,943.9
  904,968.6
  637,319.4
  444,311.9
  261,343.5
  211,025.3
  166,261.9
   57,097.6
   12,348.5

12,335,509.7
   45,989.0

12,381,498.7

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

        174
        183
        177
        181
        169
        166
        159
        147
        140
        120
         81
         32
         25
         20
          4

NET

       67.5
       75.1
       74.3
       78.2
       71.6
       71.2
       67.9
       62.9
       58.5
       46.8
       32.5
       18.6
       15.9
       13.8
        0.2

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

  180,329.8
  293,397.4
  325,140.3
  277,906.7
  180,661.5
   99,370.0
   45,159.7
-16,424.5
-61,139.9
-72,065.1
-53,912.8
-68,296.1

1,130,126.9
-183,446.1
946,680.8

CAPITAL
COST

M$

  178,743.2
  333,940.5
  189,763.8
  215,945.5
   70,308.1
    2,501.5

   23,897.6
   28,795.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

1,043,895.7
        0.0

1,043,895.7

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   31,404.6
   32,032.7
    2,459.5

   13,801.7
   11,518.9
   11,749.3

  112,952.1
  201,437.0
  201,490.4
  143,769.5
  175,885.3

  938,501.0
  467,947.3

1,406,448.4

OPERATING
EXPENSE

M$

  454,447.3
  434,826.4
  467,030.4
  460,367.8
  480,133.5
  490,343.8
  467,085.9
  406,218.5
  377,375.6
  319,663.5
  189,452.6
  162,438.1
  144,934.3
   48,110.1
    7,203.5

4,909,631.2
   36,656.9

4,946,288.1

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  647,229.9
  657,085.9
  829,936.4
  641,304.0
  544,575.0
  488,101.3
  420,594.1
  275,491.5
  149,055.0
   67,739.5
-24,636.7
-91,709.8

-108,097.7
-80,869.2

-102,444.2

4,313,354.9
-275,169.2

4,038,185.8

CUM
M$

  647,229.9
1,304,315.8
2,134,252.2
2,775,556.3
3,320,131.3
3,808,232.6
4,228,826.7
4,504,318.2
4,653,373.1
4,721,112.6
4,696,475.9
4,604,766.0
4,496,668.4
4,415,799.1
4,313,354.9

4,313,354.9
4,038,185.8
4,038,185.8

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

  617,925.5
1,185,997.4
1,840,121.9
2,299,906.1
2,655,124.2
2,944,162.8
3,171,360.9
3,307,138.8
3,374,293.1
3,402,042.3
3,394,003.6
3,364,048.8
3,331,958.3
3,310,235.4
3,283,804.7

3,283,804.7
3,228,887.3
3,228,887.3

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

3,632,575.7
3,228,887.3
2,872,760.1
2,570,937.8
2,318,275.3
2,106,921.8
1,929,330.0
1,779,087.2
1,650,995.7
1,540,920.2
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

POSSIBLE RESERVES

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    6,304.3
   12,586.1
   11,547.8
   12,563.1
   16,874.6
   14,172.0
   11,887.7
   10,817.5
   10,049.1
    9,278.1
    9,814.9
    8,578.3
    8,078.9
    7,326.3
    6,277.3

  156,155.9
   16,727.0

  172,882.9
      318.9

  173,201.8

GAS
MMCF

   26,366.8
   55,925.8
   30,368.3
   25,242.0
   42,780.3
   46,248.1
   42,713.1
   44,465.9
   44,704.3
   44,584.0
   58,563.4
   50,340.6
   45,697.3
   22,746.4
   13,023.1

  593,769.4
   48,179.2

  641,948.6
    1,706.1

  643,654.7

OIL
MBBL

    2,357.4
    4,118.1
    4,574.2
    5,191.5
    7,388.9
    6,579.9
    5,783.3
    5,125.9
    4,582.7
    3,862.5
    3,460.1
    2,876.0
    2,727.9
    2,966.2
    2,810.6

   64,405.3
    7,926.7

   72,332.0

GAS
MMCF

    4,064.7
    5,287.5
    3,482.5
    3,251.6
    8,063.0

   13,519.5
   12,529.9
   11,723.8
   11,281.6
    9,518.7

   14,104.2
   12,658.2
   11,015.5
    2,773.0
      620.6

  123,894.2
    2,000.2

  125,894.4

NGL
MBBL

      104.0
      108.9
       84.9
       92.8

      294.7
      501.6
      445.3
      409.8
      389.9
      358.4
      475.2
      427.2
      375.8
      121.7
       13.1

    4,203.2
       49.4

    4,252.6

EQUIV
MBOE

    3,162.1
    5,138.6
    5,259.6
    5,844.9
    9,073.8
    9,412.4
    8,389.0
    7,557.0
    6,917.7
    5,862.0
    6,367.1
    5,485.6
    5,003.0
    3,566.1
    2,930.7

   89,969.6
    8,320.9

   98,290.5

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     61.15
     63.21
     66.51
     70.85
     72.93
     75.37
     77.88
     81.88
     85.04
     88.16
     91.04
     93.85
     96.82

    100.58
    104.43

     80.00
    111.93
     83.50

GAS
$/MCF

     4.762
     5.556
     5.872
     6.386
     6.435
     6.463
     6.574
     6.688
     6.790
     6.891
     7.104
     7.278
     7.393
     7.399
     7.860

     6.710
     7.934
     6.730

NGL
$/BBL

     31.78
     31.50
     33.84
     36.28
     38.49
     41.04
     42.50
     44.37
     45.26
     45.49
     46.05
     48.13
     50.00
     54.36
     57.92

     43.91
     62.10
     44.12

OIL
M$

  144,157.2
  260,284.3
  304,215.9
  367,836.9
  538,866.4
  495,929.6
  450,377.1
  419,710.5
  389,696.8
  340,516.4
  315,002.4
  269,909.0
  264,106.2
  298,347.4
  293,510.0

5,152,466.1
  887,196.9

6,039,663.0

GAS
M$

   19,358.0
   29,375.6
   20,450.4
   20,763.5
   51,883.2
   87,379.7
   82,371.5
   78,409.3
   76,604.5
   65,595.3

  100,200.2
   92,125.9
   81,436.8
   20,519.0
    4,877.9

  831,350.8
   15,869.0

  847,219.8

NGL
M$

    3,303.4
    3,429.9
    2,874.4
    3,365.4

   11,343.9
   20,582.4
   18,923.6
   18,182.7
   17,645.1
   16,302.6
   21,884.3
   20,559.1
   18,791.9
    6,616.3
      759.1

  184,564.0
    3,066.9

  187,630.9

TOTAL
M$

  166,818.6
  293,089.7
  327,540.7
  391,965.8
  597,093.6
  603,891.7
  551,672.3
  521,302.4
  483,946.3
  422,414.3
  437,086.9
  382,593.9
  364,334.9
  325,482.7
  299,147.0

6,168,380.9
  906,132.8

7,074,513.7

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          2
          7
          6

         22
         19
         26
         24
         29
         43
         63
         99

        102
         71
         71

NET

        0.0
        0.3
        3.1
        3.8

       10.9
        7.5

       11.5
       11.1
       13.8
       21.4
       27.1
       32.6
       32.7
       23.5
       30.4

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0

  167,620.9
  247,412.8
  259,409.8
  226,605.4
  192,562.4
  158,056.7
  140,564.1
  132,107.6
  142,897.9
  157,051.5
  145,295.5
   68,949.5
   33,384.0

2,071,918.0
-179,120.5

1,892,797.5

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

-31,404.6
-32,032.7
-2,459.5
19,525.1
22,474.5

-11,749.3
-98,305.6

-186,497.5
-189,022.0
-38,181.1
14,604.9

-533,047.9
653,452.1
120,404.3

OPERATING
EXPENSE

M$

    3,897.3
-2,948.0
7,228.9

40,159.2
73,466.9
69,411.0
72,725.9

106,635.6
110,061.7
103,894.6
178,147.6
176,462.8
190,118.1
191,289.9
201,082.2

1,521,633.8
700,481.8

2,222,115.6

           

           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  162,921.4
  296,037.7
  152,690.9
  104,393.8
  295,621.5
  339,908.1
  288,843.5
  237,085.0
  210,846.1
  198,161.3
  214,346.9
  235,577.2
  217,943.3
  103,424.3
   50,076.0

3,107,877.0
-268,680.7

2,839,196.3

CUM
M$

  162,921.4
  458,959.1
  611,649.9
  716,043.8

1,011,665.3
1,351,573.3
1,640,416.9
1,877,501.9
2,088,348.0
2,286,509.3
2,500,856.2
2,736,433.4
2,954,376.7
3,057,801.0
3,107,877.0

3,107,877.0
2,839,196.3
2,839,196.3

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

  154,839.2
  410,564.3
  531,094.6
  605,518.9
  797,479.6
  999,520.1

1,155,338.0
1,271,204.4
1,364,857.0
1,445,193.0
1,523,158.7
1,601,299.5
1,666,819.5
1,695,492.4
1,709,146.5

1,709,146.5
1,687,854.0
1,687,854.0

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

2,174,279.4
1,687,854.0
1,344,966.8
1,101,823.6
  925,860.8
  795,339.6
  696,094.9
  618,856.5
  557,461.5
  507,729.1
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

   59,187.7
   66,181.2
   59,343.7
   54,859.8
   54,712.8
   47,883.2
   41,416.2
   33,985.5
   27,507.5
   22,145.4
   18,072.9
   15,337.8
   13,484.8
   10,779.7
    8,607.5

  533,505.8
   24,856.0

  558,361.8
1,869,696.1
2,428,057.9

GAS
MMCF

  310,492.8
  311,956.7
  277,993.2
  244,954.4
  230,903.6
  203,629.7
  179,342.0
  157,083.9
  137,695.3
  116,678.8
  100,544.4
   84,818.3
   71,710.3
   44,973.0
   30,660.7

2,503,437.1
  109,201.0

2,612,638.1
7,717,671.0

10,330,309.1

PROVED + PROBABLE + POSSIBLE (3P) RESERVES 

OIL
MBBL

   18,485.7
   21,744.1
   22,117.7
   21,837.4
   23,008.7
   21,351.4
   18,778.2
   14,527.5
   10,721.0
    7,853.4
    5,999.2
    4,938.2
    4,346.0
    3,457.2
    2,869.5

  202,035.1
    8,132.1

  210,167.3

GAS
MMCF

   58,826.5
   52,908.1
   49,224.7
   45,695.6
   44,440.6
   42,310.1
   35,540.4
   29,723.4
   25,653.4
   20,569.2
   17,465.2
   14,621.6
   12,077.4
    3,626.5
    1,291.9

  453,974.8
    4,322.9

  458,297.6

NGL
MBBL

    1,534.7
    1,661.0
    1,779.9
    1,686.4
    1,626.6
    1,504.9
    1,230.4
    1,011.7
      861.7
      705.0
      599.5
      486.9
      402.9
      145.1
       31.7

   15,268.5
      113.7

   15,382.2

EQUIV
MBOE

   30,162.9
   32,527.2
   32,384.7
   31,402.4
   32,297.6
   30,151.2
   26,136.2
   20,663.8
   16,005.7
   12,104.7
    9,609.9
    7,946.1
    6,831.2
    4,227.5
    3,123.9

  295,575.1
    8,991.1

  304,566.2

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     61.11
     63.15
     66.37
     70.75
     72.98
     75.39
     77.74
     81.51
     84.72
     88.09
     91.08
     93.93
     96.87

    100.57
    104.40

     74.87
    111.90
     76.31

GAS
$/MCF

     4.576
     5.498
     5.772
     6.167
     6.296
     6.429
     6.560
     6.684
     6.813
     6.940
     7.089
     7.259
     7.398
     7.436
     7.811

     6.131
     8.111
     6.150

NGL
$/BBL

     31.51
     33.07
     34.95
     37.47
     38.71
     40.14
     41.21
     42.92
     44.34
     45.69
     47.09
     48.57
     50.25
     54.59
     57.92

     39.20
     62.24
     39.37

OIL
M$

1,129,700.8
1,373,123.8
1,467,947.4
1,544,927.1
1,679,141.6
1,609,577.7
1,459,759.2
1,184,191.5
  908,270.1
  691,776.1
  546,383.9
  463,827.7
  421,005.5
  347,693.7
  299,568.6

15,126,894.6
  909,984.4

16,036,879.1

GAS
M$

  269,176.0
  290,884.0
  284,123.2
  281,787.7
  279,805.1
  272,020.8
  233,150.0
  198,660.1
  174,789.5
  142,740.9
  123,815.3
  106,140.7
   89,345.9
   26,967.5
   10,091.6

2,783,498.4
   35,061.9

2,818,560.3

NGL
M$

   48,362.3
   54,934.8
   62,200.7
   63,198.2
   62,965.6
   60,412.8
   50,707.0
   43,419.3
   38,206.2
   32,209.2
   28,231.1
   23,650.9
   20,245.4
    7,919.0
    1,835.3

  598,497.6
    7,075.4

  605,573.0

TOTAL
M$

1,447,239.1
1,718,942.5
1,814,271.3
1,889,912.9
2,016,912.2
1,942,011.4
1,743,616.1
1,426,271.0
1,121,265.7
  866,726.2
  698,430.3
  593,619.3
  530,596.7
  382,580.3
  311,495.5

18,503,890.6
  952,121.8

19,456,012.4

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

        174
        185
        184
        187
        191
        185
        185
        171
        169
        163
        144
        131
        127
         91
         75

NET

       67.5
       75.4
       77.4
       82.0
       82.5
       78.6
       79.4
       74.1
       72.4
       68.2
       59.6
       51.2
       48.6
       37.3
       30.5

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0

  167,620.9
  427,742.6
  552,807.2
  551,745.7
  470,469.1
  338,718.2
  239,934.0
  177,267.2
  126,473.4
   95,911.6
   73,230.4
   15,036.7
-34,912.2

3,202,044.9
-362,566.5

2,839,478.3

CAPITAL
COST

M$

  178,743.2
  333,940.5
  189,763.8
  215,945.5
   70,308.1
    2,501.5

   23,897.6
   28,795.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

1,043,895.7
        0.0

1,043,895.7

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   33,326.8
   33,993.4

        0.0
   14,646.5
   14,939.5
   12,468.4

  105,588.4
  190,490.2

  405,453.2
1,121,399.5
1,526,852.6

OPERATING
EXPENSE

M$

  458,344.6
  431,878.4
  474,259.3
  500,527.0
  553,600.4
  559,754.8
  539,811.8
  512,854.1
  487,437.3
  423,558.1
  367,600.3
  338,900.9
  335,052.3
  239,400.0
  208,285.7

6,431,265.0
  737,138.7

7,168,403.7

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  810,151.3
  953,123.6
  982,627.3
  745,697.9
  840,196.5
  828,009.4
  709,437.6
  512,576.5
  359,901.1
  265,900.9
  189,710.1
  143,867.4
  109,845.6
   22,555.1
-52,368.2

7,421,231.9
-543,849.8

6,877,382.1

CUM
M$

  810,151.3
1,763,274.9
2,745,902.2
3,491,600.0
4,331,796.5
5,159,805.9
5,869,243.5
6,381,820.1
6,741,721.1
7,007,622.0
7,197,332.1
7,341,199.5
7,451,045.1
7,473,600.1
7,421,231.9

7,421,231.9
6,877,382.1
6,877,382.1

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

  772,764.6
1,596,561.6
2,371,216.5
2,905,425.0
3,452,603.9
3,943,682.9
4,326,698.9
4,578,343.2
4,739,150.1
4,847,235.3
4,917,162.3
4,965,348.3
4,998,777.8
5,005,727.7
4,992,951.2

4,992,951.2
4,916,741.2
4,916,741.2

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

5,806,855.1
4,916,741.2
4,217,727.0
3,672,761.4
3,244,136.1
2,902,261.3
2,625,424.8
2,397,943.7
2,208,457.1
2,048,649.4
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST
SUMMARY - CERTAIN PROPERTIES

LOCATED IN CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    8,669.3
    8,128.0
    8,376.5
    8,359.5
    8,337.1
    8,127.5
    7,345.7
    5,026.4
    2,984.0
      973.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   66,327.2
        0.0

   66,327.2
  335,693.0
  402,020.2

GAS
MMCF

    1,845.3
    1,629.4
    1,550.6
    1,444.9
    1,444.8
    1,424.1
    1,179.8
      802.5
      461.0
      143.5

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   11,925.9
        0.0

   11,925.9
   66,703.1
   78,629.0

OIL
MBBL

    7,368.9
    6,908.8
    7,120.0
    7,105.5
    7,086.5
    6,908.4
    6,243.8
    4,272.4
    2,536.4
      827.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   56,378.1
        0.0

   56,378.1

GAS
MMCF

      272.9
      241.0
      229.3
      213.7
      213.7
      210.6
      174.5
      118.7
       68.2
       21.2
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    1,763.8
        0.0

    1,763.8

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

EQUIV
MBOE

    7,416.0
    6,950.4
    7,159.5
    7,142.4
    7,123.4
    6,944.7
    6,273.9
    4,292.9
    2,548.1
      831.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   56,682.2
        0.0

   56,682.2

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     60.78
     62.63
     65.93
     70.44
     72.81
     75.25
     77.63
     81.41
     84.61
     88.18
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     71.06
      0.00

     71.06

GAS
$/MCF

     1.084
     1.905
     2.116
     2.476
     2.603
     2.756
     2.898
     3.017
     3.137
     3.260
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000

     2.298
     0.000
     2.298

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00
      0.00

OIL
M$

  447,884.3
  432,698.6
  469,420.6
  500,514.6
  515,969.0
  519,856.8
  484,707.4
  347,817.9
  214,601.2
   72,953.2

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

4,006,423.7
        0.0

4,006,423.7

GAS
M$

      295.8
      459.1
      485.3
      529.1
      556.2
      580.5
      505.7
      358.1
      213.9
       69.2
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    4,052.9
        0.0

    4,052.9

NGL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

TOTAL
M$

  448,180.2
  433,157.6
  469,905.9
  501,043.7
  516,525.3
  520,437.3
  485,213.1
  348,176.0
  214,815.1
   73,022.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

4,010,476.6
        0.0

4,010,476.6

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

         34
         38
         36
         43
         41
         30
         28
         26
         24
         19
          0
          0
          0
          0
          0

NET

       28.9
       32.3
       30.6
       36.6
       34.9
       25.5
       23.8
       22.1
       20.4
       16.2
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   26,784.3
   77,237.7
   40,333.5
   20,185.3
    1,761.3
-45,811.1
-46,727.3
-47,661.9
-48,615.1

        0.0

-22,513.3
        0.0

-22,513.3

CAPITAL
COST

M$

   71,422.5
  151,596.4
  135,879.7
  206,853.6
   60,176.1
    1,930.6

   23,897.6
   28,795.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  680,551.9
        0.0

  680,551.9

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  114,527.7
  116,818.3
  119,154.6
  121,537.7

        0.0

  472,038.4
        0.0

  472,038.4

OPERATING
EXPENSE

M$

  165,754.7
  168,339.1
  181,122.4
  185,934.2
  212,346.4
  220,969.2
  203,856.6
  184,935.7
  164,351.7
   68,619.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

1,756,229.0
        0.0

1,756,229.0

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  211,003.0
  113,222.1
  152,903.8
  108,255.9
  244,002.8
  270,753.3
  180,221.3
   94,111.4
   30,278.0
    2,642.0
-68,716.6
-70,091.0
-71,492.8
-72,922.6

        0.0

1,124,170.6
        0.0

1,124,170.6

CUM
M$

  211,003.0
  324,225.1
  477,128.9
  585,384.7
  829,387.5

1,100,140.8
1,280,362.1
1,374,473.5
1,404,751.6
1,407,393.6
1,338,677.0
1,268,586.0
1,197,093.2
1,124,170.6
1,124,170.6

1,124,170.6
1,124,170.6
1,124,170.6

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

  202,434.7
  299,371.8
  419,842.5
  497,399.8
  656,730.2
  816,901.6
  914,104.6
  960,494.2
  974,263.8
  975,389.9
  949,968.4
  926,395.7
  904,537.4
  884,268.8
  884,268.8

  884,268.8
  884,268.8
  884,268.8

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

1,001,287.7
  884,268.8
  781,830.6
  695,175.9
  622,853.4
  562,698.0
  512,570.9
  470,605.0
  435,254.6
  405,270.9
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

PROBABLE RESERVES

SUMMARY - CERTAIN PROPERTIES
LOCATED IN CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS

UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    1,835.3
    2,338.7
    2,583.4
    2,998.1
    3,968.7
    4,838.8
    4,644.0
    3,556.9
    2,243.4
    2,142.8
    2,247.0
    1,910.7
    1,596.3
      489.4

        0.0

   37,393.3
        0.0

   37,393.3
       29.4

   37,422.8

GAS
MMCF

      321.9
      439.1
      542.6
      677.6
      802.9
      915.8
      980.6
      759.1
      474.8
      331.2
      330.4
      273.3
      223.0
       67.9
        0.0

    7,140.5
        0.0

    7,140.5
        5.2

    7,145.7

OIL
MBBL

    1,560.0
    1,987.9
    2,195.9
    2,548.4
    3,373.4
    4,113.0
    3,947.4
    3,023.3
    1,906.9
    1,821.4
    1,909.9
    1,624.1
    1,356.8
      416.0

        0.0

   31,784.3
        0.0

   31,784.3

GAS
MMCF

       47.6
       64.9
       80.3

      100.2
      118.8
      135.5
      145.0
      112.3
       70.2
       49.0
       48.9
       40.4
       33.0
       10.0
        0.0

    1,056.1
        0.0

    1,056.1

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

EQUIV
MBOE

    1,568.2
    1,999.1
    2,209.7
    2,565.7
    3,393.9
    4,136.3
    3,972.4
    3,042.7
    1,919.0
    1,829.8
    1,918.3
    1,631.1
    1,362.5
      417.7

        0.0

   31,966.4
        0.0

   31,966.4

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     60.78
     62.63
     65.93
     70.44
     72.81
     75.25
     77.63
     81.41
     84.61
     88.18
     91.25
     94.12
     97.08

    100.78
      0.00

     77.84
      0.00

     77.84

GAS
$/MCF

     1.084
     1.905
     2.116
     2.476
     2.603
     2.756
     2.898
     3.017
     3.137
     3.260
     3.400
     3.542
     3.688
     3.836
     0.000

     2.731
     0.000
     2.731

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00
      0.00

OIL
M$

   94,817.0
  124,499.8
  144,774.0
  179,509.6
  245,617.0
  309,500.7
  306,435.0
  246,129.9
  161,341.8
  160,607.9
  174,280.0
  152,859.4
  131,720.5
   41,926.2

        0.0

2,474,018.7
        0.0

2,474,018.7

GAS
M$

       51.6
      123.7
      169.8
      248.1
      309.1
      373.3
      420.3
      338.7
      220.3
      159.7
      166.1
      143.2
      121.6
       38.5
        0.0

    2,884.3
        0.0

    2,884.3

NGL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

TOTAL
M$

   94,868.6
  124,623.5
  144,943.8
  179,757.8
  245,926.1
  309,874.0
  306,855.3
  246,468.7
  161,562.1
  160,767.6
  174,446.1
  153,002.5
  131,842.1
   41,964.7

        0.0

2,476,903.0
        0.0

2,476,903.0

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          4
          4
          4
          5

         16
         15
         15
         12
          7

         21
         19
         17
         16
          0

NET

        0.0
        3.4
        3.4
        3.4
        4.3

       13.6
       12.8
       12.8
       10.2
        6.0

       17.9
       16.2
       14.5
       13.6
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

   60,545.4
  165,764.2
  205,902.1
  131,402.4
   99,533.0
   52,860.1
   30,575.3
   65,602.8
   59,620.6
   52,056.2
   49,085.2
-49,587.4

  923,359.9
-154,792.4
768,567.5

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

-114,527.7
-116,818.3
-119,154.6
-121,537.7
123,968.5

-348,069.9
386,981.0
38,911.1

OPERATING
EXPENSE

M$

    4,789.7
    7,496.7
    8,640.1

   12,151.5
   16,489.7
   25,415.8
   39,910.6
   27,764.2
   29,411.8
   84,329.4

  124,966.9
  120,769.4
  120,856.3
   40,789.6

        0.0

  663,781.6
        0.0

  663,781.6

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

   90,078.9
  117,126.8
  136,303.7
  107,060.9
   63,672.2
   78,556.0

  135,542.3
  119,171.5
   79,290.2
   45,862.9
   98,404.2
   89,430.9
   78,084.3
   73,627.8
-74,381.1

1,237,831.3
 -232,188.6
1,005,642.7

CUM
M$

   90,078.9
  207,205.8
  343,509.4
  450,570.3
  514,242.5
  592,798.5
  728,340.8
  847,512.3
  926,802.5
  972,665.4

1,071,069.6
1,160,500.4
1,238,584.7
1,312,212.4
1,237,831.3

1,237,831.3
1,005,642.7
1,005,642.7

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

   85,743.3
  186,970.7
  294,554.1
  370,961.3
  412,125.1
  458,662.7
  531,877.3
  590,440.0
  626,036.6
  644,723.0
  681,115.9
  711,228.8
  735,125.1
  755,599.6
  736,304.7

  736,304.7
  686,438.8
  686,438.8

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  829,962.0
  686,438.8
  575,315.7
  490,283.7
  424,877.5
  373,933.2
  333,635.9
  301,241.3
  274,786.5
  252,860.8
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019 SUMMARY - CERTAIN PROPERTIES

LOCATED IN CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

   10,504.6
   10,466.7
   10,959.8
   11,357.6
   12,305.8
   12,966.3
   11,989.6
    8,583.2
    5,227.3
    3,116.1
    2,247.0
    1,910.7
    1,596.3
      489.4

        0.0

  103,720.5
        0.0

  103,720.5
  335,722.4
  439,442.9

GAS
MMCF

    2,167.2
    2,068.5
    2,093.2
    2,122.5
    2,247.7
    2,340.0
    2,160.3
    1,561.7
      935.8
      474.7
      330.4
      273.3
      223.0
       67.9
        0.0

   19,066.4
        0.0

   19,066.4
   66,708.3
   85,774.7

PROVED + PROBABLE (2P) RESERVES 

OIL
MBBL

    8,928.9
    8,896.7
    9,315.9
    9,653.9

   10,459.9
   11,021.4
   10,191.2
    7,295.8
    4,443.2
    2,648.7
    1,909.9
    1,624.1
    1,356.8
      416.0

        0.0

   88,162.4
        0.0

   88,162.4

GAS
MMCF

      320.5
      305.9
      309.6
      313.9
      332.4
      346.1
      319.5
      231.0
      138.4
       70.2
       48.9
       40.4
       33.0
       10.0
        0.0

    2,819.9
        0.0

    2,819.9

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

EQUIV
MBOE

    8,984.2
    8,949.4
    9,369.2
    9,708.1

   10,517.2
   11,081.0
   10,246.3
    7,335.6
    4,467.1
    2,660.8
    1,918.3
    1,631.1
    1,362.5
      417.7

        0.0

   88,648.6
        0.0

   88,648.6

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     60.78
     62.63
     65.93
     70.44
     72.81
     75.25
     77.63
     81.41
     84.61
     88.18
     91.25
     94.12
     97.08

    100.78
      0.00

     73.51
      0.00

     73.51

GAS
$/MCF

     1.084
     1.905
     2.116
     2.476
     2.603
     2.756
     2.898
     3.017
     3.137
     3.260
     3.400
     3.542
     3.688
     3.836
     0.000

     2.460
     0.000
     2.460

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00
      0.00

OIL
M$

  542,701.3
  557,198.3
  614,194.6
  680,024.2
  761,586.0
  829,357.5
  791,142.5
  593,947.8
  375,943.0
  233,561.1
  174,280.0
  152,859.4
  131,720.5
   41,926.2

        0.0

6,480,442.5
        0.0

6,480,442.5

GAS
M$

      347.5
      582.8
      655.1
      777.3
      865.3
      953.8
      926.0
      696.9
      434.2
      228.9
      166.1
      143.2
      121.6
       38.5
        0.0

    6,937.1
        0.0

    6,937.1

NGL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

TOTAL
M$

  543,048.8
  557,781.1
  614,849.7
  680,801.5
  762,451.4
  830,311.3
  792,068.4
  594,644.7
  376,377.2
  233,790.0
  174,446.1
  153,002.5
  131,842.1
   41,964.7

        0.0

6,487,379.6
        0.0

6,487,379.6

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

         34
         42
         40
         47
         46
         46
         43
         41
         36
         26
         21
         19
         17
         16
          0

NET

       28.9
       35.7
       34.0
       40.0
       39.1
       39.1
       36.6
       34.9
       30.6
       22.1
       17.9
       16.2
       14.5
       13.6
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

   60,545.4
  165,764.2
  232,686.4
  208,640.1
  139,866.4
   73,045.5
   32,336.6
   19,791.7
   12,893.3
    4,394.3
      470.1
-49,587.4

  900,846.7
-154,792.4
746,054.2

CAPITAL
COST

M$

   71,422.5
  151,596.4
  135,879.7
  206,853.6
   60,176.1
    1,930.6

   23,897.6
   28,795.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  680,551.9
        0.0

  680,551.9

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  123,968.5

  123,968.5
  386,981.0
  510,949.5

OPERATING
EXPENSE

M$

  170,544.4
  175,835.8
  189,762.5
  198,085.7
  228,836.1
  246,385.0
  243,767.2
  212,699.9
  193,763.5
  152,948.4
  124,966.9
  120,769.4
  120,856.3
   40,789.6

        0.0

2,420,010.7
        0.0

2,420,010.7

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  301,081.9
  230,348.9
  289,207.4
  215,316.7
  307,675.0
  349,309.3
  315,763.5
  213,283.0
  109,568.2
   48,504.9
   29,687.6
   19,339.9
    6,591.5
      705.1
-74,381.1

2,362,001.9
-232,188.6

2,129,813.3

CUM
M$

  301,081.9
  531,430.8
  820,638.3

1,035,955.0
1,343,630.0
1,692,939.4
2,008,702.9
2,221,985.8
2,331,554.0
2,380,059.0
2,409,746.5
2,429,086.4
2,435,677.9
2,436,383.0
2,362,001.9

2,362,001.9
2,129,813.3
2,129,813.3

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

  288,178.0
  486,342.5
  714,396.6
  868,361.1

1,068,855.3
1,275,564.4
1,445,982.0
1,550,934.2
1,600,300.3
1,620,112.9
1,631,084.3
1,637,624.5
1,639,662.5
1,639,868.4
1,620,573.5

1,620,573.5
1,570,707.6
1,570,707.6

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

1,831,249.7
1,570,707.6
1,357,146.3
1,185,459.6
1,047,730.8
  936,631.3
  846,206.7
  771,846.2
  710,041.1
  658,131.7
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

POSSIBLE RESERVES

SUMMARY - CERTAIN PROPERTIES
LOCATED IN CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS

UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    1,868.4
    2,654.6
    3,130.6
    3,579.1
    4,201.1
    4,249.4
    4,642.1
    4,265.1
    3,823.8
    3,351.4
    2,486.7
    1,907.7
    1,786.2
    2,428.0
    2,474.8

   46,849.0
    8,678.5

   55,527.5
       25.7

   55,553.2

GAS
MMCF

      327.4
      470.0
      557.0
      628.4
      730.5
      739.3
      803.4
      743.2
      713.5
      729.7
      572.4
      456.6
      336.5
      355.5
      352.6

    8,516.0
    1,209.2
    9,725.2

        4.6
    9,729.7

OIL
MBBL

    1,588.1
    2,256.4
    2,661.0
    3,042.3
    3,570.9
    3,612.0
    3,945.8
    3,625.4
    3,250.3
    2,848.7
    2,113.7
    1,621.5
    1,518.3
    2,063.8
    2,103.6

   39,821.7
    7,376.7

   47,198.4

GAS
MMCF

       48.4
       69.5
       82.4
       92.9

      108.0
      109.3
      118.8
      109.9
      105.5
      107.9
       84.7
       67.5
       49.8
       52.6
       52.2

    1,259.5
      178.8

    1,438.4

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

EQUIV
MBOE

    1,596.4
    2,268.4
    2,675.2
    3,058.3
    3,589.6
    3,630.9
    3,966.3
    3,644.3
    3,268.5
    2,867.3
    2,128.3
    1,633.2
    1,526.8
    2,072.8
    2,112.6

   40,038.8
    7,407.5

   47,446.4

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     60.78
     62.63
     65.93
     70.44
     72.81
     75.25
     77.63
     81.41
     84.61
     88.18
     91.25
     94.12
     97.08

    100.78
    104.60

     80.56
    112.22
     85.51

GAS
$/MCF

     1.084
     1.905
     2.116
     2.476
     2.603
     2.756
     2.898
     3.017
     3.137
     3.260
     3.400
     3.542
     3.688
     3.836
     3.987

     2.899
     4.409
     3.086

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00
      0.00

OIL
M$

   96,524.7
  141,317.8
  175,439.2
  214,296.7
  260,000.8
  271,804.4
  306,309.9
  295,140.6
  275,005.2
  251,199.0
  192,874.8
  152,617.3
  147,393.2
  207,988.2
  220,035.2

3,207,947.0
  827,825.7

4,035,772.7

GAS
M$

       52.5
      132.4
      174.3
      230.1
      281.2
      301.4
      344.3
      331.6
      331.0
      351.8
      287.8
      239.2
      183.5
      201.7
      207.9

    3,651.0
      788.4

    4,439.4

NGL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

TOTAL
M$

   96,577.2
  141,450.2
  175,613.5
  214,526.8
  260,282.0
  272,105.8
  306,654.3
  295,472.2
  275,336.2
  251,550.9
  193,162.6
  152,856.5
  147,576.7
  208,189.9
  220,243.1

3,211,598.0
  828,614.1

4,040,212.1

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          0
          2
          2
          5
          3
          7
          8

         11
         17
         16
         12
         11
         11
         23

NET

        0.0
        0.0
        1.7
        1.7
        4.3
        2.6
        6.0
        6.8
        9.4

       14.5
       13.6
       10.2
        9.4
        9.4

       19.6

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0

   66,550.3
  113,619.5
  117,047.9
  103,382.4
  114,591.8
  102,721.4
   97,083.4
   81,317.3
   65,257.7
   54,881.5
   52,868.3
   45,464.3
   84,058.8

1,098,844.7
-6,579.4

1,092,265.3

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

-123,968.5

-123,968.5
188,431.1
64,462.6

OPERATING
EXPENSE

M$

    3,906.4
    6,868.7
    8,139.1

   12,596.4
   21,070.8
   13,691.4
   20,412.6
   38,929.6
   32,627.7
   48,257.7
   30,018.3
   15,652.6
   15,406.0
   94,529.2

  134,064.6

  496,171.4
  656,631.4

1,152,802.8

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

   92,670.7
  134,581.6
  100,924.0
   88,310.8

  122,163.3
  155,032.0
  171,649.8
  153,821.2
  145,625.1
  121,975.9
   97,886.6
   82,322.3
   79,302.4
   68,196.4

  126,088.2

1,740,550.4
-9,869.0

1,730,681.3

CUM
M$

   92,670.7
  227,252.3
  328,176.3
  416,487.1
  538,650.4
  693,682.4
  865,332.2

1,019,153.4
1,164,778.5
1,286,754.4
1,384,641.0
1,466,963.3
1,546,265.7
1,614,462.1
1,740,550.4

1,740,550.4
1,730,681.3
1,730,681.3

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

   88,284.8
  204,370.0
  284,083.9
  347,040.6
  426,641.9
  518,326.2
  610,753.3
  686,241.6
  751,136.5
  800,658.1
  836,776.6
  864,359.3
  888,494.0
  907,419.7
  939,751.6

  939,751.6
  970,762.2
  970,762.2

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

1,284,298.4
  970,762.2
  757,988.6
  611,915.6
  508,933.1
  434,091.6
  378,068.3
  334,982.2
  301,041.0
  273,736.0
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019 SUMMARY - CERTAIN PROPERTIES

LOCATED IN CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

   12,373.0
   13,121.2
   14,090.4
   14,936.7
   16,506.9
   17,215.7
   16,631.7
   12,848.4
    9,051.2
    6,467.5
    4,733.7
    3,818.4
    3,382.5
    2,917.4
    2,474.8

  150,569.5
    8,678.5

  159,248.0
  335,748.1
  494,996.1

GAS
MMCF

    2,494.6
    2,538.5
    2,650.1
    2,751.0
    2,978.2
    3,079.3
    2,963.7
    2,304.9
    1,649.3
    1,204.4
      902.8
      729.9
      559.6
      423.5
      352.6

   27,582.4
    1,209.2

   28,791.5
   66,712.9
   95,504.4

PROVED + PROBABLE + POSSIBLE (3P) RESERVES 

OIL
MBBL

   10,517.0
   11,153.1
   11,976.9
   12,696.2
   14,030.9
   14,633.4
   14,137.0
   10,921.1
    7,693.5
    5,497.4
    4,023.6
    3,245.6
    2,875.1
    2,479.8
    2,103.6

  127,984.1
    7,376.7

  135,360.8

GAS
MMCF

      369.0
      375.4
      392.0
      406.9
      440.5
      455.4
      438.3
      340.9
      243.9
      178.1
      133.5
      107.9
       82.8
       62.6
       52.2

    4,079.4
      178.8

    4,258.3

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

EQUIV
MBOE

   10,580.7
   11,217.8
   12,044.4
   12,766.4
   14,106.8
   14,711.9
   14,212.5
   10,979.9
    7,735.6
    5,528.1
    4,046.6
    3,264.2
    2,889.4
    2,490.6
    2,112.6

  128,687.4
    7,407.5

  136,095.0

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     60.78
     62.63
     65.93
     70.44
     72.81
     75.25
     77.63
     81.41
     84.61
     88.18
     91.25
     94.12
     97.08

    100.78
    104.60

     75.70
    112.22
     77.69

GAS
$/MCF

     1.084
     1.905
     2.116
     2.476
     2.603
     2.756
     2.898
     3.017
     3.137
     3.260
     3.400
     3.542
     3.688
     3.836
     3.987

     2.595
     4.409
     2.672

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00
      0.00

OIL
M$

  639,226.0
  698,516.1
  789,633.8
  894,320.9

1,021,586.8
1,101,161.9
1,097,452.4
  889,088.4
  650,948.2
  484,760.2
  367,154.8
  305,476.6
  279,113.7
  249,914.4
  220,035.2

9,688,389.5
  827,825.7

10,516,215.1

GAS
M$

      399.9
      715.2
      829.4

    1,007.4
    1,146.6
    1,255.2
    1,270.3
    1,028.5
      765.2
      580.7
      454.0
      382.4
      305.2
      240.2
      207.9

   10,588.1
      788.4

   11,376.6

NGL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

TOTAL
M$

  639,625.9
  699,231.4
  790,463.2
  895,328.3

1,022,733.4
1,102,417.0
1,098,722.7
  890,116.9
  651,713.4
  485,340.9
  367,608.8
  305,859.0
  279,418.9
  250,154.6
  220,243.1

9,698,977.6
  828,614.1

10,527,591.7

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

         34
         42
         42
         49
         51
         49
         50
         49
         47
         43
         37
         31
         28
         27
         23

NET

       28.9
       35.7
       35.7
       41.7
       43.4
       41.7
       42.5
       41.7
       40.0
       36.6
       31.5
       26.4
       23.8
       23.0
       19.6

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0

   66,550.3
  174,165.0
  282,812.1
  336,068.8
  323,232.0
  242,587.9
  170,128.9
  113,653.9
   85,049.4
   67,774.8
   57,262.6
   45,934.4
   34,471.4

1,999,691.4
 -161,371.8
1,838,319.6

CAPITAL
COST

M$

   71,422.5
  151,596.4
  135,879.7
  206,853.6
   60,176.1
    1,930.6

   23,897.6
   28,795.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  680,551.9
        0.0

  680,551.9

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
  575,412.2
  575,412.2

OPERATING
EXPENSE

M$

  174,450.8
  182,704.5
  197,901.6
  210,682.1
  249,906.9
  260,076.4
  264,179.8
  251,629.5
  226,391.3
  201,206.1
  154,985.2
  136,422.0
  136,262.4
  135,318.7
  134,064.6

2,916,182.1
  656,631.4

3,572,813.5

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  393,752.6
  364,930.5
  390,131.5
  303,627.6
  429,838.3
  504,341.3
  487,413.3
  367,104.1
  255,193.3
  170,480.9
  127,574.1
  101,662.2
   85,893.9
   68,901.5
   51,707.1

4,102,552.3
 -242,057.7
3,860,494.6

CUM
M$

  393,752.6
  758,683.1

1,148,814.6
1,452,442.1
1,882,280.4
2,386,621.7
2,874,035.1
3,241,139.2
3,496,332.5
3,666,813.4
3,794,387.5
3,896,049.7
3,981,943.6
4,050,845.1
4,102,552.3

4,102,552.3
3,860,494.6
3,860,494.6

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

  376,462.8
  690,712.5
  998,480.6

1,215,401.7
1,495,497.1
1,793,890.6
2,056,735.2
2,237,175.8
2,351,436.8
2,420,771.0
2,467,860.9
2,501,983.8
2,528,156.6
2,547,288.1
2,560,325.1

2,560,325.1
2,541,469.8
2,541,469.8

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

3,115,548.1
2,541,469.8
2,115,134.9
1,797,375.1
1,556,663.9
1,370,722.9
1,224,275.0
1,106,828.4
1,011,082.1
  931,867.7
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    2,224.5
    3,368.0
    2,308.9
    1,146.7
      591.6
      349.7
      224.1
      127.7

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   10,341.3
        0.0

   10,341.3
    3,057.9

   13,399.2

GAS
MMCF

   20,686.0
   24,747.8
   28,165.8
   19,727.3
   13,671.8
   10,122.3
    7,751.9
    4,957.6

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  129,830.5
        0.0

  129,830.5
   57,902.7

  187,733.2

OIL
MBBL

    1,036.1
    1,912.4
    1,678.7
      830.7
      416.0
      244.4
      157.1
       83.2
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    6,358.7
        0.0

    6,358.7

GAS
MMCF

   13,242.9
   11,172.4
   15,895.5
   10,962.2
    7,433.8
    5,590.1
    4,422.2
    2,647.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   71,366.4
        0.0

   71,366.4

NGL
MBBL

      614.0
      666.2
      804.8
      561.2
      386.5
      287.4
      222.2
      139.5

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    3,681.7
        0.0

    3,681.7

EQUIV
MBOE

    3,933.4
    4,504.9
    5,224.1
    3,281.9
    2,084.2
    1,495.7
    1,141.8
      679.1

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   22,344.9
        0.0

   22,344.9

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     61.61
     64.07
     67.16
     71.55
     73.59
     75.64
     77.57
     81.09
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     67.09
      0.00

     67.09

GAS
$/MCF

     4.616
     5.551
     5.768
     6.160
     6.279
     6.430
     6.572
     6.705
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000

     5.770
     0.000
     5.770

NGL
$/BBL

     34.62
     36.10
     37.86
     40.47
     41.76
     43.08
     44.37
     46.59
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     38.94
      0.00

     38.94

OIL
M$

   63,833.6
  122,521.1
  112,745.2
   59,438.5
   30,611.6
   18,487.1
   12,189.5
    6,747.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  426,574.1
        0.0

  426,574.1

GAS
M$

   61,133.5
   62,018.5
   91,681.3
   67,526.0
   46,676.0
   35,943.6
   29,061.6
   17,750.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  411,790.8
        0.0

  411,790.8

NGL
M$

   21,255.8
   24,049.4
   30,468.8
   22,711.5
   16,138.9
   12,381.6
    9,857.2
    6,497.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  143,360.7
        0.0

  143,360.7

TOTAL
M$

  146,223.0
  208,589.0
  234,895.4
  149,676.0
   93,426.5
   66,812.4
   51,108.3
   30,995.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  981,725.5
        0.0

  981,725.5

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          8
          9
          6
          6
          6
          6
          6
          4
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0

NET

        6.7
        7.7
        4.7
        4.7
        4.7
        4.7
        4.7
        2.7
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    1,928.1
    3,527.9
      696.0
-25,137.6
-25,640.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

-44,625.9
        0.0

-44,625.9

CAPITAL
COST

M$

   45,140.0
  139,230.0
   40,575.6

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  224,945.6
        0.0

  224,945.6

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   62,843.9
   64,100.8

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  126,944.8
        0.0

  126,944.8

OPERATING
EXPENSE

M$

   58,402.0
   46,399.6
   51,765.5
   50,159.4
   48,915.1
   45,393.7
   39,348.5
   28,675.1

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  369,058.8
        0.0

  369,058.8

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

   42,681.0
   22,959.4

  142,554.3
   99,516.6
   44,511.4
   19,490.6
    8,231.9
    1,623.9
-37,706.4
-38,460.5

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  305,402.2
        0.0

  305,402.2

CUM
M$

   42,681.0
   65,640.4

  208,194.7
  307,711.4
  352,222.8
  371,713.3
  379,945.2
  381,569.1
  343,862.7
  305,402.2
  305,402.2
  305,402.2
  305,402.2
  305,402.2
  305,402.2

  305,402.2
  305,402.2
  305,402.2

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

   40,164.7
   59,903.3

  172,262.3
  244,042.0
  273,235.4
  284,811.1
  289,295.1
  290,116.5
  274,543.9
  260,103.7
  260,103.7
  260,103.7
  260,103.7
  260,103.7
  260,103.7

  260,103.7
  260,103.7
  260,103.7

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  283,667.3
  260,103.7
  237,291.0
  216,280.6
  197,397.4
  180,629.8
  165,822.1
  152,767.3
  141,251.7
  131,075.0
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

PROBABLE RESERVES

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

      774.3
    2,170.1
    1,217.2
      839.0
      572.5
      346.0
      232.8
      195.9
      239.4
      179.4
       49.5
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    6,816.1
        0.0

    6,816.1
        0.0

    6,816.1

GAS
MMCF

    2,718.7
    5,193.2
    2,600.5

   10,555.8
   11,752.3
    7,938.4
    5,820.9
    5,589.0
    8,316.5
    6,616.1
    1,964.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   69,066.0
        0.0

   69,066.0
        0.0

   69,066.0

OIL
MBBL

      330.1
      980.3
      739.5
      613.5
      452.7
      276.6
      189.9
      168.0
      189.7
      144.1
       33.6
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    4,118.1
        0.0

    4,118.1

GAS
MMCF

    2,281.0
    3,911.0
      634.5

    5,869.3
    7,198.3
    4,793.0
    3,584.0
    3,811.6
    5,292.5
    4,365.2
    1,101.8

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   42,842.1
        0.0

   42,842.1

NGL
MBBL

       86.7
      158.3
       58.0

      296.5
      341.1
      229.3
      169.2
      168.2
      245.6
      197.7
       55.8
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    2,006.6
        0.0

    2,006.6

EQUIV
MBOE

      810.1
    1,812.9
      906.9

    1,922.0
    2,034.9
    1,332.3
      977.0
      993.4

    1,347.8
    1,094.5
      279.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   13,511.2
        0.0

   13,511.2

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     61.82
     64.05
     67.68
     71.73
     73.71
     76.06
     78.28
     81.58
     84.32
     87.55
     90.60
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     70.88
      0.00

     70.88

GAS
$/MCF

     4.609
     5.522
     6.276
     6.179
     6.283
     6.448
     6.593
     6.695
     6.819
     6.943
     7.113
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000

     6.346
     0.000
     6.346

NGL
$/BBL

     34.39
     35.72
     39.50
     40.56
     41.71
     43.12
     44.42
     46.37
     48.22
     50.17
     52.17
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     43.39
      0.00

     43.39

OIL
M$

   20,409.0
   62,783.1
   50,045.8
   44,009.8
   33,371.4
   21,040.6
   14,867.9
   13,706.0
   15,993.6
   12,619.3
    3,041.5

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  291,888.0
        0.0

  291,888.0

GAS
M$

   10,514.0
   21,595.6
    3,982.2

   36,263.4
   45,225.7
   30,907.2
   23,628.4
   25,518.6
   36,089.6
   30,306.8
    7,837.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  271,868.7
        0.0

  271,868.7

NGL
M$

    2,981.7
    5,655.4
    2,292.6

   12,026.4
   14,226.6
    9,885.6
    7,515.4
    7,800.6

   11,843.2
    9,920.7
    2,910.1

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   87,058.5
        0.0

   87,058.5

TOTAL
M$

   33,904.7
   90,034.1
   56,320.5
   92,299.6
   92,823.7
   61,833.4
   46,011.7
   42,025.2
   63,926.4
   52,846.8
   13,788.9

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  645,815.3
        0.0

  645,815.3

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          0
          4
          2
          0
          0
          0
          2
          6
          5
          4
          0
          0
          0
          0

NET

        0.0
        0.0
        4.0
        2.0
        0.0
        0.0
        0.0
        2.0
        4.7
        3.7
        2.7
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

   40,852.4
   46,381.1
   29,429.5
   16,808.3
   10,149.3
   32,441.4
   28,472.1

      206.6
-26,676.2
-27,209.7

        0.0
        0.0

  150,854.7
        0.0

  150,854.7

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

-62,843.9
-64,100.8

        0.0
   66,690.5
   68,024.3

        0.0
        0.0

    7,770.0
        0.0

    7,770.0

OPERATING
EXPENSE

M$

-63.0
-1,232.6
7,064.6
5,681.1
4,866.1
4,820.4
6,657.8

16,962.0
45,666.7
45,767.4
13,272.3
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  149,462.8
        0.0

  149,462.8

           

           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

   33,967.8
   91,266.7
   49,255.9
   45,766.2
   41,576.5
   27,583.5
   22,545.7
   14,914.0
   48,662.2
   42,708.1

      310.0
-40,014.3
-40,814.6

        0.0
        0.0

  337,727.7
        0.0

  337,727.7

CUM
M$

   33,967.8
  125,234.5
  174,490.4
  220,256.5
  261,833.0
  289,416.6
  311,962.3
  326,876.3
  375,538.5
  418,246.6
  418,556.5
  378,542.2
  337,727.7
  337,727.7
  337,727.7

  337,727.7
  337,727.7
  337,727.7

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

   31,843.5
  110,894.6
  149,748.8
  182,282.5
  209,562.4
  226,031.1
  238,222.3
  245,649.3
  266,142.8
  282,329.6
  282,450.3
  269,169.9
  256,855.4
  256,855.4
  256,855.4

  256,855.4
  256,855.4
  256,855.4

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  293,865.1
  256,855.4
  226,362.9
  201,367.9
  180,806.2
  163,761.8
  149,499.6
  137,446.1
  127,158.4
  118,295.1
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    2,998.8
    5,538.1
    3,526.2
    1,985.7
    1,164.1
      695.7
      456.9
      323.6
      239.4
      179.4
       49.5
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   17,157.3
        0.0

   17,157.3
    3,057.9

   20,215.3

GAS
MMCF

   23,404.8
   29,941.0
   30,766.3
   30,283.1
   25,424.1
   18,060.6
   13,572.8
   10,546.6
    8,316.5
    6,616.1
    1,964.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  198,896.5
        0.0

  198,896.5
   57,902.7

  256,799.2

PROVED + PROBABLE (2P) RESERVES 

OIL
MBBL

    1,366.3
    2,892.6
    2,418.2
    1,444.2
      868.7
      521.1
      347.1
      251.2
      189.7
      144.1
       33.6
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   10,476.8
        0.0

   10,476.8

GAS
MMCF

   15,523.9
   15,083.4
   16,530.0
   16,831.5
   14,632.1
   10,383.1
    8,006.2
    6,459.0
    5,292.5
    4,365.2
    1,101.8

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  114,208.5
        0.0

  114,208.5

NGL
MBBL

      700.7
      824.6
      862.8
      857.7
      727.6
      516.7
      391.4
      307.7
      245.6
      197.7
       55.8
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    5,688.3
        0.0

    5,688.3

EQUIV
MBOE

    4,743.5
    6,317.8
    6,131.0
    5,203.9
    4,119.1
    2,827.9
    2,118.8
    1,672.5
    1,347.8
    1,094.5
      279.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   35,856.2
        0.0

   35,856.2

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     61.66
     64.06
     67.32
     71.63
     73.65
     75.86
     77.96
     81.42
     84.32
     87.55
     90.60
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     68.58
      0.00

     68.58

GAS
$/MCF

     4.615
     5.543
     5.787
     6.166
     6.281
     6.438
     6.581
     6.699
     6.819
     6.943
     7.113
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000

     5.986
     0.000
     5.986

NGL
$/BBL

     34.59
     36.02
     37.97
     40.50
     41.73
     43.09
     44.39
     46.47
     48.22
     50.17
     52.17
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     40.51
      0.00

     40.51

OIL
M$

   84,242.6
  185,304.3
  162,791.0
  103,448.3
   63,982.9
   39,527.7
   27,057.4
   20,453.3
   15,993.6
   12,619.3
    3,041.5

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  718,462.1
        0.0

  718,462.1

GAS
M$

   71,647.5
   83,614.1
   95,663.4

  103,789.4
   91,901.8
   66,850.8
   52,689.9
   43,268.9
   36,089.6
   30,306.8
    7,837.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  683,659.5
        0.0

  683,659.5

NGL
M$

   24,237.6
   29,704.8
   32,761.4
   34,737.9
   30,365.5
   22,267.3
   17,372.6
   14,298.0
   11,843.2
    9,920.7
    2,910.1

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  230,419.2
        0.0

  230,419.2

TOTAL
M$

  180,127.7
  298,623.2
  291,215.9
  241,975.6
  186,250.2
  128,645.8
   97,120.0
   73,020.3
   63,926.4
   52,846.8
   13,788.9

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

1,627,540.8
        0.0

1,627,540.8

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          8
          9

         10
          8
          6
          6
          6
          6
          6
          5
          4
          0
          0
          0
          0

NET

        6.7
        7.7
        8.7
        6.7
        4.7
        4.7
        4.7
        4.7
        4.7
        3.7
        2.7
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

   40,852.4
   46,381.1
   31,357.6
   20,336.2
   10,845.2
    7,303.9
    2,831.7
      206.6
-26,676.2
-27,209.7

        0.0
        0.0

  106,228.8
        0.0

  106,228.8

CAPITAL
COST

M$

   45,140.0
  139,230.0
   40,575.6

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  224,945.6
        0.0

  224,945.6

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   66,690.5
   68,024.3

        0.0
        0.0

  134,714.8
        0.0

  134,714.8

OPERATING
EXPENSE

M$

   58,338.9
   45,167.0
   58,830.1
   55,840.4
   53,781.2
   50,214.1
   46,006.2
   45,637.1
   45,666.7
   45,767.4
   13,272.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  518,521.7
        0.0

  518,521.7

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

   76,648.7
  114,226.1
  191,810.2
  145,282.8
   86,087.9
   47,074.1
   30,777.5
   16,537.9
   10,955.8
    4,247.6
      310.0
-40,014.3
-40,814.6

        0.0
        0.0

  643,129.9
        0.0

  643,129.9

CUM
M$

   76,648.7
  190,874.9
  382,685.1
  527,967.9
  614,055.8
  661,129.9
  691,907.5
  708,445.4
  719,401.2
  723,648.8
  723,958.8
  683,944.5
  643,129.9
  643,129.9
  643,129.9

  643,129.9
  643,129.9
  643,129.9

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

   72,008.2
  170,797.9
  322,011.1
  426,324.5
  482,797.8
  510,842.2
  527,517.4
  535,765.9
  540,686.7
  542,433.3
  542,554.1
  529,273.6
  516,959.1
  516,959.1
  516,959.1

  516,959.1
  516,959.1
  516,959.1

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  577,532.4
  516,959.1
  463,653.9
  417,648.5
  378,203.5
  344,391.6
  315,321.7
  290,213.3
  268,410.1
  249,370.1
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

POSSIBLE RESERVES

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

      527.7
    2,340.8
    1,835.1
    1,158.2
      759.3
      630.3
      429.8
      280.0
      202.1
      161.5
      219.3
      216.6
      173.1
       35.2
        0.0

    8,968.9
        0.0

    8,968.9
        0.0

    8,968.9

GAS
MMCF

    1,523.6
    1,088.0
      661.4
      685.9

    4,744.2
   11,606.3
   10,165.1
    7,873.3
    6,685.1
    5,903.0
    8,624.1
    9,044.1
    7,064.9
    1,381.4

        0.0

   77,050.3
        0.0

   77,050.3
        0.0

   77,050.3

OIL
MBBL

      223.0
      938.5
      961.8
      748.3
      542.1
      504.8
      352.2
      229.5
      167.9
      137.4
      192.2
      184.6
      158.4
       35.2
        0.0

    5,376.0
        0.0

    5,376.0

GAS
MMCF

      910.5
-91.9

-614.5
-581.6

2,934.5
8,606.4
7,332.3
5,433.2
4,536.0
4,009.8
6,143.1
6,329.1
5,393.8
1,186.6
        0.0

   51,527.3
        0.0

   51,527.3

NGL
MBBL

       41.9
       15.3

-0.9
0.4

      135.2
      358.3
      311.0
      237.2
      200.3
      177.1
      263.7
      275.1
      221.9
       45.4
        0.0

    2,282.1
        0.0

    2,282.1

EQUIV
MBOE

      422.0
      937.9
      855.0
      648.5

    1,183.3
    2,346.9
    1,927.4
    1,403.5
    1,150.3
    1,005.9
    1,515.1
    1,550.9
    1,310.2
      285.2

        0.0

   16,542.0
        0.0

   16,542.0

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     61.84
     64.29
     67.71
     72.38
     74.30
     75.87
     77.95
     81.50
     84.39
     87.71
     90.33
     92.91
     95.65
     99.07
      0.00

     73.94
      0.00

     73.94

GAS
$/MCF

     4.660
     3.141
     5.020
     4.919
     6.364
     6.414
     6.562
     6.692
     6.820
     6.949
     7.086
     7.237
     7.380
     7.523
     0.000

     6.855
     0.000
     6.855

NGL
$/BBL

     34.88
     40.23
-115.37
483.53
42.13
42.79
44.14
46.34
48.17
50.18
51.81
53.44
54.96
56.81

      0.00

     48.12
      0.00

     48.12

OIL
M$

   13,792.1
   60,333.6
   65,119.7
   54,161.6
   40,281.1
   38,294.8
   27,452.6
   18,707.0
   14,168.5
   12,054.3
   17,358.6
   17,149.2
   15,150.6
    3,489.7

        0.0

  397,513.5
        0.0

  397,513.5

GAS
M$

    4,243.0
-288.8

-3,084.3
-2,860.8
18,674.1
55,198.4
48,114.2
36,359.5
30,934.3
27,865.4
43,529.5
45,801.9
39,805.6
8,926.8
        0.0

  353,218.7
        0.0

  353,218.7

NGL
M$

    1,463.0
      614.0
       98.9

      214.7
    5,695.7

   15,332.6
   13,728.2
   10,990.4
    9,649.5
    8,887.8

   13,663.6
   14,702.3
   12,192.7
    2,580.5

        0.0

  109,813.9
        0.0

  109,813.9

TOTAL
M$

   19,498.1
   60,658.8
   62,134.3
   51,515.4
   59,650.9

  108,825.8
   89,295.0
   71,056.9
   54,752.4
   48,807.5
   74,551.8
   77,653.5
   67,148.9
   14,997.0

        0.0

  860,546.2
        0.0

  860,546.2

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          0
          1
          2
          2
          0
          0
          0
          0
          1
          2
          4
          4
          2
          0

NET

        0.0
        0.0
        1.0
        2.0
        2.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        1.0
        2.0
        2.7
        2.7
        2.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0

   37,894.1
   44,577.7
   25,985.1
   39,068.7
   30,789.7
   24,851.4
   19,013.8
   16,755.9
   14,301.9
   37,154.3
   31,758.0

       76.8
-28,309.0

  293,918.4
-28,875.2
265,043.3

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

-66,690.5
-68,024.3

        0.0
   70,772.5

-63,942.3
72,187.9
8,245.6

OPERATING
EXPENSE

M$

-1,330.9
-9,425.7
-6,092.5
3,287.3
9,766.4

11,141.7
12,188.3
8,724.3
7,217.9
6,917.7

38,796.9
51,458.3
55,778.1
14,805.1
        0.0

  203,232.9
        0.0

  203,232.9

           

           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

   20,829.0
   70,084.5
   30,332.7
    3,650.4

   23,899.4
   58,615.3
   46,317.0
   37,481.2
   28,520.7
   25,133.9
   21,452.9
   55,731.4
   47,637.0

      115.2
-42,463.5

  427,337.2
-43,312.8
384,024.4

CUM
M$

   20,829.0
   90,913.6

  121,246.3
  124,896.7
  148,796.1
  207,411.4
  253,728.4
  291,209.6
  319,730.3
  344,864.1
  366,317.0
  422,048.5
  469,685.5
  469,800.6
  427,337.2

  427,337.2
  384,024.4
  384,024.4

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

   19,846.4
   80,138.1

  104,057.8
  106,921.9
  122,072.4
  156,688.9
  181,762.2
  200,077.8
  212,798.9
  222,986.6
  230,906.7
  249,466.8
  263,922.9
  263,956.8
  252,797.0

  252,797.0
  242,448.8
  242,448.8

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  301,779.1
  242,448.8
  199,414.7
  167,744.5
  144,001.6
  125,842.8
  111,674.9
  100,406.9
   91,283.1
   83,772.5
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    3,526.5
    7,878.9
    5,361.3
    3,143.9
    1,923.4
    1,326.0
      886.6
      603.7
      441.5
      340.9
      268.8
      216.6
      173.1
       35.2
        0.0

   26,126.3
        0.0

   26,126.3
    3,057.9

   29,184.2

GAS
MMCF

   24,928.4
   31,028.9
   31,427.7
   30,969.1
   30,168.3
   29,667.0
   23,737.9
   18,419.9
   15,001.6
   12,519.1
   10,588.5
    9,044.1
    7,064.9
    1,381.4

        0.0

  275,946.8
        0.0

  275,946.8
   57,902.7

  333,849.5

PROVED + PROBABLE + POSSIBLE (3P) RESERVES 

OIL
MBBL

    1,589.3
    3,831.1
    3,380.0
    2,192.5
    1,410.8
    1,025.8
      699.3
      480.8
      357.6
      281.6
      225.7
      184.6
      158.4
       35.2
        0.0

   15,852.7
        0.0

   15,852.7

GAS
MMCF

   16,434.4
   14,991.4
   15,915.5
   16,249.9
   17,566.6
   18,989.5
   15,338.5
   11,892.2
    9,828.5
    8,375.0
    7,244.9
    6,329.1
    5,393.8
    1,186.6

        0.0

  165,735.9
        0.0

  165,735.9

NGL
MBBL

      742.6
      839.8
      862.0
      858.1
      862.8
      875.0
      702.4
      544.9
      446.0
      374.8
      319.5
      275.1
      221.9
       45.4
        0.0

    7,970.3
        0.0

    7,970.3

EQUIV
MBOE

    5,165.5
    7,255.7
    6,986.0
    5,852.3
    5,302.4
    5,174.9
    4,046.2
    3,076.0
    2,498.1
    2,100.4
    1,794.4
    1,550.9
    1,310.2
      285.2

        0.0

   52,398.2
        0.0

   52,398.2

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     61.68
     64.12
     67.43
     71.89
     73.90
     75.86
     77.95
     81.46
     84.36
     87.63
     90.37
     92.91
     95.65
     99.07
      0.00

     70.40
      0.00

     70.40

GAS
$/MCF

     4.618
     5.558
     5.817
     6.211
     6.295
     6.427
     6.572
     6.696
     6.819
     6.946
     7.090
     7.237
     7.380
     7.523
     0.000

     6.256
     0.000
     6.256

NGL
$/BBL

     34.61
     36.10
     38.12
     40.73
     41.80
     42.97
     44.28
     46.41
     48.19
     50.18
     51.87
     53.44
     54.96
     56.81
      0.00

     42.69
      0.00

     42.69

OIL
M$

   98,034.7
  245,637.9
  227,910.8
  157,609.9
  104,264.0
   77,822.6
   54,510.0
   39,160.4
   30,162.2
   24,673.6
   20,400.1
   17,149.2
   15,150.6
    3,489.7

        0.0

1,115,975.6
        0.0

1,115,975.6

GAS
M$

   75,890.5
   83,325.2
   92,579.1

  100,928.6
  110,575.8
  122,049.2
  100,804.2
   79,628.4
   67,023.9
   58,172.2
   51,366.8
   45,801.9
   39,805.6
    8,926.8

        0.0

1,036,878.3
        0.0

1,036,878.3

NGL
M$

   25,700.6
   30,318.8
   32,860.4
   34,952.5
   36,061.2
   37,599.9
   31,100.8
   25,288.4
   21,492.7
   18,808.5
   16,573.8
   14,702.3
   12,192.7
    2,580.5

        0.0

  340,233.2
        0.0

  340,233.2

TOTAL
M$

  199,625.8
  359,282.0
  353,350.2
  293,491.0
  245,901.1
  237,471.6
  186,415.0
  144,077.2
  118,678.8
  101,654.3
   88,340.7
   77,653.5
   67,148.9
   14,997.0

        0.0

2,488,087.0
        0.0

2,488,087.0

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          8
          9

         11
         10
          8
          6
          6
          6
          6
          6
          6
          4
          4
          2
          0

NET

        6.7
        7.7
        9.7
        8.7
        6.7
        4.7
        4.7
        4.7
        4.7
        4.7
        4.7
        2.7
        2.7
        2.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0

   37,894.1
   85,430.1
   72,366.1
   70,426.4
   51,125.9
   35,696.6
   26,317.7
   19,587.7
   14,508.6
   10,478.1
    4,548.3

       76.8
-28,309.0

  400,147.3
-28,875.2
371,272.1

CAPITAL
COST

M$

   45,140.0
  139,230.0
   40,575.6

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  224,945.6
        0.0

  224,945.6

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   70,772.5

   70,772.5
   72,187.9

  142,960.4

OPERATING
EXPENSE

M$

   57,008.0
   35,741.3
   52,737.6
   59,127.7
   63,547.6
   61,355.8
   58,194.6
   54,361.4
   52,884.6
   52,685.1
   52,069.3
   51,458.3
   55,778.1
   14,805.1

        0.0

  721,754.6
        0.0

  721,754.6

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

   97,477.8
  184,310.7
  222,142.9
  148,933.2
  109,987.3
  105,689.4
   77,094.6
   54,019.1
   39,476.5
   29,381.5
   21,762.9
   15,717.1
    6,822.5
      115.2
-42,463.5

1,070,467.1
-43,312.8

1,027,154.3

CUM
M$

   97,477.8
  281,788.5
  503,931.4
  652,864.6
  762,851.9
  868,541.3
  945,635.8
  999,655.0

1,039,131.5
1,068,513.0
1,090,275.8
1,105,992.9
1,112,815.4
1,112,930.5
1,070,467.1

1,070,467.1
1,027,154.3
1,027,154.3

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

   91,854.6
  250,935.9
  426,068.9
  533,246.4
  604,870.2
  667,531.2
  709,279.6
  735,843.7
  753,485.6
  765,419.9
  773,460.7
  778,740.5
  780,882.0
  780,915.9
  769,756.1

  769,756.1
  759,407.9
  759,407.9

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  879,311.5
  759,407.9
  663,068.6
  585,393.0
  522,205.1
  470,234.4
  426,996.6
  390,620.3
  359,693.3
  333,142.6
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All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    6,905.6
    6,794.0
    7,001.7
    5,272.7
    3,945.9
    2,846.7
    1,306.1
      441.0
      368.4
      163.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   35,045.5
        0.0

   35,045.5
  554,530.4
  589,576.0

GAS
MMCF

   25,357.5
   22,357.5
   15,745.1
   10,665.6
    4,886.5
      661.6
      292.5
      235.9
      197.1
       87.4
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   80,486.8
        0.0

   80,486.8
  612,348.0
  692,834.8

OIL
MBBL

    2,789.3
    2,865.5
    3,059.2
    2,193.2
    1,435.8
      942.4
      512.8
      270.5
      226.0
      100.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   14,395.0
        0.0

   14,395.0

GAS
MMCF

   13,794.7
   11,740.2
    8,307.8
    5,715.7
    2,774.0
      354.9
      120.6
       97.3
       81.2
       36.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   43,022.4
        0.0

   43,022.4

NGL
MBBL

      233.8
      195.7
      146.0
      109.1
       51.4
        3.8
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      739.8
        0.0

      739.8

EQUIV
MBOE

    5,401.4
    5,085.4
    4,637.6
    3,287.8
    1,965.4
    1,007.5
      533.6
      287.3
      240.0
      106.5

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   22,552.5
        0.0

   22,552.5

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     62.21
     64.04
     66.88
     71.48
     73.06
     74.68
     77.18
     81.20
     84.40
     87.97
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     68.29
      0.00

     68.29

GAS
$/MCF

     4.255
     5.181
     6.007
     6.245
     6.377
     7.361
     8.953
     9.117
     9.283
     9.453
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000

     5.311
     0.000
     5.311

NGL
$/BBL

     31.75
     33.54
     35.58
     38.25
     37.68
     34.22
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     34.36
      0.00

     34.36

OIL
M$

  173,508.7
  183,499.1
  204,599.4
  156,762.6
  104,895.9
   70,380.5
   39,581.7
   21,964.9
   19,073.0
    8,820.1

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  983,086.0
        0.0

  983,086.0

GAS
M$

   58,697.0
   60,823.2
   49,904.1
   35,692.6
   17,689.6
    2,612.2
    1,079.4
      886.7
      754.2
      340.8

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  228,479.7
        0.0

  228,479.7

NGL
M$

    7,422.6
    6,564.5
    5,195.4
    4,172.5
    1,935.6
      131.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   25,421.6
        0.0

   25,421.6

TOTAL
M$

  239,628.2
  250,886.9
  259,698.9
  196,627.7
  124,521.1
   73,123.6
   40,661.1
   22,851.6
   19,827.2
    9,160.8

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

1,236,987.3
        0.0

1,236,987.3

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

         42
         41
         44
         43
         45
         41
         40
          2
          2
          2
          0
          0
          0
          0
          0

NET

       12.2
       11.9
       12.6
       12.4
       12.9
       10.9
       10.1
        1.2
        1.2
        1.2
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      994.7
-595.6

-10,646.8
-24,535.0
-20,845.0
-24,252.6
-12,033.9

        0.0
        0.0
        0.0

-91,914.2
        0.0

-91,914.2

CAPITAL
COST

M$

   15,633.9
    5,237.1

   13,308.5
    9,091.8
    5,434.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   48,705.7
        0.0

   48,705.7

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   10,854.5
   11,071.6
   40,633.7
   62,881.6
   52,390.0
   60,631.5
   30,084.9

        0.0
        0.0
        0.0

  268,547.7
        0.0

  268,547.7

OPERATING
EXPENSE

M$

  123,671.9
  114,160.0
  112,585.3
  106,818.2
   79,974.9
   51,219.2
   31,574.8
   17,707.3
   18,283.2
    8,883.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  664,878.1
        0.0

  664,878.1

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  100,322.3
  131,489.8
  133,805.2
   80,717.7
   39,111.8
   10,055.2

-1,389.6
-24,842.6
-36,802.5
-31,267.5
-36,378.9
-18,050.9

        0.0
        0.0
        0.0

  346,770.1
        0.0

  346,770.1

CUM
M$

  100,322.3
  231,812.2
  365,617.4
  446,335.1
  485,446.9
  495,502.1
  494,112.5
  469,269.9
  432,467.4
  401,199.9
  364,821.0
  346,770.1
  346,770.1
  346,770.1
  346,770.1

  346,770.1
  346,770.1
  346,770.1

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

   95,787.3
  209,821.7
  315,256.9
  373,487.1
  399,131.6
  405,097.7
  404,314.3
  391,939.6
  375,698.3
  363,224.3
  349,994.8
  344,221.2
  344,221.2
  344,221.2
  344,221.2

  344,221.2
  344,221.2
  344,221.2

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  352,197.3
  344,221.2
  330,235.2
  313,990.7
  297,379.7
  281,329.2
  266,260.1
  252,328.3
  239,552.7
  227,884.3
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

PROBABLE RESERVES

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    1,034.1
    1,443.5
    1,687.8
    3,485.7
    3,394.8
    2,734.3
    2,872.8
    2,695.9
    2,304.5
    2,186.4
      936.6
      464.1
      280.6

        0.0
        0.0

   25,521.2
        0.0

   25,521.2
        0.0

   25,521.2

GAS
MMCF

    2,379.8
      921.2

    3,112.3
    5,349.4
    8,060.0
    9,341.0
    5,718.7
    2,000.7
      540.8
      188.1
      237.8
      208.9
      126.3

        0.0
        0.0

   38,184.8
        0.0

   38,184.8
        0.0

   38,184.8

OIL
MBBL

      411.3
      609.1
      712.2

    1,823.7
    1,666.5
    1,283.3
    1,079.7
      847.3
      684.9
      681.4
      419.5
      284.7
      172.1

        0.0
        0.0

   10,675.7
        0.0

   10,675.7

GAS
MMCF

    1,312.8
      908.2

    1,864.1
    2,800.5
    4,117.5
    5,010.9
    3,232.4
    1,365.0
      343.9
       77.5
       98.0
       86.1
       52.1
        0.0
        0.0

   21,269.1
        0.0

   21,269.1

NGL
MBBL

       30.4
       48.5
       50.4
       50.3
       80.0

      100.0
       63.7
       25.2
        5.6
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      454.1
        0.0

      454.1

EQUIV
MBOE

      668.0
      814.1

    1,084.0
    2,356.9
    2,456.3
    2,247.2
    1,700.7
    1,107.9
      749.9
      694.8
      436.4
      299.6
      181.1

        0.0
        0.0

   14,796.9
        0.0

   14,796.9

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     62.72
     64.82
     67.70
     70.98
     74.20
     77.34
     78.64
     80.80
     83.95
     87.56
     90.88
     93.91
     96.87
      0.00
      0.00

     76.61
      0.00

     76.61

GAS
$/MCF

     4.879
     7.962
     5.030
     6.375
     6.403
     6.462
     6.580
     6.635
     7.039
     9.453
     9.647
     9.843

    10.044
     0.000
     0.000

     6.366
     0.000
     6.366

NGL
$/BBL

     33.68
     34.71
     36.16
     38.42
     41.00
     41.20
     40.94
     37.02
     38.47
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     38.80
      0.00

     38.80

OIL
M$

   25,792.2
   39,481.2
   48,216.5

  129,438.8
  123,648.8
   99,243.6
   84,909.9
   68,465.2
   57,499.5
   59,663.5
   38,128.8
   26,739.0
   16,674.1

        0.0
        0.0

  817,901.3
        0.0

  817,901.3

GAS
M$

    6,404.7
    7,230.9
    9,376.7

   17,852.8
   26,364.7
   32,378.7
   21,268.3
    9,057.5
    2,420.8
      733.0
      945.5
      847.5
      522.8

        0.0
        0.0

  135,403.9
        0.0

  135,403.9

NGL
M$

    1,022.7
    1,682.1
    1,823.6
    1,933.9
    3,278.3
    4,120.1
    2,607.3
      931.9
      216.8

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   17,616.7
        0.0

   17,616.7

TOTAL
M$

   33,219.5
   48,394.3
   59,416.8

  149,225.6
  153,291.8
  135,742.3
  108,785.6
   78,454.6
   60,137.2
   60,396.5
   39,074.3
   27,586.6
   17,196.9

        0.0
        0.0

  970,922.0
        0.0

  970,922.0

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          0
          0
          1
          2
          6
          6

         41
         41
         40
         42
          2
          2
          0
          0

NET

        0.0
        0.0
        0.0
        0.2
        0.5
        2.5
        2.7

       10.1
       10.1
        9.4

       10.6
        1.2
        1.2
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

   47,356.9
   53,229.5
   35,952.1
   20,038.6
   18,256.7
   27,174.3
   20,736.6
   12,675.9

-8,405.7
-22,051.1
-25,737.1
-16,596.0

  162,630.8
        0.0

  162,630.8

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

-10,854.5
-11,071.6
-29,340.7
-51,362.7
-40,640.7
-26,346.1
24,421.7
55,596.6
64,342.6
41,490.0

16,234.7
0.0

16,234.7

OPERATING
EXPENSE

M$

    1,322.1
    1,208.9
    4,261.5

   14,171.8
   40,374.8
   65,235.3
   69,003.2
   53,091.6
   43,564.1
   49,195.7
   33,730.5
   24,179.1
   16,728.1

        0.0
        0.0

  416,066.6
        0.0

  416,066.6

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

   31,897.4
   47,185.4
   55,155.3
   87,696.8
   59,687.5
   45,409.4
   30,815.4
   36,447.0
   40,761.5
   31,104.9
   19,013.9
-12,608.5
-33,076.7
-38,605.6
-24,894.0

  375,989.8
        0.0

  375,989.8

CUM
M$

   31,897.4
   79,082.8

  134,238.1
  221,934.9
  281,622.5
  327,031.9
  357,847.3
  394,294.3
  435,055.8
  466,160.7
  485,174.6
  472,566.1
  439,489.4
  400,883.8
  375,989.8

  375,989.8
  375,989.8
  375,989.8

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

   30,270.7
   71,225.9

  114,448.5
  177,066.3
  216,161.9
  243,297.4
  260,064.1
  278,248.5
  296,351.4
  308,844.0
  315,980.5
  311,428.1
  301,301.7
  290,589.0
  284,124.9

  284,124.9
  284,124.9
  284,124.9

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  328,324.0
  284,124.9
  246,319.6
  214,939.5
  189,136.6
  167,915.4
  150,376.7
  135,777.3
  123,525.1
  113,156.0
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    7,939.7
    8,237.5
    8,689.5
    8,758.4
    7,340.7
    5,581.0
    4,178.9
    3,136.8
    2,672.9
    2,349.9
      936.6
      464.1
      280.6

        0.0
        0.0

   60,566.7
        0.0

   60,566.7
  554,530.4
  615,097.1

GAS
MMCF

   27,737.3
   23,278.7
   18,857.4
   16,015.0
   12,946.5
   10,002.7
    6,011.2
    2,236.6
      737.9
      275.5
      237.8
      208.9
      126.3

        0.0
        0.0

  118,671.6
        0.0

  118,671.6
  612,348.0
  731,019.6

PROVED + PROBABLE (2P) RESERVES 

OIL
MBBL

    3,200.5
    3,474.6
    3,771.4
    4,017.0
    3,102.2
    2,225.7
    1,592.5
    1,117.8
      910.9
      781.7
      419.5
      284.7
      172.1

        0.0
        0.0

   25,070.8
        0.0

   25,070.8

GAS
MMCF

   15,107.5
   12,648.3
   10,171.8
    8,516.2
    6,891.5
    5,365.8
    3,353.0
    1,462.3
      425.2
      113.6
       98.0
       86.1
       52.1
        0.0
        0.0

   64,291.4
        0.0

   64,291.4

NGL
MBBL

      264.1
      244.2
      196.4
      159.4
      131.3
      103.8
       63.7
       25.2
        5.6
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    1,193.8
        0.0

    1,193.8

EQUIV
MBOE

    6,069.4
    5,899.5
    5,721.6
    5,644.7
    4,421.7
    3,254.7
    2,234.3
    1,395.1
      989.9
      801.3
      436.4
      299.6
      181.1

        0.0
        0.0

   37,349.3
        0.0

   37,349.3

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     62.27
     64.17
     67.04
     71.25
     73.67
     76.21
     78.17
     80.90
     84.06
     87.61
     90.88
     93.91
     96.87
      0.00
      0.00

     71.84
      0.00

     71.84

GAS
$/MCF

     4.309
     5.380
     5.828
     6.287
     6.393
     6.521
     6.665
     6.800
     7.468
     9.453
     9.647
     9.843

    10.044
     0.000
     0.000

     5.660
     0.000
     5.660

NGL
$/BBL

     31.97
     33.77
     35.73
     38.30
     39.70
     40.94
     40.94
     37.02
     38.47
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     36.05
      0.00

     36.05

OIL
M$

  199,300.9
  222,980.4
  252,816.0
  286,201.4
  228,544.7
  169,624.0
  124,491.7
   90,430.2
   76,572.6
   68,483.6
   38,128.8
   26,739.0
   16,674.1

        0.0
        0.0

1,800,987.3
        0.0

1,800,987.3

GAS
M$

   65,101.6
   68,054.2
   59,280.7
   53,545.4
   44,054.4
   34,990.9
   22,347.7
    9,944.2
    3,175.0
    1,073.7
      945.5
      847.5
      522.8

        0.0
        0.0

  363,883.7
        0.0

  363,883.7

NGL
M$

    8,445.3
    8,246.6
    7,019.1
    6,106.4
    5,213.9
    4,251.0
    2,607.3
      931.9
      216.8

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   43,038.3
        0.0

   43,038.3

TOTAL
M$

  272,847.7
  299,281.2
  319,115.8
  345,853.3
  277,812.9
  208,866.0
  149,446.7
  101,306.2
   79,964.4
   69,557.3
   39,074.3
   27,586.6
   17,196.9

        0.0
        0.0

2,207,909.3
        0.0

2,207,909.3

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

         42
         41
         44
         44
         47
         47
         46
         43
         43
         42
         42
          2
          2
          0
          0

NET

       12.2
       11.9
       12.6
       12.6
       13.3
       13.3
       12.8
       11.3
       11.3
       10.6
       10.6
        1.2
        1.2
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

   47,356.9
   53,229.5
   36,946.8
   19,443.0
    7,609.9
    2,639.3

-108.4
-11,576.7
-20,439.6
-22,051.1
-25,737.1
-16,596.0

70,716.6
0.0

70,716.6

CAPITAL
COST

M$

   15,633.9
    5,237.1

   13,308.5
    9,091.8
    5,434.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   48,705.7
        0.0

   48,705.7

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   11,293.0
   11,518.9
   11,749.3
   34,285.4
   54,506.5
   55,596.6
   64,342.6
   41,490.0

  284,782.3
        0.0

  284,782.3

OPERATING
EXPENSE

M$

  124,994.1
  115,368.9
  116,846.8
  120,990.1
  120,349.6
  116,454.4
  100,577.9
   70,798.9
   61,847.3
   58,079.1
   33,730.5
   24,179.1
   16,728.1

        0.0
        0.0

1,080,944.8
        0.0

1,080,944.8

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  132,219.8
  178,675.2
  188,960.5
  168,414.5
   98,799.4
   55,464.7
   29,425.8
   11,604.4
    3,959.0

-162.6
-17,365.0
-30,659.4
-33,076.7
-38,605.6
-24,894.0

  722,759.9
        0.0

  722,759.9

CUM
M$

  132,219.8
  310,895.0
  499,855.5
  668,270.0
  767,069.4
  822,534.1
  851,959.8
  863,564.2
  867,523.2
  867,360.6
  849,995.6
  819,336.2
  786,259.4
  747,653.9
  722,759.9

  722,759.9
  722,759.9
  722,759.9

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

  126,057.9
  281,047.6
  429,705.4
  550,553.5
  615,293.5
  648,395.1
  664,378.4
  670,188.0
  672,049.8
  672,068.3
  665,975.3
  655,649.3
  645,522.9
  634,810.2
  628,346.1

  628,346.1
  628,346.1
  628,346.1

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  680,521.2
  628,346.1
  576,554.8
  528,930.2
  486,516.2
  449,244.5
  416,636.8
  388,105.6
  363,077.8
  341,040.3
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

POSSIBLE RESERVES

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

      845.0
    1,054.1
    1,276.7
    1,514.6
    4,403.9
    3,244.9
    2,147.9
    2,055.3
    1,796.4
    1,101.2
    2,060.9
    2,209.8
    2,174.7
    2,266.6
    2,100.4

   30,252.3
    1,340.3

   31,592.5
        0.0

   31,592.5

GAS
MMCF

    1,491.7
    2,341.8
    3,387.1
    3,205.0
    4,206.6
    3,997.6
    4,811.8
    6,848.1
    6,946.1
    2,778.7
    1,413.0
      120.4
      162.0
      256.2
      230.2

   42,196.3
       89.4

   42,285.7
        0.0

   42,285.7

OIL
MBBL

      304.6
      393.2
      475.8
      636.1

    2,364.7
    1,678.1
    1,008.3
      926.4
      795.8
      443.0
      601.0
      587.8
      618.5
      722.3
      664.0

   12,219.6
      380.5

   12,600.0

GAS
MMCF

      836.3
    1,256.1
    1,744.3
    1,652.7
    2,045.6
    1,987.3
    2,420.3
    3,409.7
    3,714.1
    1,748.1
      955.6
       49.6
       66.8

      105.6
       94.9

   22,087.1
       36.9

   22,124.0

NGL
MBBL

       22.3
       28.0
       33.8
       30.0
       26.6
       30.8
       45.6
       68.4
       74.3
       33.1
       17.4
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      410.4
        0.0

      410.4

EQUIV
MBOE

      471.1
      637.8
      810.4
      951.1

    2,744.0
    2,051.5
    1,471.2
    1,582.7
    1,510.5
      777.4
      783.2
      596.3
      630.0
      740.5
      680.4

   16,438.1
      386.8

   16,824.9

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     62.91
     64.60
     67.92
     71.55
     72.87
     75.51
     78.89
     84.03
     87.23
     88.55
     90.58
     93.36
     96.38

    100.18
    103.99

     81.65
    106.80
     82.41

GAS
$/MCF

     5.240
     5.790
     5.863
     6.372
     7.079
     6.988
     6.803
     6.826
     6.869
     6.919
     7.061
     9.843

    10.044
    10.249
    10.458

     6.706
    10.671
     6.712

NGL
$/BBL

     34.25
     35.03
     36.92
     38.95
     39.79
     41.61
     43.98
     46.88
     46.44
     42.78
     41.49
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     42.17
      0.00

     42.17

OIL
M$

   19,162.9
   25,399.6
   32,318.8
   45,511.4

  172,318.6
  126,709.5
   79,548.9
   77,848.3
   69,413.7
   39,221.9
   54,436.2
   54,870.1
   59,608.6
   72,361.1
   69,049.5

  997,779.4
   40,631.3

1,038,410.8

GAS
M$

    4,382.1
    7,272.3

   10,226.8
   10,530.9
   14,480.1
   13,887.2
   16,465.5
   23,273.5
   25,512.0
   12,096.1
    6,747.7
      488.5
      671.0

    1,082.3
      992.6

  148,108.6
      393.3

  148,501.9

NGL
M$

      764.6
      981.9

    1,249.5
    1,169.8
    1,058.2
    1,281.4
    2,005.6
    3,206.2
    3,452.4
    1,415.0
      721.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   17,306.0
        0.0

   17,306.0

TOTAL
M$

   24,309.6
   33,653.8
   43,795.1
   57,212.1

  187,857.0
  141,878.1
   98,020.0

  104,328.0
   98,378.1
   52,733.0
   61,905.3
   55,358.7
   60,279.6
   73,443.4
   70,042.1

1,163,194.0
   41,024.6

1,204,218.6

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          1
          0
          0
          0
          0
          1
          4
          4
          4
          1

         40
         40
         42
         42

NET

        0.0
        0.2
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.5
        2.0
        2.0
        2.2
        0.7
        9.4
        9.4

       10.6
       10.6

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0

   33,486.7
   50,758.4
   76,952.5
   51,592.1
   29,047.9
   25,026.7
   19,257.1
   15,037.7
   17,064.8
   23,232.8
   22,027.3
   14,697.6
    8,496.4

  386,678.0
-83,865.0
302,813.1

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

-11,293.0
-11,518.9
-11,749.3
-22,301.2
-42,282.6
-43,128.2
-27,958.7
-17,350.4

 -187,582.3
210,625.3
23,043.0

OPERATING
EXPENSE

M$

    1,101.7
    1,358.8
    2,963.2
    3,820.7

   11,843.7
   12,879.5
   25,276.6
   52,810.2
   61,754.4
   26,888.1
   41,544.4
   39,559.3
   48,339.6
   64,657.9
   66,151.6

  460,949.7
   40,061.8

  501,011.5

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

   23,207.9
   32,295.0
    7,345.2
    2,633.0

   99,060.8
   77,406.5
   43,695.5
   37,784.1
   28,885.6
   22,556.5
   25,597.2
   34,849.2
   33,041.0
   22,046.5
   12,744.6

  503,148.5
 -125,797.5

377,351.1

CUM
M$

   23,207.9
   55,502.9
   62,848.1
   65,481.1

  164,541.9
  241,948.4
  285,643.9
  323,428.0
  352,313.6
  374,870.1
  400,467.3
  435,316.5
  468,357.5
  490,403.9
  503,148.5

  503,148.5
  377,351.1
  377,351.1

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

   22,049.7
   50,035.7
   55,789.6
   57,391.5

  121,341.7
  167,682.2
  191,373.9
  209,865.4
  222,731.6
  231,818.0
  240,810.2
  252,410.2
  262,405.0
  268,610.1
  272,201.0

  272,201.0
  249,024.6
  249,024.6

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  309,345.4
  249,024.6
  201,620.3
  165,605.1
  138,353.0
  117,567.7
  101,510.8
   88,926.5
   78,918.9
   70,848.1
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    8,784.6
    9,291.7
    9,966.2

   10,273.0
   11,744.6
    8,825.8
    6,326.8
    5,192.1
    4,469.2
    3,451.0
    2,997.6
    2,673.9
    2,455.3
    2,266.6
    2,100.4

   90,819.0
    1,340.3

   92,159.3
  554,530.4
  646,689.7

GAS
MMCF

   29,229.0
   25,620.5
   22,244.5
   19,220.0
   17,153.0
   14,000.2
   10,822.9
    9,084.8
    7,684.0
    3,054.2
    1,650.8
      329.3
      288.3
      256.2
      230.2

  160,867.9
       89.4

  160,957.3
  612,348.0
  773,305.3

PROVED + PROBABLE + POSSIBLE (3P) RESERVES 

OIL
MBBL

    3,505.1
    3,867.8
    4,247.2
    4,653.1
    5,466.9
    3,903.8
    2,600.8
    2,044.3
    1,706.7
    1,224.6
    1,020.5
      872.5
      790.6
      722.3
      664.0

   37,290.3
      380.5

   37,670.8

GAS
MMCF

   15,943.8
   13,904.4
   11,916.1
   10,168.9
    8,937.1
    7,353.2
    5,773.3
    4,872.0
    4,139.3
    1,861.7
    1,053.6
      135.7
      118.9
      105.6
       94.9

   86,378.5
       36.9

   86,415.4

NGL
MBBL

      286.5
      272.2
      230.3
      189.5
      157.9
      134.6
      109.3
       93.6
       80.0
       33.1
       17.4
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    1,604.3
        0.0

    1,604.3

EQUIV
MBOE

    6,540.5
    6,537.3
    6,532.0
    6,595.8
    7,165.7
    5,306.2
    3,705.5
    2,977.8
    2,500.3
    1,578.7
    1,219.6
      895.9
      811.1
      740.5
      680.4

   53,787.4
      386.8

   54,174.3

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     62.33
     64.22
     67.14
     71.29
     73.33
     75.91
     78.45
     82.32
     85.54
     87.95
     90.70
     93.54
     96.49

    100.18
    103.99

     75.05
    106.80
     75.37

GAS
$/MCF

     4.358
     5.417
     5.833
     6.301
     6.550
     6.647
     6.723
     6.818
     6.930
     7.074
     7.302
     9.843

    10.044
    10.249
    10.458

     5.927
    10.671
     5.929

NGL
$/BBL

     32.15
     33.90
     35.91
     38.40
     39.72
     41.10
     42.21
     44.23
     45.88
     42.78
     41.49
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     37.62
      0.00

     37.62

OIL
M$

  218,463.8
  248,380.0
  285,134.8
  331,712.9
  400,863.3
  296,333.6
  204,040.6
  168,278.5
  145,986.3
  107,705.5
   92,565.0
   81,609.1
   76,282.7
   72,361.1
   69,049.5

2,798,766.7
   40,631.3

2,839,398.0

GAS
M$

   69,483.7
   75,326.5
   69,507.6
   64,076.4
   58,534.5
   48,878.1
   38,813.2
   33,217.6
   28,687.0
   13,169.8
    7,693.2
    1,336.1
    1,193.8
    1,082.3
      992.6

  511,992.3
      393.3

  512,385.6

NGL
M$

    9,209.9
    9,228.5
    8,268.6
    7,276.2
    6,272.1
    5,532.4
    4,613.0
    4,138.1
    3,669.3
    1,415.0
      721.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   60,344.3
        0.0

   60,344.3

TOTAL
M$

  297,157.4
  332,935.0
  362,910.9
  403,065.4
  465,669.9
  350,744.1
  247,466.8
  205,634.2
  178,342.5
  122,290.3
  100,979.6
   82,945.2
   77,476.5
   73,443.4
   70,042.1

3,371,103.3
   41,024.6

3,412,127.9

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

         42
         42
         44
         44
         47
         47
         47
         47
         47
         46
         43
         42
         42
         42
         42

NET

       12.2
       12.2
       12.6
       12.6
       13.3
       13.3
       13.3
       13.3
       13.3
       12.8
       11.3
       10.6
       10.6
       10.6
       10.6

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0

   33,486.7
   98,115.2

  130,182.1
   88,539.0
   48,491.0
   32,636.7
   21,896.4
   14,929.3
    5,488.2
    2,793.2

-23.8
-11,039.4
-8,099.6

  457,394.7
-83,865.0
373,529.7

CAPITAL
COST

M$

   15,633.9
    5,237.1

   13,308.5
    9,091.8
    5,434.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   48,705.7
        0.0

   48,705.7

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   11,984.2
   12,223.9
   12,468.4
   36,384.0
   24,139.5

   97,200.1
  210,625.3
  307,825.3

OPERATING
EXPENSE

M$

  126,095.8
  116,727.7
  119,810.0
  124,810.8
  132,193.3
  129,334.0
  125,854.5
  123,609.0
  123,601.6
   84,967.2
   75,274.9
   63,738.3
   65,067.7
   64,657.9
   66,151.6

1,541,894.5
   40,061.8

1,581,956.3

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  155,427.7
  210,970.2
  196,305.7
  171,047.5
  197,860.1
  132,871.2
   73,121.3
   49,388.5
   32,844.5
   22,393.9
    8,232.2
    4,189.8

-35.8
-16,559.1
-12,149.4

1,225,908.4
-125,797.5

1,100,110.9

CUM
M$

  155,427.7
  366,397.9
  562,703.6
  733,751.1
  931,611.3

1,064,482.4
1,137,603.7
1,186,992.2
1,219,836.8
1,242,230.7
1,250,462.9
1,254,652.7
1,254,616.9
1,238,057.8
1,225,908.4

1,225,908.4
1,100,110.9
1,100,110.9

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

  148,107.7
  331,083.3
  485,495.0
  607,945.0
  736,635.2
  816,077.3
  855,752.3
  880,053.4
  894,781.4
  903,886.3
  906,785.5
  908,059.5
  907,927.8
  903,420.3
  900,547.1

  900,547.1
  877,370.7
  877,370.7

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  989,866.7
  877,370.7
  778,175.2
  694,535.3
  624,869.2
  566,812.2
  518,147.6
  477,032.1
  441,996.7
  411,888.4
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

   27,897.4
   23,991.6
   18,532.3
   14,898.3
   11,715.6
    9,936.2
    9,123.7
    7,215.8
    4,720.8
    3,330.3
    2,785.2
    2,436.9
    2,208.4
    2,070.7
    1,943.1

  142,806.4
    7,996.8

  150,803.2
  975,775.1

1,126,578.4

GAS
MMCF

  201,419.4
  176,154.0
  166,455.4
  137,218.1
  112,957.6
   99,398.9
   90,109.5
   71,678.3
   40,989.4
   26,199.6
   22,014.0
   18,830.2
   16,827.9
   15,720.2
   14,699.2

1,210,671.7
   59,700.3

1,270,372.0
6,977,481.4
8,247,853.4

OIL
MBBL

    2,321.9
    1,724.4
    1,270.8
    1,035.7
      782.2
      622.9
      539.7
      429.0
      179.3
       87.7
       70.4
       61.6
       55.8
       52.3
       49.1

    9,282.8
      202.1

    9,484.9

GAS
MMCF

   20,860.8
   17,378.6
   16,219.9
   13,744.9
   11,470.5
   10,018.9
    8,753.5
    7,089.6
    2,203.3
    1,037.0
      837.9
      716.8
      640.5
      598.4
      559.5

  112,130.1
    2,272.4

  114,402.5

NGL
MBBL

      420.0
      423.9
      530.6
      433.5
      332.2
      289.5
      248.9
      202.5
       98.8
       29.4
       23.2
       19.8
       17.7
       16.6
       15.5

    3,102.3
       62.9

    3,165.2

EQUIV
MBOE

    6,338.6
    5,144.7
    4,597.9
    3,839.1
    3,092.1
    2,639.9
    2,297.8
    1,853.9
      658.0
      295.8
      238.1
      205.0
      184.0
      172.1
      161.1

   31,717.9
      656.8

   32,374.7

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     60.46
     62.22
     65.55
     70.13
     72.55
     75.04
     77.34
     81.12
     83.83
     86.60
     89.53
     92.40
     95.36
     99.06

    102.88

     68.28
    110.89
     69.18

GAS
$/MCF

     4.746
     5.585
     5.778
     6.152
     6.298
     6.455
     6.602
     6.721
     6.611
     6.943
     7.120
     7.277
     7.437
     7.600
     7.766

     5.916
     8.259
     5.962

NGL
$/BBL

     26.51
     27.93
     30.64
     32.67
     33.56
     34.87
     36.12
     37.89
     44.92
     48.78
     50.53
     52.12
     53.76
     55.80
     57.92

     32.93
     62.32
     33.51

OIL
M$

  140,374.4
  107,287.1
   83,296.1
   72,633.3
   56,744.6
   46,746.9
   41,738.2
   34,803.7
   15,028.4
    7,591.0
    6,301.9
    5,690.6
    5,322.0
    5,183.8
    5,052.0

  633,794.0
   22,409.7

  656,203.7

GAS
M$

   99,011.3
   97,066.9
   93,725.6
   84,555.3
   72,244.3
   64,670.9
   57,792.2
   47,652.5
   14,565.7
    7,200.3
    5,966.3
    5,215.7
    4,763.5
    4,547.5
    4,345.2

  663,323.1
   18,768.8

  682,091.9

NGL
M$

   11,136.6
   11,841.0
   16,257.4
   14,164.2
   11,149.6
   10,096.5
    8,991.7
    7,671.6
    4,438.5
    1,432.0
    1,172.0
    1,034.0
      953.1
      924.2
      896.9

  102,159.3
    3,920.0

  106,079.2

TOTAL
M$

  250,522.2
  216,195.1
  193,279.0
  171,352.8
  140,138.5
  121,514.4
  108,522.2
   90,127.7
   34,032.7
   16,223.2
   13,440.2
   11,940.3
   11,038.6
   10,655.5
   10,294.0

1,399,276.3
   45,098.4

1,444,374.8

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

         90
         88
         71
         68
         59
         53
         50
         46
         11
          8
          2
          2
          1
          1
          1

NET

       19.7
       19.3
       15.1
       14.4
       12.8
       11.6
       10.8
        9.9
        1.1
        1.0
        0.1
        0.1
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    4,534.3
   11,788.0
    7,139.9
-20,033.4
-27,407.1
-32,657.7
-28,468.5
-2,318.3
-2,589.6

986.4

-89,025.9
-25,572.3

-114,598.2

CAPITAL
COST

M$

   46,546.9
   37,877.0

        0.0
        0.0

    4,697.7
      571.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   89,692.5
        0.0

   89,692.5

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0

   30,185.1
   30,788.8
    2,364.0
    2,411.3

        0.0
        0.0

   62,680.6
   77,124.2
   88,299.4
   76,342.6
   10,022.0
   10,222.4

        0.0

  390,440.5
   70,330.9

  460,771.4

OPERATING
EXPENSE

M$

  102,707.2
   81,290.0
   72,422.4
   71,919.3
   69,198.1
   68,161.6
   69,228.8
   66,328.1
   21,435.5
    7,616.9
    6,785.0
    6,768.8
    6,812.3
    6,907.0
    7,006.1

  664,587.4
   36,564.9

  701,152.2

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  101,268.2
   97,028.0
   90,671.5
   68,644.6
   63,878.7
   45,836.1
   27,505.4
   16,659.7
-30,050.1
-41,110.7
-48,986.6
-42,702.7
-3,477.4
-3,884.3
2,301.5

  343,581.9
-36,225.1
307,356.8

CUM
M$

  101,268.2
  198,296.1
  288,967.6
  357,612.3
  421,490.9
  467,327.1
  494,832.4
  511,492.2
  481,442.1
  440,331.4
  391,344.8
  348,642.1
  345,164.7
  341,280.3
  343,581.9

  343,581.9
  307,356.8
  307,356.8

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

   97,609.4
  181,789.1
  253,105.9
  302,235.9
  343,853.6
  371,077.2
  385,945.6
  394,170.4
  381,808.9
  366,130.9
  348,834.7
  335,208.6
  334,018.6
  332,821.8
  333,401.2

  333,401.2
  329,789.9
  329,789.9

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  334,675.9
  329,789.9
  314,070.5
  295,402.9
  276,830.1
  259,500.7
  243,777.7
  229,691.7
  217,136.7
  205,958.8
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

PROBABLE RESERVES

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    3,542.9
    5,361.2
    6,088.0
    5,296.7
    5,312.0
    4,532.0
    3,779.3
    3,908.5
    4,598.0
    3,891.7
    2,239.7
    1,947.8
    1,320.7
      893.3
      387.2

   53,099.0
      132.2

   53,231.1
      291.3

   53,522.5

GAS
MMCF

   29,397.3
   24,588.7
   29,452.5
   34,073.7
   34,547.4
   27,579.5
   24,775.1
   26,594.7
   42,011.5
   38,528.9
   17,434.3
   15,165.4
    8,835.9
    6,438.4
    2,938.4

  362,361.6
    1,321.6

  363,683.1
    1,524.4

  365,207.5

OIL
MBBL

      310.6
      637.7
      767.2
      495.1
      406.8
      380.4
      324.3
      307.7
      415.1
      328.7
      105.6
       91.8
       33.4
       22.6
        9.8

    4,637.0
        3.3

    4,640.4

GAS
MMCF

    2,949.0
    2,204.3
    2,511.0
    3,037.6
    3,051.1
    2,676.7
    2,578.4
    2,757.9
    6,312.5
    5,464.4
    1,274.4
    1,120.1
      336.3
      245.1
      111.8

   36,630.6
       50.3

   36,680.9

NGL
MBBL

       45.9
       59.4

      105.2
      143.0
      140.8
       93.2
       81.1
       66.5

      121.8
      119.5
       45.3
       39.9
        9.3
        6.8
        3.1

    1,080.9
        1.4

    1,082.3

EQUIV
MBOE

      865.0
    1,077.2
    1,305.3
    1,161.8
    1,073.6
      935.2
      850.0
      849.7

    1,625.3
    1,390.4
      370.7
      324.9
      100.7
       71.6
       32.2

   12,033.5
       13.4

   12,046.9

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     60.92
     62.83
     65.99
     70.26
     72.31
     74.63
     76.93
     80.75
     84.40
     88.23
     91.15
     94.01
     95.36
     99.06

    102.88

     73.48
    113.13
     73.51

GAS
$/MCF

     4.649
     5.530
     5.714
     6.043
     6.180
     6.416
     6.602
     6.776
     6.958
     7.016
     6.826
     6.971
     7.437
     7.600
     7.766

     6.397
     8.433
     6.400

NGL
$/BBL

     27.01
     28.82
     31.27
     33.74
     34.76
     34.49
     34.66
     35.09
     33.36
     38.11
     49.96
     51.52
     53.76
     55.80
     57.92

     35.45
     63.59
     35.49

OIL
M$

   18,924.5
   40,069.5
   50,633.7
   34,782.9
   29,416.9
   28,391.9
   24,952.3
   24,846.1
   35,035.6
   29,004.7
    9,629.3
    8,629.8
    3,182.7
    2,236.3
    1,006.6

  340,742.8
      377.8

  341,120.6

GAS
M$

   13,710.1
   12,190.4
   14,348.1
   18,356.7
   18,856.1
   17,174.7
   17,022.6
   18,688.5
   43,920.5
   38,336.0
    8,699.9
    7,808.3
    2,501.2
    1,862.5
      868.6

  234,344.1
      424.2

  234,768.3

NGL
M$

    1,239.4
    1,712.4
    3,288.5
    4,824.3
    4,892.6
    3,215.6
    2,811.7
    2,335.1
    4,062.6
    4,553.8
    2,264.7
    2,057.9
      500.4
      378.5
      179.3

   38,316.8
       88.5

   38,405.4

TOTAL
M$

   33,874.0
   53,972.3
   68,270.3
   57,963.9
   53,165.6
   48,782.2
   44,786.6
   45,869.7
   83,018.7
   71,894.5
   20,593.9
   18,496.0
    6,184.3
    4,477.3
    2,054.5

  613,403.7
      890.6

  614,294.3

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          3

         12
         14
         11
         14
         14
         11
         44
         39
         12
          9
          5
          3
          3

NET

        0.0
        0.5
        3.9
        4.5
        1.7
        2.4
        3.1
        2.2

       10.8
        9.5
        1.3
        1.2
        0.2
        0.1
        0.1

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

   31,575.1
   28,022.6
   19,615.1
   17,699.4
   15,200.0
   36,414.7
   37,506.8
    7,811.5
    1,551.1
-24,880.3
-26,056.3
-3,099.1

  141,360.7
-3,081.4

138,279.3

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0

-30,185.1
-30,788.8
29,040.6
29,621.4
2,459.5
2,508.7

-62,680.6
-77,124.2
-9,632.8
3,897.4

67,847.5
69,204.5
10,426.8

4,594.9
10,635.4
15,230.3

OPERATING
EXPENSE

M$

-2,137.3
17,164.6
29,168.6
13,532.3
7,968.4
9,128.6
7,505.8

10,754.5
54,662.5
55,251.6
10,697.9
10,720.8
      537.5
      413.5
      197.4

  225,566.7
       92.0

  225,658.8

           

           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

   36,011.3
   36,807.7
   69,286.8
   43,645.3
-11,866.0
-9,582.9
17,121.9
17,406.5
54,622.1
56,260.2
11,717.3
2,326.7

-37,320.4
-39,084.4
-5,470.6

  241,881.4
-6,755.4

235,126.0

CUM
M$

   36,011.3
   72,819.0

  142,105.8
  185,751.1
  173,885.1
  164,302.2
  181,424.1
  198,830.6
  253,452.6
  309,712.9
  321,430.2
  323,756.9
  286,436.4
  247,352.0
  241,881.4

  241,881.4
  235,126.0
  235,126.0

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

   34,072.0
   66,020.3

  120,902.8
  152,431.1
  144,324.1
  138,283.8
  147,537.5
  156,080.3
  179,447.4
  201,296.9
  205,555.2
  206,292.7
  195,795.3
  185,775.9
  184,524.9

  184,524.9
  183,084.5
  183,084.5

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  208,596.5
  183,084.5
  161,334.6
  143,496.6
  128,994.5
  117,153.7
  107,387.0
   99,230.4
   92,329.9
   86,419.3
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

   31,440.2
   29,352.8
   24,620.3
   20,194.9
   17,027.7
   14,468.3
   12,903.1
   11,124.3
    9,318.8
    7,222.0
    5,024.9
    4,384.7
    3,529.0
    2,964.0
    2,330.2

  195,905.4
    8,129.0

  204,034.3
  976,066.5

1,180,100.8

GAS
MMCF

  230,816.7
  200,742.8
  195,907.9
  171,291.8
  147,505.0
  126,978.3
  114,884.6
   98,273.1
   83,000.8
   64,728.5
   39,448.4
   33,995.5
   25,663.8
   22,158.6
   17,637.6

1,573,033.3
   61,021.8

1,634,055.1
6,979,005.8
8,613,060.9

PROVED + PROBABLE (2P) RESERVES 

OIL
MBBL

    2,632.5
    2,362.1
    2,038.1
    1,530.8
    1,189.0
    1,003.4
      864.0
      736.7
      594.4
      416.4
      176.0
      153.4
       89.2
       74.9
       58.9

   13,919.9
      205.4

   14,125.3

GAS
MMCF

   23,809.8
   19,582.9
   18,730.8
   16,782.4
   14,521.6
   12,695.6
   11,331.8
    9,847.4
    8,515.8
    6,501.4
    2,112.4
    1,836.9
      976.9
      843.4
      671.4

  148,760.7
    2,322.7

  151,083.4

NGL
MBBL

      465.9
      483.4
      635.7
      576.5
      473.0
      382.8
      330.1
      269.0
      220.6
      148.8
       68.5
       59.8
       27.0
       23.3
       18.6

    4,183.2
       64.3

    4,247.5

EQUIV
MBOE

    7,203.6
    6,221.9
    5,903.3
    5,000.9
    4,165.7
    3,575.1
    3,147.8
    2,703.6
    2,283.2
    1,686.2
      608.8
      529.9
      284.6
      243.7
      193.2

   43,751.4
      670.2

   44,421.6

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     60.51
     62.38
     65.71
     70.17
     72.47
     74.89
     77.19
     80.97
     84.23
     87.89
     90.50
     93.37
     95.36
     99.06

    102.88

     70.01
    110.92
     70.61

GAS
$/MCF

     4.734
     5.579
     5.770
     6.132
     6.273
     6.447
     6.602
     6.737
     6.868
     7.004
     6.943
     7.090
     7.437
     7.600
     7.766

     6.034
     8.263
     6.069

NGL
$/BBL

     26.56
     28.04
     30.75
     32.94
     33.92
     34.78
     35.76
     37.20
     38.54
     40.22
     50.15
     51.72
     53.76
     55.80
     57.92

     33.58
     62.35
     34.02

OIL
M$

  159,298.9
  147,356.5
  133,929.8
  107,416.2
   86,161.5
   75,138.8
   66,690.5
   59,649.8
   50,064.0
   36,595.7
   15,931.2
   14,320.3
    8,504.7
    7,420.1
    6,058.6

  974,536.7
   22,787.5

  997,324.3

GAS
M$

  112,721.4
  109,257.4
  108,073.6
  102,912.0
   91,100.4
   81,845.6
   74,814.8
   66,341.0
   58,486.2
   45,536.3
   14,666.2
   13,024.0
    7,264.7
    6,410.0
    5,213.7

  897,667.2
   19,193.0

  916,860.2

NGL
M$

   12,376.0
   13,553.4
   19,545.8
   18,988.5
   16,042.2
   13,312.2
   11,803.4
   10,006.7
    8,501.1
    5,985.8
    3,436.7
    3,091.8
    1,453.5
    1,302.7
    1,076.2

  140,476.1
    4,008.5

  144,484.6

TOTAL
M$

  284,396.2
  270,167.3
  261,549.3
  229,316.6
  193,304.1
  170,296.6
  153,308.8
  135,997.5
  117,051.4
   88,117.8
   34,034.1
   30,436.2
   17,222.9
   15,132.8
   12,348.5

2,012,680.0
   45,989.0

2,058,669.1

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

         90
         91
         83
         82
         70
         67
         64
         57
         55
         47
         14
         11
          6
          4
          4

NET

       19.7
       19.8
       19.0
       19.0
       14.5
       14.1
       13.8
       12.1
       11.9
       10.4
        1.3
        1.2
        0.2
        0.2
        0.2

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

   31,575.1
   28,022.6
   24,149.4
   29,487.4
   22,339.9
   16,381.3
   10,099.7
-24,846.2
-26,917.3
-27,198.6
-28,645.8
-2,112.7

   52,334.7
-28,653.7
23,681.1

CAPITAL
COST

M$

   46,546.9
   37,877.0

        0.0
        0.0

    4,697.7
      571.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   89,692.5
        0.0

   89,692.5

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   31,404.6
   32,032.7
    2,459.5
    2,508.7

        0.0
        0.0

   78,666.6
   80,240.0
   77,869.5
   79,426.9
   10,426.8

  395,035.4
   80,966.3

  476,001.7

OPERATING
EXPENSE

M$

  100,569.9
   98,454.7

  101,591.0
   85,451.6
   77,166.6
   77,290.2
   76,734.6
   77,082.6
   76,098.0
   62,868.5
   17,482.9
   17,489.6
    7,349.8
    7,320.5
    7,203.5

  890,154.1
   36,656.9

  926,811.0

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  137,279.5
  133,835.6
  159,958.3
  112,290.0
   52,012.7
   36,253.2
   44,627.3
   34,066.2
   24,572.0
   15,149.5
-37,269.3
-40,376.0
-40,797.8
-42,968.7
-3,169.1

  585,463.3
-42,980.5
542,482.7

CUM
M$

  137,279.5
  271,115.1
  431,073.4
  543,363.4
  595,376.0
  631,629.2
  676,256.5
  710,322.7
  734,894.7
  750,044.3
  712,775.0
  672,399.0
  631,601.1
  588,632.4
  585,463.3

  585,463.3
  542,482.7
  542,482.7

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

  131,681.4
  247,809.4
  374,008.7
  454,667.1
  488,177.7
  509,361.0
  533,483.1
  550,250.7
  561,256.3
  567,427.8
  554,390.0
  541,501.3
  529,813.9
  518,597.7
  517,926.0

  517,926.0
  512,874.4
  512,874.4

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  543,272.4
  512,874.4
  475,405.1
  438,899.5
  405,824.7
  376,654.4
  351,164.8
  328,922.1
  309,466.6
  292,378.1
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

POSSIBLE RESERVES

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

    3,063.3
    6,536.6
    5,305.5
    6,311.2
    7,510.3
    6,047.4
    4,668.0
    4,217.1
    4,226.8
    4,664.0
    5,047.9
    4,244.2
    3,944.9
    2,596.5
    1,702.0

   70,085.7
    6,708.3

   76,794.0
      293.1

   77,087.1

GAS
MMCF

   23,024.1
   52,026.1
   25,762.9
   20,722.6
   33,099.1
   29,904.9
   26,932.8
   29,001.2
   30,359.6
   35,172.7
   47,953.9
   40,719.5
   38,133.8
   20,753.4
   12,440.3

  466,006.8
   46,880.6

  512,887.4
    1,701.6

  514,589.0

OIL
MBBL

      241.6
      530.0
      475.6
      764.9
      911.1
      785.0
      477.1
      344.6
      368.8
      433.4
      553.2
      482.1
      432.8
      144.9
       43.0

    6,988.1
      169.5

    7,157.7

GAS
MMCF

    2,269.5
    4,053.9
    2,270.3
    2,087.5
    2,974.8
    2,816.4
    2,658.4
    2,770.9
    2,925.9
    3,652.9
    6,920.8
    6,211.9
    5,505.2
    1,428.3
      473.5

   49,020.3
    1,784.5

   50,804.7

NGL
MBBL

       39.7
       65.6
       52.0
       62.3

      132.9
      112.5
       88.7

      104.2
      115.2
      148.2
      194.1
      152.0
      154.0
       76.3
       13.1

    1,510.7
       49.4

    1,560.1

EQUIV
MBOE

      672.6
    1,294.5
      919.0

    1,187.1
    1,556.9
    1,383.1
    1,024.1
      926.5
      988.5

    1,211.4
    1,940.6
    1,705.2
    1,535.9
      467.4
      137.8

   16,950.6
      526.6

   17,477.2

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     60.74
     62.71
     65.89
     70.43
     72.73
     75.31
     77.69
     81.30
     84.35
     87.78
     90.98
     93.90
     96.95

    100.13
    102.88

     78.59
    110.54
     79.35

GAS
$/MCF

     4.706
     5.491
     5.785
     6.162
     6.201
     6.389
     6.563
     6.656
     6.776
     6.921
     7.172
     7.340
     7.407
     7.217
     7.766

     6.658
     8.231
     6.713

NGL
$/BBL

     27.11
     27.96
     29.37
     31.80
     34.54
     35.28
     35.97
     38.25
     39.44
     40.48
     38.64
     38.52
     42.86
     52.90
     57.92

     38.03
     62.10
     38.79

OIL
M$

   14,677.5
   33,233.1
   31,338.2
   53,867.3
   66,266.0
   59,120.9
   37,065.7
   28,014.5
   31,109.4
   38,041.1
   50,332.7
   45,272.4
   41,953.8
   14,508.3
    4,425.3

  549,226.1
   18,739.9

  567,966.0

GAS
M$

   10,680.5
   22,259.7
   13,133.6
   12,863.3
   18,447.8
   17,992.8
   17,447.5
   18,444.6
   19,827.1
   25,282.0
   49,635.1
   45,596.2
   40,776.7
   10,308.3
    3,677.4

  326,372.6
   14,687.2

  341,059.8

NGL
M$

    1,075.8
    1,833.9
    1,525.9
    1,981.0
    4,590.0
    3,968.4
    3,189.8
    3,986.2
    4,543.1
    5,999.8
    7,499.3
    5,856.8
    6,599.2
    4,035.8
      759.1

   57,444.0
    3,066.9

   60,511.0

TOTAL
M$

   26,433.7
   57,326.8
   45,997.7
   68,711.6
   89,303.7
   81,082.1
   57,703.0
   50,445.3
   55,479.6
   69,322.9

  107,467.2
   96,725.3
   89,329.6
   28,852.4
    8,861.8

  933,042.7
   36,494.0

  969,536.7

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          1
          4
          2

         15
         16
         18
         12
         14
         21
         44
         43
         47
         16
          6

NET

        0.0
        0.0
        0.4
        0.1
        4.6
        4.9
        5.1
        2.3
        2.5
        3.7

       10.8
       10.4
       11.3
        1.6
        0.2

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0

   29,689.7
   38,457.2
   39,424.4
   32,562.1
   18,132.9
    5,457.1
    5,209.8

   18,996.7
   46,273.4
   41,782.9
   38,641.9
    8,710.8
-30,862.2

  292,476.8
-59,801.0
232,675.8

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

-31,404.6
-32,032.7
-2,459.5
30,818.1
33,993.4
        0.0

-76,004.4
-77,524.4
-77,869.5
-10,222.4
85,151.3

-157,554.8
182,207.8
24,653.0

OPERATING
EXPENSE

M$

      220.0
-1,749.7
2,219.0

20,454.7
30,785.9
31,698.3
14,848.4
6,171.6
8,461.7

21,831.2
67,788.0
69,792.6
70,594.3
17,297.7
      866.0

  361,279.8
    3,788.6

  365,068.3

           

           

           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

   26,213.7
   59,076.6
   14,088.9
    9,799.6

   50,498.1
   48,854.3
   27,181.2
    7,998.6
    7,814.7

   28,495.1
   69,410.1
   62,674.3
   57,962.8
   13,066.2
-46,293.3

  436,840.9
-89,701.4
347,139.5

CUM
M$

   26,213.7
   85,290.3
   99,379.2

  109,178.8
  159,676.9
  208,531.2
  235,712.4
  243,710.9
  251,525.7
  280,020.7
  349,430.9
  412,105.2
  470,068.0
  483,134.3
  436,840.9

  436,840.9
  347,139.5
  347,139.5

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

   24,658.3
   76,020.4
   87,163.3
   94,164.9

  127,423.6
  156,822.8
  171,448.6
  175,019.6
  178,190.0
  189,730.3
  214,665.2
  235,063.3
  251,997.6
  255,505.7
  244,396.8

  244,396.8
  225,618.3
  225,618.3

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  278,856.5
  225,618.3
  185,943.2
  156,558.5
  134,573.2
  117,837.4
  104,840.8
   94,540.9
   86,218.5
   79,372.5
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESERVES AND REVENUE
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESERVES
OIL

MBBL

   34,503.6
   35,889.4
   29,925.8
   26,506.2
   24,537.9
   20,515.6
   17,571.0
   15,341.4
   13,545.6
   11,886.0
   10,072.9
    8,629.0
    7,473.9
    5,560.5
    4,032.3

  265,991.0
   14,837.3

  280,828.3
  976,359.6

1,257,187.9

GAS
MMCF

  253,840.8
  252,768.9
  221,670.8
  192,014.3
  180,604.1
  156,883.3
  141,817.4
  127,274.2
  113,360.5
   99,901.1
   87,402.3
   74,715.1
   63,797.6
   42,912.0
   30,077.8

2,039,040.1
  107,902.4

2,146,942.5
6,980,707.4
9,127,649.9

PROVED + PROBABLE + POSSIBLE (3P) RESERVES 

OIL
MBBL

    2,874.2
    2,892.1
    2,513.7
    2,295.7
    2,100.1
    1,788.4
    1,341.1
    1,081.3
      963.2
      849.8
      729.3
      635.5
      521.9
      219.8
      101.9

   20,908.0
      375.0

   21,283.0

GAS
MMCF

   26,079.3
   23,636.8
   21,001.1
   18,869.9
   17,496.4
   15,512.0
   13,990.3
   12,618.4
   11,441.7
   10,154.3
    9,033.2
    8,048.8
    6,482.0
    2,271.7
    1,144.9

  197,780.9
    4,107.2

  201,888.1

NGL
MBBL

      505.6
      548.9
      687.7
      638.8
      605.9
      495.3
      418.8
      373.2
      335.8
      297.1
      262.6
      211.8
      181.0
       99.6
       31.7

    5,693.9
      113.7

    5,807.6

EQUIV
MBOE

    7,876.2
    7,516.4
    6,822.2
    6,188.0
    5,722.6
    4,958.2
    4,172.0
    3,630.1
    3,271.7
    2,897.6
    2,549.3
    2,235.1
    1,820.5
      711.1
      331.0

   60,702.0
    1,196.8

   61,898.8

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

     60.53
     62.44
     65.75
     70.26
     72.58
     75.07
     77.37
     81.07
     84.27
     87.83
     90.86
     93.77
     96.68
     99.77

    102.88

     72.88
    110.75
     73.55

GAS
$/MCF

     4.732
     5.564
     5.771
     6.135
     6.261
     6.436
     6.595
     6.719
     6.845
     6.974
     7.118
     7.283
     7.411
     7.359
     7.766

     6.189
     8.249
     6.231

NGL
$/BBL

     26.60
     28.03
     30.64
     32.82
     34.05
     34.89
     35.81
     37.49
     38.85
     40.35
     41.65
     42.25
     44.49
     53.58
     57.92

     34.76
     62.24
     35.30

SUMMARY - CERTAIN PROPERTIES
LOCATED IN OTHER NONOPERATED FIELDS 

UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

OIL
M$

  173,976.3
  180,589.7
  165,268.0
  161,283.5
  152,427.5
  134,259.7
  103,756.2
   87,664.3
   81,173.4
   74,636.8
   66,264.0
   59,592.7
   50,458.5
   21,928.5
   10,483.9

1,523,762.9
   41,527.4

1,565,290.3

GAS
M$

  123,401.8
  131,517.1
  121,207.2
  115,775.3
  109,548.2
   99,838.4
   92,262.3
   84,785.6
   78,313.3
   70,818.3
   64,301.3
   58,620.3
   48,041.3
   16,718.2
    8,891.1

1,224,039.8
   33,880.2

1,257,920.0

NGL
M$

   13,451.8
   15,387.4
   21,071.7
   20,969.4
   20,632.2
   17,280.6
   14,993.2
   13,992.9
   13,044.2
   11,985.6
   10,936.0
    8,948.6
    8,052.6
    5,338.5
    1,835.3

  197,920.1
    7,075.4

  204,995.5

TOTAL
M$

  310,830.0
  327,494.2
  307,547.0
  298,028.2
  282,607.8
  251,378.6
  211,011.7
  186,442.8
  172,531.0
  157,440.7
  141,501.3
  127,161.6
  106,552.5
   43,985.2
   21,210.3

2,945,722.8
   82,483.0

3,028,205.8

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

         90
         92
         87
         84
         85
         83
         82
         69
         69
         68
         58
         54
         53
         20
         10

NET

       19.7
       19.8
       19.4
       19.1
       19.1
       19.0
       18.9
       14.4
       14.4
       14.1
       12.1
       11.6
       11.6
        1.8
        0.4

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0

   29,689.7
   70,032.3
   67,446.9
   56,711.6
   47,620.3
   27,797.0
   21,591.1
   29,096.4
   21,427.2
   14,865.5
   11,443.3
-19,935.0
-32,975.0

  344,811.5
-88,454.6
256,356.9

CAPITAL
COST

M$

   46,546.9
   37,877.0

        0.0
        0.0

    4,697.7
      571.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   89,692.5
        0.0

   89,692.5

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   33,326.8
   33,993.4

        0.0
    2,662.3
    2,715.5

        0.0
   69,204.5
   95,578.1

  237,480.6
  263,174.1
  500,654.7

OPERATING
EXPENSE

M$

  100,789.9
   96,704.9

  103,810.0
  105,906.3
  107,952.5
  108,988.5
   91,583.0
   83,254.2
   84,559.8
   84,699.7
   85,270.9
   87,282.2
   77,944.2
   24,618.3
    8,069.5

1,251,433.9
   40,445.5

1,291,879.3

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

  163,493.2
  192,912.2
  174,047.2
  122,089.6
  102,510.7
   85,107.5
   71,808.4
   42,064.8
   32,386.7
   43,644.6
   32,140.9
   22,298.3
   17,165.0
-29,902.5
-49,462.4

1,022,304.2
-132,681.9
889,622.3

CUM
M$

  163,493.2
  356,405.4
  530,452.6
  652,542.2
  755,053.0
  840,160.5
  911,968.9
  954,033.7
  986,420.4

1,030,065.0
1,062,205.8
1,084,504.1
1,101,669.1
1,071,766.6
1,022,304.2

1,022,304.2
  889,622.3
  889,622.3

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

  156,339.7
  323,829.8
  461,172.0
  548,831.9
  615,601.3
  666,183.8
  704,931.7
  725,270.3
  739,446.3
  757,158.1
  769,055.2
  776,564.5
  781,811.4
  774,103.4
  762,322.9

  762,322.9
  738,492.7
  738,492.7

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

PRESENT WORTH PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CUM PW
M$

  822,128.9
  738,492.7
  661,348.3
  595,458.0
  540,397.9
  494,491.8
  456,005.5
  423,463.0
  395,685.1
  371,750.7
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CASH FLOW, COSTS, AND TAXES 



 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 993.7 0.0 2,975.5 0.0 128.9 -2,110.7 0.0 -2,110.7 -1,965.5 -1,836.2 -1,720.5 -1,616.3
12-31-2022 7,244.3 0.0 0.0 0.0 783.5 6,460.8 0.0 6,460.8 5,706.5 5,070.4 4,529.6 4,066.6
12-31-2023 7,567.0 0.0 79,670.2 0.0 779.8 -72,882.9 0.0 -72,882.9 -61,444.4 -52,215.0 -44,694.8 -38,512.3
12-31-2024 117,693.2 0.0 34,827.3 0.0 -2,902.2 85,768.1 0.0 85,768.1 67,667.9 53,975.2 43,485.0 35,354.8
12-31-2025 119,189.0 0.0 0.0 0.0 1,068.3 118,120.6 40,606.8 77,513.9 59,624.6 46,434.7 36,572.1 29,102.4
12-31-2026 61,322.2 0.0 0.0 0.0 5,423.3 55,898.9 16,769.7 39,129.2 28,591.0 21,201.9 15,935.5 12,125.4
12-31-2027 39,994.2 0.0 11,199.7 0.0 12,910.4 15,884.1 4,765.2 11,118.9 8,024.5 5,870.7 4,349.4 3,260.1
12-31-2028 102,537.9 2,255.8 11,423.7 -21,414.1 41,223.0 69,049.4 27,619.8 41,429.7 26,855.3 17,759.6 11,960.5 8,190.2
12-31-2029 18,648.0 418.9 0.0 -21,842.3 10,342.3 29,729.2 11,891.7 17,837.5 11,013.0 6,955.8 4,485.2 2,947.4
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 29,251.8 0.0 -29,251.8 -11,700.7 -17,551.1 -10,765.7 -6,753.3 -4,323.9 -2,820.8
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 29,836.9 0.0 -29,836.9 -11,934.8 -17,902.1 -10,458.1 -6,262.2 -3,835.1 -2,397.7
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 475,189.5 2,674.7 140,096.4 15,832.3 69,757.2 246,828.9 78,017.7 168,811.2 122,849.1 90,201.7 66,742.9 49,699.9

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
LOW ESTIMATE (1C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 15,470.0 0.0 0.0 -15,470.0 0.0 -15,470.0 -15,128.0 -14,809.1 -14,510.8 -14,230.9
12-31-2021 0.0 0.0 7,699.4 0.0 0.0 -7,699.4 0.0 -7,699.4 -7,151.4 -6,665.5 -6,232.4 -5,844.3
12-31-2022 23,736.4 0.0 119,937.5 0.0 2,379.8 -98,580.9 0.0 -98,580.9 -87,576.6 -78,236.7 -70,249.4 -63,371.6
12-31-2023 55,470.5 0.0 342,491.9 0.0 4,950.0 -291,971.3 -124,116.5 -167,854.8 -142,601.3 -122,053.5 -105,179.3 -91,204.3
12-31-2024 318,441.1 0.0 234,804.1 0.0 43,574.7 40,062.3 -29,987.0 70,049.3 53,068.4 40,617.1 31,372.8 24,431.9
12-31-2025 748,241.6 0.0 335,939.6 0.0 100,573.9 311,728.1 63,309.6 248,418.5 193,109.6 151,858.6 120,684.4 96,840.1
12-31-2026 935,320.6 0.0 150,384.7 0.0 99,747.7 685,188.2 264,676.3 420,512.0 306,544.8 226,820.4 170,123.2 129,191.3
12-31-2027 635,942.2 0.0 187,687.9 840.0 60,763.3 386,651.0 142,929.9 243,721.1 169,367.7 119,741.8 85,993.8 62,648.5
12-31-2028 514,681.9 0.0 75,216.4 856.8 37,369.0 401,239.7 155,794.8 245,444.8 162,213.3 109,315.7 74,986.8 52,279.8
12-31-2029 412,235.5 0.0 0.0 16,410.1 21,308.2 374,517.1 149,806.9 224,710.3 141,681.8 91,286.8 59,988.1 40,137.6
12-31-2030 370,435.1 1,392.9 23,770.4 21,216.9 46,972.3 277,082.6 109,347.4 167,735.2 100,563.1 61,759.6 38,769.2 24,829.6
12-31-2031 370,150.2 3,344.0 0.0 -18,156.6 58,701.0 326,261.8 130,504.7 195,757.1 112,030.2 65,811.0 39,591.0 24,341.4
12-31-2032 257,052.9 1,319.4 0.0 -18,519.8 40,029.2 234,224.0 93,689.6 140,534.4 76,544.1 42,892.8 24,666.0 14,524.3
12-31-2033 67,289.3 0.0 0.0 35,795.0 4,642.3 26,852.0 10,740.8 16,111.2 9,191.5 5,340.5 3,159.7 1,902.6
12-31-2034 44.0 0.0 0.0 103,665.0 5.1 -103,626.2 -41,450.5 -62,175.7 -30,723.3 -15,689.9 -8,256.6 -4,465.8
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 73,441.9 0.0 -73,441.9 -29,376.8 -44,065.2 -21,036.1 -10,391.6 -5,295.8 -2,776.9
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 74,910.8 0.0 -74,910.8 -29,964.3 -44,946.5 -20,435.1 -9,635.8 -4,697.1 -2,360.4
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 76,409.0 0.0 -76,409.0 -30,563.6 -45,845.4 -19,851.2 -8,935.1 -4,166.2 -2,006.3
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 4,709,041.2 6,056.3 1,493,401.9 366,869.1 521,016.6 2,321,697.3 835,341.3 1,486,356.0 979,811.8 649,027.1 430,747.3 284,866.4

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
BEST ESTIMATE (2C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 15,470.0 0.0 0.0 -15,470.0 0.0 -15,470.0 -15,128.0 -14,809.1 -14,510.8 -14,230.9
12-31-2021 0.0 0.0 7,699.4 0.0 0.0 -7,699.4 0.0 -7,699.4 -7,151.4 -6,665.5 -6,232.4 -5,844.3
12-31-2022 82,680.2 0.2 213,612.0 0.0 9,432.5 -140,364.4 -49,060.2 -91,304.3 -82,953.6 -75,676.0 -69,297.2 -63,676.7
12-31-2023 141,638.6 10.6 342,491.9 0.0 14,315.2 -215,178.9 -138,629.6 -76,549.4 -65,584.1 -56,560.6 -49,074.3 -42,816.8
12-31-2024 431,491.1 -856.2 257,318.7 0.0 62,267.0 112,761.6 29,022.2 83,739.4 63,872.1 49,239.0 38,324.3 30,089.3
12-31-2025 942,434.8 -3,424.3 359,622.1 0.0 133,679.4 452,557.6 158,546.6 294,010.9 228,087.4 179,034.3 142,042.5 113,803.3
12-31-2026 1,319,935.9 -2,736.5 164,073.2 0.0 113,841.5 1,044,757.8 407,648.6 637,109.3 464,102.7 343,164.6 257,216.2 195,207.0
12-31-2027 1,054,560.5 -1,107.4 187,687.9 1,045.3 80,360.7 786,573.9 302,899.1 483,674.8 335,798.7 237,181.2 170,171.9 123,856.4
12-31-2028 965,939.6 330.2 75,216.4 1,066.2 69,592.8 819,734.1 323,192.6 496,541.5 328,054.6 221,003.5 151,550.8 105,624.2
12-31-2029 794,242.4 897.2 0.0 0.0 48,561.1 744,784.1 297,913.6 446,870.4 281,710.1 181,478.7 119,237.2 79,767.9
12-31-2030 620,727.0 862.3 0.0 16,738.3 31,671.7 571,454.6 228,581.8 342,872.8 205,727.2 126,431.5 79,413.5 50,886.1
12-31-2031 521,250.6 805.7 0.0 20,437.5 27,240.8 472,766.5 189,106.6 283,659.9 162,085.2 95,078.3 57,121.0 35,075.1
12-31-2032 444,900.3 749.7 0.0 4,359.1 21,047.9 418,743.7 167,497.5 251,246.2 136,708.5 76,536.5 43,975.9 25,874.4
12-31-2033 430,156.4 2,154.1 0.0 9,199.0 60,512.7 358,290.6 143,316.2 214,974.3 111,456.4 59,590.3 32,764.9 18,482.6
12-31-2034 388,507.0 2,466.2 0.0 -62,354.4 74,256.5 374,138.6 149,655.5 224,483.2 111,336.9 57,059.8 30,129.2 16,349.5
12-31-2035 338,988.4 2,272.5 5,248.9 -67,243.2 73,213.6 325,496.6 129,870.6 195,626.0 92,462.1 45,259.0 22,871.5 11,900.1
12-31-2036 289,984.2 2,099.5 0.0 5,043.6 72,968.8 209,872.3 83,948.9 125,923.4 56,406.5 26,233.6 12,625.3 6,269.1
12-31-2037 205,695.4 501.0 0.0 0.0 28,493.7 176,700.7 70,680.3 106,020.5 45,218.7 20,069.8 9,236.9 4,394.6
12-31-2038 152,744.4 0.0 0.0 86,563.1 11,491.7 54,689.6 21,875.8 32,813.8 12,876.7 5,273.3 2,245.1 990.4
12-31-2039 101,702.9 0.0 0.0 88,294.3 7,641.0 5,767.6 2,307.0 3,460.6 1,023.4 292.1 74.0 11.8
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 81,085.8 0.0 -81,085.8 -32,434.3 -48,651.5 -17,471.8 -6,578.4 -2,585.9 -1,057.4
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 82,707.6 0.0 -82,707.6 -33,083.0 -49,624.5 -16,972.6 -6,100.0 -2,293.6 -898.8
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 84,361.7 0.0 -84,361.7 -33,744.7 -50,617.0 -16,487.6 -5,656.3 -2,034.3 -764.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 86,048.9 0.0 -86,048.9 -34,419.6 -51,629.4 -16,016.6 -5,245.0 -1,804.4 -649.4
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 9,227,579.8 5,024.8 1,628,440.5 437,353.0 940,588.6 6,216,173.0 2,384,691.6 3,831,481.3 2,399,161.5 1,545,634.9 1,021,167.1 688,643.5

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
HIGH ESTIMATE (3C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
LOW ESTIMATE (1C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 15,470.0 0.0 0.0 -15,470.0 0.0 -15,470.0 -15,128.0 -14,809.1 -14,510.8 -14,230.9
12-31-2021 0.0 0.0 4,723.9 0.0 0.0 -4,723.9 0.0 -4,723.9 -4,397.0 -4,106.7 -3,847.5 -3,614.8
12-31-2022 0.0 0.0 33,018.4 0.0 0.0 -33,018.4 0.0 -33,018.4 -29,245.6 -26,054.1 -23,333.3 -20,997.3
12-31-2023 0.0 0.0 50,367.8 0.0 0.0 -50,367.8 -36,613.6 -13,754.2 -11,415.8 -9,552.7 -8,053.4 -6,835.9
12-31-2024 0.0 0.0 84,589.6 0.0 0.0 -84,589.6 -49,109.3 -35,480.3 -28,489.0 -23,114.4 -18,932.0 -15,641.1
12-31-2025 23,561.7 0.0 329,540.6 0.0 1,088.4 -307,067.3 -137,754.2 -169,313.2 -126,670.3 -96,042.1 -73,711.6 -57,206.6
12-31-2026 460,634.0 0.0 140,594.2 0.0 18,600.4 301,439.4 115,195.9 186,243.5 135,112.7 99,514.5 74,312.8 56,197.2
12-31-2027 415,712.9 0.0 177,701.7 0.0 18,464.0 219,547.3 80,018.3 139,529.0 96,730.4 68,237.1 48,905.5 35,561.8
12-31-2028 408,338.4 0.0 66,728.1 0.0 19,684.4 321,926.0 125,119.5 196,806.5 129,941.9 87,487.3 59,960.8 41,769.1
12-31-2029 356,125.6 0.0 0.0 0.0 17,869.8 338,255.8 135,302.3 202,953.5 127,880.0 82,341.9 54,076.7 36,160.9
12-31-2030 297,858.4 0.0 0.0 0.0 16,200.2 281,658.3 110,578.9 171,079.3 102,649.8 63,084.0 39,623.5 25,389.2
12-31-2031 252,165.6 0.0 0.0 0.0 14,962.3 237,203.4 94,881.3 142,322.0 81,323.0 47,702.7 28,657.9 17,596.7
12-31-2032 216,112.1 0.0 0.0 0.0 14,027.7 202,084.4 80,833.8 121,250.6 65,979.0 36,940.6 21,226.2 12,489.7
12-31-2033 66,380.1 0.0 0.0 0.0 4,537.8 61,842.2 24,736.9 37,105.3 19,729.9 10,800.0 6,070.5 3,496.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 72,001.9 0.0 -72,001.9 -28,800.8 -43,201.1 -21,654.8 -11,206.6 -5,970.8 -3,267.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 73,441.9 0.0 -73,441.9 -29,376.8 -44,065.2 -21,036.1 -10,391.6 -5,295.8 -2,776.9
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 74,910.8 0.0 -74,910.8 -29,964.3 -44,946.5 -20,435.1 -9,635.8 -4,697.1 -2,360.4
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 76,409.0 0.0 -76,409.0 -30,563.6 -45,845.4 -19,851.2 -8,935.1 -4,166.2 -2,006.3
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 2,496,888.9 0.0 902,734.2 296,763.6 125,434.8 1,171,956.1 424,484.4 747,471.7 461,023.6 282,259.7 170,315.6 99,723.1

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
BEST ESTIMATE (2C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 15,470.0 0.0 0.0 -15,470.0 0.0 -15,470.0 -15,128.0 -14,809.1 -14,510.8 -14,230.9
12-31-2021 0.0 0.0 4,723.9 0.0 0.0 -4,723.9 0.0 -4,723.9 -4,397.0 -4,106.7 -3,847.5 -3,614.8
12-31-2022 0.0 0.0 33,018.4 0.0 0.0 -33,018.4 -16,812.1 -16,206.3 -14,362.5 -12,801.4 -11,469.3 -10,324.8
12-31-2023 0.0 0.0 50,367.8 0.0 0.0 -50,367.8 -45,208.5 -5,159.4 -4,169.4 -3,393.5 -2,779.4 -2,289.2
12-31-2024 0.0 0.0 84,589.6 0.0 0.0 -84,589.6 -40,128.7 -44,460.9 -35,700.1 -28,965.1 -23,724.1 -19,600.2
12-31-2025 32,624.2 0.0 329,540.6 0.0 1,373.9 -298,290.3 -125,917.2 -172,373.2 -129,118.2 -98,017.2 -75,317.9 -58,522.9
12-31-2026 691,956.4 0.0 140,594.2 0.0 25,805.2 525,557.0 204,192.6 321,364.3 233,504.5 172,239.4 128,802.4 97,534.9
12-31-2027 646,816.5 0.0 177,701.7 0.0 25,465.5 443,649.3 170,047.2 273,602.1 189,698.0 133,821.8 95,904.3 69,728.2
12-31-2028 663,094.6 0.0 66,728.1 0.0 27,264.7 569,101.9 224,347.6 344,754.3 227,672.9 153,315.8 105,094.3 73,219.5
12-31-2029 604,250.1 0.0 0.0 0.0 25,752.1 578,498.0 231,399.2 347,098.8 218,667.0 140,776.0 92,437.7 61,803.2
12-31-2030 506,248.1 0.0 0.0 0.0 22,248.3 483,999.8 193,599.9 290,399.9 174,243.3 107,082.0 67,258.9 43,096.9
12-31-2031 429,298.1 0.0 0.0 0.0 19,987.1 409,311.1 163,724.4 245,586.6 140,324.8 82,310.1 49,447.5 30,361.4
12-31-2032 368,029.4 0.0 0.0 0.0 18,289.3 349,740.0 139,896.0 209,844.0 114,185.7 63,929.8 36,733.8 21,614.1
12-31-2033 320,226.2 0.0 0.0 0.0 16,951.0 303,275.2 121,310.1 181,965.1 94,296.0 50,391.9 27,694.9 15,616.0
12-31-2034 280,609.0 0.0 0.0 0.0 15,888.1 264,720.9 105,888.3 158,832.5 78,385.7 39,983.8 21,018.5 11,357.2
12-31-2035 245,066.9 0.0 5,248.9 0.0 15,041.2 224,776.8 89,458.4 135,318.4 63,600.2 30,966.8 15,570.5 8,062.8
12-31-2036 216,679.9 0.0 0.0 0.0 14,366.5 202,313.4 80,925.4 121,388.1 54,333.1 25,250.8 12,143.8 6,026.0
12-31-2037 188,305.3 0.0 0.0 0.0 13,657.9 174,647.4 69,858.9 104,788.4 44,677.8 19,823.2 9,120.5 4,337.9
12-31-2038 152,744.4 0.0 0.0 0.0 11,491.7 141,252.7 56,501.1 84,751.6 34,439.5 14,596.2 6,427.9 2,931.7
12-31-2039 101,702.9 0.0 0.0 0.0 7,641.0 94,062.0 37,624.8 56,437.2 21,970.2 8,937.1 3,784.0 1,662.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 81,085.8 0.0 -81,085.8 -32,434.3 -48,651.5 -17,471.8 -6,578.4 -2,585.9 -1,057.4
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 82,707.6 0.0 -82,707.6 -33,083.0 -49,624.5 -16,972.6 -6,100.0 -2,293.6 -898.8
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 84,361.7 0.0 -84,361.7 -33,744.7 -50,617.0 -16,487.6 -5,656.3 -2,034.3 -764.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 86,048.9 0.0 -86,048.9 -34,419.6 -51,629.4 -16,016.6 -5,245.0 -1,804.4 -649.4
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 5,447,652.0 0.0 907,983.1 334,204.1 261,223.5 3,944,241.3 1,527,026.0 2,417,215.3 1,420,174.8 857,752.2 531,071.6 335,399.4

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
HIGH ESTIMATE (3C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2023 0.0 0.0 79,670.2 0.0 0.0 -79,670.2 0.0 -79,670.2 -67,184.1 -57,107.7 -48,895.9 -42,143.6
12-31-2024 112,465.6 0.0 34,827.3 0.0 -3,461.6 81,099.9 0.0 81,099.9 63,915.6 50,927.8 40,986.6 33,288.8
12-31-2025 115,029.2 0.0 0.0 0.0 610.1 114,419.1 31,739.4 82,679.8 63,572.0 49,489.6 38,963.8 30,994.7
12-31-2026 57,954.6 0.0 0.0 0.0 5,034.6 52,920.0 15,876.0 37,044.0 27,070.2 20,076.2 15,090.8 11,483.8
12-31-2027 37,214.5 0.0 11,199.7 0.0 12,569.0 13,445.8 4,033.7 9,412.1 6,838.9 5,033.0 3,748.2 2,822.4
12-31-2028 101,133.3 2,255.8 11,423.7 -21,414.1 41,038.6 67,829.2 27,131.7 40,697.5 26,363.2 17,422.7 11,725.9 8,024.4
12-31-2029 18,648.0 418.9 0.0 -21,842.3 10,342.3 29,729.2 11,891.7 17,837.5 11,013.0 6,955.8 4,485.2 2,947.4
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 29,251.8 0.0 -29,251.8 -11,700.7 -17,551.1 -10,765.7 -6,753.3 -4,323.9 -2,820.8
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 29,836.9 0.0 -29,836.9 -11,934.8 -17,902.1 -10,458.1 -6,262.2 -3,835.1 -2,397.7
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 442,445.3 2,674.7 137,120.8 15,832.3 66,133.1 220,684.3 67,037.0 153,647.4 110,365.2 79,781.9 57,945.5 42,199.4

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
LOW ESTIMATE (1C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
GREATER STELLA AREA FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2023 0.0 0.0 292,124.0 0.0 0.0 -292,124.0 -52,101.0 -240,023.0 -203,628.7 -174,077.6 -149,854.5 -129,826.3
12-31-2024 263,495.1 0.0 150,214.5 0.0 38,508.9 74,771.7 15,791.1 58,980.6 44,173.0 33,393.8 25,451.8 19,536.3
12-31-2025 674,248.0 0.0 0.0 0.0 94,968.3 579,279.6 195,748.8 383,530.8 293,546.9 227,525.8 178,389.6 141,340.5
12-31-2026 436,115.8 0.0 0.0 0.0 77,854.0 358,261.7 140,191.3 218,070.4 159,580.4 118,506.5 89,189.4 67,951.0
12-31-2027 192,589.1 0.0 0.0 0.0 40,478.8 152,110.3 58,070.6 94,039.7 65,619.1 46,568.3 33,560.9 24,529.6
12-31-2028 74,719.6 0.0 0.0 0.0 15,484.9 59,234.7 23,133.1 36,101.6 24,035.5 16,310.1 11,261.7 7,900.3
12-31-2029 32,239.1 0.0 0.0 15,536.2 1,481.5 15,221.4 6,088.5 9,132.8 5,820.5 3,789.1 2,514.8 1,698.8
12-31-2030 67,447.4 1,392.9 23,770.4 15,846.9 30,290.1 -3,852.9 -1,520.2 -2,332.7 -1,563.0 -1,051.4 -712.2 -486.6
12-31-2031 116,969.3 3,344.0 0.0 -22,724.8 43,630.0 92,720.1 37,088.1 55,632.1 31,923.7 18,800.2 11,336.3 6,985.0
12-31-2032 39,983.1 1,319.4 0.0 -23,179.3 25,895.1 35,947.8 14,379.1 21,568.7 11,770.7 6,607.1 3,805.1 2,243.5
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 31,042.3 0.0 -31,042.3 -12,416.9 -18,625.4 -9,347.5 -4,841.7 -2,581.1 -1,412.6
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 31,663.1 0.0 -31,663.1 -12,665.3 -18,997.9 -9,080.4 -4,489.6 -2,289.3 -1,200.7
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 1,897,806.4 6,056.3 466,108.9 48,184.5 368,591.7 1,008,865.0 411,787.4 597,077.6 412,850.1 287,040.5 200,072.4 139,258.6

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
BEST ESTIMATE (2C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
GREATER STELLA AREA FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 6.5 0.2 0.0 0.0 0.8 5.4 -7,365.0 7,370.5 6,524.7 5,809.9 5,201.0 4,678.6
12-31-2023 320.5 10.6 292,124.0 0.0 39.7 -291,853.8 -102,775.3 -189,078.5 -160,680.2 -137,574.5 -118,599.2 -102,882.9
12-31-2024 309,047.4 -856.2 150,214.5 0.0 49,235.5 110,453.6 40,774.8 69,678.8 52,343.8 39,700.0 30,365.2 23,397.4
12-31-2025 754,865.7 -3,424.3 23,682.5 0.0 114,530.4 620,077.1 238,216.2 381,860.9 292,503.0 226,892.5 178,026.7 141,155.7
12-31-2026 499,472.6 -2,736.5 13,688.5 0.0 75,557.0 412,963.6 162,489.8 250,473.8 182,955.2 135,630.1 101,910.9 77,524.2
12-31-2027 314,470.5 -1,107.4 0.0 0.0 45,344.5 270,233.3 105,309.5 164,923.8 114,789.0 81,267.3 58,434.4 42,616.8
12-31-2028 214,717.4 330.2 0.0 0.0 33,191.6 181,195.7 71,660.4 109,535.4 72,503.8 48,930.9 33,610.1 23,462.0
12-31-2029 136,416.6 897.2 0.0 0.0 16,488.3 119,031.2 47,612.5 71,418.7 45,113.5 29,117.9 19,166.3 12,844.3
12-31-2030 93,992.4 862.3 0.0 15,846.9 7,539.9 69,743.2 27,897.3 41,845.9 25,103.2 15,425.5 9,688.4 6,208.0
12-31-2031 76,813.4 805.7 0.0 16,163.9 5,617.3 54,226.5 21,690.6 32,535.9 18,582.1 10,895.9 6,544.1 4,017.5
12-31-2032 64,515.9 749.7 0.0 0.0 1,199.3 62,566.9 25,026.7 37,540.1 20,407.5 11,415.1 6,553.3 3,852.7
12-31-2033 99,823.0 2,154.1 0.0 0.0 42,119.8 55,549.1 22,219.7 33,329.5 17,278.4 9,237.1 5,078.4 2,864.5
12-31-2034 98,862.5 2,466.2 0.0 -70,772.5 56,938.7 110,230.1 44,092.0 66,138.1 33,137.1 17,144.3 9,133.3 4,997.5
12-31-2035 87,896.7 2,272.5 0.0 -72,187.9 57,121.0 100,691.1 40,232.8 60,458.3 28,883.6 14,280.1 7,284.1 3,823.3
12-31-2036 73,304.4 2,099.5 0.0 0.0 58,602.4 12,602.4 5,041.0 7,561.5 3,394.4 1,581.9 762.8 379.5
12-31-2037 17,390.1 501.0 0.0 0.0 14,835.7 2,053.4 821.4 1,232.0 540.9 246.6 116.4 56.7
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 86,563.1 0.0 -86,563.1 -34,625.2 -51,937.8 -21,562.8 -9,323.0 -4,182.8 -1,941.3
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 88,294.3 0.0 -88,294.3 -35,317.7 -52,976.6 -20,946.8 -8,644.9 -3,710.0 -1,650.1
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 2,841,915.6 5,024.8 479,709.6 63,907.8 578,362.0 1,714,911.4 673,001.3 1,041,910.2 710,870.3 492,032.6 345,383.2 245,404.2

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
HIGH ESTIMATE (3C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
GREATER STELLA AREA FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
LOW ESTIMATE (1C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER OPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 22,359.2 0.0 64,244.7 0.0 2,277.4 -44,162.9 0.0 -44,162.9 -39,650.8 -35,771.6 -32,414.2 -29,491.0
12-31-2023 40,174.4 0.0 0.0 0.0 4,053.5 36,120.9 -20,623.4 56,744.4 47,869.4 40,710.8 34,878.9 30,084.2
12-31-2024 33,252.4 0.0 0.0 0.0 3,499.4 29,753.0 1,305.0 28,448.0 22,863.2 18,566.0 15,219.2 12,583.7
12-31-2025 30,892.1 0.0 6,399.0 0.0 3,213.4 21,279.8 2,310.6 18,969.2 14,523.1 11,260.4 8,831.8 7,000.2
12-31-2026 30,058.8 0.0 9,790.5 0.0 2,589.0 17,679.3 6,652.3 11,027.0 8,078.8 6,005.5 4,523.8 3,449.2
12-31-2027 20,884.2 0.0 9,986.3 840.0 1,201.2 8,856.7 3,167.9 5,688.9 3,917.6 2,745.3 1,954.6 1,412.0
12-31-2028 26,158.7 0.0 8,488.3 856.8 1,636.8 15,176.8 5,913.2 9,263.6 6,070.5 4,057.6 2,761.5 1,910.7
12-31-2029 20,551.2 0.0 0.0 873.9 1,594.4 18,082.9 7,233.2 10,849.7 6,854.1 4,424.2 2,912.4 1,951.9
12-31-2030 4,045.0 0.0 0.0 891.4 370.3 2,783.3 1,278.0 1,505.3 945.9 606.5 396.1 263.2
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 228,375.9 0.0 98,908.7 3,462.1 20,435.3 105,569.8 7,236.6 98,333.2 71,471.6 52,604.8 39,064.1 29,164.2

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
BEST ESTIMATE (2C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER OPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 81,071.5 0.0 157,919.2 0.0 9,315.6 -86,163.3 -16,624.6 -69,538.7 -63,931.0 -58,945.5 -54,498.1 -50,517.1
12-31-2023 121,728.6 0.0 0.0 0.0 13,321.3 108,407.2 15,799.8 92,607.4 78,126.8 66,446.1 56,929.6 49,105.5
12-31-2024 102,291.2 0.0 0.0 0.0 11,559.5 90,731.7 31,632.6 59,099.0 47,525.7 38,615.4 31,671.8 26,200.8
12-31-2025 87,101.9 0.0 6,399.0 0.0 9,985.0 70,717.9 24,703.9 46,014.0 35,233.8 27,321.6 21,431.0 16,987.8
12-31-2026 85,603.2 0.0 9,790.5 0.0 9,312.3 66,500.5 25,760.7 40,739.7 29,664.3 21,924.8 16,426.4 12,461.0
12-31-2027 82,830.6 0.0 9,986.3 0.0 8,803.1 64,041.2 24,583.3 39,458.0 27,364.3 19,306.6 13,836.6 10,059.5
12-31-2028 79,719.9 0.0 8,488.3 0.0 8,465.5 62,766.1 24,717.3 38,048.8 25,103.3 16,889.0 11,566.5 8,051.3
12-31-2029 46,686.0 0.0 0.0 0.0 5,703.4 40,982.6 16,393.0 24,589.6 15,558.1 10,057.6 6,630.2 4,449.7
12-31-2030 16,484.8 0.0 0.0 891.4 1,489.9 14,103.5 5,641.4 8,462.1 5,073.4 3,115.5 1,955.5 1,252.1
12-31-2031 12,738.3 0.0 0.0 4,273.7 1,399.5 7,065.0 2,826.0 4,239.0 2,436.2 1,436.9 867.7 535.5
12-31-2032 10,505.9 0.0 0.0 4,359.1 1,354.2 4,792.5 1,917.0 2,875.5 1,577.0 889.6 514.8 305.0
12-31-2033 9,076.3 0.0 0.0 4,446.3 1,331.1 3,298.8 1,319.5 1,979.3 1,037.1 560.1 310.9 177.0
12-31-2034 8,056.9 0.0 0.0 3,570.4 1,321.1 3,165.5 1,266.2 1,899.3 956.5 497.3 266.1 146.3
12-31-2035 5,503.4 0.0 0.0 0.0 991.8 4,511.7 1,834.0 2,677.7 1,270.7 624.3 316.6 165.2
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 749,398.3 0.0 192,583.2 17,540.9 84,353.4 454,920.9 161,770.2 293,150.7 206,996.2 148,739.1 108,225.6 79,379.4

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
HIGH ESTIMATE (3C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER OPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 993.7 0.0 2,975.5 0.0 128.9 -2,110.7 0.0 -2,110.7 -1,965.5 -1,836.2 -1,720.5 -1,616.3
12-31-2022 7,244.3 0.0 0.0 0.0 783.5 6,460.8 0.0 6,460.8 5,706.5 5,070.4 4,529.6 4,066.6
12-31-2023 7,567.0 0.0 0.0 0.0 779.8 6,787.2 0.0 6,787.2 5,739.7 4,892.7 4,201.1 3,631.3
12-31-2024 5,227.5 0.0 0.0 0.0 559.4 4,668.2 0.0 4,668.2 3,752.3 3,047.5 2,498.5 2,066.1
12-31-2025 4,159.7 0.0 0.0 0.0 458.2 3,701.5 8,867.4 -5,165.9 -3,947.4 -3,054.9 -2,391.7 -1,892.4
12-31-2026 3,367.6 0.0 0.0 0.0 388.7 2,978.9 893.7 2,085.2 1,520.8 1,125.7 844.7 641.7
12-31-2027 2,779.7 0.0 0.0 0.0 341.4 2,438.3 731.5 1,706.8 1,185.5 837.7 601.2 437.7
12-31-2028 1,404.7 0.0 0.0 0.0 184.4 1,220.2 488.1 732.2 492.1 336.9 234.6 165.8
12-31-2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 32,744.3 0.0 2,975.5 0.0 3,624.2 26,144.6 10,980.7 15,163.9 12,483.9 10,419.7 8,797.4 7,500.5

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
LOW ESTIMATE (1C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER NONOPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 2,975.5 0.0 0.0 -2,975.5 0.0 -2,975.5 -2,754.3 -2,558.8 -2,384.9 -2,229.5
12-31-2022 1,377.3 0.0 22,674.5 0.0 102.4 -21,399.6 0.0 -21,399.6 -18,680.2 -16,411.1 -14,501.9 -12,883.3
12-31-2023 15,296.1 0.0 0.0 0.0 896.5 14,399.6 -14,778.4 29,178.0 24,573.8 20,866.0 17,849.8 15,373.7
12-31-2024 21,693.6 0.0 0.0 0.0 1,566.4 20,127.2 2,026.2 18,101.0 14,521.3 11,771.7 9,633.8 7,953.0
12-31-2025 19,539.8 0.0 0.0 0.0 1,303.7 18,236.1 3,004.3 15,231.7 11,710.0 9,114.5 7,174.6 5,706.1
12-31-2026 8,512.0 0.0 0.0 0.0 704.3 7,807.8 2,636.7 5,171.1 3,772.9 2,794.0 2,097.2 1,593.8
12-31-2027 6,756.0 0.0 0.0 0.0 619.3 6,136.7 1,673.2 4,463.5 3,100.7 2,191.2 1,572.8 1,145.2
12-31-2028 5,465.2 0.0 0.0 0.0 563.0 4,902.2 1,629.1 3,273.2 2,165.5 1,460.7 1,002.9 699.8
12-31-2029 3,319.6 0.0 0.0 0.0 362.6 2,957.1 1,182.8 1,774.2 1,127.3 731.6 484.1 326.0
12-31-2030 1,084.3 0.0 0.0 4,478.6 111.8 -3,506.1 -989.4 -2,516.7 -1,469.5 -879.4 -538.2 -336.2
12-31-2031 1,015.2 0.0 0.0 4,568.1 108.8 -3,661.7 -1,464.7 -2,197.0 -1,216.4 -691.8 -403.2 -240.3
12-31-2032 957.7 0.0 0.0 4,659.5 106.5 -3,808.2 -1,523.3 -2,284.9 -1,205.6 -654.9 -365.3 -208.8
12-31-2033 909.2 0.0 0.0 4,752.7 104.5 -3,947.9 -1,579.2 -2,368.8 -1,190.9 -617.8 -329.8 -180.7
12-31-2034 44.0 0.0 0.0 0.0 5.1 38.9 15.6 23.3 11.9 6.3 3.4 1.9
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 85,970.0 0.0 25,650.0 18,458.9 6,554.8 35,306.4 -8,167.1 43,473.5 34,466.4 27,122.1 21,295.2 16,720.5

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
BEST ESTIMATE (2C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER NONOPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net Future Net
Interest Capital Abandonment Operating Cash Flow Before Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period Revenue Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Income Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 2,975.5 0.0 0.0 -2,975.5 0.0 -2,975.5 -2,754.3 -2,558.8 -2,384.9 -2,229.5
12-31-2022 1,602.3 0.0 22,674.5 0.0 116.0 -21,188.2 -8,258.4 -12,929.7 -11,184.8 -9,738.9 -8,530.8 -7,513.5
12-31-2023 19,589.5 0.0 0.0 0.0 954.1 18,635.4 -6,445.6 25,081.0 21,138.7 17,961.2 15,374.7 13,249.8
12-31-2024 20,152.5 0.0 22,514.6 0.0 1,472.0 -3,834.1 -3,256.6 -577.5 -297.4 -111.3 11.4 91.2
12-31-2025 67,843.0 0.0 0.0 0.0 7,790.1 60,052.9 21,543.7 38,509.2 29,468.8 22,837.3 17,902.8 14,182.7
12-31-2026 42,903.8 0.0 0.0 0.0 3,167.0 39,736.8 15,205.4 24,531.4 17,978.7 13,370.3 10,076.4 7,687.0
12-31-2027 10,443.0 0.0 0.0 1,045.3 747.6 8,650.1 2,959.2 5,691.0 3,947.3 2,785.5 1,996.7 1,451.9
12-31-2028 8,407.7 0.0 0.0 1,066.2 671.0 6,670.4 2,467.3 4,203.1 2,774.7 1,867.8 1,279.9 891.5
12-31-2029 6,889.6 0.0 0.0 0.0 617.4 6,272.3 2,508.9 3,763.3 2,371.5 1,527.2 1,003.0 670.8
12-31-2030 4,001.8 0.0 0.0 0.0 393.6 3,608.2 1,443.3 2,164.9 1,307.4 808.4 510.7 329.1
12-31-2031 2,400.9 0.0 0.0 0.0 236.9 2,163.9 865.6 1,298.4 742.1 435.5 261.7 160.7
12-31-2032 1,849.2 0.0 0.0 0.0 205.0 1,644.2 657.7 986.5 538.2 302.1 174.0 102.6
12-31-2033 1,030.8 0.0 0.0 4,752.7 110.8 -3,832.6 -1,533.1 -2,299.6 -1,155.1 -598.7 -319.3 -174.8
12-31-2034 978.6 0.0 0.0 4,847.7 108.6 -3,977.8 -1,591.1 -2,386.7 -1,142.4 -565.5 -288.6 -151.5
12-31-2035 521.3 0.0 0.0 4,944.7 59.6 -4,483.0 -1,654.6 -2,828.4 -1,292.5 -612.2 -299.7 -151.1
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 5,043.6 0.0 -5,043.6 -2,017.4 -3,026.2 -1,321.0 -599.1 -281.3 -136.4
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 188,613.9 0.0 48,164.6 21,700.2 16,649.7 102,099.3 22,894.2 79,205.2 61,120.2 47,110.9 36,486.8 28,460.5

Totals may not add because of rounding.

Future Net Cash Flow After UK Corporate Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
HIGH ESTIMATE (3C) CONTINGENT RESOURCES

ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

AS OF DECEMBER 31, 2019
OTHER NONOPERATED FIELDS, UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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SUMMARY PROJECTIONS OF RESOURCES AND CASH FLOW 



ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019 SUMMARY - CERTAIN PROPERTIES LOCATED IN 

THE UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
       91.6

      609.1
      603.6

    2,582.9
    2,054.8
      819.0
      441.0
      935.2
      129.9

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    8,267.0
        0.0

    8,267.0
        0.0

    8,267.0

GAS
MMCF

        0.0
    1,057.6
    7,575.1
    7,328.7

   11,162.4
   14,563.7
   11,401.1
    8,941.9
    9,193.0
    1,513.8

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   72,737.2
        0.0

   72,737.2
        0.0

   72,737.2

LOW ESTIMATE (1C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        6.8

       45.6
       45.2

    1,198.9
      938.7
      285.0
       98.6

      746.9
      127.7

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    3,493.3
        0.0

    3,493.3

GAS
MMCF

        0.0
       65.7

      470.3
      455.0

    3,474.5
    5,645.2
    4,543.4
    3,642.2
    4,155.7
      787.6

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   23,239.5
        0.0

   23,239.5

NGL
MBBL

        0.0
        7.8

       55.7
       53.9

      154.8
      231.1
      184.2
      146.5
      183.5
       30.1
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    1,047.6
        0.0

    1,047.6

EQUIV
MBOE

        0.0
       25.9

      182.3
      177.5

    1,952.7
    2,143.0
    1,252.5
      873.0

    1,647.0
      293.6

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    8,547.7
        0.0

    8,547.7

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
     61.26
     64.56
     69.07
     74.39
     76.82
     79.02
     82.38
     83.57
     86.95
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     77.85
      0.00

     77.85

GAS
$/MCF

     0.000
     5.027
     5.238
     5.598
     6.369
     6.568
     6.727
     6.861
     6.954
     7.098
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000

     6.652
     0.000
     6.652

NGL
$/BBL

      0.00
     31.38
     33.03
     35.29
     41.21
     43.28
     44.73
     46.98
     48.85
     51.05
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     43.90
      0.00

     43.90

OIL
M$

        0.0
      419.6

    2,941.2
    3,118.5

   89,185.8
   72,109.9
   22,517.8
    8,123.9

   62,419.3
   11,099.2

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  271,935.2
        0.0

  271,935.2

GAS
M$

        0.0
      330.1

    2,463.4
    2,547.1

   22,128.1
   37,078.6
   30,565.2
   24,988.8
   28,898.1
    5,590.7

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  154,590.0
        0.0

  154,590.0

NGL
M$

        0.0
      244.0

    1,839.7
    1,901.4
    6,379.2

   10,000.5
    8,239.2
    6,881.5
    8,964.7
    1,539.2

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   45,989.6
        0.0

   45,989.6

TOTAL
M$

        0.0
      993.7

    7,244.3
    7,567.0

  117,693.2
  119,189.0
   61,322.2
   39,994.2

  100,282.1
   18,229.1

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  472,514.8
        0.0

  472,514.8

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          1
          1
          1
          3
          3
          3
          3
          5
          3
          0
          0
          0
          0
          0

NET

        0.0
        0.1
        0.1
        0.1
        1.2
        1.2
        1.2
        1.2
        1.9
        2.1
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   40,606.8
   16,769.7
    4,765.2

   27,619.8
   11,891.7
-11,700.7
-11,934.8

        0.0
        0.0
        0.0

   78,017.7
        0.0

   78,017.7

CAPITAL
COST

M$

        0.0
    2,975.5

        0.0
   79,670.2
   34,827.3

        0.0
        0.0

   11,199.7
   11,423.7

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  140,096.4
        0.0

  140,096.4

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

-21,414.1
-21,842.3
29,251.8
29,836.9
        0.0
        0.0
        0.0

   15,832.3
        0.0

   15,832.3

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
      128.9
      783.5
      779.8
-2,902.2
1,068.3
5,423.3

12,910.4
41,223.0
10,342.3
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   69,757.2
        0.0

   69,757.2

           

           
           
           
           

           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

        0.0
-2,110.7
6,460.8

-72,882.9
85,768.1
77,513.9
39,129.2
11,118.9
41,429.7
17,837.5

-17,551.1
-17,902.1

        0.0
        0.0
        0.0

  168,811.2
        0.0

  168,811.2

CUM
M$

        0.0
-2,110.7
4,350.2

-68,532.8
17,235.3
94,749.2

133,878.4
144,997.3
186,427.0
204,264.5
186,713.4
168,811.2
168,811.2
168,811.2
168,811.2

168,811.2
168,811.2
168,811.2

DISC AT 10.000%

           

CUM
M$

        0.0
-1,836.2
3,234.1

-48,980.9
4,994.4

51,429.1
72,631.0
78,501.7
96,261.3

103,217.1
96,463.8
90,201.7
90,201.7
90,201.7
90,201.7

90,201.7
90,201.7
90,201.7

           

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

  122,849.1
   90,201.7
   66,742.9
   49,699.9
   37,189.7
   27,919.2
   20,990.0
   15,770.6
   11,812.1
    8,791.9

Page 1
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
        0.0

      770.4
    2,361.0
    5,590.1

   10,410.0
   11,768.8
    8,581.1
    7,672.2
    6,026.3
    4,480.6
    4,119.6
    3,006.3
      912.1

        8.8

   65,707.1
        0.0

   65,707.1
        0.0

   65,707.1

GAS
MMCF

        0.0
        0.0

    5,729.9
   12,819.7
   31,260.5
   50,974.4
   42,207.0
   25,147.8
   14,674.0
    9,237.0
    7,844.0
    6,600.3
    2,269.5
    1,350.8

       58.9

  210,173.7
        0.0

  210,173.7
        0.0

  210,173.7

BEST ESTIMATE (2C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        0.0

      188.7
      467.7

    2,869.2
    6,576.7
    9,006.5
    6,234.2
    5,391.8
    4,350.4
    3,743.2
    3,626.6
    2,584.5
      662.9

        0.2

   45,702.7
        0.0

   45,702.7

GAS
MMCF

        0.0
        0.0

    1,533.9
    2,817.7

   13,853.7
   31,503.8
   29,094.8
   15,503.8
    6,845.7
    3,211.0
    3,062.5
    2,893.5
      604.1
       62.5
        2.2

  110,989.4
        0.0

  110,989.4

NGL
MBBL

        0.0
        0.0

       33.1
       79.8

      179.3
      330.4
      277.3
      201.5
      157.6
      121.2
      115.5
      107.9
       20.7
        1.3
        0.1

    1,625.8
        0.0

    1,625.8

EQUIV
MBOE

        0.0
        0.0

      486.3
    1,033.4
    5,437.1

   12,338.8
   14,300.2
    9,108.8
    6,729.7
    5,025.2
    4,386.7
    4,233.4
    2,709.4
      675.0

        0.7

   66,464.5
        0.0

   66,464.5

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
      0.00

     72.09
     75.04
     73.81
     75.97
     77.90
     81.47
     84.60
     88.15
     91.10
     93.74
     96.86

    100.77
    102.88

     83.31
      0.00

     83.31

GAS
$/MCF

     0.000
     0.000
     5.766
     6.130
     7.187
     7.445
     7.607
     7.647
     7.429
     7.025
     7.163
     7.270
     7.069
     6.716
     7.766

     7.399
     0.000
     7.399

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00

     38.88
     38.82
     39.56
     42.61
     44.84
     46.97
     48.84
     51.08
     52.85
     54.05
     54.66
     55.80
     57.92

     45.82
      0.00

     45.82

OIL
M$

        0.0
        0.0

   13,603.1
   35,100.2

  211,775.2
  499,629.1
  701,563.8
  507,920.7
  456,130.7
  383,488.8
  341,002.9
  339,941.8
  250,332.5
   66,795.6

       23.0

3,807,307.5
        0.0

3,807,307.5

GAS
M$

        0.0
        0.0

    8,845.4
   17,271.7
   99,571.5

  234,532.0
  221,321.6
  118,555.0
   50,855.0
   22,557.7
   21,935.6
   21,034.7
    4,270.9
      419.8
       17.4

  821,188.3
        0.0

  821,188.3

NGL
M$

        0.0
        0.0

    1,287.9
    3,098.6
    7,094.4

   14,080.4
   12,435.2
    9,466.4
    7,696.2
    6,189.0
    6,103.7
    5,829.7
    1,130.1

       73.9
        3.6

   74,489.1
        0.0

   74,489.1

TOTAL
M$

        0.0
        0.0

   23,736.4
   55,470.5

  318,441.1
  748,241.6
  935,320.6
  635,942.2
  514,681.9
  412,235.5
  369,042.2
  366,806.2
  255,733.5
   67,289.3

       44.0

4,702,984.9
        0.0

4,702,984.9

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          1
          3
          4
          8

         11
         20
         24
         28
         25
         24
         17
         15
         14
          1

NET

        0.0
        0.1
        0.6
        0.8
        3.9
        5.8

       12.7
       15.2
       17.4
       14.4
       15.1
       13.5
       12.4
       11.4
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

 -124,116.5
-29,987.0
63,309.6

264,676.3
142,929.9
155,794.8
149,806.9
109,347.4
130,504.7

93,689.6
10,740.8

-41,450.5

  925,246.0
-89,904.7
835,341.3

CAPITAL
COST

M$

   15,470.0
    7,699.4

  119,937.5
  342,491.9
  234,804.1
  335,939.6
  150,384.7
  187,687.9
   75,216.4

        0.0
   23,770.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

1,493,401.9
        0.0

1,493,401.9

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      840.0
      856.8

   16,410.1
   21,216.9
-18,156.6
-18,519.8
35,795.0

103,665.0

142,107.4
224,761.7
366,869.1

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
        0.0

    2,379.8
    4,950.0

   43,574.7
  100,573.9
   99,747.7
   60,763.3
   37,369.0
   21,308.2
   46,972.3
   58,701.0
   40,029.2
    4,642.3

        5.1

  521,016.6
        0.0

  521,016.6

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

-15,470.0
-7,699.4

-98,580.9
 -167,854.8

70,049.3
248,418.5
420,512.0
243,721.1
245,444.8
224,710.3
167,735.2
195,757.1
140,534.4

16,111.2
-62,175.7

1,621,213.0
 -134,857.0
1,486,356.0

CUM
M$

-15,470.0
-23,169.4

 -121,750.3
 -289,605.2
 -219,555.9

28,862.6
449,374.6
693,095.7
938,540.5

1,163,250.8
1,330,986.0
1,526,743.1
1,667,277.5
1,683,388.7
1,621,213.0

1,621,213.0
1,486,356.0
1,486,356.0

DISC AT 10.000%
CUM
M$

-14,809.1
-21,474.6
-99,711.3

 -221,764.8
 -181,147.7

-29,289.1
197,531.3
317,273.1
426,588.8
517,875.6
579,635.2
645,446.2
688,339.0
693,679.5
677,989.6

  677,989.6
  649,027.1
  649,027.1

           

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

  979,811.8
  649,027.1
  430,747.3
  284,866.4
  186,110.8
  118,459.0
   71,637.0
   38,964.4
   16,032.5

-111.2
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
        0.0

    1,581.3
    3,750.7
    6,631.7

   15,030.2
   21,088.4
   15,079.7
   13,475.3
   10,607.6
    7,805.7
    6,164.7
    5,042.0
    4,270.8
    3,641.5

  114,169.5
    9,418.4

  123,587.9
        0.0

  123,587.9

GAS
MMCF

        0.0
        0.0

   11,633.9
   19,553.9
   28,385.5
   54,097.9
   51,634.4
   35,436.9
   30,522.9
   22,301.0
   15,860.6
   13,402.3
   11,653.5
   14,066.6
   12,652.1

  321,201.6
   19,857.2

  341,058.8
        0.0

  341,058.8

HIGH ESTIMATE (3C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        0.0

      718.9
    1,224.3
    4,061.5
    9,132.7

   14,233.9
   10,924.3
    9,733.9
    7,896.3
    6,068.0
    4,906.8
    4,037.4
    3,461.0
    2,949.7

   79,348.6
    8,459.8

   87,808.4

GAS
MMCF

        0.0
        0.0

    5,369.4
    7,734.6

   18,016.3
   32,540.1
   26,746.9
   19,984.1
   16,680.3
   11,073.4
    7,213.6
    6,262.7
    5,455.9
    8,137.7
    7,796.0

  173,010.9
   13,494.8

  186,505.7

NGL
MBBL

        0.0
        0.0

      107.9
      170.8
       92.4
       29.9

      163.5
      256.2
      347.7
      337.7
      273.8
      235.9
      205.4
      308.3
      295.7

    2,825.1
      509.6

    3,334.7

EQUIV
MBOE

        0.0
        0.0

    1,752.5
    2,728.6
    7,260.2

   14,772.9
   19,008.9
   14,626.0
   12,957.5
   10,143.2
    7,585.5
    6,222.4
    5,183.5
    5,172.3
    4,589.5

  112,003.2
   11,296.1

  123,299.3

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
      0.00

     67.86
     72.66
     73.72
     75.96
     77.96
     81.73
     84.82
     88.25
     91.28
     94.13
     97.07

    100.70
    104.48

     84.69
    111.73
     87.30

GAS
$/MCF

     0.000
     0.000
     5.653
     6.034
     7.200
     7.725
     7.707
     7.555
     7.388
     7.189
     7.157
     7.315
     7.473
     7.588
     7.728

     7.389
     7.956
     7.430

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00

     32.89
     35.18
     34.92
     25.87
     41.65
     46.35
     48.11
     50.05
     52.48
     54.20
     55.89
     57.53
     59.51

     49.50
     62.16
     51.43

OIL
M$

        0.0
        0.0

   48,779.2
   88,951.6

  299,395.2
  693,712.4

1,109,724.9
  892,814.1
  825,639.7
  696,831.7
  553,869.1
  461,848.2
  391,896.0
  348,520.0
  308,196.1

6,720,178.2
  945,205.9

7,665,384.1

GAS
M$

        0.0
        0.0

   30,353.9
   46,668.0

  129,724.6
  251,374.4
  206,138.2
  150,980.2
  123,241.2
   79,611.3
   51,629.7
   45,812.7
   40,771.4
   61,746.9
   60,250.4

1,278,302.8
  107,360.3

1,385,663.1

NGL
M$

        0.0
        0.0

    3,546.9
    6,008.4
    3,227.5
      772.3

    6,809.4
   11,873.6
   16,728.6
   16,902.1
   14,365.8
   12,783.9
   11,483.3
   17,735.4
   17,594.3

  139,831.7
   31,676.1

  171,507.9

TOTAL
M$

        0.0
        0.0

   82,680.0
  141,628.1
  432,347.3
  945,859.1

1,322,672.4
1,055,667.9
  965,609.5
  793,345.2
  619,864.6
  520,444.9
  444,150.7
  428,002.3
  386,040.7

8,138,312.7
1,084,242.4
9,222,555.0

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          1
          4
          5

         10
         15
         23
         27
         31
         31
         27
         27
         25
         24
         26

NET

        0.0
        0.1
        1.4
        1.5
        5.0
        9.0

       14.4
       17.0
       19.2
       19.2
       15.9
       16.8
       14.8
       14.7
       16.7

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0

-49,060.2
 -138,629.6

29,022.2
158,546.6
407,648.6
302,899.1
323,192.6
297,913.6
228,581.8
189,106.6
167,497.5
143,316.2
149,655.5

2,209,690.6
175,001.1

2,384,691.6

CAPITAL
COST

M$

   15,470.0
    7,699.4

  213,612.0
  342,491.9
  257,318.7
  359,622.1
  164,073.2
  187,687.9
   75,216.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

1,623,191.6
    5,248.9

1,628,440.5

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    1,045.3
    1,066.2

        0.0
   16,738.3
   20,437.5
    4,359.1
    9,199.0
-62,354.4

-9,508.9
446,861.8
437,353.0

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
        0.0

    9,432.5
   14,315.2
   62,267.0

  133,679.4
  113,841.5
   80,360.7
   69,592.8
   48,561.1
   31,671.7
   27,240.8
   21,047.9
   60,512.7
   74,256.5

  746,779.8
  193,808.8
  940,588.6

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

-15,470.0
-7,699.4

-91,304.3
-76,549.4
83,739.4

294,010.9
637,109.3
483,674.8
496,541.5
446,870.4
342,872.8
283,659.9
251,246.2
214,974.3
224,483.2

3,568,159.6
263,321.7

3,831,481.3

CUM
M$

-15,470.0
-23,169.4

 -114,473.7
 -191,023.1
 -107,283.7

186,727.2
823,836.5

1,307,511.3
1,804,052.8
2,250,923.2
2,593,796.0
2,877,455.9
3,128,702.1
3,343,676.5
3,568,159.6

3,568,159.6
3,831,481.3
3,831,481.3

DISC AT 10.000%
CUM
M$

-14,809.1
-21,474.6
-97,150.6

 -153,711.2
 -104,472.2

74,562.1
417,726.7
654,907.9
875,911.5

1,057,390.2
1,183,821.7
1,278,900.0
1,355,436.5
1,415,026.8
1,472,086.7

1,472,086.7
1,545,634.9
1,545,634.9

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

2,399,161.5
1,545,634.9
1,021,167.1
  688,643.5
  471,586.2
  326,177.2
  226,541.8
  156,934.9
  107,499.4
   71,901.2
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019 SUMMARY - CERTAIN PROPERTIES

LOCATED IN CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

LOW ESTIMATE (1C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

EQUIV
MBOE

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00
      0.00

GAS
$/MCF

     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000

     0.000
     0.000
     0.000

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00
      0.00

OIL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

GAS
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

NGL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

TOTAL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0

NET

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

CUM
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019 SUMMARY - CERTAIN PROPERTIES

LOCATED IN CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      368.0
    6,259.9
    5,528.4
    5,312.0
    4,458.5
    3,595.6
    2,946.8
    2,446.3
      723.6

        0.0

   31,639.2
        0.0

   31,639.2
        0.0

   31,639.2

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

       55.2
      893.2
      730.7
      702.6
      586.9
      470.9
      384.6
      318.7
       94.2
        0.0

    4,237.1
        0.0

    4,237.1
        0.0

    4,237.1

BEST ESTIMATE (2C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      312.8
    5,928.2
    5,102.1
    4,822.1
    4,035.3
    3,261.5
    2,676.9
    2,224.2
      658.1

        0.0

   29,021.2
        0.0

   29,021.2

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        8.2

      146.8
      116.0
      109.5
       91.1
       73.2
       59.9
       49.7
       14.7
        0.0

      668.9
        0.0

      668.9

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

EQUIV
MBOE

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      314.2
    5,953.5
    5,122.1
    4,840.9
    4,051.0
    3,274.1
    2,687.3
    2,232.8
      660.6

        0.0

   29,136.6
        0.0

   29,136.6

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     75.25
     77.63
     81.41
     84.61
     88.18
     91.25
     94.12
     97.08

    100.78
      0.00

     85.96
      0.00

     85.96

GAS
$/MCF

     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     2.756
     2.898
     3.017
     3.137
     3.260
     3.400
     3.542
     3.688
     3.836
     0.000

     3.197
     0.000
     3.197

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00
      0.00

OIL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   23,539.2
  460,208.7
  415,362.9
  407,995.0
  355,828.7
  297,609.5
  251,953.5
  215,929.0
   66,323.8

        0.0

2,494,750.2
        0.0

2,494,750.2

GAS
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

       22.5
      425.3
      350.0
      343.4
      296.9
      249.0
      212.1
      183.1
       56.3
        0.0

    2,138.6
        0.0

    2,138.6

NGL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

TOTAL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   23,561.7
  460,634.0
  415,712.9
  408,338.4
  356,125.6
  297,858.4
  252,165.6
  216,112.1
   66,380.1

        0.0

2,496,888.9
        0.0

2,496,888.9

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          0
          0
          0
          0
          2
          9

         12
         14
         13
         13
         13
         13
         13
          0

NET

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        1.7
        8.1

       10.7
       12.4
       11.4
       11.4
       11.4
       11.4
       11.4
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

-36,613.6
-49,109.3

 -137,754.2
115,195.9

80,018.3
125,119.5
135,302.3
110,578.9

94,881.3
80,833.8
24,736.9

-28,800.8

  514,389.1
-89,904.7
424,484.4

CAPITAL
COST

M$

   15,470.0
    4,723.9

   33,018.4
   50,367.8
   84,589.6

  329,540.6
  140,594.2
  177,701.7
   66,728.1

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  902,734.2
        0.0

  902,734.2

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   72,001.9

   72,001.9
  224,761.7
  296,763.6

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    1,088.4
   18,600.4
   18,464.0
   19,684.4
   17,869.8
   16,200.2
   14,962.3
   14,027.7
    4,537.8

        0.0

  125,434.8
        0.0

  125,434.8

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

-15,470.0
-4,723.9

-33,018.4
-13,754.2
-35,480.3

 -169,313.2
186,243.5
139,529.0
196,806.5
202,953.5
171,079.3
142,322.0
121,250.6

37,105.3
-43,201.1

  882,328.8
 -134,857.0

747,471.7

CUM
M$

-15,470.0
-20,193.9
-53,212.3
-66,966.5

 -102,446.7
 -271,759.9

-85,516.4
54,012.6

250,819.1
453,772.6
624,851.9
767,174.0
888,424.6
925,529.9
882,328.8

882,328.8
747,471.7
747,471.7

DISC AT 10.000%
CUM
M$

-14,809.1
-18,915.8
-44,969.9
-54,522.6
-77,637.0

 -173,679.1
-74,164.6

-5,927.5
81,559.7

163,901.6
226,985.6
274,688.3
311,628.8
322,428.8
311,222.2

  311,222.2
  282,259.7
  282,259.7

           

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

  461,023.6
  282,259.7
  170,315.6
   99,723.1
   54,867.3
   26,179.8
    7,758.9

-4,073.0
-11,633.9
-16,402.1
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019 SUMMARY - CERTAIN PROPERTIES

LOCATED IN CAPTAIN AND NUTMEG-SURPRISE FIELDS
UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      509.6
    9,363.8
    8,539.0
    8,545.2
    7,464.6
    6,030.8
    4,950.7
    4,111.0
    3,444.5
    2,908.3

   55,867.5
    8,750.0

   64,617.5
        0.0

   64,617.5

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

       76.4
    1,337.8
    1,132.1
    1,117.2
      960.1
      765.9
      626.2
      518.8
      434.3
      366.8

    7,335.6
    1,100.2
    8,435.8

        0.0
    8,435.8

HIGH ESTIMATE (3C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      433.1
    8,905.3
    7,938.5
    7,830.6
    6,846.9
    5,543.4
    4,557.5
    3,787.9
    3,174.9
    2,680.5

   51,698.4
    8,074.4

   59,772.9

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

       11.3
      220.8
      181.3
      175.7
      150.9
      120.6
       98.7
       81.8
       68.5
       57.9

    1,167.6
      173.8

    1,341.4

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

EQUIV
MBOE

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      435.1
    8,943.3
    7,969.7
    7,860.9
    6,872.9
    5,564.2
    4,574.5
    3,802.0
    3,186.7
    2,690.5

   51,899.7
    8,104.4

   60,004.1

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     75.25
     77.63
     81.41
     84.61
     88.18
     91.25
     94.12
     97.08

    100.78
    104.60

     87.80
    111.93
     91.06

GAS
$/MCF

     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     2.756
     2.898
     3.017
     3.137
     3.260
     3.400
     3.542
     3.688
     3.836
     3.987

     3.269
     4.391
     3.414

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00
      0.00

OIL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   32,593.0
  691,316.4
  646,269.5
  662,543.3
  603,758.1
  505,838.2
  428,948.5
  367,727.6
  319,963.3
  280,378.2

4,539,336.2
  903,736.3

5,443,072.5

GAS
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

       31.2
      639.9
      547.0
      551.3
      492.0
      409.9
      349.6
      301.8
      262.9
      230.7

    3,816.3
      763.2

    4,579.5

NGL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

TOTAL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   32,624.2
  691,956.4
  646,816.5
  663,094.6
  604,250.1
  506,248.1
  429,298.1
  368,029.4
  320,226.2
  280,609.0

4,543,152.5
  904,499.5

5,447,652.0

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          0
          0
          0
          0
          2
          9

         12
         14
         14
         14
         13
         13
         13
         13

NET

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        1.7
        8.1

       10.7
       12.4
       12.4
       12.4
       11.4
       11.4
       11.4
       11.4

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0

-16,812.1
-45,208.5
-40,128.7

 -125,917.2
204,192.6
170,047.2
224,347.6
231,399.2
193,599.9
163,724.4
139,896.0
121,310.1
105,888.3

1,326,339.0
200,686.9

1,527,026.0

CAPITAL
COST

M$

   15,470.0
    4,723.9

   33,018.4
   50,367.8
   84,589.6

  329,540.6
  140,594.2
  177,701.7
   66,728.1

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  902,734.2
    5,248.9

  907,983.1

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
  334,204.1
  334,204.1

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    1,373.9
   25,805.2
   25,465.5
   27,264.7
   25,752.1
   22,248.3
   19,987.1
   18,289.3
   16,951.0
   15,888.1

  199,025.1
   62,198.3

  261,223.5

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

-15,470.0
-4,723.9

-16,206.3
-5,159.4

-44,460.9
 -172,373.2

321,364.3
273,602.1
344,754.3
347,098.8
290,399.9
245,586.6
209,844.0
181,965.1
158,832.5

2,115,054.1
302,161.2

2,417,215.3

CUM
M$

-15,470.0
-20,193.9
-36,400.2
-41,559.5
-86,020.5

 -258,393.6
62,970.7

336,572.8
681,327.1

1,028,425.9
1,318,825.8
1,564,412.4
1,774,256.5
1,956,221.6
2,115,054.1

2,115,054.1
2,417,215.3
2,417,215.3

DISC AT 10.000%
CUM
M$

-14,809.1
-18,915.8
-31,717.2
-35,110.7
-64,075.7

 -162,092.9
10,146.5

143,968.3
297,284.1
438,060.2
545,142.2
627,452.3
691,382.1
741,774.0
781,757.8

781,757.8
857,752.2
857,752.2

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

1,420,174.8
  857,752.2
  531,071.6
  335,399.4
  214,734.9
  138,342.4
   88,847.0
   56,132.2
   34,139.2
   19,144.5
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    2,116.3
    1,651.8
      467.6
      138.1
      778.5
      129.9

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    5,282.2
        0.0

    5,282.2
        0.0

    5,282.2

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    6,778.0
   11,553.2
    9,334.0
    7,522.6
    8,580.6
    1,513.8

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   45,282.1
        0.0

   45,282.1
        0.0

   45,282.1

LOW ESTIMATE (1C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    1,164.0
      908.5
      258.7
       76.0

      735.2
      127.7

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    3,270.0
        0.0

    3,270.0

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    3,202.3
    5,458.3
    4,415.0
    3,554.0
    4,117.7
      787.6

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   21,534.9
        0.0

   21,534.9

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      122.6
      208.9
      169.0
      136.0
      179.0
       30.1
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      845.7
        0.0

      845.7

EQUIV
MBOE

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    1,838.7
    2,058.5
    1,188.9
      824.8

    1,624.2
      293.6

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    7,828.7
        0.0

    7,828.7

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     74.48
     76.92
     79.30
     83.08
     83.57
     86.95
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     78.27
      0.00

     78.27

GAS
$/MCF

     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     6.423
     6.592
     6.748
     6.879
     6.960
     7.098
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000

     6.735
     0.000
     6.735

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     42.45
     43.87
     45.26
     47.46
     49.01
     51.05
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     45.86
      0.00

     45.86

OIL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   86,692.4
   69,883.0
   20,513.7
    6,310.6

   61,443.4
   11,099.2

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  255,942.3
        0.0

  255,942.3

GAS
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   20,569.8
   35,980.0
   29,792.6
   24,447.9
   28,660.1
    5,590.7

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  145,041.1
        0.0

  145,041.1

NGL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    5,203.5
    9,166.2
    7,648.3
    6,456.1
    8,773.9
    1,539.2

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   38,787.2
        0.0

   38,787.2

TOTAL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  112,465.6
  115,029.2
   57,954.6
   37,214.5
   98,877.4
   18,229.1

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  439,770.5
        0.0

  439,770.5

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          0
          0
          0
          2
          2
          2
          2
          4
          3
          0
          0
          0
          0
          0

NET

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        1.1
        1.1
        1.1
        1.1
        1.8
        2.1
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   31,739.4
   15,876.0
    4,033.7

   27,131.7
   11,891.7
-11,700.7
-11,934.8

        0.0
        0.0
        0.0

   67,037.0
        0.0

   67,037.0

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0

   79,670.2
   34,827.3

        0.0
        0.0

   11,199.7
   11,423.7

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  137,120.8
        0.0

  137,120.8

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

-21,414.1
-21,842.3
29,251.8
29,836.9
        0.0
        0.0
        0.0

   15,832.3
        0.0

   15,832.3

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
-3,461.6

610.1
5,034.6

12,569.0
41,038.6
10,342.3
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   66,133.1
        0.0

   66,133.1

           

           
           
           
           

           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

        0.0
        0.0
        0.0

-79,670.2
81,099.9
82,679.8
37,044.0

9,412.1
40,697.5
17,837.5

-17,551.1
-17,902.1

        0.0
        0.0
        0.0

  153,647.4
        0.0

  153,647.4

CUM
M$

        0.0
        0.0
        0.0

-79,670.2
1,429.8

84,109.5
121,153.5
130,565.6
171,263.1
189,100.6
171,549.5
153,647.4
153,647.4
153,647.4
153,647.4

153,647.4
153,647.4
153,647.4

DISC AT 10.000%

           
           
           

CUM
M$

        0.0
        0.0
        0.0

-57,107.7
-6,179.9
43,309.7
63,385.9
68,418.9
85,841.6
92,797.4
86,044.1
79,781.9
79,781.9
79,781.9
79,781.9

   79,781.9
   79,781.9
   79,781.9

           
           
           

           

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

  110,365.2
   79,781.9
   57,945.5
   42,199.4
   30,741.5
   22,335.6
   16,124.7
   11,507.8
    8,058.9
    5,473.0
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    2,929.6
    7,316.5
    3,474.2
    1,093.1
      314.0
       92.5

      448.4
      949.5
      355.1

        0.0
        0.0

   16,972.9
        0.0

   16,972.9
        0.0

   16,972.9

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   12,601.2
   35,920.3
   34,807.0
   20,679.0
   10,875.8
    6,380.1
    5,739.2
    4,727.4
      585.0

        0.0
        0.0

  132,315.0
        0.0

  132,315.0
        0.0

  132,315.0

BEST ESTIMATE (2C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    2,439.8
    5,853.3
    2,705.5
      811.1
      209.4
       52.6

      430.8
      944.0
      355.1

        0.0
        0.0

   13,801.6
        0.0

   13,801.6

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   11,065.4
   29,239.3
   27,811.3
   15,201.6
    6,586.6
    3,018.9
    2,927.1
    2,777.0
      502.5

        0.0
        0.0

   99,129.7
        0.0

   99,129.7

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

       52.6
      229.0
      239.8
      187.8
      147.0
      115.6
      113.8
      106.3
       19.2
        0.0
        0.0

    1,211.2
        0.0

    1,211.2

EQUIV
MBOE

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    4,400.2
   11,123.6
    7,740.3
    3,619.9
    1,492.1
      688.7

    1,049.2
    1,529.1
      461.0

        0.0
        0.0

   32,104.1
        0.0

   32,104.1

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     73.32
     75.85
     78.30
     82.19
     85.68
     89.85
     90.06
     92.65
     95.49
      0.00
      0.00

     78.56
      0.00

     78.56

GAS
$/MCF

     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     7.445
     7.532
     7.675
     7.697
     7.519
     7.146
     7.258
     7.350
     7.365
     0.000
     0.000

     7.561
     0.000
     7.561

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     42.45
     43.87
     45.26
     47.46
     49.32
     51.40
     52.88
     54.08
     54.73
      0.00
      0.00

     47.93
      0.00

     47.93

OIL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  178,878.3
  443,976.9
  211,822.8
   66,670.9
   17,941.0
    4,725.7

   38,794.0
   87,467.0
   33,909.8

        0.0
        0.0

1,084,186.3
        0.0

1,084,186.3

GAS
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   82,381.9
  220,223.3
  213,439.9
  117,007.6
   49,526.9
   21,574.0
   21,243.8
   20,410.3
    3,701.1

        0.0
        0.0

  749,508.9
        0.0

  749,508.9

NGL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    2,234.9
   10,047.8
   10,853.1
    8,910.6
    7,251.7
    5,939.4
    6,016.7
    5,748.0
    1,052.7

        0.0
        0.0

   58,054.8
        0.0

   58,054.8

TOTAL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  263,495.1
  674,248.0
  436,115.8
  192,589.1
   74,719.6
   32,239.1
   66,054.5

  113,625.3
   38,663.6

        0.0
        0.0

1,891,750.1
        0.0

1,891,750.1

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          0
          0
          0
          4
          4
          4
          4
          4
          2
          3
          3
          1
          0
          0

NET

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        3.1
        3.1
        3.1
        3.1
        3.1
        1.1
        2.1
        2.1
        1.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

-52,101.0
15,791.1

195,748.8
140,191.3

58,070.6
23,133.1

    6,088.5
-1,520.2
37,088.1
14,379.1

-12,416.9
-12,665.3

  411,787.4
        0.0

  411,787.4

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0

  292,124.0
  150,214.5

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   23,770.4
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  466,108.9
        0.0

  466,108.9

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   15,536.2
   15,846.9
-22,724.8
-23,179.3
31,042.3
31,663.1

48,184.5
0.0

48,184.5

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   38,508.9
   94,968.3
   77,854.0
   40,478.8
   15,484.9
    1,481.5

   30,290.1
   43,630.0
   25,895.1

        0.0
        0.0

  368,591.7
        0.0

  368,591.7

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

        0.0
        0.0
        0.0

 -240,023.0
58,980.6

383,530.8
218,070.4

94,039.7
36,101.6

    9,132.8
-2,332.7
55,632.1
21,568.7

-18,625.4
-18,997.9

  597,077.6
        0.0

  597,077.6

CUM
M$

        0.0
        0.0
        0.0

 -240,023.0
 -181,042.4

202,488.3
420,558.8
514,598.4
550,700.0
559,832.8
557,500.1
613,132.1
634,700.8
616,075.5
597,077.6

597,077.6
597,077.6
597,077.6

DISC AT 10.000%

           
           
           

CUM
M$

        0.0
        0.0
        0.0

 -174,077.6
 -140,683.9

86,841.9
205,348.4
251,916.7
268,226.8
272,015.9
270,964.5
289,764.7
296,371.8
291,530.1
287,040.5

287,040.5
287,040.5
287,040.5

           
           
           

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

  412,850.1
  287,040.5
  200,072.4
  139,258.6
   96,295.9
   65,679.6
   43,709.6
   27,863.5
   16,399.4
    8,099.1
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        1.0

    3,524.3
    9,026.2
    5,685.2
    3,277.2
    1,752.8
      913.5
      506.2
      303.3
      188.1
      223.8
      204.1

   25,605.6
      345.4

   25,951.0
        0.0

   25,951.0

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.8

       37.3
   12,867.1
   32,079.5
   29,065.7
   24,589.0
   21,320.9
   16,233.0
   12,696.7
   11,004.9
    9,536.8

   12,207.7
   10,974.7

  192,614.0
   18,076.2

  210,690.3
        0.0

  210,690.3

HIGH ESTIMATE (3C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        1.0

    3,010.1
    7,216.4
    4,153.6
    2,155.1
    1,112.3
      558.9
      309.9
      194.2
      127.3
      189.8
      186.6

   19,215.3
      331.1

   19,546.5

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.7

       32.0
   11,749.3
   26,997.1
   21,906.2
   16,564.7
   13,882.5
    9,604.9
    6,983.0
    6,090.6
    5,309.7
    8,015.0
    7,688.3

  134,823.9
   13,295.1

  148,119.0

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        1.2

-44.8
-148.5

-4.5
176.9
283.5
302.6
267.3
233.1
203.2
306.8
294.3

    1,871.3
      508.9

    2,380.2

EQUIV
MBOE

        0.0
        0.0
        0.2
        7.7

    4,991.0
   11,722.6
    7,926.1
    5,188.0
    3,789.4
    2,517.5
    1,781.2
    1,477.5
    1,246.0
    1,878.5
    1,806.4

   44,332.1
    3,132.3

   47,464.4

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
      0.00

     65.37
     69.73
     73.28
     75.89
     78.51
     82.57
     85.79
     89.33
     92.29
     94.84
     97.39
     99.81

    103.17

     78.86
    107.79
     79.35

GAS
$/MCF

     0.000
     0.000
     5.694
     6.076
     7.752
     8.023
     8.028
     7.791
     7.565
     7.308
     7.226
     7.377
     7.532
     7.620
     7.756

     7.744
     8.002
     7.767

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00

     37.19
     39.73
     39.44
     40.22

-51.66
48.46
49.13
50.91
52.65
54.28
55.96
57.54
59.51

55.42
62.16
56.86

OIL
M$

        0.0
        0.0
        1.3

       66.8
  220,588.7
  547,663.6
  326,111.4
  177,948.7
   95,432.0
   49,927.3
   28,601.3
   18,421.6
   12,400.6
   18,945.4
   19,249.7

1,515,358.5
   35,693.2

1,551,051.7

GAS
M$

        0.0
        0.0
        3.9

      194.5
   91,082.3

  216,597.7
  175,867.1
  129,054.8
  105,027.6
   70,189.9
   50,456.7
   44,932.6
   39,993.1
   61,071.9
   59,632.2

1,044,104.1
  106,391.5

1,150,495.6

NGL
M$

        0.0
        0.0
        1.0

       48.7
-1,767.3
-5,971.3

230.7
8,574.2

13,927.7
15,402.3
14,072.1
12,653.5
11,372.5
17,651.6
17,514.3

103,710.0
31,633.4

135,343.5

TOTAL
M$

        0.0
        0.0
        6.3

      310.0
  309,903.6
  758,290.0
  502,209.1
  315,577.8
  214,387.3
  135,519.5
   93,130.0
   76,007.7
   63,766.2
   97,668.9
   96,396.3

2,663,172.7
  173,718.1

2,836,890.8

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          0
          0
          0
          4
          6
          5
          5
          5
          5
          3
          5
          3
          3
          5

NET

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        3.1
        5.1
        3.7
        3.7
        3.7
        3.7
        1.7
        3.7
        1.7
        1.7
        3.7

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
-7,365.0

 -102,775.3
40,774.8

238,216.2
162,489.8
105,309.5

71,660.4
47,612.5
27,897.3
21,690.6
25,026.7
22,219.7
44,092.0

696,849.1
-23,847.8
673,001.3

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0

  292,124.0
  150,214.5
   23,682.5
   13,688.5

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  479,709.6
        0.0

  479,709.6

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   15,846.9
   16,163.9

        0.0
        0.0

-70,772.5

-38,761.7
102,669.5

63,907.8

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
        0.0
        0.8

       39.7
   49,235.5

  114,530.4
   75,557.0
   45,344.5
   33,191.6
   16,488.3
    7,539.9
    5,617.3
    1,199.3

   42,119.8
   56,938.7

  447,802.8
  130,559.1
  578,362.0

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

        0.0
        0.0

    7,370.5
 -189,078.5

69,678.8
381,860.9
250,473.8
164,923.8
109,535.4

71,418.7
41,845.9
32,535.9
37,540.1
33,329.5
66,138.1

1,077,572.8
-35,662.6

1,041,910.2

CUM
M$

        0.0
        0.0

    7,370.5
 -181,708.0
 -112,029.2

269,831.7
520,305.5
685,229.3
794,764.6
866,183.3
908,029.2
940,565.1
978,105.3

1,011,434.7
1,077,572.8

1,077,572.8
1,041,910.2
1,041,910.2

DISC AT 10.000%

           
           
           

CUM
M$

        0.0
        0.0

    5,809.9
 -131,764.7

-92,064.7
134,827.8
270,457.9
351,725.3
400,656.2
429,774.1
445,199.6
456,095.5
467,510.6
476,747.6
493,891.9

  493,891.9
  492,032.6
  492,032.6

           
           
           

           

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

  710,870.3
  492,032.6
  345,383.2
  245,404.2
  176,049.8
  127,158.5
   92,195.6
   66,880.6
   48,356.5
   34,681.8
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SUMMARY - CERTAIN PROPERTIES
LOCATED IN GREATER STELLA AREA FIELDS 

UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

FUTURE NET CASH FLOW
AFTER UK CORPORATE INCOME TAXES

WORKING INTEREST RESOURCES WORKING INTEREST REVENUE AFTER ROYALTIES

P
age 74



ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

LOW ESTIMATE (1C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

GAS
MMCF

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

EQUIV
MBOE

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00
      0.00

GAS
$/MCF

     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000

     0.000
     0.000
     0.000

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00
      0.00

OIL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

GAS
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

NGL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

TOTAL
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0

NET

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

CUM
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

DISC AT 10.000%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

CUM
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
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SUMMARY - CERTAIN PROPERTIES
LOCATED IN OTHER OPERATED FIELDS 

UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

FUTURE NET CASH FLOW
AFTER UK CORPORATE INCOME TAXES

WORKING INTEREST RESOURCES WORKING INTEREST REVENUE AFTER ROYALTIES

P
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
        0.0

      356.5
      601.5
      484.4
      565.7
      992.8

    1,110.0
    1,337.1
    1,007.5
      191.6

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    6,647.0
        0.0

    6,647.0
        0.0

    6,647.0

GAS
MMCF

        0.0
        0.0

    2,970.7
    5,012.5
    4,036.3
    3,293.4
    1,868.1

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   17,181.0
        0.0

   17,181.0
        0.0

   17,181.0

BEST ESTIMATE (2C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        0.0

      178.2
      300.8
      242.2
      237.4
      291.7
      259.4
      312.5
      235.5
       44.8
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    2,102.5
        0.0

    2,102.5

GAS
MMCF

        0.0
        0.0

    1,428.9
    2,411.0
    1,941.4
    1,584.1
      898.6

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    8,264.1
        0.0

    8,264.1

NGL
MBBL

        0.0
        0.0

       30.2
       51.0
       41.1
       33.5
       19.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      174.8
        0.0

      174.8

EQUIV
MBOE

        0.0
        0.0

      454.8
      767.4
      618.0
      544.1
      465.6
      259.4
      312.5
      235.5
       44.8
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    3,702.0
        0.0

    3,702.0

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
      0.00

     72.55
     77.06
     79.43
     80.61
     79.62
     80.51
     83.71
     87.28
     90.35
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     80.55
      0.00

     80.55

GAS
$/MCF

     0.000
     0.000
     5.771
     6.167
     6.307
     6.475
     6.631
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000

     6.241
     0.000
     6.241

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00

     39.11
     41.78
     43.18
     44.63
     46.03
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     42.65
      0.00

     42.65

OIL
M$

        0.0
        0.0

   12,931.5
   23,176.0
   19,236.0
   19,140.2
   23,225.8
   20,884.2
   26,158.7
   20,551.2
    4,045.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  169,348.4
        0.0

  169,348.4

GAS
M$

        0.0
        0.0

    8,246.0
   14,868.4
   12,243.7
   10,257.0
    5,958.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   51,573.3
        0.0

   51,573.3

NGL
M$

        0.0
        0.0

    1,181.7
    2,130.0
    1,772.8
    1,494.9
      874.7

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    7,454.1
        0.0

    7,454.1

TOTAL
M$

        0.0
        0.0

   22,359.2
   40,174.4
   33,252.4
   30,892.1
   30,058.8
   20,884.2
   26,158.7
   20,551.2
    4,045.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  228,375.9
        0.0

  228,375.9

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          0
          1
          1
          1
          2
          4
          5
          7
          7
          7
          0
          0
          0
          0

NET

        0.0
        0.0
        0.5
        0.5
        0.5
        0.7
        1.2
        1.2
        1.6
        1.6
        1.6
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

-20,623.4
1,305.0
2,310.6
6,652.3
3,167.9
5,913.2
7,233.2
1,278.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    7,236.6
        0.0

    7,236.6

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0

   64,244.7
        0.0
        0.0

    6,399.0
    9,790.5
    9,986.3
    8,488.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   98,908.7
        0.0

   98,908.7

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      840.0
      856.8
      873.9
      891.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    3,462.1
        0.0

    3,462.1

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
        0.0

    2,277.4
    4,053.5
    3,499.4
    3,213.4
    2,589.0
    1,201.2
    1,636.8
    1,594.4
      370.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   20,435.3
        0.0

   20,435.3

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

        0.0
        0.0

-44,162.9
56,744.4
28,448.0
18,969.2
11,027.0

5,688.9
9,263.6

10,849.7
1,505.3
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   98,333.2
        0.0

   98,333.2

CUM
M$

        0.0
        0.0

-44,162.9
12,581.4
41,029.4
59,998.6
71,025.6
76,714.5
85,978.1
96,827.9
98,333.2
98,333.2
98,333.2
98,333.2
98,333.2

98,333.2
98,333.2
98,333.2

DISC AT 10.000%

           
           

CUM
M$

        0.0
        0.0

-35,771.6
4,939.3

23,505.3
34,765.7
40,771.2
43,516.5
47,574.1
51,998.3
52,604.8
52,604.8
52,604.8
52,604.8
52,604.8

52,604.8
52,604.8
52,604.8

           
           

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

   71,471.6
   52,604.8
   39,064.1
   29,164.2
   21,810.3
   16,273.0
   12,055.1
    8,810.8
    6,294.7
    4,330.4
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LOCATED IN OTHER OPERATED FIELDS 

UNITED KINGDOM SECTOR OF THE NORTH SEA

FUTURE NET CASH FLOW
AFTER UK CORPORATE INCOME TAXES
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
        0.0

    1,099.8
    1,588.3
    1,299.4
    1,252.9
    1,797.1
    2,049.2
    2,190.1
    1,415.6
      780.7
      584.7
      467.4
      388.8
      332.5

   15,246.4
      220.9

   15,467.3
        0.0

   15,467.3

GAS
MMCF

        0.0
        0.0

    8,423.1
   12,063.4
    9,864.4
    7,848.5
    6,304.2
    5,112.6
    4,186.9
    1,744.1

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   55,547.2
        0.0

   55,547.2
        0.0

   55,547.2

HIGH ESTIMATE (3C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        0.0

      706.7
      992.7
      810.8
      691.3
      735.5
      730.7
      714.4
      431.1
      182.5
      136.6
      109.2
       90.9
       77.7

    6,410.2
       51.6

    6,461.9

GAS
MMCF

        0.0
        0.0

    5,246.6
    7,315.8
    5,972.8
    4,708.4
    3,741.6
    2,998.2
    2,423.6
    1,149.9

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   33,557.0
        0.0

   33,557.0

NGL
MBBL

        0.0
        0.0

      104.4
      146.5
      119.6
       94.5
       75.3
       60.5
       49.0
       22.6
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      672.4
        0.0

      672.4

EQUIV
MBOE

        0.0
        0.0

    1,715.7
    2,400.5
    1,960.2
    1,597.6
    1,455.9
    1,308.1
    1,181.3
      652.0
      182.5
      136.6
      109.2
       90.9
       77.7

   12,868.4
       51.6

   12,920.0

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
      0.00

     67.92
     72.88
     75.28
     77.62
     79.31
     82.72
     85.65
     87.97
     90.35
     93.22
     96.18
     99.88

    103.70

     79.53
    106.60
     79.75

GAS
$/MCF

     0.000
     0.000
     5.652
     6.035
     6.168
     6.332
     6.486
     6.617
     6.752
     6.791
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000

     6.220
     0.000
     6.220

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00

     32.77
     35.66
     36.90
     38.38
     39.89
     42.17
     44.22
     42.10
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     37.71
      0.00

     37.71

OIL
M$

        0.0
        0.0

   47,996.5
   72,351.2
   61,038.6
   53,664.0
   58,334.6
   60,440.2
   61,188.9
   37,924.7
   16,484.8
   12,738.3
   10,505.9
    9,076.3
    8,056.9

  509,800.9
    5,503.4

  515,304.3

GAS
M$

        0.0
        0.0

   29,652.5
   44,154.0
   36,838.6
   29,811.4
   24,266.5
   19,840.1
   16,363.0
    7,808.8

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  208,734.9
        0.0

  208,734.9

NGL
M$

        0.0
        0.0

    3,422.4
    5,223.4
    4,414.1
    3,626.5
    3,002.0
    2,550.3
    2,168.0
      952.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   25,359.1
        0.0

   25,359.1

TOTAL
M$

        0.0
        0.0

   81,071.5
  121,728.6
  102,291.2
   87,101.9
   85,603.2
   82,830.6
   79,719.9
   46,686.0
   16,484.8
   12,738.3
   10,505.9
    9,076.3
    8,056.9

  743,894.9
    5,503.4

  749,398.3

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          0
          2
          2
          2
          3
          5
          7
          9
          9
          7
          7
          7
          7
          7

NET

        0.0
        0.0
        1.2
        1.2
        1.2
        1.5
        1.9
        2.4
        2.9
        2.9
        1.6
        1.6
        1.6
        1.6
        1.6

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0

-16,624.6
15,799.8
31,632.6
24,703.9
25,760.7
24,583.3
24,717.3
16,393.0

5,641.4
2,826.0
1,917.0
1,319.5
1,266.2

159,936.2
1,834.0

161,770.2

CAPITAL
COST

M$

        0.0
        0.0

  157,919.2
        0.0
        0.0

    6,399.0
    9,790.5
    9,986.3
    8,488.3

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

  192,583.2
        0.0

  192,583.2

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      891.4
    4,273.7
    4,359.1
    4,446.3
    3,570.4

   17,540.9
        0.0

   17,540.9

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
        0.0

    9,315.6
   13,321.3
   11,559.5
    9,985.0
    9,312.3
    8,803.1
    8,465.5
    5,703.4
    1,489.9
    1,399.5
    1,354.2
    1,331.1
    1,321.1

   83,361.7
      991.8

   84,353.4

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

        0.0
        0.0

-69,538.7
92,607.4
59,099.0
46,014.0
40,739.7
39,458.0
38,048.8
24,589.6

8,462.1
4,239.0
2,875.5
1,979.3
1,899.3

290,473.0
2,677.7

293,150.7

CUM
M$

        0.0
        0.0

-69,538.7
23,068.7
82,167.7

128,181.7
168,921.4
208,379.4
246,428.2
271,017.7
279,479.8
283,718.8
286,594.4
288,573.7
290,473.0

290,473.0
293,150.7
293,150.7

DISC AT 10.000%

           
           

CUM
M$

        0.0
        0.0

-58,945.5
7,500.6

46,116.0
73,437.6
95,362.4

114,669.0
131,558.0
141,615.5
144,731.1
146,167.9
147,057.5
147,617.5
148,114.8

148,114.8
148,739.1
148,739.1

           
           

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

  206,996.2
  148,739.1
  108,225.6
   79,379.4
   58,427.8
   42,952.0
   31,357.1
   22,564.9
   15,830.7
   10,629.8
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
       91.6

      609.1
      603.6
      466.6
      403.0
      351.3
      302.9
      156.7

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    2,984.8
        0.0

    2,984.8
        0.0

    2,984.8

GAS
MMCF

        0.0
    1,057.6
    7,575.1
    7,328.7
    4,384.4
    3,010.5
    2,067.1
    1,419.3
      612.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   27,455.1
        0.0

   27,455.1
        0.0

   27,455.1

LOW ESTIMATE (1C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        6.8

       45.6
       45.2
       34.9
       30.1
       26.3
       22.7
       11.7
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      223.3
        0.0

      223.3

GAS
MMCF

        0.0
       65.7

      470.3
      455.0
      272.2
      186.9
      128.3
       88.1
       38.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    1,704.5
        0.0

    1,704.5

NGL
MBBL

        0.0
        7.8

       55.7
       53.9
       32.2
       22.1
       15.2
       10.4
        4.5
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      201.9
        0.0

      201.9

EQUIV
MBOE

        0.0
       25.9

      182.3
      177.5
      114.1
       84.5
       63.6
       48.3
       22.8
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

      719.0
        0.0

      719.0

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
     61.26
     64.56
     69.07
     71.44
     73.88
     76.26
     80.04
     83.24
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     71.63
      0.00

     71.63

GAS
$/MCF

     0.000
     5.027
     5.238
     5.598
     5.725
     5.878
     6.020
     6.139
     6.259
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000

     5.602
     0.000
     5.602

NGL
$/BBL

      0.00
     31.38
     33.03
     35.29
     36.47
     37.69
     38.88
     40.77
     42.37
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     35.68
      0.00

     35.68

OIL
M$

        0.0
      419.6

    2,941.2
    3,118.5
    2,493.5
    2,226.8
    2,004.1
    1,813.3
      975.9

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   15,992.9
        0.0

   15,992.9

GAS
M$

        0.0
      330.1

    2,463.4
    2,547.1
    1,558.4
    1,098.6
      772.6
      540.9
      238.0

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    9,549.0
        0.0

    9,549.0

NGL
M$

        0.0
      244.0

    1,839.7
    1,901.4
    1,175.7
      834.3
      590.9
      425.5
      190.8

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    7,202.3
        0.0

    7,202.3

TOTAL
M$

        0.0
      993.7

    7,244.3
    7,567.0
    5,227.5
    4,159.7
    3,367.6
    2,779.7
    1,404.7

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   32,744.3
        0.0

   32,744.3

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          1
          1
          1
          1
          1
          1
          1
          1
          0
          0
          0
          0
          0
          0

NET

        0.0
        0.1
        0.1
        0.1
        0.1
        0.1
        0.1
        0.1
        0.1
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    8,867.4
      893.7
      731.5
      488.1

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   10,980.7
        0.0

   10,980.7

CAPITAL
COST

M$

        0.0
    2,975.5

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    2,975.5
        0.0

    2,975.5

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
      128.9
      783.5
      779.8
      559.4
      458.2
      388.7
      341.4
      184.4

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    3,624.2
        0.0

    3,624.2

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

        0.0
-2,110.7
6,460.8
6,787.2
4,668.2

-5,165.9
2,085.2
1,706.8

732.2
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   15,163.9
        0.0

   15,163.9

CUM
M$

        0.0
-2,110.7
4,350.2

11,137.4
15,805.6
10,639.7
12,724.9
14,431.7
15,163.9
15,163.9
15,163.9
15,163.9
15,163.9
15,163.9
15,163.9

15,163.9
15,163.9
15,163.9

DISC AT 10.000%

           

CUM
M$

        0.0
-1,836.2
3,234.1
8,126.8

11,174.3
8,119.4
9,245.1

10,082.8
10,419.7
10,419.7
10,419.7
10,419.7
10,419.7
10,419.7
10,419.7

10,419.7
10,419.7
10,419.7

           

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

   12,483.9
   10,419.7
    8,797.4
    7,500.5
    6,448.2
    5,583.6
    4,865.3
    4,262.8
    3,753.2
    3,318.9
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
        0.0

      413.9
    1,759.5
    2,176.1
    2,159.7
    1,041.9
      849.6
      709.1
      467.8
      245.1
      223.2
      204.9
      188.5

        8.8

   10,448.1
        0.0

   10,448.1
        0.0

   10,448.1

GAS
MMCF

        0.0
        0.0

    2,759.2
    7,807.2

   14,623.0
   11,705.4
    4,638.7
    3,738.2
    3,095.6
    2,270.0
    1,633.8
    1,488.2
    1,365.9
    1,256.6

       58.9

   56,440.6
        0.0

   56,440.6
        0.0

   56,440.6

BEST ESTIMATE (2C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        0.0

       10.5
      167.0
      187.2
      173.1
       81.1
       61.5
       47.9
       27.1
        6.2
        5.6
        5.2
        4.8
        0.2

      777.4
        0.0

      777.4

GAS
MMCF

        0.0
        0.0

      105.0
      406.7
      846.9
      672.2
      238.2
      186.1
      149.7
      101.0
       62.2
       56.6
       52.0
       47.8
        2.2

    2,926.7
        0.0

    2,926.7

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        2.9

       28.8
       85.6
       67.9
       18.5
       13.8
       10.5
        5.6
        1.7
        1.6
        1.4
        1.3
        0.1

      239.8
        0.0

      239.8

EQUIV
MBOE

        0.0
        0.0

       31.5
      265.9
      418.9
      356.9
      140.7
      107.4
       84.2
       50.1
       18.6
       17.0
       15.6
       14.3
        0.7

    1,521.8
        0.0

    1,521.8

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
      0.00

     64.21
     71.41
     72.96
     74.95
     77.75
     81.32
     84.30
     87.83
     89.53
     92.40
     95.36
     99.06

    102.88

     75.92
      0.00

     75.92

GAS
$/MCF

     0.000
     0.000
     5.708
     5.910
     5.840
     5.994
     6.290
     6.433
     6.578
     6.801
     7.120
     7.277
     7.437
     7.600
     7.766

     6.139
     0.000
     6.139

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00

     36.53
     33.58
     36.05
     37.37
     38.21
     40.34
     42.22
     44.57
     50.53
     52.12
     53.76
     55.80
     57.92

     37.44
      0.00

     37.44

OIL
M$

        0.0
        0.0

      671.6
   11,924.2
   13,661.0
   12,972.9
    6,306.6
    5,002.7
    4,035.9
    2,383.2
      554.5
      521.3
      493.7
      471.9
       23.0

   59,022.5
        0.0

   59,022.5

GAS
M$

        0.0
        0.0

      599.5
    2,403.3
    4,945.9
    4,029.1
    1,498.1
    1,197.4
      984.7
      686.7
      442.8
      412.2
      386.6
      363.5
       17.4

   17,967.4
        0.0

   17,967.4

NGL
M$

        0.0
        0.0

      106.2
      968.5

    3,086.7
    2,537.8
      707.4
      555.8
      444.6
      249.7
       87.0
       81.7
       77.4
       73.9
        3.6

    8,980.2
        0.0

    8,980.2

TOTAL
M$

        0.0
        0.0

    1,377.3
   15,296.1
   21,693.6
   19,539.8
    8,512.0
    6,756.0
    5,465.2
    3,319.6
    1,084.3
    1,015.2
      957.7
      909.2
       44.0

   85,970.0
        0.0

   85,970.0

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          1
          2
          3
          3
          3
          3
          3
          3
          3
          1
          1
          1
          1
          1

NET

        0.0
        0.1
        0.1
        0.3
        0.3
        0.3
        0.3
        0.3
        0.3
        0.3
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
        0.0

-14,778.4
2,026.2
3,004.3
2,636.7
1,673.2
1,629.1
1,182.8
-989.4

-1,464.7
-1,523.3
-1,579.2

15.6

-8,167.1
        0.0
-8,167.1

CAPITAL
COST

M$

        0.0
    2,975.5

   22,674.5
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   25,650.0
        0.0

   25,650.0

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    4,478.6
    4,568.1
    4,659.5
    4,752.7

        0.0

   18,458.9
        0.0

   18,458.9

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
        0.0

      102.4
      896.5

    1,566.4
    1,303.7
      704.3
      619.3
      563.0
      362.6
      111.8
      108.8
      106.5
      104.5

        5.1

    6,554.8
        0.0

    6,554.8

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

        0.0
-2,975.5

-21,399.6
29,178.0
18,101.0
15,231.7

5,171.1
4,463.5
3,273.2
1,774.2

-2,516.7
-2,197.0
-2,284.9
-2,368.8

23.3

43,473.5
        0.0

   43,473.5

CUM
M$

        0.0
-2,975.5

-24,375.1
4,802.8

22,903.8
38,135.6
43,306.6
47,770.1
51,043.3
52,817.5
50,300.9
48,103.8
45,818.9
43,450.1
43,473.5

43,473.5
43,473.5
43,473.5

DISC AT 10.000%

           

CUM
M$

        0.0
-2,558.8

-18,969.9
1,896.1

13,667.8
22,782.2
25,576.3
27,767.4
29,228.1
29,959.8
29,080.3
28,388.5
27,733.6
27,115.8
27,122.1

27,122.1
27,122.1
27,122.1

           

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

   34,466.4
   27,122.1
   21,295.2
   16,720.5
   13,137.4
   10,326.5
    8,113.4
    6,363.2
    4,972.2
    3,861.4
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ITHACA ENERGY (UK) LIMITED INTEREST

SUMMARY PROJECTION OF RESOURCES AND CASH FLOW
AS OF DECEMBER 31, 2019

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. BASED ON ESCALATED PRICE AND COST PARAMETERS

PERIOD
ENDING
M-D-Y

12-31-2020
12-31-2021
12-31-2022
12-31-2023
12-31-2024
12-31-2025
12-31-2026
12-31-2027
12-31-2028
12-31-2029
12-31-2030
12-31-2031
12-31-2032
12-31-2033
12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL
CUM PROD
ULTIMATE

GROSS RESOURCES
OIL

MBBL

        0.0
        0.0

      481.5
    2,161.5
    1,808.1
    4,241.6
    4,242.3
    1,214.2
      987.1
      813.9
      488.1
      326.0
      275.4
      213.7
      196.6

   17,449.9
      102.1

   17,552.1
        0.0

   17,552.1

GAS
MMCF

        0.0
        0.0

    3,210.0
    7,453.2
    5,654.0

   14,093.5
   14,926.6
    4,603.2
    3,897.8
    3,363.8
    2,398.0
    1,771.3
    1,597.9
    1,424.6
    1,310.6

   65,704.7
      680.8

   66,385.5
        0.0

   66,385.5

HIGH ESTIMATE (3C) CONTINGENT RESOURCES 

OIL
MBBL

        0.0
        0.0

       12.2
      230.6
      240.6
      791.8
      439.5
      100.0
       76.5
       59.3
       32.2
       18.4
       13.0
        5.4
        5.0

    2,024.6
        2.6

    2,027.2

GAS
MMCF

        0.0
        0.0

      122.2
      386.8
      294.2
      823.3
      878.2
      239.8
      198.5
      167.7
      110.0
       73.4
       64.4
       54.2
       49.9

    3,462.5
       25.9

    3,488.4

NGL
MBBL

        0.0
        0.0
        3.4

       23.1
       17.6
       83.8
       92.7
       18.8
       15.2
       12.5
        6.5
        2.7
        2.2
        1.5
        1.4

      281.4
        0.7

      282.1

EQUIV
MBOE

        0.0
        0.0

       36.6
      320.4
      309.0

    1,017.6
      683.6
      160.2
      125.9
      100.8
       57.7
       33.8
       26.3
       16.3
       15.0

    2,903.0
        7.8

    2,910.8

AVERAGE PRICES
OIL

$/BBL

      0.00
      0.00

     64.21
     71.69
     73.84
     75.51
     77.28
     81.55
     84.60
     88.01
     91.39
     94.55
     97.16
     99.06

    102.88

     76.89
    105.78
     76.93

GAS
$/MCF

     0.000
     0.000
     5.708
     5.997
     6.131
     5.993
     6.109
     6.414
     6.546
     6.683
     6.935
     7.231
     7.405
     7.600
     7.766

     6.252
     7.936
     6.265

NGL
$/BBL

      0.00
      0.00

     36.53
     31.91
     32.95
     37.19
     38.58
     39.83
     41.68
     43.74
     45.45
     47.51
     50.24
     55.80
     57.92

     38.25
     59.52
     38.30

OIL
M$

        0.0
        0.0

      781.3
   16,533.7
   17,768.0
   59,791.7
   33,962.5
    8,155.6
    6,475.5
    5,221.6
    2,944.8
    1,739.9
    1,261.9
      535.0
      511.1

  155,682.6
      273.0

  155,955.6

GAS
M$

        0.0
        0.0

      697.4
    2,319.5
    1,803.7
    4,934.2
    5,364.7
    1,538.3
    1,299.3
    1,120.6
      763.2
      530.6
      476.5
      412.1
      387.4

   21,647.4
      205.6

   21,853.1

NGL
M$

        0.0
        0.0

      123.5
      736.3
      580.8

    3,117.1
    3,576.7
      749.1
      632.9
      547.4
      293.8
      130.4
      110.8
       83.8
       80.0

   10,762.6
       42.7

   10,805.3

TOTAL
M$

        0.0
        0.0

    1,602.3
   19,589.5
   20,152.5
   67,843.0
   42,903.8
   10,443.0
    8,407.7
    6,889.6
    4,001.8
    2,400.9
    1,849.2
    1,030.8
      978.6

  188,092.6
      521.3

  188,613.9

PERIOD
ENDING
M-D-Y

 12-31-2020
 12-31-2021
 12-31-2022
 12-31-2023
 12-31-2024
 12-31-2025
 12-31-2026
 12-31-2027
 12-31-2028
 12-31-2029
 12-31-2030
 12-31-2031
 12-31-2032
 12-31-2033
 12-31-2034

SUBTOTAL
REMAINING
TOTAL OF  50.0 YRS

NUMBER OF
ACTIVE COMPLETIONS
GROSS

          0
          1
          2
          3
          4
          4
          4
          3
          3
          3
          3
          2
          2
          1
          1

NET

        0.0
        0.1
        0.1
        0.3
        0.7
        0.7
        0.7
        0.3
        0.3
        0.3
        0.3
        0.2
        0.2
        0.0
        0.0

NET DEDUCTIONS/EXPENDITURES
TAXES

PRODUCTION
M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        0.0
        0.0
        0.0

INCOME
M$

        0.0
        0.0
-8,258.4
-6,445.6
-3,256.6
21,543.7
15,205.4

2,959.2
2,467.3
2,508.9
1,443.3

      865.6
      657.7
-1,533.1
-1,591.1

   26,566.2
-3,672.0
22,894.2

CAPITAL
COST

M$

        0.0
    2,975.5

   22,674.5
        0.0

   22,514.6
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

   48,164.6
        0.0

   48,164.6

ABDNMNT
COST

M$

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    1,045.3
    1,066.2

        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

    4,752.7
    4,847.7

   11,711.9
    9,988.3

   21,700.2

OPERATING
EXPENSE

M$

        0.0
        0.0

      116.0
      954.1

    1,472.0
    7,790.1
    3,167.0
      747.6
      671.0
      617.4
      393.6
      236.9
      205.0
      110.8
      108.6

   16,590.1
       59.6

   16,649.7

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

UNDISCOUNTED
PERIOD

M$

        0.0
-2,975.5

-12,929.7
25,081.0

-577.5
38,509.2
24,531.4

5,691.0
4,203.1
3,763.3
2,164.9
1,298.4

      986.5
-2,299.6
-2,386.7

   85,059.8
-5,854.6
79,205.2

CUM
M$

        0.0
-2,975.5

-15,905.3
9,175.8
8,598.3

47,107.4
71,638.9
77,329.8
81,532.9
85,296.3
87,461.2
88,759.5
89,746.0
87,446.5
85,059.8

85,059.8
79,205.2
79,205.2

DISC AT 10.000%

           

CUM
M$

        0.0
-2,558.8

-12,297.7
5,663.5
5,552.2

28,389.5
41,759.9
44,545.4
46,413.2
47,940.4
48,748.8
49,184.3
49,486.4
48,887.7
48,322.2

48,322.2
47,110.9
47,110.9

           

DISCOUNTED CASH FLOW PROFILE
DISC RATE

%

      5.000
     10.000
     15.000
     20.000
     25.000
     30.000
     35.000
     40.000
     45.000
     50.000

CASH FLOW
M$

   61,120.2
   47,110.9
   36,486.8
   28,460.5
   22,373.8
   17,724.3
   14,142.1
   11,357.2
    9,172.9
    7,445.1
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 קבוצת דלק בע"מ                                                           דוח הדירקטוריון                            
 

2 - ב  

  
  הפעילות  עיקרי  .2

  
  בישראל וסביבתה והנפט הגז תחום

  
באמצעות דלק  בעיקרשל הקבוצה בתחום הגז והנפט בישראל מתבצעת  פעילותה -

דלק קידוחים או השותפות). נכון למועד אישור  - שותפות מוגבלת (להלן  - קידוחים 
הדוחות הכספיים, עיקר עיסוקה של השותפות הינו בחיפוש, פיתוח והפקה של גז 

 במטרהגז טבעי,  טבעי, קונדנסט ונפט, ובקידום שימוש בתשתיות לצורך ייצוא
 עסקיות הזדמנויות השותפות בוחנת, במקביל. הטבעי הגז מכירות היקף את להגדיל
 .התיכון הים באגן ונפט טבעי גז של והפקה פיתוח ,החיפוש בתחום
 את 2021השותפות להעביר עד לחודש דצמבר  נדרשתלקבוע במתווה הגז,  בהתאם
 )1(יג'12ראה באור (לפרטים בדבר מתווה הגז  ודלית תמר בחזקות זכויותיה מלוא

 בוחנתלמועד אישור הדוחות הכספיים,  נכוןעל כן,  .)המאוחדים לדוחות הכספיים
מכירת יתרת החזקותיה הישירות בחזקות , ובהןמקדמת השותפות מספר חלופות ו

 הנכסים בו באופן, לצד שלישי או אפשרות לפיצול נכסי השותפות תמר ודלית
 נכסי כלל של וההתחייבויות הנכסים או ודלית תמר לחזקות המיוחסים והתחייבויות
 לתאגיד יועברו, ודלית תמר לחזקות מיוחסים שאינם והתחייבויותיה השותפות
 נוספים לפרטים( ההשתתפות יחידות לבעלי יחולקו שמניותיו, זר או ישראלי, ציבורי

   .לדוחות הכספיים המאוחדים' וט12ראה באור 
  

גז ממאגר תמר.  עיקר הכנסותיה של דלק קידוחים נובעות ממכירת הדוח בשנת -
שנת הדוח דיווחה  במהלךכי  יצויין. לויתן, בשנת הדוח הסתיים פיתוח מאגר בנוסף

נובל לשותפי לוויתן אודות ירידה נוספת בתקציב הפיתוח, כפי שהוערך בעת אישור 
). סך הירידה בתקציב הפיתוח 100%מיליון דולר ( 102-תקציב הפיתוח, בסך של כ

). עם קבלת דולר מיליון 98-כ השותפות חלק, 100%( דולר מיליון 217- לכסתכם ה
 ,בנובמבר 19לתוכנית ההרצה לאסדת לוויתן, ביום  אישור המשרד להגנת הסביבה

 , החלה תקופת ההרצה של מערכות אסדת לוויתן והתשתיות הנלוות לה. 2019
  

 1 וביום המקומי לשוק לוויתן ממאגר טבעי גז הזרמת החלה 2019 ,בדצמבר 31 ביום -
 הסכם תחתאספקת גז למצריים  .לירדן הטבעי הגז הזרמת החלה 2020 ,בינואר

. 2020בינואר,  15החלה ביום  Dolphinus Holdings Limited חברת עם האספקה
 .המאוחדים יא' לדוחות הכספיים12ראה באור נוספים  לפרטים

 
ובמסגרת זו הועבר מלוא סכום  EMG תהושלמה עסק 2019 ,בנובמבר 6 ביום -

ה' 12ראה באור לפרטים נוספים . )100%מיליון דולר ( 520 -התמורה בסך של כ
  .לדוחות הכספיים המאוחדים

  
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בוחנת השותפות ביחד עם שותפיה בפרויקט  -

א' ובמקביל 1לוויתן חלופות שונות להגדלת היקף ההפקה ממאגר לוויתן מעבר לשלב 
ב', בהתבסס על המתקנים הקיימים, ופועלים לעדכון תוכנית הפיתוח 1לבחינת שלב 

לפרטים  .בשנה BCM 24 -אפשר הגדלת יכולת ההפקה עד לבהתאם, באופן שי
  .ד' לדוחות הכספיים המאוחדים12ראה באור נוספים 

  
של החברה למכירת כל זכויותיה הישירות , הושלמה עסקה 2019בדצמבר,  26ביום  -

בתמורה לתשלום  למספר גופים מוסדיים לקבלת תמלוגי על ממאגרים תמר ודלית
לפרטים נוספים ראה באור  .מליוני ש"ח) 160-(כ דולרמליוני  46.2 -כ במזומן של

 .לדוחות הכספיים המאוחדים )5('ג12
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) בקידוח Discoveryממצא גז טבעי ( על'יאן אנרגחברת  הדיווח 2019מאי  בחודש -

הודיעה  2019בנובמבר  בחודש. בנוסף "כריש" I/17שבשטח חזקת  1כריש צפון 
על פעולות הערכה בקידוח המאששות משאבים של גז טבעי בהיקף  'יאןאנרגחברת 
מיליון חביות, וכל זאת  34 -בהיקף של כ קונדנסטנפט קל ו/או  ושל BCM 25 - של כ

  ). Best Estimate( ביותר הטוב באומדן
על השלמת דוח  אנרג'יאן דיווחה, 2020באפריל,  9 ביוםתאריך המאזן,  לאחר

משאבים ביחס למאגר "כריש צפון" ועל הגשת תוספת לתכנית פיתוח של מאגרי תנין 
  .לדוחות הכספיים המאוחדיםז' 12 באור גם ראה לפרטיםוכריש למשרד האנרגיה. 

הקבוצה (החברה, דלק מערכות אנרגיה בע"מ, כהן פיתוח  חברות עדכנוהדוח  בשנת
 בגיןזכאיות לקבל  שהןההוגן של התמלוגים  שוויים ) אתקידוחים ודלקנפט וגז בע"מ 

'יאן באופן שהרווח לאחר מס המיוחס אנרגהחזקות כריש ותנין אשר נמכרו לחברת 
 גם וזאתש"ח,  מליוני 149-מהעדכון כאמור הסתכם בכ כתוצאהלבעלי מניות החברה 

 עם בקשר לקבל הסכומים של ההוגן השווי כאמור. ן'יאאנרגחברת  של הודעהבשל 
"ח (חלקה ש מליוני 1,015-כ של לסך הסתכם, 2019 ,בדצמבר 31ליום  התמלוגים רכיב
 אנרגיה ודלק החברה של חלקן"ח, ש מיליון 560- כ של לסך הסתכם קידוחים דלק של

 לסך הסתכם פיתוח כהן לחברת המיוחס והחלק"ח ש מליוני 344-כ של לסך הסתכם
  "ח).ש מליוני 111-כ של
  

על שני הסכמי הלוואה עם קונסורציום  קידוחים דלקחתמה  2019באוגוסט,  1ביום  -
ובהשתתפות  J.P. Morgan Limited -ו HSBC Bank Plcשל בנקים בראשות 

Citibank N.A. Israel Branch ו- Goldman Sachs Bank USA בדבר העמדת ,
וואות, האחת בסך מיליון דולר, בשתי הל 300שתי מסגרות אשראי בסכום כולל של 

 אישור למועד נכון. דולר מליוני 225ה בסך של עד ידולר והשני מליוני 75של עד 
 ההלוואות של מחדש למימון שונות אפשרויות השותפות בוחנת, הכספיים הדוחות
 הסכמי פי על, פירעונן שמועד, ויתןולנלקחו על ידה לצורך מימון פרויקט  אשר

, בהתאמה, באמצעות הנפקת אגרות חוב 2021ופברואר  2020בדצמבר  חל, המימון
לפרטים  מיליארד דולר. 2.1-מכ יפחת שלא בסכום, בנקאי מימון באמצעות/או ו

  .לדוחות הכספיים המאוחדים י'12אודות ההלוואות ראה באור 
  

 דלק מהונה 5%-כאנרגיה  דלקמימשה  2020מרס  בחודשתאריך המאזן,  לאחר  -
, לאחר תאריך בנוסף). לדוחות הכספיים המאוחדים 'י10 באור ראה(לפרטים  קידוחים
ונפט בע"מ  גז פיתוח בכהן השקעתה את קבוצה מכרה, 2020 אפריל בחודשהמאזן, 

לדוחות הכספיים יד' 10ש"ח (לפרטים ראה באור  מליוני 207-בתמורה לסך של כ
העסקאות צפוי ההון המיוחס לבעלי מניות של החברה  מביצוע). כתוצאה המאוחדים

 500 - ), בכ2019בדצמבר,  31לקטון, בשלב זה (בהתאם לנתוני הדוחות הכספיים ליום 
מליוני ש"ח (לרבות זקיפה לקרן מעסקאות עם בעלי זכויות אשר אינן מקנות 

  שליטה).
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  הצפוני הים זורבא והגז הנפט חוםת
  
 - (להלן   .Ithaca Energy Ltdחברת אמצעותבמבוצעת  זההקבוצה בתחום  פעילות -

חיפוש, הפקה ומכירה בעוסקת חברה בת בבעלות מלאה של הקבוצה אשר  ,)איתקה
של נפט וגז באזור הים הצפוני, מחזיקה בזכויות בנכסי נפט המצויים בים הצפוני 

חלק ) בOperatorומשמשת כמפעיל ( בשטח המים הטריטוריאליים של בריטניה,
   .בבעלותה מהנכסים

  
בפיתוח מאגרים זה בעיקר מתמקדת בשלב  איתקהשל  וההפקההפיתוח  פעילות -

 GSA באיזורההפקה  ). GSA - להלן, Greater Stella Area(רבתי   Stellaבאזור
 איתקההשלימה  2018דצמבר  בחודש. FPF-1ידי מתקן הפקה צף מרכזי  על מבוצעת
, כך GSAבפרויקט  וברישיונות במתקנים נוספות זכויות משותפיהבה רכשה  עסקה

 ובמלוא FPF-1 את מלוא הזכויות במתקן ההפקה איתקה מחזיקה הרכישהשלאחר 
 של בשיעור ידה על(המוחזק  Vorlich  הפרויקט, למעט רישיון ברישיונות הזכויות

 ההגדיל זאת הרכיש .)55%(המוחזק על ידה בשיעור של  Courageousורישיון  )34%
וכן  GSA באופן מהותי את חלקה של איתקה בעתודות וההפקה של פרויקט

שליטה מלאה וגמישות ארוכת טווח בפיתוח הנכסים המפיקים  לאיתקהמאפשרת 
  GSA.  בפרויקט 

  
 כמו. GSA באזורHarrier -ו  Stellaלהפיק ממאגרים איתקהמשיכה ה הדוח בתקופת  -

 שנתמתוכננת ל ממנו ההפקה(תחילת  Vorlich מאגר אתלפתח  איתקה ממשיכהכן, 
לבצע בשנים הקרובות קידוחים במאגרים נוספים באזור  איתקה בכוונת). 2020

Stella רבתי ולחברם ל-FPF-1. מים בשדה  החדרתלאחרונה נקדחה באר  בנוסף
Cook )באזור שאינוGSA  וזאת על מנת להעלות 61.3%- הינו כ איתקהחלקה של ו ,(

 הרבעון במהלך הסתיים הבאר קידוחאת הלחץ ובכך להאיץ את ההפקה מהמאגר. 
  .המאגר לתוך מהבאר ים מי הזרקת החלה 2019 נובמבר בחודש. השנה של השלישי

  
ממניותיה  100%לרכישת  אסטרטגית עסקה איתקה השלימה, 2019במבר בנו 8ביום   -

 Chevron חברתמ) CNSL - (להלן  Chevron North Sea Limitedשל חברת 
Products UK Limited  המוכרת). בבעלות  -(להלןCNSL  זכויות בשיעורים שונים

 רשיונות, הממוקמים באזור הים הצפוני בבריטניה מפיקיםנכסי נפט וגז  עשרהב
 כולם אשרותשתית וכוח אדם מקצועי ומיומן,  הולכה מערכת ואקספלורציה קידוח
מסך  67% -מהנכסים הנרכשים, המהווים כ בארבעה. הרכישה מעסקת חלק מהווים

  ). Operatorכמפעילה ( משמשתCNSL  ,) בנכסים הנרכשים2Pהעתודות (
  

שהצטברו  בניכוי הכספיםששולם במועד השלמת העסקה סכום התמורה 
 וזאתמיליארדי דולר ( 1.477 -הסתכם לסך של כ, 2019בינואר,  1מיום   CNSLבקופת
 בפקדון הופקדו אשרמתמורת הרכישה  קחל המהוויםדולר  מליוני 200- ל בנוסף
 50-). בנוסף, שולם סך של כ2019 מאי חודשב ההסכם חתימת מועדב המוכרת לטובת
   .דולר בגין הון חוזר מליוני
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 התבססמימון תמורת העסקה וההון הנוסף שנדרש לאיתקה לצורך השלמת העסקה, 

  בעיקר על מקורות המימון הבאים: 
  
דולר  מליוני 1,100- כ ) בהיקף כולל שלRBL( עתודות מבוססת יאאשר מסגרת  )1

חוב קיים של  לפרעוןשימשו  דולר מליוני 600-כ (מתוכהשנים  5לתקופה של 
   ;)איתקה

  
  ;דולר מליוני 500-כ של בהיקף איתקהידי  עלחוב  אגרות הנפקת  )2
  
דולר אשר התקבלה על ידי  מליוני 200- של כ בסך זר בנקאי מתאגיד הלוואה  )3

   ;חברה בת בבעלות מלאה של הקבוצה בסמוך למועד השלמת העסקה
  
, לרבות המקדמה ששולמה במועד חתימת ההסכם, הועמדה היתרה  )4

כחלק מהמימון של  ,יודגש כי ממקורותיהם העצמיים של החברה ושל איתקה.
, בוטלה ערבות בסך של איתקהעל ידי  CNSLרכישת הזכויות  לטובתהעסקה 

  .איתקהדולר שהייתה קיימת לחברה לטובת  מליוני 300
  

מתוך  (Letters of credit)בטוחות  איתקה, במועד השלמת העסקה העמידה בנוסף
 לעיל, ביחס לחובות הנטישה של כאמורעל ידה,  שגויס -RBLהוכחלק ממימון 

CNSL  הנכסים הנרכשים.בקשר עם   
   

  .לדוחות הכספיים המאוחדים )3ו'(10 באור ראה, העסקה אודות נוספים לפרטים
  

חברות  עם םעל הסכמי איתקהלהשלמת העסקה, חתמו חברות מקבוצת  במקביל
להפצה ולשיווק של גז ונפט שיופקו מהנכסים הנרכשים, לתקופה של   BPמקבוצת

ביחד עם החברה על הסכם הקצאה DKL חתמה  2019בדצמבר,  18ביום  חמש שנים.
 DKL-מיליון דולר ארה"ב ב 50שקע סך של הולפיו   BPשלעם מוסד פיננסי מטעמה 

חברה המונפקת במקרה של הנפקה  שלעם מנגנון המרה אוטומטית למניות רגילות 
מיליארד  2.5של או חברה קשורה שלה, לפי שווי  איתקה) של IPO(  ראשונה לציבור

  לדוחות הכספיים המאוחדים. 19ראה גם באור  דולר ארה"ב.
  

כללה הקבוצה הפרשה לירידת ערך של נכסי נפט וגז באיזור הים הצפוני  2019 בשנת  -
דולר לאחר  מליוני 120-מליוני דולר (כ 199- של כבסך  )GSA(בעיקר בקשר עם מאגר 

בהערכת העתודות  מירידההשפעת המס). ירידת הערך כאמור נבעה, בין היתר, 
בתחזיות לגבי מחירי הנפט והגז. לפרטים נוספים, ראה באור מירידה  וכן בפרויקט

  .לדוחות הכספיים המאוחדים 'חי12
  

  מקסיקו מפרץ זורוגז בא נפטהתפתחויות בחיפושי 
  

 Delek GOM Investmentsבאמצעות  מבוצעתבמפרץ מקסיקו  גזהו נפטה בתחום הפעילות  
LLC דלק - (להלן הקבוצה, חברה בת זרה בבעלות מלאה של (GOM 2018ינואר  בחודשש 

 -  להלן( .Texas South Energy, Inc -ו .GulfSlope Energy, Inc חברות עם לשותפות נכנסה
GulfSlope ,Texas South ,הנפט  נכסי. לביצוע פעילות אקספלורציה באזור )בהתאמה

זיכיונות פדראליים לחיפוש, פיתוח והפקת נפט וגז במימי מפרץ  12נשוא ההסכם הינם 
   .מטרים עומק מים) 150-מקסיקו, ארה"ב, המצויים במים רדודים (פחות מ

 בפרוספקט האקספלורציההגיעה אסדת הקידוח לאתר קידוח  2018חודש ספטמבר  בתחילת  
Tau  ברישיוןSS-351 מקסיקו והחלה בפעולות קדיחה.  שבמפרץ  

בהתאם להודעת המפעיל, במהלך עבודות הקידוח לעבר שכבת המלח, נתקל המפעיל   
, מהעתקים בשכבות הסלע, דבר אשר הצריך שינויים במבנה היתר ביןבקשיים שנבעו, 
והמפעיל המליץ בחודש מאי  בהתקדמותו יםמשמעותי יםלעיכוב וגרמוותכנית הקידוח, 

  לאטום ולנטוש את הקידוח, באופן שיאפשר כניסה מחדש לתוכו בשלב מאוחר יותר. 2019
לאור אי הוודאויות שנוצרו ואי הבהירות באשר לתוכנית המשך הקידוח (שהתחזקו אף 

בגין  ערך לירידת הפרשה) החליטה הנהלת הקבוצה, בשלב זה, לכלול אזןלאחר תאריך המ
בהתחשב בתקבולי זאת  "ח)שמליוני  182- (כ דולר מליוני 53 -ך של כסב ה בקידוחההשקע

   .הביטוח שעוד צפויים להתקבל
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הקידוח של  תוכניתיות באשר להמשך ולאור אי הוודא 2019בדצמבר,  31 ליוםבנוסף, 
), הפחיתה דלק GulfSlopeכאמור לעיל (שהינו הנכס העיקרי של חברת  TAUפרויקט 

GOM  את יתרת השקעתה בחברתGulfSlope  2019במלואה. סך ההפסד שנרשם בשנת 
) אשר נכלל במסגרת סעיף ש"ח מליוני 43- (כ דולר מליוני 13-בגין ההשקעה זו הסתכם בכ

  חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות תפעוליות, נטו.
  .לדוחות הכספיים המאוחדיםיט' 12לפרטים נוספים ראה באור 

  
  אחרות פעילויות

  

 פניקסה מניות מכירת -
  

מהון  32.5% - כקה במסגרתה מכרה החברה סהושלמה הע 2019 ,בנובמבר 3ביום 
 Gallatin Point -ו Centerbridge Partners LPתאגידים שבשליטת למניות הפניקס 

Capital LLC  אשר הינן קרנותPrivate Equity  וזאת , )הרוכשות -בינלאומיות (להלן
לאחר ש"ח (מיליארד  1.57-בכ בתמורה אשר הסתכמה למועד השלמת העסקה

. מתוך סכום )התאמות בגין דיבידנדים שחולקו על ידי הפניקס עד למועד ההשלמה
מיליארד ש"ח התקבלו במזומן על ידי החברה במועד ההשלמה  1.335- זה סך של כ

   , כאמור להלן.ת כהלוואהווהיתרה הועמדה לרוכש
העשויות להביא לתוספת בתמורה הכוללת המכירה ו התאמות למחיר בהסכם נקבע

מליוני  866-של עד כ מיליארד ש"ח, בסכום 1.57-, מעבר לסכום של כשתקבל החברה
מליוני  196- או להפחתה בתמורה הכוללת של עד כ , כפוף להתאמות מסוימות,ש"ח

ודמים למועד ההתאמות האמורות כוללות התייחסות לרווחים של הפניקס הקש"ח. 
ההשלמה, התאמות שינבעו מעלייה או ירידה בשווי מניית הפניקס וכן מדדי תשואה 

  של הרוכשת במהלך תקופת ההשקעה בפניקס.
חלק מהתמורה ששולמה על ידי הרוכשת מומנה מהלוואה בכירה שקיבלה הרוכשת 

ש"ח. החברה חתמה מול המוסדות  מליוני 548- ממוסדות פיננסיים בסך של כ
רועים ילגיבוי ההלוואה האמורה בקרות א Credit Supportהפיננסיים על מסמך 

הסכם למכירת מניות הפניקס, העמידה הבנוסף, במסגרת . מסוימים שנקבעו בהסכם
לתקופה  ןהינ ותההלווא מליוני ש"ח. 235-החברה לרוכשת הלוואה נחותה בסך של כ

לפרטים פציה להארכה לשנתיים נוספות בתנאים מסוימים). שנים (עם או 5של 
  .לדוחות הכספיים המאוחדים )4(ה'10 ראה באור ההסכםנוספים אודות 

שנת בתרומת הפניקס לרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכמה  ,כי יצוין
  . מליוני ש"ח) 53-כ 2019של  רבעון הרביעי(ב ש"ח מליוני 230-כ שלברווח  הדוח

חדלה  2019של שנת יצוין כי בעקבות השלמת העסקה, ברבעון הרביעי  ,כמו כן
לצמצום משמעותי הביא החברה מלאחד את דוחותיה של הפניקס (דבר אשר 

  .בנכסים והתחייבויות של הקבוצה)
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הודיעה החברה למוסד הבנקאי שעמו  2020באפריל,  27תאריך המאזן, ביום  לאחר

מניות הפניקס, על סיום מוקדם של  12,500,000התקשרה בעסקת החלף למכירת 
ש"ח אשר היה  מליוני 82- העסקה ושחרור לטובת החברה, סכום במזומן של כ

ג זה. משועבד לטובת המוסד הבנקאי להבטחת העסקה, כמקובל בעסקאות מסו
 מליוני 214-המניות הנמכרות נמכרו בעסקה מחוץ לבורסה בתמורה כוללת בסך של כ

  ש"ח.
סגירת העסקה האמורה, לחברה נותרו שתי עסקאות החלף למניות הפניקס,  לאחר

מהון מניות הפניקס). בסמוך  5%- מניות (המהוות יחד כ 6,250,000כל אחת בהיקף של 
למועד אישור הדוחות הכספיים יתרת ההתחייבות בגין עסקאות החלף אלה 

ש"ח  מליוני 229-ו כהינ ההחלףש"ח, שווי השוק של מניות  מליוני 264-מסתכמת בכ
ש"ח  מליון 123- המשועבדים כנגד שתי העסקאות האמורות הינה כ הפקדונותויתרת 

 50-יחידות השתתפות של דלק קידוחים ששווין כ 10,908,317ובנוסף משועבדות 
  ש"ח. מליוני

  
  .לדוחות הכספיים המאוחדים 'ה10 באור גם לפרטים נוספים ראה

  

 אי.די.איי מניות מכירת -
  

מהון המניות של איי.די.אי,  30%העסקה למכירת  הושלמה 2019 ,בפברואר 28ביום 
 הכולל הסכום .יהממניות 20%-בכ הקבוצה מחזיקהכך שלאחר השלמת העסקה 

 530-הינה כ (תמורה בגין מניות וחלוקת דיבידנד) בגין העסקה קבוצהב שהתקבל
ממכירת המניות  כתוצאההמס)  השפעת לאחר( לקבוצה שנבעהרווח  "ח.שמליוני 
   .ש"ח מליוני 123-כ של בסך הסתכם

, מכרה הקבוצה את יתרת השקעתה 2020בחודש מרס בנוסף, לאחר תאריך המאזן, 
ש"ח. לאור האמור צפויה הקבוצה  מליוני 164-) באיי.די.אי בתמורה לסך של כ20%(

 20-ברווח, נטו (לאחר השפעת המס) בסך של כ 2020להכיר ברבעון הראשון של שנת 
  .(לאחר השפעת המס) מליוני ש"ח

  
  .לדוחות הכספיים המאוחדים 'ט10לפרטים נוספים ראה גם באור 

  
 רכב דלק מניות מכירת -
 

מכרה החברה בשתי עסקאות מחוץ לבורסה את יתרת  2019בחודש דצמבר 
לאור מליוני ש"ח.  404-בתמורה כוללת בסך של כ) בדלק רכב 22.5%-החזקותיה (כ

זאת, הציגה החברה תוצאות דלק רכב הוצגו במסגרת רווח (הפסד) מפעילויות 
לבעלי מניות החברה סך ההשפעה על הרווח הנקי המיוחס  ,כי יצויןשהופסקו, נטו. 

 ש"ח מליוני 132- כ שלברווח  הסתכם בדלק רכב מהחזקות החברה בשנת הדוח
  . מליוני ש"ח) 117- כ 2019(ברבעון הרביעי של 

  
  .לדוחות הכספיים המאוחדים 'ז10לפרטים נוספים ראה באור 

  
לאחר תאריך המאזן, ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בקשר עם הסוגיה נשוא  -

עור קרי קיזוז רווחים ראויים לחלוקה של דלק ארה"ב שלא חולקו כדיבידנד הער
בפועל מסכום רווח ההון שנבע לחברת בת בשנים קודמות, בו בית המשפט קיבל את 

 עמדת פקיד השומה והפך את פסיקת בית המשפט המחוזי.
  

הפרשה בגין המס לשלם (בתוספת ריבית והצמדה) בסך  הקבוצהלאור האמור כללה 
) לדוחות הכספיים 3(32מליוני ש"ח. לפרטים נוספים ראה גם באור  213-של כ

  המאוחדים.
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 מכירת נדל"ן להשקעה -

  
 - בע"מ (להלן  פתאל מלונותנחתם הסכם בין החברה לבין  2019 ,בינואר 2ביום 
מזכויות הבעלות של החברה בנכס  28.3%-) כבמושע( לפתאל נמכרו לפיו), פתאל

מדמי השכירות  1/3-"ח וכן הועברו לפתאל זכויות לש מליוני 103-בתמורה לסך של כ
הסכם השכירות. במסגרת העסקה התקשרה החברה עם  פי להמשולמים על ידה ע

מליוני  39-החברה לפתאל הלוואה בסכום של כ תעמידבהסכם הלוואה לפיו  פתאל
לצורך תשלום  2.96%למדד המחירים לצרכן נושאת ריבית בשיעור של  ש"ח צמודה

התקיימו כל התנאים המתלים שנקבעו בחוזה המכר  2019 ,פברוארב 3יום בהתמורה. 
 מליוני 23- כ של בסך ברווח החברה הכירה האמורה המכירה לאורוהעסקה הושלמה. 

 .שנת הדוחב"ח ש
  

, נמכרו לגדות זכויות הבעלות של 2020בחודש מרס , לאחר תאריך המאזן, בנוסף  
 33-החברה בקרקע במפרץ חיפה, עליה ממוקם המפעל של גדות בתמורה לסך של כ

  .2019בדצמבר,  31מליוני ש"ח, המהווה בקירוב את ערכה בספרים ליום 
  
  דיבידנד תוחלוק

  
, אשר ש"ח מליוני 140- , הכריזה החברה על דיבידנד בסך של כ2019במרס,  31ביום  -

 .2019באפריל,  29שולם ביום 
  
מליוני ש"ח, אשר  120- כ , הכריזה החברה על דיבידנד בסך של2019 ,במאי 29ביום  -

 .2019 ,יוניב 27ביום שולם 
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  הפעילות תוצאות  .3
  

"ח שמליוני  234-בכהדוח הסתכם  בשנתהנקי המיוחס לבעלי מניות החברה  הרווח  א)
   "ח בתקופה המקבילה אשתקד.שמליוני  517-כלעומת רווח נקי בסך של 

  
 מליוני( עיקריות מפעילויות החברה מניות לבעלי המיוחס הנקי לרווח תרומה להלן

  ש"ח):
  

 
 שנת
2019  

 
 שנת
2018  

 
 שנת
2017  

        

  364  437  384נפט וגז בישראל  והפקת יפעילות חיפוש

  20  283  285  נפט וגז בים הצפוני **) והפקת יפעילות חיפוש

  100  70  91  בישראל הדלקים פעילות

 תיופעילו לפני נמשכות פעילויות תרומת
  484  790  760  ואחרים הון רווחי, ושהופסק

  732  )273(  )526(  ***) ואחרים מסים, מימון )הוצאות( הכנסות

  1,216  517  234  נקי המיוחס לבעלי מניות החברה רווח

  
לקבלת  זכותו לקבל סכומיםומשערוך  וגז נפט נכסי ממכירת רווח כולל לא    *)

 בדוח שהוכר וכן הפסד תמר ודלית מחזקותמחזקות כריש ותנין ו תמלוגים
 אשר ,לשווי הוגן פטרוליוםמהתאמת יתרת ההשקעה בתמר  הפסד או רווח
  .ואחרים מסים, מימון(הוצאות)  הכנסות סעיף במסגרת נכללו

  
 מליוני 413-ונפט בסך של כ גז נכסי ערך מירידת הפסד כולל לא, 2019 בשנת  **)

 הכנסותנכלל במסגרת  אשרדולר)  מליוני 120- (כ ש"ח (לאחר השפעת המס)
כתוצאה  שנבע רווח כולל לא 2018בשנת  .ואחרים מסים, מימון(הוצאות) 

והפחתות חד  GSAרכישת חלק השותפים במאגרי  שלהזדמנותית  מעסקה
  .ואחרים מסים, מימון(הוצאות)  הכנסותנכללו במסגרת  רפעמיות אש
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 ואחרים מסים, מימון(הוצאות)  הכנסות בסעיף שנכללו הסכומים פירוט להלן  ***)

  :ש"ח) מליוני(
  

 
 שנת
2019  

 
 שנת
2018  

 
 שנת
2017  

מכירת מ הנובעים הון ורווחי שערוך השפעות
 ודלית תמר יםממאגר על תמלוג לקבלת הזכות

  תמר ודלית יםממאגר 9.25%ורווח מימוש 

  
11  

  
)37(  873  

ת והזכות לקבלת ושערוך תמורות מותנ השפעות
  כריש ותנין מאגרים מתמלוג 

  
163  

  
150  

  
42  

  148  116  -  שליטה מרכישת רווח

  )182(  )105(  )718(  והנפט הגז בתחום ואחרים ונפט גז נכסי ערך ירידת

  -   -   IDE(  146(בעיקר מימוש מניות  נכסים מימוש הון רווח

  451  )38(  150  *) שהופסקו פעילויות

  )600(  )359(  )278(  (בעיקר הוצאות מימון) אחרים

  732  )273(  )526(  "כסה

  
  ."בארה בדלק ההשקעהמימוש  בגין מסים השפעותכולל  2019- ו 2018*) בשנים 
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 311- הסתכם בכ 2019של שנת  הרביעיהמיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון  ההפסד  )ב
  ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מליוני 219- בסך של כ הפסדש"ח לעומת  מליוני

  
 לפי עיקריות מפעילויות החברה מניות לבעלי המיוחס הנקי לרווח תרומה להלן

  ש"ח): מליוני( רבעונים
  

 
 1 רבעון

2019  

 2 רבעון

2019 
 3 רבעון

2019  

 4 רבעון

2019  

 1 רבעון 

2018  

 2 רבעון

2018 
 3 רבעון

2018  

 4 רבעון

2018  

                   
 יפעילות חיפוש

נפט וגז  והפקת

  בישראל וסביבתה *)
117  58  99  110   99  106  123  108 

 יפעילות חיפוש

נפט וגז בים  והפקת

  הצפוני **)
57  27  2  199   53  )32(  88  174  

 הדלקים פעילות

  34  27  32   13  30  39  9  בישראל
)23(  

 פעילויות תרומת

 לפני נמשכות

, ושהופסק תיופעילו

  ואחרים הון רווחי

183  124  131  322   184  101  245  259  

(הוצאות)  הכנסות

 מסים, מימון

  ***)( ואחרים
107  66  )66(  )633(   59  69  78  )478(  

(הפסד) נקי  רווח

המיוחס לבעלי 

  מניות החברה

290  190  65  )311(   243  170  323  )219(  

 
לקבל וזכות לקבלת  סכומיםומשערוך  וגז נפט נכסי פעילות ממכירת רווח כולל לא  *)

תמלוגים מחזקות כריש ותנין ותמר ודלית וכן הפסד מהתאמת יתרת ההשקעה בתמר 
 מסים, מימון(הוצאות)  הכנסות סעיף במסגרת נכללו אשרלשווי הוגן  פטרוליום
  .ואחרים

רכישת חלק  שלהזדמנותית  מעסקהכתוצאה  שנבע 2018בשנת  רווח כולל לא  **)

 רהפחתות חד פעמיות אשלא כולל  2018-2019 בשניםו GSAהשותפים במאגרי 
  .ואחרים מסים, מימון(הוצאות)  הכנסותנכללו במסגרת 

השפעות שערוך ורווח הון  2019הרביעי של שנת  ברבעון וסעיף זה נכלל במסגרת    ***)
מליוני  17-הנובעים ממכירת הזכות לקבלת תמלוג על ממאגרים תמר ודלית בסך של כ

מליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף כולל  5-ש"ח לעומת הפסד בסך של כ
רווח משערוך תמורות מותנות והזכות לקבלת  2019סעיף זה ברבעון הרביעי של שנת 

 27-מליוני ש"ח לעומת הפסד של כ 49-ריש ותנין בסך של כתמלוגים ממאגרים כ
מליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן נכללו בסעיף זה ברבעון הרביעי של 

נכסי גז ונפט ונכסים אחרים מתחום הגז ונפט  הפסד כתוצאה מירידת ערך 2019שנת 
קד), סך ההפסד מליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשת 43-מליוני ש"ח (כ 633-בסך של כ

 2019שמפעילויות שהופסקו אשר נכלל בסעיף זה הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 
מליוני דולר ברבעון מקביל אשתקד). בנוסף ברבעון  423-מליוני ש"ח (כ 44-בסך של כ

מליוני  116-נכללו בסעיף זה רווחים מעליה לשליטה בסך של כ 2018הרביעי של שנת 
  ש"ח.

  .זה דוח בהמשך ראה, הפעילות מתחומי אחד כל של לרווח לתרומה באשר לפירוט
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 ש"ח): מליוני( רגילות מפעולות הכנסות  )ג
  

לעומת סך של , "חש מיליארד 8.8- כ שלהסתכמו בסך  בשנת הדוחהקבוצה  הכנסות
 מליוני( שלהלן בטבלה כמפורטמליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,   8.1-כ

  :ש"ח)
  

  10-12/2018  10-12/2019  2018 שנת  2019 שנת 

נפט וגז  והפקת יפעילות חיפוש

  בישראל וסביבתה
1,332  1,412   320  351  

 נכסי והפקת פיתוח פעילות

  הצפוני בים וגז נפט
2,062  1,174   1,100  262  

  1,278  1,162   5,034  4,912  בישראל הדלקיםפעילות 

  120  121   508  491  התאמות כולל אחרים מגזרים

  2,011  2,703   8,128  8,797  הכנסות"כ סה

  
  .פעילות מגזרי בדבר מידע - לדוחות הכספיים המאוחדים 34גם באור  ראה

  
  

  "ח):ש מליוני( ליתפעו רווח  )ד
  

  10-12/2018  10-12/2019   2018 שנת  2019 שנת 

נפט  והפקת יפעילות חיפוש

  וגז בישראל וסביבתה
649  1,114   194  248  

 נכסי והפקת פיתוח פעילות

   הצפוני בים וגז נפט
)104(  510   )370(  178  

  )13(  29   128  164  בישראל הדלקיםפעילות 

  37  )117(   )114(  34 התאמות כולל אחרים מגזרים

  450  )264(   1,638  743  תפעולי רווח"כ סה

  
  

  .פעילות מגזרי בדבר מידע - לדוחות הכספיים המאוחדים 34 באור גם ראה
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 "ח):ש מליוני( נטו, כלולות חברות(הפסדי) הקבוצה ברווחי  חלק  )ה
 

  :)1( עיקריות כלולות חברות בתוצאות הקבוצה חלק פירוט להלן
  

  10-12/2018  10-12/2019    2018שנת  2019שנת  

FPF 1 1( -  50    -  13  

IDE 2( 15  27    10  11  

  19  -    39  -  )3 פטרוליום תמר

  )3(  )36(    1  )40(  ותאחר

  40  )26(    117  )25(  "כסה

  
 בחודש על ידה. שהוחזקהחברה כלולה  בתוצאות איתקהאת חלקה של  משקף  )1

  .האמורה הכלולה בחברה שליטהאת ה איתקה רכשה 2018דצמבר 
  
 ראה(  IDEמניותב החזקותיהתאריך המאזן, מימשה הקבוצה את יתרת  לאחר  )2

  .)לדוחות הכספיים המאוחדים ט'10גם באור 
  
לדוחות הכספיים  ח'10(ראה גם באור  כלולה חברה מלהיות חדלה הדוח שנתב   )3

   .)המאוחדים
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  ):חש" מליוניהלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד מאוחדים של החברה (ל  )ו

 

  2018שנת   2019שנת  
 

10-12/2019  10-12/2018 

  2,011  2,703   8,128  8,797  הכנסות

  1,452  1,934   5,870  6,510  עלות ההכנסות

  559  769   2,258  2,287  רווח גולמי

 תחנות והפעלת שיווקהוצאות מכירה, 
  543  487  תדלוק

 
127  136  

  53  41   186  193  הוצאות הנהלה וכלליות

חברות (בהפסדי)  ברווחיחלק הקבוצה 
  , נטותפעוליות כלולות

)39(  93  
 

)35(  33  

  47  )830(   16  )825(  נטו, אחרות (הוצאות) הכנסות

  450  )264(   1,638  743  תפעולי(הפסד)  וחרו
  
  12  109   562  572  ת מימוןכנסוה

  )288(  )497(   )1,284(  )1,318(  הוצאות מימון

  174  )652(   916  )3(  לאחר הוצאות מימון, נטו(הפסד) רווח 

  7  9   24  14  חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות, נטו

  181  )643(   940  11  מסים על ההכנסה לפני (הפסד) רווח

  )119(  )489(   )16(  )391(  הטבת מס

  300  )154(   956  402  נמשכות מפעילויות(הפסד)  רווח

  )437(  )44(   324  384  נטו, שהופסקו תיומפעילו (הפסד) רווח

  )137(  )198(   1,280  786  (הפסד) נקירווח 

     -  ל מיוחס
  )219(  )311(   517  234  החברה מניות בעלי

  82  113   763  552  שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי

  786  1,280   )198(  )137(  

  
    



 קבוצת דלק בע"מ                                                           דוח הדירקטוריון                            
 

15 - ב  

  :ש"ח) מליוני( כולל(הפסד)  ברווח תנועה להלן  )ז
  

  2018שנת   2019שנת  
 

10-12/2019  10-12/2018 

  )137(  )198(  1,280  786  נקי  רווח

(הפסד) כולל אחר מפעילויות  רווח
 נמשכות (לאחר השפעת המס):

  
  

          

 מרכוש מעבר בגין מחדש הערכה
  להשקעה"ן לנדל קבוע

-  24  -  -  

 הוניים במכשירים מהשקעה הפסד
 רווח דרך הוגן בשווי למדידה שיועדו
  אחר כולל

)167(  -  )18(  -  

 הוגן בשווי פיננסיים נכסים בגין רווח
  אחר כולל רווח דרך

-  1  -  -  

 התאמות בגין והפסד לרווח העברה
 של כספיים דוחות מתרגום הנובעות
  חוץ פעילויות

14  33  -  16  

 גידור עסקאות בגין(הפסד)  רווח
  מזומנים תזרימי

92  158  )119(  194  

 עסקאות בגין הפסד או לרווח העברה
  מזומנים תזרימי גידור

)105(  )68(  )33(  )61(  

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
  (*) חוץ פעילויות של כספיים

)969(  817  )106(  359  

רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס 
  לחברות כלולות, נטו

)4(  7  )5(  -  

(הפסד) כולל אחר  רווחסה"כ 
  מפעילויות נמשכות

)1,139(  972  )281(  508  

 אחר כולל(הפסד)  רווח"כ סה
  נטו, שהופסקו מפעילויות

153  )149(  )79(  )90(  

  281  )558(  2,103  )200(   כולל(הפסד)  רווח"כ סה
            

          :ל מיוחס

  125  )644(  1,129  )501(  החברה מניות בעלי

  156  86  974  301  שליטה מקנות שאינן זכויות

  )200(  2,103  )558(  281  

  
הפעילות שלהן אינו  שמטבע מוחזקתמהותיות בחברות ובשותפות  השקעות לקבוצה  (*)

מהותית  השפעה יש(בעיקר דולר ארה"ב) ולפיכך, לתנודתיות בשערי חליפין  השקל
 .של הקבוצה וההון המיוחס לבעלי מניות החברה האחר הכוללהרווח או ההפסד  על

 7.8%-כ של בשיעור השקל מול אל הדולר של החליפין בשער ירידה חלה הדוח בשנת
  . אשתקד המקבילה בתקופה 8.1%-כ של עליהלעומת 
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  המצב הכספי  .4
  
-כ של יתרה לעומת ח"ש מיליארד 47- כב הסתכם 2019, בדצמבר 31 ליום הקבוצהנכסי  סך

הושלמה  2019 שנת של הרביעי ברבעון ,כי יצוין .2018בדצמבר,  31ש"ח ליום  ימיליארד 127
"ח ש מיליארדי 90-בכ הקבוצה נכסי סךמכך קטנו  וכתוצאה הפניקס מניותהעסקה למכירת 

  . 2018, בדצמבר 31 ליום הקבוצה נכסי לסך ביחס
  

מהון  30%- כהוצגו במסגרת הנכסים המיועדים למימוש  ,2018 ,בדצמבר 31 ליום, בנוסף
אשר נמכרו בתחילת  ,החברה בבעלות ןיהבני של ההוגן משוויו כשליש.די.אי וכן איימניות 

  .)לעיל 2 פרק(ראה  2019שנת 
  
 המיועדים נכסיםה ללא( 2018בדצמבר,  31-ו 2019 ,בדצמבר 31 םמילי הקבוצה נכסי סך

הגידול  .מיליארדי ש"ח, בהתאמה 36-ובכ "חש מיליארדי 47-בכ מסתכם )"להנ למימוש
 CNSL(ללא הנכסים שמומשו) נובע בעיקר מרכישת  2018ביחס לנתוני  2019בנכסים בשנת 

  כאמור לעיל.
  

 31 לעומת 2019, בדצמבר 31וההתחייבויות ליום  בנכסיםשינויים העיקריים ה להלן
  :2018בדצמבר, 

  
  קצר לזמן והשקעות מזומנים ושווי מזומנים

  
 מיליארד 2.3-כ של בסך קצר לזמן והשקעות מזומנים יתרת לקבוצה 2019, בדצמבר 31 ליום

 0.9- כו המטה בחברותו בחברה"ח ש מיליארד 1.4-ש"ח המורכבים בעיקר מיתרות בסך של כ
   .קידוחים בדלק"ח שמיליארד 

  
  )למימוש המיועדים נכסים כולל(לא  שוטפים הלא והנכסים השוטפים הנכסים סך
  
 המיועדים ם(לא כולל נכסי חלו שינויים מהותיים בסך הנכסים השוטפים של הקבוצה לא

  .)למימוש
  

ש"ח  מיליארד 41.5-בכ של הקבוצההנכסים הלא שוטפים הסתכמו  2019 ,בדצמבר 31 ליום
ש"ח.  מיליארד 11-כ של גידול, 2018 ,בדצמבר 31 ליום"ח שמיליארד  30.7-לעומת סך של כ

לגידול  תרמה זו רכישה .כאמור לעיל CNSLאת רכישת  הקבוצה השלימה הדוח שנתב
סך של  מתוכםמיליארדי דולר),  2.7-מיליארדי ש"ח (כ 9.4-של כ סךב בנכסים הלא שוטפים

מיליארדי  2.8- מיליארדי דולר) התווספו לנכסי גז ונפט וסך של כ 2.2-מיליארדי ש"ח (כ 7.6-כ
 קידוחים דלק השקיעהבנוסף,  דולר) הינו מוניטין טכני שנוצר ברכישה. מליוני 0.8- ש"ח (כ

חל גידול בנכסים הלא שוטפים  ,כן כמו .ש"ח בנכסי גז ונפט בארץ מליארדי 2.4-כשל  סך
בסך של  EMGקיבולת בצינור  להבטחתהשתתפות  דמיידי דלק קידוחים של  על לוםמתש

פיננסים לזמן ארוך (לרבות  םבנכסי מגידול כןוש"ח),  ליארדיימ 0.4- דולר (כ מליוני 102-כ
חכירות,  IFRS 16יישום לראשונה של תקן חשבונאות חדש מ כתוצאה, בנוסף. נגזרים)

 יליארדמ 1-הכירה הקבוצה לראשונה בנכס זכויות שימוש בגין הסכמי חכירה, בסך של כ
האמורים  יםגידולבכי  יצויין .דומה בסכום לחכירה ההתחייבות של רישום כנגד"ח, ש

  .השקלמשמעותית כתוצאה מירידה בשער החליפין של הדולר לעומת  צומצמו
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  )למימוש מיועדים נכסים בגין התחייבויות כולל(לא  וארוך קצר לזמן התחייבויות יתרת

  
ואגרות חוב  ים ואחרים ולמחזיקי אגרות חוביההתחייבויות הפיננסיות (לתאגידים בנקא סך

 22.5- כ של סך לעומת"ח ש מיליארד 27.8- בכ 2019, בדצמבר 31) הסתכמו ליום להמרה
פיננסיות נובע בעיקר מגיוס הבהתחייבויות  הגידול. 2018בדצמבר,  31 ליוםש"ח  מיליארד

- מיליארדי ש"ח (כ 4.2- בסך כולל של כ  CNSLחוב (הלוואות ואגרות חוב) למימון רכישת 
הלוואות לפיתוח מאגר  ממשיכת וכן, איתקהאשר גויס ברובו על ידי  מיליארדי דולר), 1.2

  מיליארדי דולר). 0.4-מיליארדי ש"ח (כ 1.4-על ידי דלק קידוחים בסך של כ לוויתן
מיליארדי דולר)  0.9-מיליארדי ש"ח (כ 3.4- יתרת ההתחייבויות לזמן ארוך גדלה בכ בנוסף

 לסילוק התחייבות בגין הינו הגידול מרבית כאשר, CNSLכתוצאה מאיחוד לראשונה של 
  .הנרכשת הפעילות של ונפט גז נכסי

  
  תלויות תביעות

  
את תשומת הלב  הכספיים הדוחות על שלהם דעתםבחוות החשבון של החברה מפנים  רואי

לדוחות הכספיים  24לתביעות משפטיות כנגד חברות הקבוצה, לפרטים ראה באור 
   .המאוחדים

  
  נוסף מידע

  
 המטה חברותו החברה של חובות בגין וריבית קרן תשלומי פירעונות לגבי נוספים לפרטים

  .הדירקטוריון לדוח' א נספח ראה
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  ונזילות המימון מקורות  .5
  

  :)1( 2019, בדצמבר 31החוב הפיננסי, נטו של החברה וחברות המטה ליום  להלן
  

  ח"ש מליוני  

  התחייבויות

  6,281  חוב אגרות

  2,488  ואחרים מבנקים הלוואות

  386  אחרות התחייבויות

  9,155  התחייבויות"כ סה
    

    נכסים

  977  ופקדונות מזומנים

  116   עסקאות החלף - פקדונות משועבדים

  92  פקדונות מוגבלים

  302  פיננסיות   השקעות

  1,300  ) *( הלוואות

  214  אחרים חייבים

  239  (**) אוצר מניות

  3,240  נכסים"כ סה
    

  5,915   נטו, פיננסי חוב

  
  :2019, בדצמבר 31הרכב הלוואות שניתנו ליום  להלן  (*)

  

  הלווה
  ההלוואות סכום

  ש"ח) מליוני( 

  903  לאיתקה ותהלווא

  140  הפניקס עסקת -מוכר  הלוואת

  69 (בגין דמי ביטוח לקבל) Delek GOM - ל הלוואה

  188אחרים

  1,300"כסה

  
דלק השקעות  מחזיקהאישור הדוחות הכספיים  ולמועד 2019, בדצמבר 31 ליום   (**)

, שותפות מוגבלת, שותפות בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק, 2012פיננסיות 
 מידע 'ו סעיף ראה נוספים לפרטיםש"ח ערך נקוב של קבוצת דלק.  1 מניות 450,760

 נקוב ערך"ח ש 1 מניות 135,662. לאחר תאריך המאזן, רכשה שותפות בת להלןנוסף 
 הבת שותפות מחזיקה הכספיים הדוחות אישור למועד שנכון כך, דלק קבוצת של

   .דלק קבוצת של מניות 586,422
  

 19 באור ראה, BP - הלוואה המירה שניתנה ל נכללה לא שלעיל הטבלה בנתוני  (***)
  .המאוחדים הכספיים לדוחות

  

                                                 
 תחנות דלקשותפות מוגבלת,  - 2012, דלק השקעות פיננסיות פטרוליוםחברות המטה הינן: קבוצת דלק, דלק     )1(

  אנרגיה.דלק ו , דלק תשתיות, דלק הונגריהInvestments DKL ,DKL Energy ,מוגבלתשותפות - כוח
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 הכספיים הדוחות אישור למועד בסמוךהחוב הפיננסי, נטו של החברה וחברות המטה  להלן

)2(:  
  

  ח"ש מליוני  

  התחייבויות

  5,974  חוב אגרות

  1,763  ואחרים מבנקים הלוואות

  330  אחרות התחייבויות

  8,067  התחייבויות"כ סה
    

    נכסים

  211  ופקדונות מזומנים

  123  עסקאות החלף  -פקדונות משועבדים 

  201  פקדונות מוגבלים

  200  פיננסיות   השקעות

  1,331  ) *( הלוואות

  87  אחרים חייבים

  94  (**) אוצר מניות

  2,247  נכסים"כ סה
    

  5,820   נטו, פיננסי חוב

  
 19 באור ראה, BP -הלוואה המירה שניתנה ל נכללה לא שלעיל הטבלה בנתוני  (***)

  .המאוחדים הכספיים לדוחות
  

  :הכספיים הדוחות אישור למועדהרכב הלוואות שניתנו  להלן  (*)
  

  הלווה
  ההלוואות סכום

  ש"ח) מליוני( 

  936  לאיתקההלוואות 

  140  עסקת הפניקס -הלוואת מוכר 

  71 )לקבל ביטוח דמי(בגין  Delek GOM - ל הלוואה

  184  אחרים

  1,331 "כסה

    
  
  

   

                                                 
 תחנות דלקשותפות מוגבלת,  - 2012, דלק השקעות פיננסיות פטרוליוםחברות המטה הינן: קבוצת דלק, דלק     )1(

  אנרגיה.דלק ו , דלק תשתיות, דלק הונגריהInvestments DKL ,DKL Energy ,מוגבלתשותפות - כוח
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  חזוי מזומנים תזרים    

 - ) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל14)('(ב10להוראות תקנה  בהתאם
תאגיד אשר קיימות לו, במועד פרסום הדוחות הכספיים,  תקנות ניירות ערך),  - (להלן  1970

תעודות התחייבות במחזור, נדרש לבחון האם התקיימו לגביו סימני אזהרה כהגדרתם 
. אם התקיימו אחד או יותר מסימני האזהרה יצרף התאגיד גילוי בדבר ערך ניירות בתקנות

 תזרים מזומנים חזוי.
דעת החוות  )1: (הבאים האזהרה סימני מתקיימים 2019 ,בדצמבר 31 ליום הכספיים וחותבד

 ספקות בדבר הפניית תשומת לב כוללת ותלמועד הדוח המבקריםהחשבון  ישל רוא
ים ירעון בהון החוזר לתקופה של שנ) ג2; (של החברה כעסק חי קיומהמשמעותיים בהמשך 

לא קבע כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות  החברהעשר חודשים, ודירקטוריון 
  בתאגיד.

את כלל המקורות אשר יהיו עשויים לשמש  חברההציגה בפני דירקטוריון ה החברההנהלת 
ים הקרובות ובכלל זאת, נתיעל מנת לעמוד בהתחייבויותיה בש וחברות המטה חברהאת ה
חברות מוחזקות, ו שותפותמ ודיבידנדים רווחים מחלוקות החזויים חברהה תקבולי את

 השוטפת לפעילותמיועדים ה החברה שלמזומנים ותיק ניירות הערך (יתרות נזילות) היתרת 
, באמצעות בעיקרס כספים בהיקפים משמעותיים, ולגי תכנית, התחייבויותיהרעון ילפו

ת למכיר החברהמכירה של כריש תנין, תוכניות  או ובלוויתןתמלוגי העל בכריש תנין  איגוח
 החברההאפשרות העומדת בפני  וכן, אחרים נכסים/  ידה על חזקותבחברות המו החזקותיה

  "ח.ש מליוני 400-מניות בהיקף של כ הוןלגיוס 

שהציגה לו הנהלת  החזוי, לאחר שבחן את דוח המקורות והשימושים החברהדירקטוריון 
על יכולותיה , תחת תרחישים שונים, התרשם כי, בהתבסס על ניסיון העבר, החברה

, ההנחות העומדות החברהבגיוסי כספים בשנים האחרונות ועל נכסי  חברההמוכחות של ה
מקורות  להשיג אתתוכל  חברה, כי ההחברהבבסיס הדוח הינן סבירות. כן סבור דירקטוריון 

 גם ראהרעון התחייבויותיה. יפלצורך  המפורטים בתזרים המזומנים החזוי הנדרשיםמימון ה
  .החברההקורונה והשפעתו על עסקי  משבר בדברהמאוחדים הכספיים  לדוחות 1 באור

  

חברות המטה שלה כשהעיקרית לו לחברההתחזית הכלולה במסגרת דוח זה מתייחסת 
) וכן חברות מטה אחרות דלק אנרגיה - ןשבהן הינה חברת דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להל

, דלק DKL ENERGY LIMITED ,DKL INVESTMENTS LIMITEDבבעלות מלאה כגון: 
וחברות  החברה - מוגבלת (להלן ביחד פותתשתיות בע"מ, דלק השקעות פיננסיות שות

 ).המטה
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   :תזרים מזומנים חזוי של החברה וחברות מטה בבעלותה המלאה דוחלהלן 

    2020    

  הנחות  
  01/01/2020- מ

עד 
30/04/2020  

  01/05/2020- מ
עד 

31/12/2020  
2021  

          

  1,249  411  1,339  1  יתרת פתיחה של מזומנים ויתרות נזילות

          תקבולים

  239  239  -  2  חזויות מדלק קידוחים רווחים חלוקות

  298  175  -  3מאיתקהדיבידנדים חזויות  חלוקות

  -  -  115  4  דיבידנדים שהתקבלו מחברות מוחזקות

  537  414  115    דיבידנדים ממוחזקותסה"כ 

  -  -  164     איי.די.אי תמורה ממימוש

  -  -  207  5  תמורה ממימוש מניות כהן פיתוח

  -  -  )104(  5  כהן פיתוח -מוגבל  בניכוי פקדון

  -  1,500  33  6  מימוש של חברות מוחזקות ונכסים אחרים

  -  400  0  7  מניות -  הון גיוס

  -  91  63  8  תקבולים אחרים

  -   1,991  363    סה"כ תקבולים אחרים

  300  -  -  9  הלוואה כנגד שעבוד יחידות דלק קידוחים

    630  -  10  איגוח תמלוגי על לוויתן 

  300  630  -     הלוואות ואיגוחסה"כ 

  837  3,035  478    סה"כ תקבולים

          תשלומים

  )918(  )645(  )275(  11  חוב גרותאתשלומי קרן 

  )261(  )176(  )108(    תשלומי ריבית אגרות חוב

  )BNP    )149(  )175(  )375 - הלוואה מ פרעון

  -  -  )457(    פרעון הלוואה מסיטי

  )29(  )987(  )135(  12  נטותשלומי הלוואות מבנקים ואחרים, 

 והתחייבויות מבנקים הלוואות ריבית תשלומי
  אחרות

  )34(  )139(  )114(  

(הפקדה) שחרור של מזומנים בגין עסקאות 
  ההחלף

  )9(  -  -  

  )1,697(  )2,122(  )1,167(    סה"כ תשלומי חוב (קרן וריבית)

  -  -  )88(    רכישה עצמית (מניות ואגרות חוב)

שחיקה בפועל של נכסים פיננסיים שנכללו 
במסגרת יתרת פתיחה של יתרות נזילות עד ליום 

  2020באפריל  30
  )93(  -  -  

  )200(  )75(  )58(  13  תשלומים אחרים

  )200(  )75(  )239(    סה"כ תשלומים אחרים

          

  )1,897(  )2,197(  )1,406(    סה"כ תשלומים

  189  1,249  411    נזילותיתרת סגירה של מזומנים ויתרות 
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  2021-2020הנחות לתזרים מזומנים חזוי לתקופה 

  
  הנחות כלליות

  

  ש"ח. 3.5=  1$נתונים דולריים תורגמו לפי שער חליפין של 

  2020באפריל  30אגרות חוב והלוואות צמודות למדד הידוע ביום. 

 שלוח אף 2020 שנת תום עד הבנקאי החוב כל של מוקדם פירעון מניח החזוי המזומנים תזרים דוח 
 קידוחים דלק של ההשתתפות יחידות את לשחרר מנת על וזאת זאת מחייב אינו המנדטורי הסילוקין

 המטה וחברות החברה מהלוואות חלק כי יודגש. מבנקים שניטלו הלוואות לטובת המשועבדות
 בתחום תאגידים של, שלה מוחזקים תאגידים של, החברה של הערך ניירות שערי על התניות כוללות
 .שונים מדדים על התניות וכן האנרגיה

 שחרורם ומועד המוגבלים המזומנים יתרת אתבחשבון  לוקח"ח תזרים המזומנים החזוי להלן לא דו 
מוגבלים ה המזומנים יתרת 2020 ,באפריל 30 ליוםעסקאות ההחלף.  במסגרת לרבות לחברה החזוי
לדוחות הכספיים  'ה10מיליון ש"ח (ראה גם באור  123- כ מסתכמת לסך של ההחלףעסקאות  בגין

 המאוחדים).
 

  החזוי המזומניםהנחות לסעיפים בתזרים 
  
 יתרת מזומנים ויתרות נזילות  .1
 

  ש"ח): במליוני( 2020 באפריל 30-ו 2020 בינואר 1 לימיםהיתרה כוללת את היתרות כדלקמן נכון 
  

  2020 באפריל 30  2020 בינואר 1  

  211  977  יתרת מזומן

השקעות פיננסיות (בעיקר ניירות ערך 
  סחירים)

302  200  
  

יתרת מסגרות אשראי מובטחות ולא 
  מנוצלות

60  -  

  411  1,339  סה"כ

    
 רווחים חזויות מדלק קידוחים חלוקות  .2

-2020שנים מה אחת כלליוני דולר בימ 125-כ של רווחיםההערכות הינן כי דלק קידוחים תחלק 
  ).55%- כהמזומנים החזוי הובא בחשבון חלק החברה ( תזרים. בתחזית 2021

  
 הנהלת חברי שקיימו שיחות עלמדלק קידוחים מבוססים בעיקרם,  הרווחיםסכומי חלוקות 

 תזרימי, על קידוחים בדלק משרה נושאי עם החברה של הדירקטוריון מחברי וחלק החברה
לידי ביטוי בדוח  ושל מאגרי תמר ולוויתן כפי שהובא השוטפתפעילות ההצפויים מ המזומנים

על ידי  שהוצגהוכן על ההנחה  .2020עתודות ונתוני תזרים מהוון שפורסמו במהלך חודש ינואר 
תבצע דלק קידוחים מימון מחדש לפרויקט לוויתן  2020הנהלת דלק קידוחים כי במהלך שנת 

  מיליארד דולר. 2.2-בהיקף שלא יפחת מ
העבודה בבסיס תזרים זה היא כי חלוקות רווחים מדלק קידוחים שיתקבלו בגין יחידות  תהנח

השתתפות של דלק קידוחים המשועבדות ישוחררו (בהתאם לניסיון העבר) לטובת השימושים 
  ההתחייבויות בגינן היחידות יהיו משועבדות. לפרעוןהשוטפים של הקבוצה ו/או ישמשו 
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  מאיתקה חזויות יםדיבידנד חלוקות  .3
 

דולר בשנת  מליוני 50 - של כ סךההערכות בבסיס תחזית זו הינן כי איתקה תחלק דיבידנדים ב
  . 2021דולר בשנת  מליוני 85- , וכ2020
 החזוי המזומנים בתזרים כמפורט BNPהלוואת  לפרעוןכי, סכומי הדיבידנד ישמשו בראשונה  יצוין
  .לעיל

  
 דיבידנדים שהתקבלו מחברות מוחזקות   .4

  כהן פיתוח.ו, דלק ישראל קידוחים מדלק שהתקבלו דיבידנדיםכולל 
 

 מוגבל פקדוןממימוש מניות כהן פיתוח בניכוי  תמורה  .5

) בתמורה 51.76%מימשה החברה את מניות כהן פיתוח שהוחזקו על ידה ( 2020 ,באפריל 19 ביום
מיליון ש"ח. לאור העובדה שמניות אלו היו משועבדות כבטוחה לתאגיד בנקאי  207- לסך של כ

הוסכם כי כמחצית מהתמורה שהתקבלה תשוחרר לחברה ותשמש אותה לצרכיה השוטפים 
  של המניות.  השיעבודבנקאי כפיקדון חלף והמחצית השנייה תשועבד לטובת התאגיד ה

 
 אחרים ונכסים מוחזקות חברות של מימוש  .6

 םונכסי ותנין כריש על תמלוגיבגין מימוש מניות דלק ישראל,  צפויותמשקף בעיקר תמורות 
  מיליוני ש"ח. 1,500-בבעלות הקבוצה בסך מצטבר של כש"ן) נדל נכסי(כולל  אחרים

 
 מניות -  הון גיוס  .7

 2020 שנת במהלךש"ח  מליוני 400 של בסכום הון לגיוסהחברה קיבל החלטה לפעול  דירקטוריון
  .אור עסקי התאגידת - לחלק א' בדוח התקופתי (ח) 1.6.6סעיף  אהלפרטים נוספים ר

 
 תקבולים אחרים  .8

תקבולי ביטוח חזויים בגין תקלת  המהוויםדולר  ליונימ 20- תקבולים החזויים הינם בעיקר, כ
  הקידוח במפרץ מקסיקו ותקבולים אחרים נוספים.

 
 קידוחים דלק של השתתפות יחידות שעבוד כנגד הלוואה  .9

 יחידותש"ח שכנגדו ישועבדו  מליוני 300-יילקח אשראי בהיקף של כ 2021 שבשנתההנחה היא 
  דלק קידוחים. של השתתפות

 
 תמלוגי על תמלוגי לוויתן  איגוח  .10

פרטית כנגד שיעבוד ספציפי של זכויותיה  הבמסגרת תחזית זו הונח כי החברה תגייס הלווא
וזכויות דלק אנרגיה בתמלוגי על מ"לווייתן". להערכת החברה המבוססת על אומדן צפי התקבולים 

, סך ההלוואות כנגד מהתמלוגים ועל דיונים שנערכים בימים אלה עם גופים פיננסיים בהקשר זה
מיליוני דולר. לפיכך, במסגרת התחזית לא נכללו תקבולים  180-תמלוגי העל יסתכמו בסך של כ

עתידיים מתמלוגי העל האמורים והנחת העבודה היא כי תקבולים אלו ישרתו את פירעון ריבית 
  . האמורה ההלוואהוקרן החוב של 

  
 קרן וריבית אגרות חוב פרעונות  .11

  בהתאם ללוחות הסילוקין של אגרות החוב של החברה וחברות המטה. 
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  תשלומי הלוואות מבנקים ואחרים, נטו  .12

 ש"חמיליארד  1-המזומנים החזוי דלעיל מניח פירעון מלא של חובות בנקאיים בסך של כ תזרים
לרבות חוב שטרם הגיע מועד פירעונו המנדטורי. בעקבות פירעון זה ישוחררו משעבוד  יחידות 
ההשתתפות של דלק קידוחים המשועבדות להבטחת החובות האמורים. היקף יחידות ההשתתפות 

הינו  הכספייםלמועד אישור הדוחות  נכוןשל דלק קידוחים המשועבדות למערכת הבנקאית 
  .קידוחים דלק שותפות מהון 38%- כ ההמהוו 446,409,126

  
 תשלומים אחרים  .13

מסגרת סעיף זה נכללים תשלומי מיסים בגין שנים קודמות, הוצאות הנהלה וכלליות, תשלומים ב
עד  שבוצעהבלתי צפויים אחרים, שחיקה בפועל של יתרת השקעות פיננסיות ורכישה עצמית 

  למועד דוח זה של מניות ו/או אגרות חוב בהתאם לתוכנית לרכישה עצמית שבוצעה במלואה.
  

הובאו בחשבון מימושים של נכסים נוספים (חלף גיוסי חוב על בסיסם), בעיקר יחידות  לא  .14
פעולות  הובאו בחשבון לא. בנוסף, השתתפות של דלק קידוחים ו/או מימוש תמלוגי על לוויתן

כתלות  את ביצוען של פעולות אלו. החברה תבחן איתקהמניות  עם בקשר אפשריותהוניות 
  האמורות לעיל.  התזריםבתנאי השוק ובהתממשות הנחות 

  
המצורף כללה החברה, הן ביחס לפעילותה  החזויבתזרים המזומנים  - עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה

, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המוחזקים על ידה תאגידיםוהן ביחס לפעילות 
. מידע כאמור כולל, בין היתר, את ההסתברות להתממשותם של תרחישים עסקיים 1968-התשכ"ח

רלבנטיים מהם צפויים תקבולים לחברה, לוחות הזמנים להתממשותם של תרחישים אלה; תוצאות 
המטה בהגיע  וחברותיבויותיה של החברה פעילות; חלופות אפשריות להשגת מקורות לפירעון התחי

המטה ועוד תחזיות,  וחברותמועד קיומן; סכומי ומועדי פירעון אגרות החוב וההלוואות של החברה 
הערכות, הנחות ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית 

 החריגה הוודאות-אי רקע על במיוחד זאת ,ידהעל  המוחזקים התאגידיםואשר אינה בשליטת החברה או 
  . הקורונה ממשבר כתוצאה הדוח אישור במועד שקיימת
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  פעילות תחומי לפי פעילותה תוצאות ניתוח  .6

  
  בישראל וסביבתה גזוהפקת נפט ו )א
  

 בעיקרחיפושי והפקת נפט וגז בישראל וסביבתה מתבצעת  בתחום הפעילות כאמור
  קידוחים. דלק באמצעות

  
 נכללו שהן כפי בישראל וסביבתה וגז נפט והפקת חיפושי פעילות תוצאות להלן

  ש"ח): מליוני( הקבוצה בתוצאות
 

2019שנת   2018 שנת    10-12/2019 10-12/2018 

  351  320   1,412  1,332  תמלוגים בניכוי גז ממכירת הכנסות

 גז נכסי(בנטרול רווח ממימוש  תפעולי רווח

  )ונפט
652  1,009   197  248  

  -   )3(   105  )3( (*) ונפט גז נכסימימוש  רווח

EBITDA  1,089  1,272   304  329  

  )112(  75   )64(  217  נטו, מימון )הוצאותהכנסות (

  70  176   520  476  הקבוצהנקי מיוחס לבעלי מניות  רווח

  BCM (**)  10.5  10.5   2.6  2.7-ב גז מכירת

  117  123   477  482 (***) חביות אלפי - ב קונדנסט מכירות

  
  .דלק אנרגיהלקבלת תמלוגי על מפרויקט "תמר" ב מכירת זכויותבעקבות כולל רווח  2018 שנתב   *)(

  .BCM, מעוגלים לעשירית וים תטיס תמר מפרויקט) 100%גז טבעי ( למכירותמתייחסים  הנתונים  (**)
  .חביות לאלפי מעוגלים תמר מפרויקט) 100%( קונדנסט למכירות מתייחסים הנתונים  *)*(*
  

  בישראל וסביבתה גזחיפושי והפקת נפט ו שלניתוח תוצאות פעילות  להלן
  

 נקיברווח  בישראל וסביבתה הסתכמו תוצאות פעילות חיפושי נפט וגז שנת הדוחב
ש"ח בתקופה המקבילה  מליוני 520- כ של נקיש"ח לעומת רווח  מליוני 476- כ של

לעומת התקופה  שנת הדוחב הקבוצה מניות לבעלי המיוחסברווח  הירידהאשתקד. 
 ערך התאמתבגין  שנת הדוחב הפסדמרישום  בעיקר נובעתאשתקד המקבילה 
לעומת רווחי  ש"ח מליוני 80- בסך של כ ,הוגןהלשווי  פטרוליוםבתמר  ההשקעה

ח בתקופה המקבילה "מיליון ש 23-אקוויטי בגין ההשקעה בתמר פטרוליום בסך של כ
 התחייבות מעדכון כתוצאה בהוצאות פחת והפחתותבשנת הדוח , עליה אשתקד
 מחלוקת בדבר בוררות פסק בגין הוצאותמרישום ו תטיס ים בפרויקט נכסים לסילוק
  כמתואר להלן.הגז הטבעי  למחירעם הצמדת תעריף ייצור החשמל  בקשר
יצוין כי, תוצאות הפעילות בתקופה המקבילה אשתקד כוללות רווח ממימוש  ,בנוסף

על מחזקות תמר ודלית, אשר השפעתו על  הזכויות של דלק אנרגיה לקבלת תמלוגי
בשנת הדוח  ש"ח. מליוני 61- בכהרווח המיוחס לבעלי מניות הקבוצה הסתכמה 
על מחזקות תמר  לקבלת תמלוגיכוללות התוצאות רווח ממימוש זכויות החברה 

  מליוני ש"ח. 20-בסך של כ ודלית
הסתכמו  2019של שנת  רבעון הרביעיתוצאות פעילות חיפושי והפקת נפט וגז ב

ש"ח ברבעון המקביל  מליוני 70-ש"ח, לעומת רווח בסך של כ מליוני 176- ברווח של כ
 ,2019ה ברבעון הרביעי לשנת הקבוצ מניות לבעלי המיוחסברווח  העליה .אשתקד

תמלוגים לקבל בגין מכירת נכסי נפט וגז ו הלוואה שניתנה נובעת בעיקר משערוך
  כריש ותנין כמתואר להלן.
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  תמלוגים בניכוי גז ממכירת הכנסות

  
 מליוני 1,332- בניכוי תמלוגים בסך של כ ונפט גזנכללו הכנסות ממכירת  שנת הדוחב

 שנת הדוחב .המקבילה אשתקד בתקופהש"ח  מליוני 1,412-ש"ח לעומת סך של כ
תעריף בקשר עם בדבר מחלוקת עקב קבלת פסק בוררות בעיקר קטנו ההכנסות נטו 

שותפי תמר לבין חברת או.פי.סי מישור השותפות ביחד עם חלק מבין ייצור החשמל 
וכן ממכירת  לדוחות הכספיים המאוחדים )5)(')(ב1(יא'12כאמור בבאור  רותם בע"מ

  .2018תמר בחודש יוני מפרויקט זכויות דלק אנרגיה לקבלת תמלוגים 
  
הסתכמו  2019של שנת  רבעון הרביעיבבניכוי תמלוגים  ונפט גזהכנסות ממכירת ה

המקביל  ברבעוןמליוני ש"ח  351-ש"ח לעומת סך של כ מליוני 320- של כ לסך
פרויקט לוויתן החלה ברבעון יצוין כי לאור העובדה שההפקה המסחרית מ אשתקד.

, בסעיף 2019 ,בדצמבר 31 ליום עד, נכללו ההכנסות מהמאגר, 2020הראשון לשנת 
  "השקעות בנכסי נפט וגז".

  
  )נכסים ממימוש רווח(ללא  תפעולי רווח

  
- ש"ח לעומת סך של כ מליוני 652- סך של כל התפעולי הרווח הסתכם שנת הדוחב

נובעת בעיקר  התפעוליברווח  הירידההמקבילה אשתקד.  בתקופהש"ח  מליוני 1,009
 ש"ח מליוני 134-, בסך של כהוגןלשווי  פטרוליוםבתמר  ההשקעה ערך מהתאמת

וזאת לאור התפטרות מנכ"ל השותף הכללי בדלק קידוחים מדירקטוריון  ,שנת הדוחב
 לפרטים( פטרוליוםבתמר  המאזנייישום שיטת השווי  והפסקת פטרוליוםתמר 

חלה עליה  שנת הדוחב בנוסף .)לדוחות הכספיים המאוחדים ח'10נוספים ראה באור 
 ים בפרויקט נכסים לסילוק התחייבות מעדכון כתוצאה בהוצאות פחת והפחתות

 מחלוקת בדברהבוררות  פסק בגין הוצאותמיליון ש"ח וכן בגין  80-בסך של כ תטיס
 הוצאותו ש"ח מליוני 35-, בסך של כלעיל כאמור החשמל ייצור תעריף עם בקשר

בקשר עם עבודות תחזוקה של ציוד בפלטפורמת תמר שהחלו במחצית השנייה של 
   .2018 שנת

  
ש"ח  מליוני 197-כ של לסך התפעולי הרווח הסתכם 2019 שנת של רבעון הרביעיב

הירידה ברווח התפעולי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  מליוני 248לעומת סך של 
 לסילוק התחייבות מעדכון כתוצאה עליה בהוצאות פחת והפחתותמנובעת בעיקר 

  .כמתואר לעיל תטיס ים בפרויקט נכסים
  

  נטו, מימון (הוצאות) הכנסות
  

ש"ח, וזאת  מליוני 217- בסך של כ ,נטו, מימון הכנסותסעיף  הסתכם שנת הדוחב
 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מליוני 64- של כ , נטו בסךמימון להוצאותבהשוואה 

הלוואה שניתנה  שערוךמ , נטוהכנסותמבעיקר נובעת  נטו, בהכנסות המימון היהעלי
 299- של כ לסך שנת הדוחאשר הסתכמו בותמלוגים לקבל בגין מכירת נכסי נפט וגז 

ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (לפרטים  מליוני 154-סך של כ, לעומת "חשמליוני 
לדוחות הכספיים  ז'12באור נוספים בדבר סכומים לקבל בגין חזקות כריש ותנין ראה 

אגרות החוב תמר הנובע מפירעון של  המימוןיטון בהוצאות קבנוסף חל  ).המאוחדים
  .2018שבוצע בחודש אוקטובר  2018בונד, סדרת 

  
 מליוני 75-כ של לסך הסתכמו 2019 שנת של הרביעירבעון ב, נטו, מימון הכנסות

ש"ח ברבעון המקביל  מליוני 112- כבסך של הוצאות מימון נטו,  ש"ח, לעומת סך של
 הלוואה שניתנה שערוךממגידול המימון נובעת בעיקר  בהכנסות העליהאשתקד. 

  .לעילתמלוגים לקבל בגין מכירת נכסי נפט וגז כריש ותנין כמתואר ו
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התאמת תוצאות השותפות לחלק הקבוצה בפעילות חיפושי והפקת נפט וגז בישראל  להלן
  ש"ח): מליוניוסביבתה (

  

  10-12/2018 10-12/2019   2018 שנת  2019 שנת  

           

 של הכספיים מהדוחות נקי רווח
  קידוחים דלק

802  998   277  190  

  59.8%  59.8%   (*)  59.8%  אחזקה משורשר (*) אחוז

  114  166   568  480  הקבוצה חלק

  9  )22(   )69(  )112(  על ההכנסה מסים

  15  12   71  37  על מתמלוג הכנסות

 תטיס בים ישירה אחזקה תוצאות
)4.44%(  

)9(  4   )3(  1  

  )10(  8   )41(  )15(  (**) עלות עודפי הפחתת

  -  )4(   )20(  )18(  וכלליות הנהלה הוצאות

  )10(  )1(   )54(  93  נטו, מימון) הוצאות( הכנסות

  )49(  20   61  20  (***)  אחרות הכנסות

 מפעילות הנקי לרווח תרומה
   וגז נפט והפקת חיפושי

476  520  
 

176  70  

  
. 56.2%-כ על עמד 2018בדלק קידוחים בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת   *)

, בעקבות ההשלמה של הצעת רכש חליפין למניות דלק אנרגיה, 2018 אוקטובר בחודש
. יצוין כי לאחר 59.8% -לכ קידוחים בדלק הקבוצה של המשורשר האחזקהעלה שיעור 

, שיעור ההחזקה המשורשר של החברה בדלק 2020תאריך המאזן, בחודש מרס 
  ).55%-קידוחים ירד לכ

  
 כהן עסקת אגב בעבר שנוצרתמר ( לפרויקטהעלות המיוחס  עודףשוטפת של  הפחתה  (**)

  ).פיתוח
  

רווח בעקבות מכירת זכויות דלק  כוללות 2018 ובשנת הדוח בשנתאחרות  הכנסות  (***)
 הנכס מעלות יחסי חלקאנרגיה לקבלת תמלוגים מפרויקט תמר (לרבות גריעת 

  ). תמר לפרויקט המיוחס
  

  
  נוסף מידע

  
 ראהבישראל וסביבתה,  וגז נפט והפקת חיפושי פעילות עם בקשר נוספים לפרטים
לחלק א' בדוח  1.7וסעיף  המאוחדים הכספיים לדוחות 2א'24-ו 14, 12 ,1 באורים

  תיאור עסקי התאגיד. - התקופתי 
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  הצפוני הים באיזורחיפושי והפקת נפט וגז  פעילות  )ב
  

Ithaca Energy  הינה חברת תפעול ( )איתקה -(להלןOperator עצמאית בתחום הנפט (
  מפיקים ונכסים בפיתוח.  וגזוהגז הפועלת באזור הים הצפוני ובבעלותה נכסי נפט 

  
השלימה איתקה את רכישת זכויות שותפיה במתקנים וברשינות  2018בחודש דצמבר 

, כך שלאחר הרכישה מחזיקה איתקה במלוא הזכויות במתקן  GSAבפרויקט
  ).Courageous - ו West Vorlichהפרויקט (למעט רשיון  וברשיונות  FPF-1ההפקה

  
מהון המניות של חברת  100%איתקה רכישת  השלימה 2019 ,בנובמבר 8ביום  בנוסף
CNSL חברת מChevron North Sea Limited  להלן)- CNSL(  אשר בבעלותה עשרה

מאוחדים   CNSLהדוחות הכספיים של נכסי נפט וגז מפיקים ורשיונות אקספלורציה. 
  בדוחות הכספיים של הקבוצה החל מהתאריך האמור. 

  
פרופורמה  אירוע מהווה CNSLרכישת  עסקת כי למסקנה הגיעה הקבוצהכי,  יצוין

, לפיכך, 1970- "לכהגדרתו בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש
 האת תוצאות פעילות על מנת לשקף פרופורמההכספיים  הדוחות את הקבוצה ערכה
 של הכספיים בדוחות מאוחדים היו CNSL של הכספייםהקבוצה, אילו הדוחות  של

 הפרופורמה הנחות פי על וזאת, העסקה לביצוע שקדמו בתקופות גםהקבוצה 
בהקשר זה יצוין כי דוחות כספיים פרופורמה כוללים הפרופורמה.  בדוח המפורטות

, זהנכללים במסגרת דוח  2017-2018בלבד, ואילו מספרי השוואה לשנים  2019נתוני 
  עם סגל רשות ניירות ערך. והסכמות לדיוניםוזאת בהתאם 

  
לדוחות הכספיים ו' 10לעיל ובאור  2 פרק ראה העסקה אודות נוספים לפרטים

 .המאוחדים
  
  

להלן נתונים כספיים של איתקה כפי שנכללו בדוחות הכספיים (כולל ייחוס עודפי 
  :)העלות שנוצרו במועד העלייה לשליטה

  
   מאזן

  

  2018, בדצמבר 31  2019, בדצמבר 31  "ב)ארה ולרד במליוני(

  17  15  מזומנים ושווי מזומנים

  179  327  )מזומנים ושווי מזומנים(למעט  שוטפים נכסים

  970  2,903  וגז נפט של והפקה בחיפושים השקעות

  660  589  )נדחים מסים(בעיקר  אחרים נכסים

  178  982  מוניטין

  2,004  4,816  נכסים סך
      

  219  430  )ואחרים זכאים(ספקים,  שוטפות התחייבויות

  596  1,514  חוב אגרותו )RBL( מבנקים הלוואות

  100  250  דלק מקבוצת הלוואה

 התחייבות בעיקר( ארוך לזמן אחרות התחייבויות
  382  1,335  נכסים) לסילוק

  707  1,287  איתקה מניות לבעלי המיוחס הון

  2,004  4,816  והון  התחייבויות סך
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  הפסד או רווח דוח
  

דולר ארה"ב) מליוני( 2019שנת   2018 שנת    10-12/2019 10-12/2018 

  71  315   326  582  ממכירת נפט וגז  הכנסות

(לא כולל הוצאות  ההכנסות עלות

  פחת ותנועה במלאי)
)205(  )140(   )106(  )35(  

  )18(  )112(   )81(  )190(  פחת הוצאות

  19  11   19  2  נפט וגז במלאי שינוי

  37  108   124  189  גולמי רווח

  )11(  )199(   )11(  )199(   ונפט גז נכסי ערך ירידת

  )6(  -   )6(  -   מוניטין ערך ירידת

  28  -   28  -   הזדמנותיתרווח מעסקה 

  )1(  )14(   )6(  )22(  נטו, אחרות הוצאות

  2  )23(   )40(  )43(  הגנה מעסקאות מימוןהוצאות 

  )15(  )70(   )59(  )112(  נטו, אחרות מימון הוצאות

  3  -   14  -   נטוברווחי חברות כלולות,  חלק

  37  )198(   44  )187(   מסים לפני(הפסד)  רווח

  33  136   56  148  מס הטבת

 לבעלי מיוחסה (הפסד) נקי רווח

   איתקה מניות
)39(  100   )62(  70  

 חביות ערך שווהשל  שנת הדוחב תפוקה

  )KBoe(באלפים) ( נפט

10,435  

 - (פרופורמה 

27,590(* (  

5,866   5,718  1,551  

 חביות ערך שווה של ממוצעת תפוקה

  )KBoed(באלפים) ( ליום נפט

28.6  

 - (פרופורמה 

75(* (  

16.1   62.2  16.9  

 
  .2019שנת  כלב CNSLפעילות של כולל את התפוקה  -פרופורמה   *) 
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  תזרים מפעילות שוטפת והתאמה לרווח הנקי
  

2019שנת דולר ארה"ב) מליוני( 2018 שנת    10-12/2019 10-12/2018 

לפני השפעת עסקאות הגנה ( מכירות
  )במלאי מתנועותנטו ו

493  345   283  90  

שמומש בגין עסקאות  )הפסדרווח (
  )24(  64   )47(  91  הגנה 

  66  347   298  584  הגנה עסקאות תוצאות לאחר הכנסות

  )OPEX(  )199(  )114(   )100(  )29( תפעוליות עלויות

 שער הפרשי, כלליות, הנהלה הוצאות
  ואחרות

)27(  )7(   )5(  )3(  

  34  242   177  358   מזומנים מפעילות שוטפת תזרימי

  )18(  )112(   )81(  )190(  והפחתות פחת

  )11(  )199(   )11(  )199(   ונפט גז נכסי ערך ירידת

  )6(  -   )6(  -  מוניטין ערך ירידת

  28  -   28  -  שלילי מוניטין

 ועלויות אחרות נכסים ממימוש הפסד
  שלא במזומן

-  )27(   -  )9(  

  19  )129(   )36(  )156(  נטו, מימון עלויות

  33  136   56  148   הטבת מס

 מניות לבעלי מיוחסה(הפסד)  נקי רווח
  איתקה

)39(  100   )62(  70  
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  :איתקהנתונים נוספים בקשר עם תוצאות  להלן
  

   הכנסות
  

דולר לעומת הכנסות בסך  מליוני 582-בכהסתכמו  שנת הדוחב איתקהשל  ההכנסות
  :כדלקמן הינו והרכבן אשתקד המקבילה בתקופהדולר  מליוני 326-של כ

  

  ממכירות הכנסות
2019שנת  )ארה"ב דולר(מליוני  2018שנת     10-12/2019 10-12/2018 

  26  200   187  334  נפט

  34  60   110  127  טבעי גז

Natural Gas Liquids (NGL)   29  25   12  7  

  4  1   -  1  אחרות הכנסות

  -  42   4  91  הגנה עסקאות בגין רווח

  71  315   326  582  "כסה

  
נובע בעיקר כתוצאה מהגידול  2018לעומת שנת  2019הגידול בהכנסות בשנת 

בכמויות הנפט והגז שהופקו ונמכרו, בעיקר כתוצאה מהצטרפות נכסי נפט מפיקים 
  .CNSLחדשים במסגרת רכישת 

, חביות ליום) 28.6- כבממוצע ( חביות מליוני 10.4- הסתכמה לכ שנת הדוחהתפוקה ב
, גידול חביות ליום) בתקופה המקבילה אשתקד 16.1-חביות (כמליוני  5.9- כ לעומת
מליוני  1.9- תרמו לתפוקה הכוללת כ CNSLמליוני חביות, כאשר נכסי  4.5 - של כ

הגדלת ל חביות בתקופה של כחודשיים ממועד רכישתם. בנוסף נובע הגידול בתפוקה
 ותפים, בעקבות רכישת חלק השGSAבמאגרים מפיקים בפרויקט  זכויות איתקה

   ., כאמור לעיל2018דצמבר חודש ב
  

 1.6-כחביות לעומת מליוני  5.7-כהסתכמה ל 2019הרביעי של שנת התפוקה ברבעון 
וכן  CNSLנכסי נובע מרכישת בתפוקה הגידול חביות ברבעון מקביל אשתקד. מליוני 

  , כאמור לעיל.GSAבמאגרי איתקה מהגדלת זכויות 
  

מחיר המכירה  . כךאיתקהיחד עם זאת השנה חלה ירידה במחירי המכירה של 
 66 - לכ 2019הממוצע של חבית נפט (לפני השפעת עסקאות גידור) הסתכם בשנת 

. ירידת מחיר זאת עקבית לירידה 2018דולר לחבית בשנת  71דולר לחבית לעומת 
 55 -גז מהמכירת מחיר בנוסף בשנת הדוח חלה ירידה ב .2019בשנת  Brent-במחיר ה 

פני ליחידת חום בממוצע השנה, וזאת  32 - ל 2018פני ליחידת חום בממוצע בשנת 
בעקבות ירידת מחירי הגז בבריטניה. יחד עם זאת, ההשפעה השלילית של ירידת 

, אותן עסקאות גידור על מחירי הגז והנפטמהמחירים הופחתה חלקית כתוצאה 
השפעת עסקאות אלה על  הול סיכונים שלה.מבצעת איתקה כחלק ממדיניות ני

   מליוני דולר. 91-הסתכמו בשנת הדוח בתוספת הכנסה של כאיתקה הכנסות 
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  ההכנסות עלות

  
 205-בכ שנת הדוחהסתכמה ב (לא כולל הוצאות פחת ותנועה במלאי) ההכנסות עלות

רבעון בדולר בתקופה המקבילה אשתקד.  מליוני 140-מליוני דולר לעומת סך של כ
 35-מליוני דולר לעומת  סך של כ 106-הסתכמו העלויות כאמור בכ 2019של  הרביעי

עיקר הגידול בשנת הדוח וברבעון הנוכחי המקביל אשתקד. ברבעון מליוני דולר 
ומהגדלת זכויות במאגרי   CNSLלעומת התקופות המקבילות אשתקד נובע מרכישת

GSAלעיל. , כאמור  
  

שנת (בדומה ל שנת הדוחבהסתכמה  לחבית ממוצעתה ההפקה עלותיש לציין כי 
   .דולר לחבית 19-בכ) 2018

  
מליוני דולר  190-הסתכמו בכ 2019של  רבעון הרביעיוב שנת הדוחפחת והפחתות ב

דולר בתקופות  מליוני 18-וכמליוני דולר  81- כ לעומתמליוני דולר, בהתאמה,  112- וב
ם נכסיהגידול בעלויות הפחת נובע בעיקר מהפחתת  המקבילות אשתקד, בהתאמה.

בקצב מופחתים ואשר  )GSAבפרויקט  והגדלת זכויות CNSL חדשים שנרכשו (נכסי 
  ההפקה.

  
  ונפט גז נכסי ערך ירידת

  
 באיזורנכסי נפט וגז  של ערך לירידת הפרשה הקבוצה כללה 2019, בדצמבר 31 ליום

 688 - מליוני דולר (כ 199- של כ בסך ) GSA(בעיקר בקשר עם נכסי הים הצפוני 
מליוני ש"ח). ירידת הערך כאמור נבעה, בין היתר, מירידה ברזרבות ובתחזיות לגבי 
מחירי הנפט והגז. סכום בר ההשבה נקבע כשווי הוגן של יחידה מניבה מזומנים, 

חושב על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי בניכוי עלויות מכירה. השווי ההוגן כאמור 
תלוי, בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע ממכירת נפט וגז 
בניכוי עלויות מכירה ובהתחשב בהנחות שמשתתף שוק סביר משתמש בהן לקביעת 

לפרטים . 9%השווי ההוגן. תזרימי המזומנים הוונו בשיעור היוון לאחר מס של 
  .לדוחות הכספיים המאוחדים יח'12ור נוספים ראה בא
, לאחר תאריך המאזן, חלה ירידה משמעותית המאוחדים לדוחותב' 1כאמור בבאור 

במחירי הנפט והגז בעולם. לפיכך ולאור ההשפעה המהותית שיש למחירים אלו על 
, ביצעה הקבוצה ניתוח רגישות לגבי הצפוני בים והנפט הגז נכסי של ההוגן שווים

 ירידה הרגישות לניתוח בהתאםגז המיוחס לפעילותה בים הצפוני. הו נכסי הנפט
הנפט והגז ביחס למחירים ששימשו בהערכת השווי ליום  במחירי 20%-ממוצעת של כ

דולר.  מליוני 600-תוביל לירידת ערך, נטו ממס בסך של כו יתכן 2019בדצמבר,  31
יצוין כי שאר הפרמטרים כגון שינוי אפשרי בשיעורי ההיוון וחסכון בעלויות 
הקפיטליות והתפעוליות לא הובאו בחשבון בבחינה זו, כמו גם גידול בשווי עסקאות 

  הגידור.
  

  הוצאות הנהלה וכלליות ואחרות
  

של  דולר, לעומת סך מליוני 22 - בכהנהלה וכלליות ואחרות הסתכמו השנה  הוצאות
. הוצאות אלה כוללות השנה עלויות עסקה בקשר עם 2018 שנתדולר ב מליוני 4-כ

  דולר. מליוני 17-בסך של כ CNSLרכישת 
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  מעסקאות הגנה מימון )הוצאות( הכנסות

  
על  מתקשרת בעסקאות גידור איתקהכחלק מאסטרטגיית ניהול הסיכונים שלה, 

 31ליום . swap-ו )put( אופציות מסוגסקאות בעיקר באמצעות ע ,מחירי הגז והנפט
 22- לאיתקה עסקאות גידור פתוחות על מחירי הנפט בהיקף של כ 2019בדצמבר, 

בדצמבר,  31דולר לחבית. בנוסף ליום  64- מליוני חביות במחיר מגודר ממוצע של כ
מליוני יחידות  564 -לאיתקה עסקאות גידור פתוחות על מחירי הגז בהיקף של כ 2019
פני ליחידת חום. עדכון לגבי מימוש של עסקאות  52-מחיר מגודר ממוצע של כחום ב

לדוחות הכספיים  24גידור לפרטים נוספים אודות עסקאות גידור, ראה באור 
  .המאוחדים

מוכרות  גידור עסקאות איתקה מבצעת 2018 שנתשל  רבעון הרביעיכי החל מה יצוין
 המזומנים תזרימי גידור המהוות ההגנה עסקאות, לפיכך תוצאות לצרכי חשבונאות

עד לביצוע המכירות המגודרות, וזאת לעומת התקופה  אחר כולל לרווח נזקפות
 ךהמקבילה אשתקד בה נזקפו תוצאות עסקאות ההגנה לרווח והפסד באופן מיידי. ס

הסתכמו לרווח  שנת הדוחהפסד באו רווח לדוח קפו זתוצאות עסקאות ההגנה שנ
  בתקופה המקבילה אשתקד. דולרמליוני  40- של כ, לעומת הפסד דולר מליוני 48-של כ

  
  , נטואחרות מימון הוצאות

  
מליוני  59מליוני דולר לעומת  112-הוצאות המימון בשנת הדוח הסתכמו בסך של כ

. הגידול בעלויות המימון נובע בעיקר מהגדלת ההגדלת משינוי 2018דולר בשנת 
  .CNSLן לצורך מימון רכישת בהיקף ההלוואות ותניה

  
  נוסף מידע

  
ביצעה הקבוצה הערכות שווי מהותיות מאוד לבחינת ירידת  2019בדצמבר  31ליום 

. GSA -ובחינת ירידת ערך נכסים באזור ה איתקהערך מוניטין המיוחס לפעילות 
 לדוחות מצורפות והן תלוי בלתי חיצוני שווי מעריך ידי על נערכו השווי הערכות
, היתר בין, הינם האמורות השווי בהערכותעיקריים ה הפרמטרים, כי יצוין. הקבוצה
 בדצמבר 31 ליום נכון שנחזו כפי והגז הנפט מחירי התפתחות בדבר הקבוצה הערכות

 המאזן תאריך לאחר שחלו החדים השינויים של ההשפעות את תבחן הקבוצה. 2019
 יהיו השווי הערכות תוצאות כי ויתכן הבאות הדיווח בתקופות והגז הנפט במחירי
 בדצמבר 31 ליום שנעשתה ההערכה לעבודת בהשוואה לרעה משמעותית שונות
2019.  

  
  

 4א'24-ו )3ב'(14, יח'12, ו'10 ,1 באורים ראה, איתקהנוסף אודות פעילות  למידע
 עסקי תיאור -א' בדוח התקופתי  לחלק 1.8וסעיף  לדוחות הכספיים המאוחדים

  .התאגיד
  

  פרופורמה נתוני
  

בקשר עם  2017-ו 2018פרופורמה לשנים  נתוניזה  בדוח כוללתהחברה  ,כאמור  א.
  .CNSLרכישה 

  
 נערכו על מנת 2017-ו 2018לשנים  פרופורמהים המאוחד הכספיים הדוחות
פעולותיה של החברה  תוצאות הפרופורמה על אירוע השפעת את לשקף

 של הכספיים דוחותיה עם מאוחדים היוCNSL  שדוחות ההנחה תחת (במאוחד)
 וזאת בהתאמה, ,של כל אחת מהשנים האמורותבינואר  1מיום  החל החברה
  .להלןב' סעיף ב לאמור בהתאם
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  ההנחות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה  .ב
  

הדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה מבוססים על הדוחות הכספיים  .1
הכספיים של החברה הנרכשת  הדוחותמאוחדים של החברה ועל ה

בגין פעילויות שנותרו  Carve Out של(לאחר שאלה הותאמו בדרך 
) לתקופות הדיווח הרלוונטיות אשר נערכו בידי המוכרת לאחר העסקה

   ).IFRS( בינלאומי כספי דיווח כלליבהתאם ל
  

אות מימון רעיוניות על הרווח או הפסד פרופורמה נכללו הוצ ותבדוח  .2
המפורטים , CNSLאשר שימשו לרכישת בקשר עם מקורות המימון 

, וזאת המאוחדים של החברה לדוחות הכספיים המאוחדים 3ו'10בבאור 
אלה את ההשפעות אילו גיוסי פרופורמה על מנת לשקף בדוחות 

. בקשר עם מקורות מימון 2017 ,בינואר 1המימון כאמור נעשו ביום 
הוצאות המימון  ,ש"ח) מליוני 550 -ל החברה (בסך של כעצמאיים ש

. כמו כן, בקשר עם 4.5%הרעיוניות שנכללו הינן לפי שיעור שנתי של 
הוצאות המימון הרעיוניות בגין מקורות המימון של איתקה נכללה 

ואילו בקשר עם  ,הטבת מס בהתאם לשיעור המס החל על איתקה
  לא נכללה הטבת מס.  עצמאייםמקורות המימון 

ת נכללה והמדווח ותעל הרווח או ההפסד פרופורמה לתקופ ותבדוח  .3
 ארעיתהפחתת עודפי העלות שנוצרו ברכישה, וזאת בהתאם למדידה 

 לטיוטתבהתאם  CNSLשל השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות של 
 בבאור שמפורט, כפי חיצוני שווי מעריך ידי על שבוצעה השווי הערכת

 בגין. החברה של המאוחדים לדוחות הכספיים המאוחדים 3ו'10
בהתאם לשיעור המס החל על  מס השפעת נזקפהההפחתה כאמור 

CNSL .המאוחדים בדוחות ההכנסות עלות סעיף במסגרת כי, יצוין 
 ,בדצמבר 31-ו  2017 ,בדצמבר 31פרופורמה לשנים שהסתיימו בימים 

 1,438-שנרכשו בסך של כ CNSL, נכללו הוצאות אזילה בגין נכסי 2018
  ש"ח, בהתאמה. מליוני 1,229- ש"ח ו מליוני

  
לאור העובדה כי נתוני הפרופורמה, מעצם טיבם, מבוססים על הערכות   .4

ולאור שינויים שחלו ועשויים לחול בפעילותה של  ואומדנים שונים
CNSL במחירי הנפט והגז ושינויים צפויים , ובפרט לאור שינויים שחלו

הרי שאין לראות בנתוני  בהיקפי ההפקה מהמאגרים שנרכשו,
 CNSLלתרומתה של הפרופורמה המדווחים בהכרח אינדיקציה 

לתוצאות המייצגות ו/או העתידיות של הקבוצה לאחר רכישת 
  .הפעילות
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  פרופורמה מאוחדים הפסדאו  רווח דוחות  ג.

  ביום שהסתיימה לשנה  
  בדצמבר 31

  2018  2017  

  ש"ח מליוני  

      

  11,534  12,849  הכנסות

  7,747  8,166  ההכנסות לותע

  3,787  4,683  רווח גולמי

  569  543  תדלוק תחנות והפעלת שיווק, מכירה וצאותה

  287  289  וכלליות הנהלה וצאותה

  35  93  נטו, תפעוליות כלולות חברות ברווחי הקבוצה חלק

  1,037  )278(    נטו, אחרות הכנסות

  4,003  3,666  תפעולירווח 

  462  599  מימון הכנסות

  )1,868(  )1,724(  מימון וצאותה

  7  24  נטו, כלולות חברות ברווחי הקבוצה חלק

  2,604  2,565  לפני מסים על ההכנסה רווח

  490  375  מסים על ההכנסה 

  2,114  2,190  נמשכות מפעילויות רווח

  825  324  נטו, שהופסקו מפעילויות רווח

  2,939  2,514  נקי  רווח

      :ל מיוחס

  1,717  1,751  החברה מניות בעלי

  1,222  763  שליטה מקנות שאינן זכויות
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  פרופורמה הכולל הרווח על מאוחדים דוחות  .ד

  

  ביום שהסתיימה לשנה  
  בדצמבר 31

  2018  2017  

  ש"ח מליוני  

      

  2,939  2,514  נקי רווח

      

      :הפסד או לרווח מחדש יסווגו שלא סכומים

  -  24  להשקעה"ן לנדל קבוע מרכוש מעבר בגין מחדש הערכה

      

 בהתקיים הפסד או לרווח המסווגים או שיסווגו סכומים
      :ספציפיים תנאים

  - 1  רווח בגין נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

  )50(  -  למכירה זמינים פיננסיים נכסים בגין(הפסד)  רווח

 זמינים פיננסיים נכסיםמימוש  בגין הפסד או לרווח העברה
  )20(  -  למכירה

 פיננסיים נכסים ערך ירידת בגין הפסד או לרווח העברה
  17  -  למכירה זמינים

  )35(  158  מזומנים תזרימי גידור עסקאות בגין(הפסד)  רווח

  -  )68(  מזומנים תזרימי גידור עסקאות בגין הפסד או לרווח העברה

  )1,311(  1,015  חוץ פעילויות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

זקיפה לנכס המגודר של תוצאות עסקאות גידור תזרים 
  20  -  מזומנים

 מתרגום הנובעות התאמות בגין הפסד או לרווח העברה
  0  33  חוץ פעילויות של כספיים דוחות

  )76(  7  נטו, כלולות לחברות המיוחס אחר כולל(הפסד)  רווח

      

  )1,455(  1,146  "כסה

  )1,455(  1,170  נמשכות מפעילויות אחר כולל(הפסד)  רווח"כ סה

  157  )149(  נטו, שהופסקו מפעילויות אחר כולל(הפסד)  רווח"כ סה

  )1,298(  1,021  אחר כולל(הפסד)  רווח"כ סה

  1,641  3,535  כולל רווח"כ סה

      

      :ל מיוחס

  706  2,561  החברה מניות בעלי

  935  974  שליטה מקנות שאינן זכויות
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  פרופורמה עסקיים מגזרים בדבר דיווח  .ה
  

  הכנסות )1(
  

  ביום שהסתיימה לשנה  
  בדצמבר 31

  2018  2017  

  ש"ח מליוני  

      

  1,588  1,412  *) וסביבתה בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

  5,390  5,895  הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר

  4,143  5,034  מגזר דלקים בישראל 

  430  552  מגזרים אחרים

  )21(  )48(  *) מגזרי בין

  4  4  התאמות

  11,534  12,849  הכנסותסך הכל 

  
  .אחרים למגזרים גז של מכירות בעיקר הינן מגזריות בין מכירות  *)

  
   )תפעוליתוצאות המגזר (רווח (הפסד)   )2

  

  ביום שהסתיימה לשנה  
  בדצמבר 31

  2018  2017  

  ש"ח מליוני  

      

  2,390  1,114  וסביבתה  בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

  1,602  2,538  הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר

  168  128  מגזר דלקים בישראל 

  )77(  )34(  מגזרים אחרים

  )80(  )80(  התאמות *)

  4,003  3,666  תפעולירווח סך הכל 

  
  

  .המטה לחברות המיוחסות וכלליות הנהלה הוצאות בעיקר  *)
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  החברה מניות לבעלי המיוחס נמשכות מפעילויות הנקי לרווח תרומה  )3

  

  לשנה שהסתיימה ביום  

  בדצמבר 31

  2018  2017  

  מליוני ש"ח  

      

  1,217  520  וסביבתה בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

  651  1,687  הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר

  100  70  מגזר דלקים בישראל 

  )97(  )81(  מגזרים אחרים 

  )607(  )407(  התאמות *)

  מפעולות נמשכות המיוחס לבעלי  רווח
  1,264  1,789  מניות החברה  

  
 לחברות המיוחסות ומיסים מימון, וכלליות הנהלה הוצאות בעיקר  *)

  .המטה
   



 קבוצת דלק בע"מ                                                           דוח הדירקטוריון                            
 

 
 

 39 - ב 

  
  

  פעילות הדלקים בישראל  )ג
  

 הקבוצה ידי על המוחזקת ישראל דלק של הכספיים הדוחות מתוך נתונים להלן
  ש"ח): מליוני( %100 של בשיעור

  
   מאזן

 
, בדצמבר 31

2019  

, בדצמבר 31

2018  

  30  54  מזומנים ושווי מזומנים

  1,376  1,449  )מזומנים ושווי מזומנים(למעט  שוטפים נכסים

  1,214  2,014  קבוע רכוש

  -  864  נכסי זכויות שימוש

  1,039  619  ארוך לזמן אחרים נכסים

  3,659  5,000  נכסים סך

      
  1,039  1,088  ואחרים בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי

  821  1,064  )אשראי(למעט  שוטפות התחייבויות

  615  821  ארוך לזמן ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות

  76  835  בעיקר בגין חכירה) - 2019-(ב ארוך לזמן אחרות התחייבויות

  1,106  1,191  ישראל דלק מניות לבעלי המיוחס הון

  2  1  שליטה מקנות שאינן זכויות

  3,659  5,000  והון  התחייבויות סך
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  הפסדאו  רווחדוח 
  

2019שנת   2018 שנת    10-12/2019 10-12/2018 

  1,278  1,162   5,034  4,912  הכנסות

  170  172   762  731  גולמי רווח

  136  128   539  488  תחנות והפעלת מכירה הוצאות

  15  9   66  67  וכלליות הנהלה הוצאות

  )32(  )6(   )29(  )12(  נטו, אחרות(הוצאות)  הכנסות

  )13(  29   128  164  רגילות מפעולות רווח

  8  12   30  45  נטו, מימון הוצאות

  -  )2(    -  )2(  חלק החברה ברווחי כלולות, נטו

  )21(  15   98  117  ההכנסה על מסים לפני רווח

  2  2   28  26  על ההכנסה  מסים

 המניות לבעלי מיוחס נקי רווח
  ישראל דלק של

91  70   13  )23(  

EBITDA  בנטרול הכנסות)
  (הוצאות) אחרות)

418  258   97  49  

EBITDA  בנטרול מתואם)
 )ואחרות  16IFRSהשפעות 

250  255   46  55  

 
  

  בישראל הדלקים פעילות תוצאות ניתוח להלן
  

  כללי
  

-בכהסתכם  2019שנת של  רבעון הרביעיוב שנת הדוחב דלק ישראלהנקי של  הרווח
 ח"ש מליוני 70- כ של בסך רווח לעומת, בהתאמה ח"ש מליוני 13-ובכ ח"ש מליוני 91
  בהתאמה, בתקופות המקבילות אשתקד.  ח"ש מליוני 23-כהפסד בסך של ו
  

 178תחנות תדלוק ציבוריות (מתוכן  239 ישראל לדלק, 2019 ,בדצמבר 31ליום  נכון
והיתר  ישראל דלקבהפעלת  160חנויות נוחות (מתוכן  196-) וישראל דלקבהפעלת 
  בזכיינות).
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  הכנסות
 

- הסתכמו בכ שנת הדוחבמכירות נטו)  - ממשלתיים (להלןהמכירות בניכוי היטלים 
  .אשתקדח בתקופה המקבילה "ש מליוני 5,034-ח לעומת סך של כ"ש מליוני 4,912

ח לעומת סך של "ש מליוני 1,162- הסתכמו בכ 2019שנת של  רבעון הרביעיהמכירות ב
  .9%-כ ירידה של אשתקד,ח בתקופה המקבילה "ש מליוני 1,278-כ
בשנת הדוח וברבעון מחזור מכירות חנויות הנוחות בהפעלה עצמית וזכיינים  סך

לעומת סך  ש"ח מליוני 117-ובכ ש"ח מליוני 486-בכ הסתכם 2019הרביעי של שנת 
אשתקד, ות המקביל ותבתקופ ש"ח בהתאמה מליוני 111 - וכ ש"ח מליוני 469 -של כ
  .בהתאמה 5%-וכ 4%- כשל  עלייה

  
  גולמי רווח

 
 מליוני 762-ח לעומת סך של כ"ש מליוני 731-הסתכם בכ שנת הדוחהגולמי ב הרווח

  .4%-כ ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של
  

ח לעומת סך של "ש מליוני 172- הסתכם בכ 2019לשנת  רבעון הרביעיהרווח הגולמי ב
  .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד מליוני 170-כ
  

 משחיקת כתוצאהברווחיות  מירידה, נובעת בעיקר 2019ברווח הגולמי בשנת  הירידה
 זו ירידהמירידה כמותית במגזר מתחמי התדלוק והמסחר והפסדי מלאי. ו מרווחים
  .הנוחות חנויות ברווחיות מעלייה קוזזה

  
 ש"ח מליוני 735-הפסדי מלאי, הסתכם לסך של כ בנטרול, שנת הדוחבהגולמי  הרווח

  בתקופה המקבילה אשתקד. ש"ח מליוני 765-כלעומת סך של 
  

לסך  הסתכםרווחי/הפסדי מלאי,  בנטרול, 2019לשנת  רבעון הרביעיבהרווח הגולמי 
  .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מליוני 157- כלעומת סך של  ש"ח מליוני 171-של כ

  
   וכלליות והנהלה תחנות הפעלת ,מכירה הוצאות

  
ח לעומת סך "ש מליוני 488-בכ שנת הדוחוהפעלת תחנות הסתכמו בהוצאות מכירה 

הוצאות אלו . 9%-כ, ירידה של אשתקד ההמקבילתקופה ש"ח ב מליוני 539- כ של
ש"ח  מליוני 128- בכ 2018לשנת  רבעון הרביעיוב 2019 לשנת רבעון הרביעיהסתכמו ב

  .6%-כ ש"ח בהתאמה, ירידה של מליוני 136-ו
 66-כ של סך לעומת חש" מליוני 67-בכ שנת הדוחב הסתכמו וכלליות הנהלה הוצאות
 לשנת רבעון הרביעיב הסתכמו אלו הוצאות .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד מליוני
  .ש"ח ברבעון המקביל אשתקד מליוני 15- כ של סך לעומת חש" מליוני 9- בכ 2019

לראשונה של  מיישוםמוסברת  הדוח בשנתבהוצאות מכירה הנהלה וכלליות  הירידה
וכן ) שנת הדוחב"ח שמיליון  20- (השפעה של כ IFRS 16חדש  נאותוחשבתקן 

   בהוצאות תפעול.והתייעלות מצמצום 
  

  EBITDA - ו מפעולות רווח
   

ח לעומת רווח "ש מליוני 164- הסתכם לסך של כ שנת הדוחבהרווח מפעולות 
  . אשתקדח בתקופה המקבילה "ש מליוני 128-מפעולות בסך של כ

 הפסדמליוני ש"ח לעומת  29-ם ובהסתכ 2019של שנת  רבעון הרביעיב רווח מפעולות
   מליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 13-של כ

  
מהקיטון בעיקר  מושפעלעומת התקופה המקבילה אשתקד  שנת הדוחב הגידול

מיליון ש"ח כתוצאה מיישום  20-בהוצאות מכירה והפעלת מתחמים בסך של כ
  , כמוסבר לעיל. ומצמצום והתייעלות בהוצאות תפעול IFRS 16לראשונה של תקן 
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 מליוני 418- בכ וברבעון הנוכחי הסתכמו שנת הדוחב דלק ישראלשל  EBITDA-ה
מליוני ש"ח  49- וח "ש מליוני 97-לעומת סך של כמליוני ש"ח, בהתאמה,  258-וח "ש

   , בהתאמה.אשתקד ותהמקביל ותבתקופ
  

  16IFRSוברבעון הנוכחי בנטרול השפעת יישום  שנת הדוחב EBITDA-יצוין כי ה
מליוני ש"ח,  46-מליוני ש"ח ובכ 250-הסתכמו בכ מלאי והפסדי אחרות הוצאות

מליוני ש"ח בתקופות המקבילות  55-מליוני ש"ח וכ 255- בהתאמה, וזאת לעומת כ
   אשתקד.

 
  נטו, מימון הוצאות

 
 מליוני 30 -ח לעומת כ"ש מליוני 45- הסתכמו בכ שנת הדוחהוצאות המימון נטו, ב

  .51%-ח אשתקד, עליה של כ"ש
ח לעומת "ש מליוני 12-הסתכמו בכ 2019לשנת  רבעון הרביעיהוצאות המימון נטו, ב

 הדו"ח בשנת בהוצאות המימון נטו העלייה. אשתקדברבעון המקביל ח "ש מליוני 8-כ
מימון שנרשמו בעקבות יישום לראשונה של תקן  מהוצאותמוסברת בעיקרה 

מרווחים בגין חלקית קוזזו אשר  ש"ח מליוני 28-כבסך של  IFRS 16חשבונאי חדש 
 עסקאות הגנה על המלאי.

  
לדוחות  1א'24-ו 1ור בישראל, ראה בא הדלקיםנוספים אודות תחום פעילות  לפרטים

  תיאור עסקי התאגיד. - לחלק א' בדוח התקופתי  1.9וסעיף  הכספיים המאוחדים
  

  
  נוספות פעילויות  )ד
  

   תשתיותתחום ה
  

(להלן  מוגבלת שותפות כוח תחנות דלק באמצעות התשתיות בתחום פועלת הקבוצה
תחנות כוח בישראל  שתי והפעלת פיתוח פעילות את המרכזת), כוח תחנות דלק -

בחברת  20% - וכמו כן, הקבוצה מחזיקה ב חברות בנות באמצעות(באשקלון ובשורק) 
IDE .ש"ח  מליוני 186-בסך של כ שנת הדוחב הסתכםהתשתיות  תחום של הרווח

שנת ב הרווח. אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מליוני 50-כ של בסך הפסד לעומת
 בסך, לעיל כמתואר, IDE של המניות מהון 30%-כ שלכולל את הרווח ממימוש  הדוח
 מימשה ,יצוין כי לאחר תאריך המאזן .(לאחר השפעת המס) ש"ח מליוני 123- כ של

 לפרטיםמליוני ש"ח.  164בתמורה לסך של  IDE-הקבוצה את יתרת השקעותיה ב
   .לדוחות הכספיים המאוחדים' ט10 באור ראה, נוספים
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  ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה  . ב
  
 

  :הקבוצה מתקשרת שעימם העיקריים המטבעות של החליפין ושערי לצרכן המחירים מדד נתוני להלן
  

  ליום

שער החליפין 
היציג של 

דולר של ה
  ארה"ב
  בש"ח

החליפין  שער
היציג של 

  "טהליש
  "חבש

   ידועמדד 
  בנקודות *)

        

31.12.2019  3.456  4.560  100.7  

31.12.2018  3.748  4.793  100.4  

31.12.2017  3.467  4.682  99.2  

        

        

  %  %  %  בתקופהשיעור השינוי 

        

  0.3  )4.9(  )7.8(  2019 שנת

  1.2  2.4  8.1  2018 שנת

  
  .2014 ממוצע - בסיס מדד  *) 
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 :2019 בדצמבר 31 ליוםבסיסי הצמדה  דוח  .3

  

            חוץ מטבע  ישראלי מטבע  

 מדד צמוד  צמוד לא  
 דולר

  "בארה
"ח מט

  הוגן שווי  אחר

 פריטים

 כספיים

 בפעילויות

 דולר חוץ

  "בארה

 נכסים

 מיועדים

  למימוש
 לא פריט

  "כסה  כספי

  ש"ח מליוני  

                    נכסים

  5,484  605  -  2,310  292  -  121  30  2,126  שוטפים נכסים

  41,479  37,359  -  2,384  1,195  22  384  40  95  שוטפים שאינם נכסים

  46,963  37,964  -   4,694  1,487  22  505  70  2,221  נכסים"כ סה

                    

                    התחייבויות

  8,537  855  -  3,827  16  17  315  848  2,659  שוטפות התחייבויות

  30,849  6,794  -  15,751  19  98  848  1,774  5,565  שוטפות שאינן התחייבויות

  39,386  7,649  -   19,578  35  115  1,163  2,622  8,224  התחייבויות"כ סה

  7,577  30,315  -   )14,884(  1,452  )93(  )658(  )2,552(  )6,003(  נטו, התחייבויות בניכוי נכסים

  
  
  
  



 קבוצת דלק בע"מ                                                           דוח הדירקטוריון                            
 

 

45 - ב  

  תאגידי ממשל היבטי  . ג
  

  תאגידית ותרומות  אחריות  .1
  

 בהיבטים התאגידית האחריות לעקרונות מחויבתדלק  קבוצת, מובילה עסקית כחברה
הקבוצה למען הקהילה נעשית במרוכז באמצעות קרן דלק  פעילות. וסביבתיים חברתיים

 הפניקס), עבור כל חברות הקבוצה, למעט קרן דלק -"צ) (להלן חללמדע לחינוך ולתרבות (
  . משלה תרומות קרן לה אשר

  
. תחומים של רחב במגוון בנות חברות ובאמצעות בעצמה הקהילה למען פועלת הקבוצה
 ובנושאים תרבות, רווחה, חינוךלעמותות ויחידים בנושאי  לתרומותהסכום שימש  עיקר

  .היהודית המורשת לשימור הקשורים
  

התרומות הכספיות ממקדת הקבוצה את עיקר פעילותה בתחום האחריות התאגידית  לצד
  בקידום החינוך והצעירים בישראל. במסגרת זו, פועלת קרן דלק במספר אפיקים: 

  
צבאית "אחד משלנו", המסייעת לצעירים שנפלטו - חניכי המכינה הקדם ליווי  א)

מהמסגרות המקובלות להתגייס לשירות צבאי ולהתנדב ליחידות לוחמות. שיעורי 
מבוגרי המכינה התגייסו  94% - הגיוס יוצאי הדופן שמציגה מכינת "אחד משלנו" 

הביאו את קרן  -מהמתגייסים התנדבו לשירות ביחידות לוחמות  85%לשירות צבאי, 
ק לסייע בשנת החולפת, לצד הליווי השוטף למכינה, גם להקמתה של שלוחה שניה דל

חניכים נוספים במתכונת פנימייה. באמצעות מיזם  30-שאפשרה את קליטתם של כ
 במסגרת החברות עובדי של וקבוצתית אישית התנדבותית פעילות מתבצעתזה 

 .המכינה חזון למימוש משותפים פרויקטים על, החניכים עם ישירות, הקהילה
 
, לסטודנטים מעוטי יכולת במכללה 18-מאות מלגות מדי שנה, זו השנה ה הענקת  ב)

 האקדמית נתניה ולסטודנטים בפריפריה; 
 
אליה צורפה השנה יחידה נוספת "יחידת מסתערבים" משמר הגבול ב חטיבה אימוץ  ג)

 חמים; במסגרת עמותת "אמץ לוחם" המסייעת לרווחתם של החיילים הלו
  

 התאגידית האחריות נושא את המקדמת" מעלה"עמותת ב עמיתה להיות גאה הקבוצה
  .בישראל

  

   תכנית אכיפה  .2
  

 בהתאם, ערך ניירות בתחום פנימית אכיפה תכנית החברה אימצה 2012 נובמבר בחודש
 קיימים נהלים רועננו/או ו הוכנו זו במסגרת. ערך ניירות רשות פרסמה אותם לקריטריונים

 דירקטוריון אישר 2016 מרס בחודש. אכיפה וועדת הפנימית האכיפה על ממונה ומונתה
 בחברה שנערך ציות סקר עדכון על שהתבסס הפנימית האכיפה לתכנית עדכון החברה
 ציות סקר נערך 2019 שנת מהלךב .הסקר ותוצאות הדין לשינויי בהתאם הנהלים ועדכון

  . של תכנית האכיפה ורענוןחדש בחברה לצורך בדיקה 
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 בלתי ודירקטורים ופיננסית חשבונאית מיומנות בעלי דירקטורים  .3

  תלויים
  

החברה קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות  דירקטוריון  א)
, שכן לדעת הדירקטוריון המספר המזערי הנ"ל שנייםחשבונאית ופיננסית יעמוד על 

עליו בהתאם לדין ולמסמכי  המוטליםמאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות 
ההתאגדות של החברה בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת 

 7בחברה , נכון למועד פרסום הדוח, מכהנים בפועלהדוחות הכספיים ואישורם. 
  ירקטורים הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית.ד 2דירקטורים ומתוכם 

, הכספיים הדוחות את המבקר, החשבון רואה, בחברה העבודה נוהל פי על, כן כמו
 לרשות עומד והוא, הכספיים בדוחות דנים שבה דירקטוריון ישיבת לכל מוזמן

  .הכספיים הדוחות עם בקשר והבהרה הסבר כל למתן הדירקטורים
 

"צית) דח( טיטלמןהדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הם: הגב' יהודית   )ב
 ומר אברהם הראל (דירקטור רגיל). 

  .התקופתי לדוח' ד בפרק 26 תקנה ראו הרלוונטיים וניסיונם השכלתם לפירוט
 

מר רוני מילוא מכהן כדירקטור בלתי תלוי. יחד עם זאת,  -  תלויים בלתי דירקטורים  )ג
הדירקטורים הבלתי  את "ההוראות בדבר שיעור בתקנונהלא אימצה  החברהכי  יצוין

 ) לחוק החברות.'(ה 219בסעיף  םתלויים" כהגדרת
  
  

    בתאגיד הפנימי המבקר בדבר גילוי  .4
  

  הדוח למועד נכון הפנימי המבקר פרטי  )א
 

  גלי גנה  : הפנימי המבקר שם  )1
  
  1.1.2016  : כהונתו תחילת תאריך  )2
  
  :התפקיד לביצוע אותו המכשירים הכישורים  )3

) MA( ומוסמך, בחשבונאות התמחות עם עסקים מנהל בוגר, חשבון רואה
 מבקר), CISAציבורי וביקורת פנימית, מבקר מערכות מידע מוסמך ( במינהל
 בסיכונים מוסמך) CRMA( מוסמך סיכונים ניהול מבקר), CIA( מוסמך פנימי
 ).CRISC( מידע מערכות ובקרת

  
לחוק הביקורת  8- (א) ו3הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיפים  המבקר  )4

(ב) לחוק 146) ובסעיף הפנימית הביקורת חוק -(להלן  1992- הפנימית, תשנ"ב
  ).החברות חוק - (להלן  1999- החברות, תשנ"ט

  
 פנימית ביקורת שירותי לה מעניק אלא, החברה של עובד אינו הפנימי המבקר  )5

 אפקטיביות בחינת שירותי לחברה פנימי המבקר מעניק, בנוסף. חיצוני כספק
 החברה של הכספי הדוח על הפנימית הבקרה עם בקשר תהליכים של הבקרות

)ISOX הולצמן). המבקר הפנימי הינו שותף במשרד רואי חשבון רוזנבלום. 
  
  הפנימי אינו ממלא בחברה תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית.  המבקר  )6
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 כהןהפנימי מכהן גם כמבקר הפנימי של דלק מערכות אנרגיה בע"מ,  המבקר  )7

(אין  קידוחים בדלק הכללי השותף, קידוחים דלק, "מבע תעשייה ומבני פיתוח
 עם עניינים ניגוד ליצור כדי פנימי כמבקר האמורים בתאגידים בכהונתו
  ).בחברה פנימי כמבקר תפקידו

  
 אינו וכן בחברה עניין בעל של קרוב או בחברה עניין בעל אינו הפנימי המבקר  )8

  .מטעמו מי או המבקר החשבון רואה
  
  הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה.  המבקר  )9
  

 הפנימי המבקר של המינוי דרך  )ב
  

בנובמבר,  26של מר גנה כמבקר הפנימי אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום  מינויו
לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, לאחר שזו מצאה אותו בעל  2015

הכישורים המתאימים למילוי התפקיד, בין היתר, לאור התמחותו וניסיונו העשיר 
א עומד בכל דרישות בתחום הביקורת הפנימית, ולאחר שמר גנה הצהיר כי הו

פי דין, ובהתחשב, בין היתר, -הכשירות הנדרשות לשם מילוי תפקידו כמבקר פנימי על
  באופי החברה, גודלה, היקף ומורכבות פעילותה. 

 
 הפנימי המבקר על הממונה זהות  )ג

  
  .החברה של הדירקטוריון"ר יו הינו הפנימי המבקר על הארגוני הממונה

  
 הדוח לשנת הפנימי המבקר של העבודה תכנית  )ד

  
"ר יו עם בתיאום שנתית עבודה תכניתפי - על פועל בחברה הפנימי המבקר

  .הביקורת ועדת ובאישור החברה"ל ומנכ הדירקטוריון
 בכפוף, ממנה לסטות דעת שיקול הפנימי המבקר בידי מותירה העבודה תכנית

  .הביקורת ועדת של הפורמאלי לאישורה
  

  הפנימית הביקורת של העבודה תכנית בקביעת השיקולים
  

 סיכונים: הבאים בשיקולים בהתחשב, היתר בין, נקבעה השנתית הביקורת תכנית
, וחסכון ליעילות פוטנציאל, קודמות שנים ניסיון, החברה של בפעילותה טבועים
  .קודמים ביקורת דוחות יישום בדיקת וכן החברה על החלות ותקנות רגולציה

  
על סקר סיכונים שהוכן על ידי  בהתבסס, היתר בין, נקבע העבודה תכנית תוכן

  .2017 ,בנובמבר 28הביקורת מיום  ועדתובהמבקר הפנימי ואושר 
  

 הכלהעבודה קיימים נושאים רגולטוריים מסוימים הנבדקים מידי שנה,  בתכנית
 המוחזקותולחברות המחזיקה בחברות מוחזקות  הבחברבהתחשב בכך כי מדובר 

ר פנימי נפרד וועדות ביקורת עצמיות. תכנית הביקורת השנתית העיקריות מבק
מעת לעת על ידי ועדת  מתווספיםמוצעת על ידי מבקר הפנים. דגשים מיוחדים 

  הביקורת.
  

לחוק החברות אשר בוצעו בשנת הדוח, נבדקות על ידי  270כאמור בסעיף  עסקאות
המבקר הפנים כחלק מתכנית העבודה השנתית שלו. כמו כן, עסקאות מהותיות 

  ידי מבקר הפנים על פי תכנית ביקורת שנתית.  -אחרות נבחנות על
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 נילש הביקורת תכנית מתחלקת, חברה מחזיקה בחברות מחזיקות החברה בהיות
  :עיקריים חלקים

  
על פעילותה של החברה עצמה (בנושאים הכוללים, בין היתר, עמידה  ביקורת  )1

בנהלים, בקרת עלויות, ניהול כספי החברה, נהלי דיווח, ציות לחוקים ובקרת 
  קיום החלטות).

  .להלן כמפורט, מוחזקות בחברות הביקורת אחר שוטף מעקב  )2
  

 מהותיות מוחזקות חברות של ביקורת  )ה
  

 הביקורת של פעילותה ונאותות קיומה על שוטף מעקב כוללת הפנימית הביקורת
  .החברה של החברות באשכול, המוחזקות החברות בכל הפנימית

החברות המוחזקות המהותיות של החברה, פועלים מבקרים פנימיים (כעובדי  בכל
חברה או במיקור חוץ). דוחות הביקורת נדונים בוועדות הביקורת ו/או 
בדירקטוריונים של תאגידים אלו שבהם מכהנים דירקטורים שהינם נושאי משרה 

  בחברה. 
  

 העסקה היקף  )ו
  

שעות העבודה של גלי גנה והמבקרים הפנימיים הנוספים המועסקים בשירותי  היקף
מיקור חוץ וכשכירים, בחברה ובביקורת הפנימית באשכול החברות של החברה, 

 .(**) שנתיות עבודהשעות  29,640-בכ 2019הסתכם בשנת 
  

   :פנימית בביקורת שהושקעו שעות

  

  הערות  שעות עבודה שם החברה

      

  החברה מבקר"י ע  (*) 600  החברה

  חיצוני מבקר"י ע  (**) 890  רכב  דלק

  החברה מבקר"י ע  600  קידוחים דלק

  "י מבקרים חיצוניים  ע  (**) 25,860   הפניקס

  חיצוני מבקר"י ע  1,600  ישראל  דלק

  החברה מבקר"י ע  90   פיתוח כהן

  
סקירה שוטפת של מערך הביקורת הפנימית בכל התאגידים המוחזקים של החברה,  כולל  (*)  

  בשרשור מלא. 
, החברה מימשה את ההשקעה במניות הפניקס ובמהלך חודש דצמבר  2019 ,בנובמבר 3ביום   (**)

מימשה את אחזקותיה במניות דלק רכב. לאור זאת, הנתונים מייצגים את פרק הזמן  2019
  ועד למועד המכירה. 2019היחסי שהושקע בעבודת הביקורת הפנימית במהלך שנת 

  
  

 השעות היקפי וכן פנימיה המבקר של העבודה תכנית, החברה דירקטוריון לדעת
 היקף את להרחיב אפשרות לחברה. החברה צרכי את תואמים, למימושה שנקבעו
  .הצורך במידת האמור השעות
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  הביקורת עריכת  )ז

 
הפנימית נערכת בהתאם לתקני הביקורת הפנימית המקובלים בארץ  הביקורת
) ובארה"ב I.I.A( בישראל הפנימיים המבקרים לשכת של תקנים כוללובעולם, 
 לחוק(ב) 4 בסעיף כקבוע, הפנימית הביקורת בתחום מקצועיות להנחיות ובהתאם
 .הפנימית הביקורת

 שצוינו והתנאים הדרישות בכל עמד המבקר כי החברה דירקטוריון של דעתו נחה
 .לדירקטוריון שנמסרה כפי פנים המבקר של בהודעתו בהתחשב וזאת, לעיל

  
  למידע גישה  )ח

 
הפנימי גישה מלאה, בלתי מוגבלת, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע  למבקר

לחוק הביקורת  9פי סעיף -של החברה, לרבות נתונים כספיים לצורך הביקורת על
  הפנימית. 

 
  הפנימי המבקר וחשבון דין  )ט

 
 של הביקורת ועדת בפני ונדונים מופצים, בכתב מוגשים הפנימית הביקורת דוחות
 החברות של הביקורת בוועדות פרטניים ודיונים ישיבות מתקיימות כן. החברה

. דוחות הביקורת נדונו בישיבות ועדת הביקורת הביקורת ממצאי בגין, המוחזקות
 .2019 ,בדצמבר 19- ו 2019 ,בינואר 13 בימים

  
  הפנימי המבקר פעילות את הדירקטוריון הערכת  )י

  
, אופי ורציפות 2019דירקטוריון החברה, היקף הביקורת הפנימית בשנת  להערכת

הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי של החברה הינם סבירים, ויש בהם כדי 
  להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה. 

  
  תגמול  )יא

 
  :היו הפנים מבקר של העסקתו תנאי

 
  .לשנה(בתוספת מע"מ)  אלפי ש"ח 115-כ של בסך כולל שכר  )1
 לפגוע או להשפיע בכדי הפנימי המבקר בתגמול אין, הדירקטוריון לדעת  )2

  .המקצועי דעתו שיקול בהפעלת
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  המבקרים חשבון רואי שכר  .5
 

    בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

2018  2019    

    ומס ביקורת שירותי  אחרים שירותים  ומס ביקורת שירותי  אחרים שירותים

ח"ש אלפי ח"ש אלפי שעות  ח"ש אלפי שעות  ח"ש אלפי שעות     שעות 

                
 מטה וחברות החברה
  מלאה בבעלות

פורר גבאי את  קוסט 9,010  2,728  700  564  7,694  2,757  165  200
  קסירר

-  -  115  95  -  -  -  -  EY UK  
  אחרות מאוחדות חברות                

                
 הדלק חברת"דלק" 

   "מבע הישראלית

32  185  1,656  6,325  -  -  1,498  6,143  
פורר גבאי את  קוסט
  קסירר

                
"מ בע אחזקות הפניקס
  (*) בנות חברות לרבות

1,003  4,378  5,104  24,992  824  4,168  2,588  11,638  
פורר גבאי את  קוסט
    קסירר

  אחרים  1,573  329  -  -  911  166  -  -

                

מערכות אנרגיה  דלק
(כולל דלק בע"מ 

קידוחים שותפות 
  מוגבלת)

1,448  3,722  3,123  11,913  1,485  3,037  2,056  11,218  

פורר גבאי את  קוסט
וזיו האפט רואי  קסירר

חשבון מבקרים 
משותפים בדלק 

קידוחים שותפות 
  מוגבלת

  סומך חייקין  302  30  -  -  49  227  -  -

                Ithaca Energy 
Limited 

854  710  1,583  2,600  2,138  2,347  499  547  PWC  

-  -  -  -  -  -  2,652  5,760  EY UK  

  

, החברה מימשה את השקעתה במניות הפניקס. הנתונים המוצגים בטבלה 2019בנובמבר,  3ביום   (*)

  חושבו באופן לינארי מתחילת השנה ועד למועד המימוש.

  
  
 הכספיים הדוחות אישור הליך בדבר גילוי  .6
  

 הדוחות אישור ועל בחברה העל בקרת על המופקד האורגן הוא החברה דירקטוריון
  . הכספיים
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  זניחות עסקאות סיווג  .7

  
החליט דירקטוריון החברה לאמץ לראשונה קוים מנחים וכללים לשם  2009 ,במרס 30 ביום

סיווגה של עסקה כעסקה זניחה כאמור בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) 
תקנות הדיווח) הן בקשר עם עסקאות עם בעלי ענין המפורטות  -(להלן  1970-התש"ל

ה. בעקבות דיונים עם רשות ניירות בדוחות הכספיים והן בקשר עם עסקאות בעלי שליט
על קביעת קוים מנחים וכללים  2009 ,באוגוסט 30ערך, החליט דירקטוריון החברה ביום 

מחמירים יותר לעניין סיווגה של עסקה כעסקה זניחה, כפי שיפורטו להלן. קוים מנחים 
ת וכללים אלה נקבעו, בין היתר, בשים לב לאופייה של החברה כחברת ניהול החזקו

מהגדולות במשק בעלת פעילות ענפה ביותר, להיקף נכסי החברה, לגיוון בפעילויות החברה, 
ידה, ולמידת השפעתן המצטברת על פעילות החברה - לאופי העסקאות המתבצעות על

  ותוצאותיה.
  

 התנאים כל בה יתקיימו אם זניחה כעסקה תחשב עסקה כי קבע החברה דירקטוריון
  :הבאים

  
מההון העצמי של החברה בנטרול זכויות מיעוט,  0.1%העסקה אינו עולה על  סכום  )א

 בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסמה. 
  
 ).החברות בחוק המונח(כמשמעות  חריגה עסקה איננה היא  )ב
 
 .איכותית מבחינה גם זניחה הינה העסקה  )ג
 
 זניחות תיבחן) שנים מספר פני על נכס השכרתשנתיות (לדוגמא, -רב בעסקאות  )ד

 הסכום על עולה השנתי ההשכרה סכום האם(לדוגמא,  שנתי בסיס על העסקה
 ).לעיל המצוין

  
 הביטוחיביטוח תיבחן הפרמיה כסכום העסקה, להבדיל מהיקף הכיסוי  בעסקאות  )ה

 הניתן.
 
של עסקאות שלובות או מותנות תיבחן  זניחותןעסקה תיבחן בפני עצמה, אולם  כל  )ו

 באופן מצרפי.
 
בהם תתעורר שאלה לגבי יישום הקריטריונים שלעיל, תפעיל החברה שיקול  במקרים  )ז

דעת ותבחן את זניחות העסקה על בסיס תכלית תקנות הדיווח והכללים והקווים 
 המנחים שלעיל. 

  
ועדת הביקורת של  ה, החליט2019 ,במאי 29 -ו 2017 ,ביוני 15, 2014 ,בדצמבר 28 בימים

  ולהוסיף כדלקמן: החברה של זניחות עסקאות נוהל את עדכןלהחברה 
  

עסקה במסגרתה תתקשר החברה בהסכמים משותפים לקבלת שירותי יעוץ מעובדים או 
צדדים שלישיים בתחומים שונים לרבות, אך לא רק: משפט, רגולציה, פיננסים ו/או 
השקעות, מס ותקשורת, תיחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל הכללים הקיימים בנוהל 

מיליון  2וצאות נשוא העסקה אינן עולות על עסקאות זניחות של החברה ובלבד שהיקף הה
ש"ח וכן שתנאי ההתקשרות לגבי החברה אינם שונים מתנאיה לגבי החברה הקשורה או 
בעל השליטה בשים לב לחלקם היחסי. ביחס לעסקאות רב שנתיות, יחושב היקף העסקה 

מספר לצרכי בחינת הזניחות על בסיס שנתי (לפי שנה קלנדרית). לדוגמה, בהתקשרות ל
  שנים, כהיקף העסקה יחושבו דמי הייעוץ/השכר השנתי/ים שישולם/מו. 

  מדי שנה, תבחן ועדת הביקורת כי עסקאות כאמור, עומדות ברף הזניחות שהוגדר.
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  התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי  . ג
  
  

  חשבונאיים קריטיים  אומדנים  .1
  

  
  .לדוחות הכספיים המאוחדיםב' 2 באור ראה - עיקריים חשבונאיים אומדנים בדבר למידע

  
  
  
  

  המאזן תאריך לאחר אירועים  .2
  

  תאריך המאזן ראה פרק א' לדוח הדירקטוריון. לאחר מהותייםאירועים  לעניין
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  חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי  . ה
 

 סדרה
מועד 
 הנפקה

ע.נ. 
 מקורי

- יתרת ע.נ
31/12/2019 

שיעור ריבית 
 הצמדה נקובה

יתרה 
- בספרים 

31/12/2019 

ריבית 
שנצברה 
בספרים 

ליום 
31/12/2019  

  - מועדי פרעון 
 (קרן/ריבית)

שווי בורסה 
  ליום

בדצמבר  31
  פרטי נאמן  2019

 365 913 3/2007 יג'

עד לרישום 
 -לבורסה

+ לאחר 5.1%
4.6% - הרישום

מדד המחירים 
 5 446 לצרכן

תשלום קרן וריבית 
בכל  29/9-ו 29/3במועדים 

 2020-2021אחת מהשנים 
457 

) בע"מ, 1975נאמנות ( הרמטיק
-03, ת"א. טלפון: 113הירקון 
 , דן אבנון5274867

  יח'

11/2009  
6/2010  
7/2011 

1,062 531 6.1% 
מדד המחירים 

  לצרכן
582 6 

תשלום ריבית במועדים 
ותשלום קרן  31/10-ו 30/4

בכל אחת  31/10במועד 
  2020-2022מהשנים 

618 
 2007נאמנויות  רזניק פז נבו ר.פ.ן
ת"א. טלפון:  14בע"מ, יד חרוצים 

  , אלעד סרקיס03-6389200

 4.65% 420 560 11/2010  יט'
מדד המחירים 

  לצרכן
449 3 

תשלום ריבית במועדים 
ותשלום קרן  10/11-ו 10/5

בכל אחת  10/11במועד 
 2020-2022מהשנים 

464 
, 113קפיטל בע"מ, הירקון  הרמטיק

, צורי 03-5544553ת"א. טלפון: 
  גלילי.

 4.50% 250 500 6/2007 כב'
מדד המחירים 

 - 303 לצרכן

תשלום קרן וריבית 
 31/12-ו 30/6במועדים 

  בכל אחת מהשנים
2020-2021 

309 
חברה לשירותי נאמנות  - משמרת 

, ת"א, 48בע"מ, רחוב מנחם בגין 
רו"ח ועו"ד  ,03-6374335/4טלפון: 

 רמי קצב.

 לא'
2/2015  
6/2015  
10/2015  
2/2017  

 51 3,276 ללא הצמדה 4.3% 3,276 3,276

תשלום ריבית במועדים 
ותשלום קרן  20/2-ו 20/8

בכל אחת  20/2במועד 
 2020-2025מהשנים 

3,140 
) בע"מ, 1975הרמטיק נאמנות (

-03, ת"א. טלפון: 113הירקון 
 , דן אבנון5274867

 2.8% 705 705  7/2016  לג'
להמרה וללא 

  הצמדה
705 9 

תשלום ריבית במועדים 
בכל אחת  10/1-ו 10/7

 2020-2022מהשנים 
תשלום קרן בתאריך 

10/1/2022  

682 
) בע"מ, 1975הרמטיק נאמנות (

-03, ת"א. טלפון: 113הירקון 
  , דן אבנון5274867

 - 521  ללא הצמדה 4.48% 521 521  2/2018  לד'

במועדים  תשלום ריבית
ותשלום קרן  31/12-ו 30/6

(למעט ביום  31/12במועד 
בכל אחת  )31/12/2022

  2020-2028מהשנים 

478 
) בע"מ, 1975הרמטיק נאמנות (

-03, ת"א. טלפון: 113הירקון 
  , דן אבנון5274867
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  להמרה"ח אג

  

פויהכהמרה  עיקרי תנאי ההמרה יחס המרה המרה למניות סדרה  

  'גל
  דלק קבוצה
  מניות רגילות

1084188  

יחס ההמרה במהלך התקופה 
ועד ליום   11/7/2019שמיום 

1,278.52907הינו  31/12/2021  

הזכות להמרה למניות החברה 
תהיה קיימת בכל יום מסחר עד 

באופן בו כל  31/12/2021ליום 
ש"ח ע.נ. של אגרות  1,278.52907

) ניתנות להמרה 'החוב (סדרה לג
. החברהלמניה רגילה אחת של 

יבוצעו התאמות עקב חלוקת 
מניות הטבה, השתתפות בהנפקת 

 זכויות וחלוקת דיבידנד.

פויה זכות להמרה כלחברה 
במידה ושער הנעילה של מניית 

 ימי 15במשך  החברה בבורסה
עלה על שער של ימסחר רצופים 

מיום ש"ח (החל  2,000
11/7/2019(  

  
  
  

 שטר לפי ההתחייבות תנאי בכל עמדה החברה כן כמו. האמורות החוב אגרות תנאי בכל החברהעמדה  2019ובמהלך שנת  2019 ,בדצמבר 31ליום  נכון  *) 
  לדוחות המאוחדים. 1ראו באור  ,המאזן תאריך לאחר שחלו התפתחויותלעניין  .הנאמנות

  
- היא מורידה את דירוג אגרות החוב (סדרות יג', כב', לא', לג', לד') שהנפיקה החברה מ ,לפיו S&Pשפרסמה מעלות  ,לעניין דוח דרוג עדכני של החברה  **)

ilA/stable ל- ilBBB-Negetive ,אשר המידע המופיע בו מובא בזאת 2020-01-034443(מס' אסמכתא  2020באפריל,  1דוח מיידי של החברה מיום  ראה (
  בדרך של הפנייה.
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  (אגרות חוב) פיננסיות מידה אמות

 של הנאמנות בשטרי וכן 2015 בשנת שהונפקה' לא סדרה חוב אגרות של הנאמנות שטר במסגרת
  :הבאות הפיננסיות ההתניות נקבעו 2016 יולי בחודש השהונפק' לג הסדר

 פי-על ח"ש מליוני 2,400 של מסך יפחת לא החברה של העצמי ההון: ליאמינימ עצמי הון  .א
 שני במשך החברה של, העניין לפי, הסקורים או המבוקרים המאוחדים הכספיים דוחותיה
 .עוקבים רבעונים

 המאזן מסך 20% של משיעור יפחת לא החברה של העצמי ההון: מאזן לסך עצמי הון יחס  .ב
 החברה של, העניין לפי, הסקורים או המבוקרים) סולו( הנפרדים הכספיים דוחותיה פי על

  .עוקבים רבעונים שני במשך

 זכויות ללא, החברה של המניות לבעלי המיוחס החברה של העצמי ההון סך -משמע "עצמי הון"
  . מקובלים חשבונאות בכללי כהגדרתו, מיעוט

 אגרות של הנאמנות שטר במסגרת. )ד"ל סדרה( חוב אגרות החברה הנפיקה 2018 פברואר בחודש
 כי נקבע מינימאלי עצמי הון לעניין כאשר, לעיל כאמור הפיננסיות ההתניות נקבעו' לד סדרה חוב
  .ח"ש מליוני 2,600 של מסך יפחת לא החברה של העצמי ההון

בנוסף, במסגרת שטרי נאמנות של אגרות  חוב לא', לג' ולד' נקבע כי על החברה לשמור על דירוג 
) או דירוג S&P) של מעלות (-BBBמדירוג של (לא יפחת אשר אגרות החוב על ידי חברה מדרגת 

הורדות דירוג מסוימות יביאו לעלייה בשיעור הריבית על  מקביל לו של חברה מדרגת אחרת.
  .עד לרמת הדירוג הנ"ל רות החוב האמורותסדרות אג

באשר להתפתחויות לאחר  .האמורות הפיננסיות בהתניות החברה עומדת 2019, בדצמבר 31 ליום
  מאוחדים.כספיים הלדוחות ה 19-ו 1תאריך המאזן, ראה גם באורים 
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   נוסף מידע  . ו
  

  ערך ניירות של עצמית רכישה .1
  

(באמצעות  עצמית לרכישה תוכנית החברה דירקטוריון אישר 2018 ,בדצמבר 27ביום 
ש"ח,  מליוני 100) של מניות ו/או אגרות חוב של החברה בהיקף כספי של עד הבת שותפות
 אישר 2019 ,באוקטובר 6 ביום בנוסף. 2019 ,בדצמבר 31ועד  2019 ,בינואר 1מיום  לתקופה

נוספת לרכישה עצמית (באמצעות שותפות הבת) של מניות  תוכניתדירקטוריון החברה 
 6מיום  לתקופהמליוני ש"ח,  100ו/או אגרות חוב של החברה בהיקף כספי של עד 

  .2020 ,באוקטובר 7ועד  2019 ,באוקטובר
  
מניות נוספות של  207,821 הדוח שנתב הבת שותפות רכשה, האמורות התוכניותמסגרת ב

  ש"ח אגרות החוב של החברה.  מליוני 2-ש"ח וכן כ מליוני 111-החברה בתמורה לסך של כ
  

 .החברה של מניות 450,760-ב המאוחדת השותפות מחזיקה 2019, בדצמבר 31ליום  נכון  
  

 לסך בתמורה החברה של נוספות מניות 135,662 הבתתאריך המאזן רכשה שותפות  לאחר
מניות של  586,422-שותפות הבת ב"ח, כך שלמועד אישור הדוח מחזיקה ש מליוני 60- כ של

על  שהונפקובת אגרות חוב הושותפות  החברהלאחר תאריך המאזן רכשו בנוסף,  החברה.
  ש"ח. מליוני 26-בהיקף כספי של כידי החברה 

  
  

  החברה עובדי .2
  

 וצוות המוחזקות החברות להנהלות, החברה להנהלת הוקרתו את מביע הדירקטוריון
  החברה. עסקי לקידום ותרומתם המסורה עבודתם על כולו העובדים

  
, מינה דירקטוריון החברה את המשנה למנכ"ל, מר עידן וולס 2019 ,בנובמבר 27ביום 

מר אסי ברטפלד  החברהוהודה למנכ"ל  2020 ,בינואר 1בתוקף מיום  החברהלתפקיד מנכ"ל 
 המשמעותית והחשובה לפיתוח עסקיה של החברה וביסוס מעמדה כחברתעל תרומתו 

  אנרגיה מובילה.
  
  
  
  
  
  

    בכבוד רב,  
      
      
  לס ועידן ו    לסט גבריאל

      
  מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון

      
      
      
      

    2020, במאי 2חתימה:  תאריך
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  לדוח הדירקטוריון -  'א ספחנ
  

 31ום לי החברה וחברות מטהשל  ואחרים תשלומי קרן וריבית אגרות חוב והלוואות מבנקים פריסת
 ש"ח):  מליוני(ב 2019, בדצמבר

  
  

 2020 2021  2022  
  
2023  

  
2024  

2025 
  ואילך

  סה"כ

   חוב אגרות
 6,281  1,050  802  802  1,785  921  921  קרן

 858  53  64  99  156  220  266  ריבית

ומסגרות  הלוואות
  מבנקיםאשראי 

  (*) ואחרים

  2,488  48  12 12  206  1,575  635  קרן

  203  2  2  2  6  52  139  ריבית

  9,830  1,153  880  915  2,153  2,768  1,961  "כסה

  
  .המירההתחייבות וכן  הפניקס מניות למכירת החלף עסקאות אגב בחברה שהתקבלו סכומיםלא כולל   ) *

  
  

 וחברות החברהחוב והלוואות מבנקים ואחרים של האגרות (עדכנית)  בגין תשלומי קרן וריבית  פריסת
  ש"ח): מליוני(ב הכספיים הדוחות אישור למועד בסמוך מטה

  
  

 
1/5/20-
31/12/20 2021  2022  

  
2023  

  
2024  

2025 
  ואילך

  סה"כ

  חוב אגרות
 5,974  1,040  796  796  1,780  918  644  קרן

 906  63  79  121  189  261  193  ריבית

ומסגרות  הלוואות
  מבנקיםאשראי 

  ואחרים (*)

  1,763  49  12  12  204  994  492  קרן

  ריבית
103  58  31  27  26  3  248  

  8,891  1,155  913  956  2,204  2,231  1,432  "כסה

  
  .המירההתחייבות וכן  הפניקס מניות למכירת החלף עסקאות אגב בחברה שהתקבלו לא כולל סכומים  ) *
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  לדוח הדירקטוריון - ' ב נספח
  
  

ובחינת ירידת  איתקההערכות שווי מהותיות מאוד לבחינת ירידת ערך מוניטין המיוחס לפעילות מצ"ב 
  .GSA - ערך נכסים באזור ה
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April 30, 2020

Private and Confidential  

Barak Mashraki, Chief Financial Officer 

Delek Group Ltd 

19 ABBA eBAN BLVD 

P.O.B 2054 

Herzliya 4612001 

Israel 

Valuation Services in Connection with the Impairment Testing of Ithaca Energy Ltd under IAS 36 

Dear Mr. Mashraki, 

Pursuant to your request, Duff & Phelps Ltd (“Duff & Phelps” or “D&P”) has performed valuation services in connection 

with the impairment analysis of Ithaca Energy Limited (“Ithaca” or the “Company”) in connection with the application 

of International Accounting Standard 36: Impairment of Assets (“IAS 36”).  

The objective of our analysis was to provide recommendations of the recoverable amount (“Recoverable Amount”) of 

Delek Group Ltd (“Delek”) investment in Ithaca as of December 31, 2019 (the “Valuation Date”). We understand that 

the results of our analysis will be used solely for the purpose of assisting the management of Delek in estimating the 

Recoverable Amount of the Ithaca in accordance with IAS 36. We are aware that you wish to use our opinion for the 

preparation of the financial statements of Delek Group Ltd and if necessary also to attach it to the financial statements 

and publish it, and we give our consent. 

The valuation was performed as of December 31, 2019 and took into account all facts and circumstances that were 

known or knowable as of that date. We refer to the section of subsequent events in our report that addresses the 

impact of Covid-19 on the global financial markets and, in particular, oil and gas prices. 

The full details of the terms of our engagement are included in our engagement letter dated October 11, 2019. 

We wish to note that we have no personal interest in the shares of the companies named in this report. In addition, 

the payment we receive for preparing it is not contingent upon the results of the valuation. 

We have appreciated the opportunity to work with you on this engagement. Please call Mathias Schumacher on          

+44 20 7089 4720 if we can be of further assistance. 

Yours sincerely, 

Duff & Phelps 

By:  

Mathias Schumacher 

Managing Director 



DUFF & PHELPS 3 

01 Introduction 4

Scope of Services 5

Introduction to Duff & Phelps 5

Delek’s acquisition of Ithaca 5

Ithaca’s acquisition of CNSL 5

Company Profile(s) 6

World Oil & Gas Market 7

Definition of Recoverable Amount 8

02 Sources of Information and Procedures 9

Sources of Information 10

Procedures 10

03 Ithaca Impairment Test – IAS 36 12

Valuation Approach 13

Ithaca Operations 13

Financial Projections 14

Discount Rate Determination 17

Recoverable Amount 20

Calculation of Carrying Value 20

Conclusion – Ithaca Impairment Testing 21

04 GSA CGU Impairment Test 22

Greater Stella Area (“GSA”) CGU 23

Subsequent Events 25

05 Limiting Conditions 26

Limiting Conditions 27

06 Exhibits 28

Contents          



DUFF & PHELPS
4 

Section 01 Introduction 
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Duff & Phelps was retained by Delek to assist with the performance of certain 

procedures, as set out below, relating to the application of IAS 36: Impairment 

of Assets. 

The Services consisted solely of assisting Delek with performing the impairment 

test of its investment in Ithaca under IAS 36 for financial reporting purposes.  

Scope of Services – IAS 36 

Based on discussions with Delek management (“Management”), we note that 

Ithaca is treated as a single investment in the Delek Group accounts. Ithaca 

acquired Chevron North Sea Limited (“CNSL”) in November 2019, and the 

existing goodwill balance as of the Valuation Date largely results from this 

transaction. As part of our impairment testing analysis, we have first estimated 

the Recoverable Amount, as defined below, of the investment in Ithaca as a 

whole in order to determine the potential risk of impairment. Our estimation of 

the Recoverable Amount of the investment in Ithaca reflects the operation of 

both the original Ithaca and newly acquired CNSL assets. Further to our 

impairment testing of the Investment in Ithaca as a whole, we have also 

assessed the Fair Values of each of the Greater Stella Area (“GSA”) assets to 

facilitate impairment testing at the level of the GSA CGU. 

Duff & Phelps is a valuation and corporate finance advisor with a global 

presence, with more than 3,500 employees across more than 28 countries 

worldwide. Founded in 1932, Duff & Phelps provides advisory services to more 

than 7,500 clients, including nearly 50.0 percent of the S&P 500. We offer a 

variety of diverse services, including valuation advisory, tax services, mergers 

and acquisitions advisory, and restructuring services among others. The 

Valuation Advisory Services team within Duff & Phelps comprises over 1,200 

professionals and specialises in financial reporting advisory, including purchase 

price allocations, goodwill and intangible impairment testing, fresh start 

accounting and business valuations.  

In October 2015, Delek acquired 19.9 percent of the equity of Ithaca. On 

February 6, 2017, Delek further announced that it had signed an agreement with 

Ithaca to purchase the remaining shares of the Company, then representing 80.8 

percent of the total equity, through its subsidiary DKL Investments Ltd. This 

decision was made in support of Delek’s greater strategy to expand its 

international energy operations. Delek’s intention at the time of the transaction 

was to continue Ithaca’s core operations, focusing on the development of the 

GSA assets. 

Ithaca, as an indirectly wholly owned subsidiary of Delek, acquired of the shares 

of CNSL for USD 1.7 billion in November 2019. The deal included ten producing 

fields (4 operated and 6 non-operated by CNSL) in the UK North Sea. The deal 

established Delek as the second largest independent oil and gas producer in the 

UK North Sea behind Chrysaor. Delek will continue to operate four of the ten 

fields (namely – Alba, Alder, Captain and Erksine). The transaction officially 

closed on November 08, 2019. 

Scope of 

Services 

Introduction to 

Duff & Phelps 

Delek’s 

acquisition of 

Ithaca 

Ithaca’s 

acquisition of 

CNSL 
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Delek Group Ltd 

Delek Group is an independent exploration and production company focused on 

the development of reserves in the Levant Basin off the coast of Israel, including 

Leviathan and Tamar among others. In addition, Delek has international 

operations, with a focus on high-potential opportunities in the North Sea through 

Ithaca, as well as in North America. Delek’s shares are traded on the Tel Aviv 

Stock Exchange (TASE: DLEKG) and are part of the TA 35 Index.1

Ithaca Energy Ltd 

Ithaca is an oil and gas operator with assets focused in the North Sea, with an 

asset base including both producing and exploratory oil and gas fields. Ithaca’s 

primary focus is on the development of the Greater Stella Area (“GSA”) licenses, 

located in the Central North Sea. Ithaca first became involved with the GSA 

assets in 2008, when it completed transactions with Shell, Esso, and Maersk to 

acquire an interest in the Stella and Harrier licenses.  

The GSA assets are comprised of the Stella, Hurricane, Harrier, Vorlich, and 

Austen discoveries. These five fields are serviced from a central hub known as 

the FPF-1 floating production facility (the “FPF-1”). The FPF-1 was refurbished 

beginning in 2011 and work was completed in August 2016. Following the 

completion of FPF-1 updates, production began at the Stella field in February 

2017. Ithaca intends to initially operate the FPF-1 for extraction from five wells 

at the Stella field, with the Harrier field to follow. The Hurricane, Vorlich and 

Austen discoveries remain in the exploration stage, but eventually will also be 

serviced by the FPF-1.  

Chevron North Sea Limited  

Chevron North Sea Limited produces crude oil and natural gas from the United 

Kingdom North Sea. The company was incorporated in 1981 and is based in 

Aberdeen, United Kingdom.  

1 Delek-Group Company Website and S&P Capital IQ 

Company 

Profile(s) 
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As of the Valuation Date, Brent Crude (“Brent”) and West Texas Intermediate 

(“WTI”) oil were trading at USD 66.0/bbl. and USD 60.7/bbl. respectively, with 

Henry Hub and National Balancing Point Natural Gas trading at USD 

2.12/MMBtu and 31p/therm.2

2019 witnessed ongoing geopolitical tensions in the Middle East including the 

drone strikes on two oil processing facilities in Saudi Arabia and a continued 

trend of US International Oil Companies exiting the North Sea, including both 

the Norwegian Continental Shelf (“NCS”) and UK North Sea (“UKNS”).  The year 

was also characterized by a well-supplied oil market resulting in weak crude 

prices and against a backdrop of a subdued global economy. In addition, the US 

surpassed Saudi Arabia and Russia to become the world’s largest crude oil 

producer. Gas has also been impacted negatively in an over-supplied market 

with liquefied natural gas (“LNG”) supply outstripping weak European gas 

demand.  

In September 2019, two Saudi Arabian oil processing facilities were attacked in 

a drone strike. These plants produced 6 percent of the global oil production and 

the incident had the initial impact of increasing the Brent oil price by 20 percent 

before settling down. However, full production had been restored by the end of 

the month. This did restore calm in the markets but also highlighted the 

vulnerability of the Saudi processing facilities. The much-anticipated IPO of 

Saudi Aramco finally took place in December 2019, when the Saudi goliath’s 

shares started trading on the local exchange (Tadawul Stock Exchange). 

The strategy behind the decision of US majors exiting the North Sea basin relies 

on the fact that oil economics are shifting to more profitable plays. The merger 

between Chevron and Anadarko earlier in the year has signaled a change of 

paradigm among the US majors, some of which are refocusing on the more 

profitable U.S. shale plays and LNG projects. ConocoPhillips, ExxonMobil and 

Chevron have deployed a strategy of exiting the maturing North Sea and instead 

focusing on the shale plays in the US. On the other hand, North Sea based 

independent producers have been active in buying the assets which are being 

offloaded by these American majors. In September 2019, private equity backed 

Chrysaor completed the acquisition of ConocoPhillips’ British North Sea oil and 

gas business to cement its position as the basin’s top producer. 

We note that subsequent to the Valuation Date, the global markets have been 

severely impacted by the COVID-19 pandemic. Disagreements about the 

appropriate action between Opec members and Russia about an appropriate 

response on the supply side of oil resulted in a significant drop in Brent and WTI 

oil price.  

These events were not known or knowable as at the Valuation Date and we have 

not factored them in our analysis. They could, however, materially impact our 

analysis. We do however point out that Ithaca has always maintained strong 

2 S&P Capital IQ 

World Oil & 

Gas Market 
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hedging positions for 12 to 18 months which will help mitigate the impact in the 

short term.   

IAS 36 defines the Recoverable Amount of an asset as the higher of its Fair 

Value less costs to sell (“Fair Value Less Cost to Sell” or “FVLCTS”) or its value 

in use (“Value in Use” or “VIU”), where FVLCTS is defined as “the amount 

obtainable from the sale of an asset or cash generating unit in an arm’s length 

transaction between knowledgeable, willing parties, less the costs of disposal”

and VIU is defined as “the present value of the future cash flows expected to be 

derived from an asset or cash generating unit”. We note that IAS 36 does not 

require an analysis of both the FVLCTS and VIU as the Recoverable Amount is 

determined by the higher of both. 

Under IAS 36, goodwill impairment is then tested by checking if the Recoverable 

Amount is greater than the Carrying Value. 

Definition of 

Recoverable 

Amount 
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Section 02 Sources of 

Information and 

Procedures 
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In the course of our valuation analysis, we relied upon financial and other 

information, including prospective financial information obtained from 

Management and from various public, financial, and industry sources. Our 

conclusion is dependent on such information being complete and accurate in all 

material respects. However, as is customary in the business valuation 

profession, the scope of our work will not enable us to accept responsibility for 

the accuracy and completeness of such provided information. 

The principal sources of information used in performing our valuation include: 

 Ithaca’s Cashflow Valuation Model, including production and financial 

projections for the lifetime of each of Ithaca and CNSL’s oil and gas 

fields; 

 The oil and gas price forecasts used by Management as well as those 

obtained from various industry sources including analyst reports with 

long-term estimates; 

 Carrying values of the investment in Ithaca and the GSA CGU as 

provided by Delek; 

 Publicly available financial statements and other information for 

comparable companies; and 

 Other available information relevant to the valuation of the Subject 

Assets.  

We also used selected third-party databases for financial information, including: 

 Standard and Poor's Capital IQ database; 

 Duff & Phelps 2019 Valuation Handbook: Guide to Cost of Capital; 

 Bloomberg LP; and 

 International Monetary Fund (“IMF”) inflation forecast. 

In addition, we held meetings, in person or via telephone conference, with the 

following people: 

 Barak Mashraki, CFO, Delek Group 

 Tamar Rosenberg, Financial Controller, Delek Group; and 

 Ithaca Management 

In general, our procedures have included, but were not limited to the following:

 Analysis of general market data, including economic, governmental, 

and environmental forces which could affect the Recoverable Amount 

of the investment or CGU; 

 Analysis of comparable companies for estimating an appropriate 

WACC for Ithaca; 

Sources of 

Information 

Procedures 
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 Discussions with Management concerning the history and future 

operations of Ithaca, the market environment, and the projections 

prepared for the business; 

 Analysis of historical and projected operating and financial results 

including revenues, operating margins and capital expenditures; 

 Estimation of the Recoverable Amount of Ithaca and of the GSA CGU 

through the application of the Income Approach; and 

 Comparison of the Recoverable Amounts of Ithaca and the GSA CGU 

to their respective Carrying Values in order to test for impairment as 

of December 31, 2019. 
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Section 03 Ithaca Impairment 

Test – IAS 36 
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In performing the goodwill impairment test under IAS 36, we first estimated the 

Recoverable Amount of the Investment in Ithaca, as described below. Having 

determined the Recoverable Amount, we compared it to the Carrying Value. As 

described under Financial Reporting Requirements, impairment is indicated if 

the Carrying Value exceeds the Recoverable Amount.  

In estimating the Recoverable Amount, we relied primarily on a discounted cash 

flow (“Discounted Cash Flow” or “DCF”) valuation under the Income Approach 

as an indication of Ithaca’s FVLCTS. The Income Approach is a valuation 

technique that provides an estimation of the value of a business based on the 

cash flows that the business can be expected to generate in the future. The 

Income Approach is generally an important indicator of value to the owner and 

to a prospective purchaser of a business because it permits a comparison to be 

made with alternative investment opportunities. It is not unusual for a prospective 

purchaser to evaluate the reasonableness of the purchase price of a business 

by estimating the present value of the projected net cash flows in the future. 

Ithaca management provided us with a financial model containing production 

and cash flow projections for the Company and this formed the basis of our 

analysis under the Income Approach. We compared the FVLCTS indicated by 

the Income Approach to the Carrying Value of the investment in Ithaca to 

determine whether an impairment was indicated at the Valuation Date. 

In estimating the Recoverable Amount of the investment in Ithaca, we first 

considered the Company’s financial forecasts. These include forecasts from 

Ithaca’s fields and the 10 CNSL fields acquired as part of the transaction. We 

have detailed the fields and summarised expected financials in the tables below: 

      Source: Management provided financial model

Valuation 

Approach 

Ithaca 

Operations 

Ithaca CNSL

Field Working Interest Field Working Interest

Stella 100.0%  Captain 85.0%  

Hurricane 100.0% Alba 23.4% 

Harrier 100.0% Erskine 50.0% 

Don SW 40.0% Britannia 32.4% 

Ythan 40.0% Brodgar 12.5% 

W Don 21.4% Enochdhu 50.0% 

Cook 61.3%  Callanish 16.5%  

Athena 40.0% Alder 73.7% 

Causeway 64.5% Elgin-Franklin 3.9% 

Fionn 100.0% Jade 19.9% 

Jacky 100.0% 

Courageous 55.0% 

Topaz 35.0%  

Anglia 30.0% 

Broom 8.0% 

Vorlich 34.0% 

Austen 100.0% 

Pierce 7.5% 
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              Source: Management provided financial model 

Management provided us with detailed forecasts for the lifetime of each of 

Ithaca’s and CNSL’s fields’. As at the Valuation Date, Ithaca had eight producing 

fields and four fields in the development stage. We further note that two of the 

fields which are in the development stage will commence producing 

hydrocarbons by 2021 whilst the other two fields are in early stages of 

development. The 10 fields acquired as part of the CNSL transaction are 

producing fields. Four fields (Captain, Alba, Erskine and Alder) are operated 

while the remaining six come under non-operated category. 

These projections included production forecasts as well as estimates of 

operating and central costs (“Opex”), capital expenditures (“Capex”), and key 

assumptions around pricing and inflation. We understand that these forecasts 

were created based on technical reports and appraisals conducted for the 

reserves by Ithaca’s consultant, Netherland Sewell & Associates Inc. (“NSAI”), 

as well as the opinion and expertise of the Company’s technical staff and 

Management. Furthermore, we note that these projections include certain 

assumptions for key inputs such as inflation and commodity prices. We have 

performed benchmarking analyses to verify these assumptions. Please refer to 

Exhibit 2.0 for detailed financial projections.  

The financial projections, which we relied upon for the purposes of our analysis 

were based on the following assumptions: 

Revenues 

Revenue for Ithaca (including CNSL) is derived through the extraction and sale 

of the oil, gas and natural gas liquids (“NGL”) reserves associated with each of 

the field assets. Revenue is estimated for each field based on the respective 

field’s production profile and price forecasts for the hydrocarbon over the life of 

the field.  

Financial Forecasts (USD Thousands)

2020 2021 2022

Total Net Production (Mboe) 27,000 27,389 27,295

Total Net Revenue 1,276,116 1,422,983 1,492,183 

Total Operating Costs (454,399) (434,756) (467,789)

EBITDA 821,716 988,227 1,024,394

Financial 

Projections 
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Price Forecasts 

Management have provided us with their price forecasts for the hydrocarbons 

until the projected life of the fields. These forecasts run from Q4 2019 until 2050. 

The price deck for each hydrocarbon has been converted to nominal terms using 

an inflation factor of 2.0 percent (annual). We note that the combination of real 

price changes and inflation results in nominal price increases of between 1.8 

percent and 6.8 percent annually, with long-term forecast increases between 2.0 

and 2.5 percent. Additionally, we note that there is a price-differential applied to 

each field. The commodity price differential is applied to compensate for the 

“quality of oil/gas being produced” or the “distance from mouth”, which reflects 

the logistics of bring the crude/gas to the market. We have compared 

Management’s concluded price forecast against the price decks provided by the 

third parties and conclude that Management’s pricing assumptions are within a 

reasonable range. Furthermore, we have relied upon these price forecasts in our 

analysis. Please see below for an illustration of Management’s Brent oil price 

forecasts as compared to consultants’ estimates and refer to Exhibit 11.0 for 

further details:

Source: Bloomberg 

Inflation 

Management relied upon an inflation assumption of 2.0 percent annually in their 

projections. To validate this assumption, we compared it to the World Economic 

Outlook’s (“WEO”) latest data as of October 2019 for long-term inflation 

expectations. The comparison for inflation forecast is illustrated in the following 

graph: 
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            Source: WEO inflation forecast as at October 2019

We note that while revenues for Ithaca are forecast in USD, most of the 

Company’s costs are incurred in GBP, and we therefore considered inflation 

expectations for both the United States and United Kingdom. We found that the 

WEO’s forecast concluded on a long-term inflation assumption of close to 2.0 

percent for the mentioned regions, and therefore consider Management’s 

assumption to be reasonable. 

Operating Expenses and Central Costs 

Management has provided us with estimates of the cash operating costs 

required for the day-to-day operation of the extraction activities. In addition, 

Ithaca will incur some central costs, such as administrative expenses and 

hedging costs. Management has estimated these costs over the life of the 

assets. 

Capital Expenditures 

The Capex reflected in Management’s forecasts include investments in wells 

and the costs incurred to bring these wells to a producing stage. We note that 

under UK regulations capital expenditures in the oil and gas industry are 

immediately depreciable and are thus treated as expenses in our projections. 

Decommissioning Costs 

At the end of the life of each oil and gas field, Ithaca will incur certain 

abandonment costs for the operating basins/fields. These costs are associated 

with decommissioning the equipment and facilities and are mandated for an 

exploration company to meet its requirements for and environmental clean-up 

required once production at the respective field has ceased. Management has 

provided us with an estimation of future decommissioning costs expectations. 
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Taxes 

We note that in the course of acquiring and developing its assets, Ithaca has 

accrued significant net operating losses (“NOLs”), which reduce the future taxes 

payable for the Company. Going forward, profits from CNSL assets can be offset 

by Ithaca’s existing NOLs. As a result, Ithaca is expected to offset all taxable 

profits until 2022 and will begin paying taxes in 2023.   

When applying the Income approach, the cash flows expected to be generated 

by a business or asset are discounted to their present value equivalent using a 

rate of return that reflects the relative risk of the investment, as well as the time 

value of money. In determining the appropriate discount rate to be applied to the 

forecasted cash flows, we considered the weighted average cost of capital 

(“WACC”).  

Weighted Average Cost of Capital 

The WACC is calculated by weighting the required returns on interest-bearing 

debt and common equity capital in proportion to their estimated percentages in 

an expected industry capital structure. 

The general formula for calculating the WACC is: 

���� =  
�

� + �
�� +

�

� +�
��(� − �)

Where: 

kd = Pre-tax rate of return on debt capital; 

ke = Rate of return on equity capital; and 

D = Debt capital; 

E = Equity capital; 

t = Applicable tax rate. 

Discount Rate 

Determination 
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Required Return on Equity 

We used the Capital Asset Pricing Model (“CAPM”) to estimate the required 

return on equity. The CAPM is described in the following sections. 

Capital Asset Pricing Model 

CAPM has been empirically tested and is widely accepted for the purpose of 

estimating a company’s required return on equity capital. In applying the CAPM, 

the rate of return on equity is estimated as the sum of the current risk-free rate 

of return, plus a Market Equity Risk Premium expected over the risk-free rate of 

return, multiplied by the “beta” for the stock, plus a size premium (where 

applicable). Beta is defined as a risk measure that reflects the sensitivity of a 

company’s stock price to the movements of the stock market as a whole.  

The CAPM rate of return on equity capital is calculated using the following 

formula: 

�� = �� + ���� − ��� + ���

Where: 

ke = Rate of return on equity capital; 

Rf = Risk free rate of return; 

β = Beta or systematic risk for this type of equity investment; 

RM - Rf = Market Equity Risk Premium (the expected return on a 

broad portfolio of stocks in the market (RM) less the risk- 

free rate (Rf)); and 

SSP = Small Stock Premium. 

Risk-free Rate of Return 

For the risk-free rate of return, we used a yield on 20-year US government bonds 

as of the Valuation Date. Research indicates that the low yields observed 

currently represent an aberration, overly influenced by a “flight to quality.” 

Indications are that these low yields may not be sustainable. As a result, we 

applied a longer-term normalised yield of 3.0 percent instead of the spot yield. 

These yields are “risk-free” only in nominal terms (i.e., if they are held to maturity, 

default risk is assumed to be negligible).   

Beta 

Beta (β) is a statistical measure of the volatility of the price of a specific stock 

relative to the movement of a general group. Generally, beta is considered to be 

indicative of the market’s perception of the relative risk of the specific stock. For 

unlisted firms, practical application of the CAPM is dependent upon the ability to 
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identify publicly traded companies that have similar risk characteristics as the 

subject company/assets in order to derive meaningful measures of beta.  

Market Equity Risk Premium 

Due to the increased risk of holding equity securities as compared to holding 

debt securities, investors demand a risk premium as part of their return on equity 

capital. This risk premium is defined as the difference between the market return 

on equity and the risk-free rate of return. Since the expectations of the average 

investor are not directly observable, the Market Equity Risk Premium must be 

inferred. Based on a review of historical and forward-looking market risk 

premium data, we applied a 5.0 percent premium. 

Small Stock Premium 

The CAPM rate of return is adjusted by a premium that reflects the extra risk of 

an investment in a small company.  This premium is derived from differences in 

historical returns between small and large company stocks. Using the Duff & 

Phelps 2020 Valuation Handbook as reference, we consider that the appropriate 

small stock premium for a company of Ithaca’s size is 1.42 percent.  

Cost of Debt Capital 

The rate of return on debt capital is the rate a prudent debt investor would require 

on interest-bearing debt. We have utilised a corporate US BB rated bond index 

rate to determine the pre-tax cost of debt as of the Valuation Date. This rate was 

then adjusted to account for the normalised risk-free rate, resulting in a yield of 

6.6 percent. This yield is an indication of the pre-tax cost of U.S. based debt 

capital.  

�� = (�)(�− �)

Where: 

kd = After-tax rate of return on debt capital; 

k = Pre-tax rate of return on debt capital; and 

t = Applicable tax rate (30.0 percent). 

Tax Rate 

We note that a tax rate of 30.0 percent is applied in our WACC calculations. 

Whilst the marginal tax rate for UK North Sea operators is 40.0 percent, 10.0 

percent of this total which reflects supplementary charges is not deductible for 

finance costs, hence, does not provide a tax-shield for the cash flows.  
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Weighted Average Cost of Capital Conclusion 

The resulting post-tax WACC was calculated as 9.0 percent. See Exhibit 10.0 

for additional detail. 

Present Value of Projected Cash Flows 

Based on the assumptions described above, we estimated the total present 

value of future cash flows on an Enterprise Value basis to be USD 3.46 billion.  

Recoverable Amount 

We have estimated the total Enterprise Value of the Company to be 

approximately USD 3.46 billion. We have made further adjustments for Net Debt 

of USD 1.6 billion. We further note that Delek’s Shareholder Loan to Ithaca of 

USD 250.0 million is a part of the Gross Debt. We have therefore added this 

back in our calculations to arrive at the Net Equity Value including Shareholder 

Loans. The table below illustrates our calculations to derive the Equity Value.  

Equity Value (USD Thousands) 

Total Enterprise Value      3,459,088  

Less: Gross Debt (1,805,000)

Add: Cash 15,000 

Add: Shareholder Loan 250,000 

Equity Value 1,919,088

Management has provided us with the Carrying Value of the investment in Ithaca 

as per Delek’s records. In estimating the Carrying Value we understand that 

financial assets (cash) and financial liabilities (long-term and short-term debt, 

provisions for liabilities and obligations under finance leases) were excluded. We 

note however that Delek has extended a shareholder loan to Ithaca has been 

included in the Carrying Value. As of the Valuation Date the balance of the loan 

including accrued interest was USD 250.0 million. As stated above, we have 

included this in our calculations. 

As provided to us by Management, the estimated Carrying Value of the 

investment in Ithaca amounts to USD 1.5 billion.  

Recoverable 

Amount 

Calculation of 

Carrying Value
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We tested the investment in Ithaca for impairment by checking if the 

Recoverable Amount was in excess of the Carrying Value as of the Valuation 

Date. We determined the Recoverable Amount to be approximately USD 1.9 

billion, based on the FVLCTS analysis outlined above.  

As illustrated in the table below, the Recoverable Amount as of the Valuation 

Date is above the Carrying Value of the investment in Ithaca, indicating no 

Goodwill Impairment as of the Valuation Date. 

IAS 36 Impairment Conclusion (USD Thousands) 

Estimated Recoverable Amount 1,919,088 

Carrying Value at Valuation Date 1,547,000

Indicated Excess / (Impairment) 372,088

Conclusion – 

Ithaca 

Impairment 

Testing 
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Section 4 GSA CGU 

Impairment Test 
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Background 

The Ithaca-operated GSA is located in the heart of the Central Graben area of 

the Central North Sea, on the UK Continental Shelf. Ithaca owns licenses to six 

fields in the GSA which are all supported by the FPF-1 floating production facility. 

The GSA licences contain the Stella and Harrier fields, both of which are in 

production as at the Valuation Date, and the Vorlich field, which is currently in 

the process of being developed.  Ithaca also owns operated interests in several 

satellite fields that are planned for development via the hub infrastructure, being 

the Hurricane, Austen and Courageous discoveries. Ithaca’s focus on the GSA 

is driven by monetisation of the currently identified reserves as well as the 

generation of additional value via the wider opportunities provided by the range 

of undeveloped discoveries surrounding the production hub. 

Impairment Testing 

As described previously, we have completed impairment testing at the level of 

Delek’s total investment in Ithaca as held on Delek’s books. On the Delek Group 

accounts, we understand Ithaca is recognised as a single investment whilst in 

the consolidated accounts all the assets are recognised individually.  We have 

therefore also performed a GSA CGU-specific impairment analysis. As Delek 

carries the value of these GSA assets separately on its balance sheet, we have 

performed additional testing specific to the CGU which contains these fields.  

Methodology 

We have utilised the same methodology in calculating the field values of these 

GSA assets as utilised in calculating the Fair Value for the investment in Ithaca 

as described previously. We have relied on the production and other forecasts 

provided by Management. While the Ithaca-level cash flows were assessed on 

a consolidated level, for the purposes of the GSA CGU impairment testing we 

have considered the cash flows for all GSA fields separately. 

There are several minor differences between the approach used in the Ithaca-

level impairment test and the GSA CGU impairment testing: 

 We have not included the decommissioning costs or hedging costs in 

the field-level cash flows. We understand that in Delek’s consolidated 

accounts these assets and liabilities are recognised separately, and 

have therefore excluded them when estimating the NPV of an individual 

field to avoid double-counting. 

 We have not included a separate line of cash flows related to SG&A 

costs for individual fields. We understand that the majority of 

administrative expenses relating to the GSA assets are onshore 

support costs. Ithaca management has advised us that the costs which 

Greater Stella 

Area (“GSA”) 

CGU 
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are specific to each field have already been allocated and are captured 

in each field’s operating expenses. The additional SG&A costs which 

we reflected at the total Ithaca level relate to central costs which are 

not attributable to any individual field. We therefore consider it 

reasonable not to include these cash flows at the level of the GSA CGU. 

 We have performed our field-level analysis on a pre-tax basis, and field 

values have been converted into post-tax values subsequently utilising 

a tax rate of 40.0 percent.  

See Exhibits 4.0 – 9.0 for field-level cash flows. 

The following table illustrates the Net Book Value and the Fair Value (utilising a 

discount rate of 9.0 percent) for each of the fields under GSA; 

GSA Assets (USD 000s)

Net Book Value Net Present Value

Stella 254,126 34,077

Harrier 210,602 162,680

Hurricane 45,699 80,133

Vorlich 237,543 155,732 

Austen 70,793 131,900

Courageous 122 64,602

Total 818,885 629,123

Headroom (Impairment) (189,762)

We note that whilst our impairment testing at the level of the total investment in 

Ithaca did not imply any impairment, implications vary significantly across each 

field within Ithaca’s portfolio. As shown above, while the NPV of certain GSA 

fields exceeds their respective book values, there is an overall impairment at the 

CGU level which is primarily driven by the decrease in the value of Stella. 
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The outbreak of COVID-19 was declared a pandemic by the World Health 

Organization on March 11, 2020 and has severely impacted global financial 

markets. Oil and Gas prices have sharply declined in response to this crisis and 

there has been a material impact on the overall demand for hydrocarbons at a 

global level. 

Our analysis was conducted as of 31 December 2019, with a subsequent 

finalisation of this report. During the intervening period, the global economy was 

impacted by a significant unforeseen event, the COVID-19 pandemic. Our 

analysis and report do not contemplate the impact of this event on the business, 

economy or valuations herein, which analysis and report would likely have varied 

materially had such impact of COVID-19 been considered. 

            Source: S&P Capital IQ 

Subsequent 

Events 
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Section 04 Limiting Conditions  
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This document has been prepared solely for the Management and directors of 

Delek for the purposes stated herein and should not be relied upon for any other 

purpose.  Unless required by law, this report shall not be provided to any third 

party (with the exception of the appropriate tax and regulatory authorities and 

Delek’s auditors and legal and tax advisors) without our prior written consent.  In 

no event, regardless of whether consent has been provided, shall we assume 

any responsibility to any third party to which the report is disclosed or otherwise 

made available. 

Our procedures did not include investigation of, and we assume no responsibility 

for, the titles to, or any liens against, the assets of Delek or Ithaca. Furthermore, 

we assume there are no hidden, unapparent, or unexpected conditions that 

could affect the value of the business and accept no responsibility for discovering 

such conditions. 

While our work has involved an analysis of financial information and accounting 

records, our engagement does not include an audit in accordance with generally 

accepted auditing standards of Delek’s existing business records. Accordingly, 

we assume no responsibility and make no representations with respect to the 

accuracy or completeness of any information provided by and on behalf of Delek 

or Ithaca. 

Budgets, projections, and forecasts relate to future events and are based on 

assumptions that may not remain valid for the whole of the relevant period. 

Consequently, this information cannot be relied upon to the same extent as that 

derived from audited accounts for completed accounting periods. We express 

no opinion as to how closely the actual results will correspond to those projected 

or forecast by Delek or Ithaca. 

We determined Recoverable Amount assuming the ongoing use of the assets in 

the existing business. Accordingly, the conclusions reached in this valuation are 

meaningful only for the specific purpose of this engagement as stated above. 

In the course of our valuation, we used financial and other information, including 

prospective financial information, provided to us by Delek or Ithaca management 

or obtained from public sources we believe to be reliable; the more significant 

sources of this information are identified in this report. Our conclusions are 

dependent on such information being complete and accurate in all material 

respects; however, we have not examined such information and, accordingly, do 

not express an opinion or any other form of assurance thereon. 

In accordance with our agreement, this report is limited to estimating the 

Recoverable Amount of the investment in Ithaca and the GSA CGU for 

impairment testing purposes.  Additional issues may exist that could affect the 

local jurisdiction tax treatment of the Company with respect to which we have 

prepared this report.  This report does not consider or provide a conclusion with 

respect to any of those issues.  With respect to any significant local jurisdiction 

tax issue outside the scope of this report, this report was not written, and cannot 

be used, by anyone for the purpose of avoiding local jurisdiction tax penalties. 

Limiting 

Conditions 
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Section 05 Exhibits  
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Delek Group Ltd. Exhibit 1.0
Ithaca Energy Ltd. Goodwill Impairment Analysis
Valuation Date: December 31, 2019
Ithaca Summary of Values
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

Total Enterprise Value (1) 3,459,088
Less: Gross Debt (2) (1,805,000)
Add: Cash (3) 15,000
Add: Shareholder Loan (4) 250,000

Equity Value 1,919,088

Carrying Value (5) 1,547,000

Indicated Excess / (Impairment) 372,088

Notes:
(1) Calculated using forecasts provided by Management and a discount rate of 9.0%. See Exhibit 2.0.
(2) Gross Debt includes the RBL facility, Bonds and the Shareholder Loan.
(3) Provided by Management. Balance as at the Valutaion Date.
(4) Shareholder Loan is included in Gross Debt, hence, added back to calculate Equity Value.
(5) Provided by Management.



Delek Group Ltd. Exhibit 2.0

Ithaca Energy Ltd. Goodwill Impairment Analysis Page 1/2

Valuation Date: December 31, 2019
Ithaca Discounted Cash Flow Analysis
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Net Production (1)

Ithaca 7,064                   8,876                   9,585                   8,857                   9,741                   12,296                 8,749                   5,127                   3,129                   2,071                   1,355                   1,370                   

CNSL 19,936                 18,513                 17,710                 17,061                 16,927                 16,654                 16,712                 12,435                 8,837                   6,172                   3,791                   3,107                   

Total Net Production (Mboe) 27,000                 27,389                 27,295                 25,918                 26,668                 28,950                 25,462                 17,562                 11,966                 8,242                   5,145                   4,477                   

Net Revenue

Ithaca 301,263               444,899               490,817               469,528               529,693               707,096               480,691               275,478               168,712               114,138               90,071                 107,195               

CNSL 974,853               978,084               1,001,366            1,045,236            1,091,178            1,125,701            1,188,406            922,137               673,166               484,048               322,569               271,537               

Total Net Revenue 1,276,116            1,422,983            1,492,183            1,514,765            1,620,871            1,832,797            1,669,096            1,197,616            841,878               598,186               412,639               378,732               

% growth 11.5% 4.9% 1.5% 7.0% 13.1% (8.9%) (28.2%) (29.7%) (28.9%) (31.0%) (8.2%)

Operating Costs 

Ithaca (128,673)              (107,107)              (125,412)              (109,540)              (124,635)              (155,642)              (137,176)              (108,724)              (91,502)               (75,929)               (59,654)               (54,720)               

CNSL (325,726)              (327,650)              (342,377)              (352,550)              (384,230)              (403,142)              (392,070)              (332,929)              (304,373)              (251,711)              (156,841)              (143,534)              

Total Operating Costs (454,399)              (434,756)              (467,789)              (462,090)              (508,865)              (558,784)              (529,247)              (441,653)              (395,875)              (327,640)              (216,494)              (198,254)              

EBITDA 821,716               988,227               1,024,394            1,052,674            1,112,006            1,274,014            1,139,850            755,962               446,004               270,546               196,145               180,478               

20.3% 3.7% 2.8% 5.6% 14.6% (10.5%) (33.7%) (41.0%) (39.3%) (27.5%) (8.0%)

Other Income (Costs)

Ithaca 5,689                   (45,289)               (32,898)               (16,237)               (16,563)               (16,894)               (17,232)               (14,647)               (9,562)                 (9,754)                 (9,949)                 (10,148)               

CNSL -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Total Other Income (Costs) 5,689                   (45,289)               (32,898)               (16,237)               (16,563)               (16,894)               (17,232)               (14,647)               (9,562)                 (9,754)                 (9,949)                 (10,148)               

Net Capex

Ithaca (58,754)               (147,214)              (40,576)               (204,487)              (105,150)              -                      -                      -                      -                      -                      (16,639)               -                      

CNSL (125,404)              (189,421)              (191,166)              (233,574)              (99,914)               (120,080)              (76,532)               (94,486)               (26,326)               -                      -                      -                      

Total Net Capex (184,158)              (336,635)              (231,742)              (438,061)              (205,065)              (120,080)              (76,532)               (94,486)               (26,326)               -                      (16,639)               -                      

DSA Postings

Ithaca (941)                    (1,300)                 (1,200)                 (1,664)                 (1,731)                 (970)                    (1,040)                 (1,363)                 (1,386)                 (1,741)                 (1,824)                 (236)                    

CNSL (3,960)                 (4,400)                 (5,086)                 (6,102)                 (6,708)                 (7,282)                 (7,797)                 (7,216)                 (7,644)                 (9,266)                 (8,906)                 (9,248)                 

Total DSA Postings (4,901)                 (5,700)                 (6,286)                 (7,766)                 (8,439)                 (8,252)                 (8,837)                 (8,579)                 (9,030)                 (11,007)               (10,730)               (9,484)                 

Decommissioning Costs 

Ithaca (21,908)               (4,119)                 (4,119)                 (61,377)               (82,344)               (4,766)                 (5,018)                 -                      -                      (22,189)               (27,450)               -                      

CNSL -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (47,272)               -                      -                      (198,777)              (88,123)               

Total Decommissioning Costs (2) (21,908)               (4,119)                 (4,119)                 (61,377)               (82,344)               (4,766)                 (5,018)                 (47,272)               -                      (22,189)               (226,227)              (88,123)               

Pre-Tax Income 616,438               596,484               749,348               529,233               799,594               1,124,021            1,032,230            590,978               401,086               227,596               (67,401)               72,723                 

Margin 48.3% 41.9% 50.2% 34.9% 49.3% 61.3% 61.8% 49.3% 47.6% 38.0% (16.3%) 19.2%

Total Tax Payable 8,763                   1,648                   1,648                   (61,671)               (231,644)              (408,035)              (408,109)              (230,486)              (158,789)              (91,038)               28,000                 (29,089)               

Free Cash Flow 625,202               598,131               750,996               467,562               567,950               715,986               624,121               360,492               242,297               136,558               (39,401)               43,634                 

Partial Period 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Mid-Year Adjustment 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50

PV Factor @ 9.0% 0.9578 0.8787 0.8062 0.7396 0.6785 0.6225 0.5711 0.5240 0.4807 0.4410 0.4046 0.3712

PV of Free Cash Flow to Firm 598,835               525,602               605,440               345,817               385,382               445,717               356,449               188,885               116,472               60,223                 (15,941)               16,196                 

Total Enterprise Value 3,459,088     

Less: Gross Debt (3) (1,805,000)    WACC Sensitivity

Add: Cash (4) 15,000          8.0% 9.0% 10.0%

Add: Shareholder Loan 250,000        2,019,077 1,919,088 1,822,530

Equity Value 1,919,088

Notes:

(1) Production forecasts have been provided by Management.

(2) Decommissioning cost estimates have been provided by Management.

(3) Gross Debt includes the RBL facility, Bonds and the Shareholder Loan.

(4) Provided by Management.
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Ithaca Energy Ltd. Goodwill Impairment Analysis

Valuation Date: December 31, 2019
Ithaca Discounted Cash Flow Analysis
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

Net Production (1)

Ithaca

CNSL

Total Net Production (Mboe)

Net Revenue

Ithaca

CNSL

Total Net Revenue

% growth

Operating Costs 

Ithaca

CNSL

Total Operating Costs

EBITDA

Other Income (Costs)

Ithaca

CNSL

Total Other Income (Costs)

Net Capex

Ithaca

CNSL

Total Net Capex

DSA Postings

Ithaca

CNSL

Total DSA Postings

Decommissioning Costs 

Ithaca

CNSL

Total Decommissioning Costs (2)

Pre-Tax Income

Margin

Total Tax Payable

Free Cash Flow

Partial Period

Mid-Year Adjustment

PV Factor @ 9.0%

PV of Free Cash Flow to Firm

Total Enterprise Value 3,459,088     

Less: Gross Debt (3) (1,805,000)    

Add: Cash (4) 15,000          

Add: Shareholder Loan 250,000        

Equity Value 1,919,088

Notes:

(1) Production forecasts have been provided by Management.

(2) Decommissioning cost estimates have been provided by Management.

(3) Gross Debt includes the RBL facility, Bonds and the Shareholder Loan.

(4) Provided by Management.
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2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

504                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

2,434                   898                     193                     153                     143                     134                     126                     115                     -                      -                      -                      -                      

2,938                   898                     193                     153                     143                     134                     126                     115                     -                      -                      -                      -                      

44,368                 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

224,620               80,366                 12,171                 9,848                   9,492                   9,070                   8,674                   8,081                   -                      -                      -                      -                      

268,988               80,366                 12,171                 9,848                   9,492                   9,070                   8,674                   8,081                   -                      -                      -                      -                      

(29.0%) (70.1%) (84.9%) (19.1%) (3.6%) (4.4%) (4.4%) (6.8%)

(34,855)               -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

(133,153)              (49,735)               (7,205)                 (7,117)                 (7,223)                 (7,334)                 (7,449)                 (7,534)                 -                      -                      -                      -                      

(168,008)              (49,735)               (7,205)                 (7,117)                 (7,223)                 (7,334)                 (7,449)                 (7,534)                 -                      -                      -                      -                      

100,980               30,631                 4,966                   2,731                   2,269                   1,736                   1,225                   547                     -                      -                      -                      -                      

(44.0%) (69.7%) (83.8%) (45.0%) (16.9%) (23.5%) (29.5%) (55.4%)

(10,351)               (10,558)               (5,385)                 (5,492)                 (5,602)                 (5,715)                 (5,829)                 (5,945)                 -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

(10,351)               (10,558)               (5,385)                 (5,492)                 (5,602)                 (5,715)                 (5,829)                 (5,945)                 -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

(8,595)                 (6,745)                 (4,432)                 (3,158)                 (1,999)                 (766)                    (777)                    (782)                    (593)                    (398)                    (201)                    -                      

(8,595)                 (6,745)                 (4,432)                 (3,158)                 (1,999)                 (766)                    (777)                    (782)                    (593)                    (398)                    (201)                    -                      

-                      (163,488)              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

(130,856)              (91,689)               (180,428)              (170,207)              (151,953)              (154,992)              -                      -                      (17,546)               (17,759)               (18,114)               (18,477)               

(130,856)              (255,177)              (180,428)              (170,207)              (151,953)              (154,992)              -                      -                      (17,546)               (17,759)               (18,114)               (18,477)               

(48,822)               (241,849)              (185,278)              (176,125)              (157,285)              (159,736)              (5,381)                 (6,181)                 (18,138)               (18,157)               (18,315)               (18,477)               

(18.2%) (300.9%) (1,522.3%) (1,788.4%) (1,657.0%) (1,761.1%) (62.0%) (76.5%) - - - -

19,529                 96,739                 72,171                 68,083                 60,781                 61,997                 -                      -                      7,018                   7,104                   7,246                   7,391                   

(29,293)               (145,109)              (113,107)              (108,043)              (96,504)               (97,740)               (5,381)                 (6,181)                 (11,120)               (11,053)               (11,070)               (11,086)               

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 20.50 21.50 22.50 23.50

0.3405 0.3124 0.2866 0.2630 0.2412 0.2213 0.2031 0.1863 0.1709 0.1568 0.1438 0.1320

(9,976)                 (45,335)               (32,420)               (28,411)               (23,281)               (21,632)               (1,093)                 (1,151)                 (1,900)                 (1,733)                 (1,592)                 (1,463)                 



Delek Group Ltd. Exhibit 3.0

Ithaca Energy Ltd Impairment Testing

Valuation Date: December 31, 2019
GSA Summary of Values
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

GSA Assets (USD 000s)

Net Book Value (1) Fair Value (Post-Tax) (2)

Stella 254,126 34,077

Harrier 210,602 162,680

Hurricane 45,699 80,133

Vorlich 237,543 155,732

Austen 70,793 131,900

Courageous 122 64,602

Total 818,885 629,123

Headroom (Impairment) (189,762)

Notes:

(1) Book values as provided by Delek.

(2) See Exhibits 4.0 to 9.0 for cash flows by field.



Delek Group Ltd. Exhibit 4.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Analysis

Valuation Date: December 31, 2019

GSA Field Cash Flows: Stella
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 01/01/2029

31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029

Stella Notes: Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 81 81 82 82 170 86 18 - - - - - -

NGL (mbbl) 66 66 66 66 146 80 17 - - - - - -

Gas (mboe) 296 296 299 299 657 360 77 - - - - - -

Total Net Production (mboe) (1) 442 442 447 447 973 526 112 - - - - - -

Net Revenue (1) 14,780 14,773 14,928 14,920 35,986 20,177 4,564 - - - - - -

Net Opex (1) (7,153) (7,153) (7,153) (7,153) (11,565) (13,877) (4,344) - - - - - -

Net Capex (1) - - - - - - - - - - - - -

Total Net Field Cash Flows 7,626 7,619 7,774 7,767 24,421 6,300 220 - - - - - -

Discount Period - 0.25 0.50 0.75 1.38 2.38 3.38 4.37 5.38 6.38 7.38 8.37 9.38

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.0% 7,626 7,457 7,447 7,280 21,687 5,132 164 - - - - - -

01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 01/01/2038 01/01/2039 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043

31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 31/12/2039 31/12/2040 31/12/2041 31/12/2042 31/12/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) - - - - - - - - - - - - - -

NGL (mbbl) - - - - - - - - - - - - - -

Gas (mboe) - - - - - - - - - - - - - -

Total Net Production (mboe) (1) - - - - - - - - - - - - - -

Net Revenue (1) - - - - - - - - - - - - - -

Net Opex (1) - - - - - - - - - - - - - -

Net Capex (1) - - - - - - - - - - - - - -

Total Net Field Cash Flows - - - - - - - - - - - - - -

Discount Period 10.38 11.38 12.37 13.38 14.38 15.38 16.37 17.38 18.38 19.38 20.37 21.38 22.38 23.38

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.0% - - - - - - - - - - - - - -

Pre-Tax Field NPV 56,794

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 34,077

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 5.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Analysis

Valuation Date: December 31, 2019

GSA Field Cash Flows: Harrier
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 01/01/2029

31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029

Harrier Notes: Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 49 49 50 50 156 219 274 292 217 178 152 130 112

NGL (mbbl) 64 64 64 64 201 247 348 377 280 230 196 168 144

Gas (mboe) 287 287 290 290 907 1,115 1,566 1,698 1,262 1,034 882 757 649

Total Net Production (mboe) (1) 400 400 405 405 1,264 1,581 2,188 2,367 1,760 1,442 1,230 1,055 905

Net Revenue (1) 12,579 12,572 12,703 12,696 44,813 59,317 86,687 96,083 73,353 61,667 54,157 47,707 42,015

Net Opex (1) (4,033) (4,033) (4,033) (4,033) (2,569) (12,160) (22,064) (25,455) (14,070) (20,524) (25,798) (29,687) (30,375)

Net Capex (1) - - - - (53,040) - - - - - - - -

Total Net Field Cash Flows 8,546 8,539 8,671 8,664 (10,796) 47,158 64,623 70,628 59,283 41,143 28,359 18,020 11,640

Discount Period - 0.25 0.50 0.75 1.38 2.38 3.38 4.37 5.38 6.38 7.38 8.37 9.38

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.0% 8,546 8,358 8,306 8,121 (9,587) 38,419 48,301 48,431 37,286 23,740 15,013 8,752 5,185

01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 01/01/2038 01/01/2039 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043

31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 31/12/2039 31/12/2040 31/12/2041 31/12/2042 31/12/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 307 656 249 - - - - - - - - - - -

NGL (mbbl) 47 32 13 - - - - - - - - - - -

Gas (mboe) 210 146 61 - - - - - - - - - - -

Total Net Production (mboe) (1) 563 834 323 - - - - - - - - - - -

Net Revenue (1) 38,435 68,804 27,147 - - - - - - - - - - -

Net Opex (1) (19,287) (20,438) (18,127) - - - - - - - - - - -

Net Capex (1) (16,639) - - - - - - - - - - - - -

Total Net Field Cash Flows 2,509 48,367 9,020 - - - - - - - - - - -

Discount Period 10.38 11.38 12.37 13.38 14.38 15.38 16.37 17.38 18.38 19.38 20.37 21.38 22.38 23.38

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.0% 1,025 18,134 3,103 - - - - - - - - - - -

Pre-Tax Field NPV 271,133

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 162,680

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 6.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Analysis

Valuation Date: December 31, 2019

GSA Field Cash Flows: Hurricane
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 01/01/2029

31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029

Hurricane Notes: Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) - - - - 1,204 1,542 874 424 214 112 62 34 17

NGL (mbbl) - - - - 58 145 131 67 34 18 9 5 2

Gas (mboe) - - - - 262 655 591 300 155 80 42 21 9

Total Net Production (mboe) (1) - - - - 1,525 2,342 1,595 791 403 211 113 59 28

Net Revenue (1) - - - - 88,120 132,061 89,769 45,545 23,806 12,835 7,247 3,987 1,978

Net Opex (1) - - - - (4,535) (14,496) (14,606) (8,790) (3,862) (4,013) (3,628) (2,802) (1,573)

Net Capex (1) (7,375) (7,375) (7,375) (7,375) (86,190) (40,576) - - - - - - -

Total Net Field Cash Flows (7,375) (7,375) (7,375) (7,375) (2,605) 76,989 75,163 36,755 19,944 8,821 3,620 1,185 405

Discount Period - 0.25 0.50 0.75 1.38 2.38 3.38 4.37 5.38 6.38 7.38 8.37 9.38

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.0% (7,375) (7,218) (7,065) (6,913) (2,314) 62,723 56,179 25,203 12,544 5,090 1,916 575 181

01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 01/01/2038 01/01/2039 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043

31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 31/12/2039 31/12/2040 31/12/2041 31/12/2042 31/12/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 6 - - - - - - - - - - - - -

NGL (mbbl) 1 - - - - - - - - - - - - -

Gas (mboe) 2 - - - - - - - - - - - - -

Total Net Production (mboe) (1) 9 - - - - - - - - - - - - -

Net Revenue (1) 690 - - - - - - - - - - - - -

Net Opex (1) (619) 0 (0) - - - - - - - - - - -

Net Capex (1) - - - - - - - - - - - - - -

Total Net Field Cash Flows 71 0 (0) - - - - - - - - - - -

Discount Period 10.38 11.38 12.37 13.38 14.38 15.38 16.37 17.38 18.38 19.38 20.37 21.38 22.38 23.38

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.0% 29 0 (0) - - - - - - - - - - -

Pre-Tax Field NPV 133,556

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 80,133

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 7.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Analysis

Valuation Date: December 31, 2019

GSA Field Cash Flows: Vorlich
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 01/01/2029

31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029

Vorlich Notes: Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) - - 420 420 1,363 571 279 152 90 57 37 26 18

NGL (mbbl) - - 90 90 419 390 362 284 202 144 102 73 52

Gas (mboe) - - 167 167 774 721 668 525 373 266 189 135 96

Total Net Production (mboe) (1) - - 677 677 2,556 1,681 1,309 961 666 466 329 233 166

Net Revenue (1) - - 33,952 33,953 127,744 77,530 58,652 42,363 29,604 21,053 15,247 11,094 8,127

Net Opex (1) - - (6,797) (6,797) (26,498) (18,297) (14,827) (11,308) (7,395) (6,239) (6,571) (6,334) (5,257)

Net Capex (1) - (15,640) - - - - - - - - - - -

Total Net Field Cash Flows - (15,640) 27,155 27,156 101,246 59,232 43,825 31,055 22,209 14,814 8,676 4,759 2,871

Discount Period - 0.25 0.50 0.75 1.38 2.38 3.38 4.37 5.38 6.38 7.38 8.37 9.38

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.0% - (15,308) 26,013 25,455 89,908 48,256 32,756 21,295 13,969 8,548 4,593 2,311 1,279

01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 01/01/2038 01/01/2039 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043

31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 31/12/2039 31/12/2040 31/12/2041 31/12/2042 31/12/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 9 - - - - - - - - - - - - -

NGL (mbbl) 25 - - - - - - - - - - - - -

Gas (mboe) 46 - - - - - - - - - - - - -

Total Net Production (mboe) (1) 81 - - - - - - - - - - - - -

Net Revenue (1) 4,058 - - - - - - - - - - - - -

Net Opex (1) (2,890) 0 (0) - - - - - - - - - - -

Net Capex (1) - - - - - - - - - - - - - -

Total Net Field Cash Flows 1,168 0 (0) - - - - - - - - - - -

Discount Period 10.38 11.38 12.37 13.38 14.38 15.38 16.37 17.38 18.38 19.38 20.37 21.38 22.38 23.38

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.0% 477 0 (0) - - - - - - - - - - -

Pre-Tax Field NPV 259,553

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 155,732

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 8.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Analysis

Valuation Date: December 31, 2019

GSA Field Cash Flows: Austen
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 01/01/2029

31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029

Austen Notes: Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) - - - - - - - 1,289 2,845 1,236 327 57 -

NGL (mbbl) - - - - - - - - - - - - -

Gas (mboe) - - - - - - - 1,169 2,807 2,600 1,243 331 -

Total Net Production (mboe) (1) - - - - - - - 2,458 5,652 3,837 1,569 388 -

Net Revenue (1) - - - - - - - 145,534 340,945 215,875 84,873 20,669 -

Net Opex (1) - - - - - - - (28,070) (66,442) (50,121) (25,181) (8,442) -

Net Capex (1) - - - - - - (148,718) (80,771) - - - - -

Total Net Field Cash Flows - - - - - - (148,718) 36,692 274,503 165,754 59,692 12,227 -

Discount Period - 0.25 0.50 0.75 1.38 2.38 3.38 4.37 5.38 6.38 7.38 8.37 9.38

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.0% - - - - - - (111,156) 25,160 172,648 95,643 31,599 5,938 -

01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 01/01/2038 01/01/2039 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043

31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 31/12/2039 31/12/2040 31/12/2041 31/12/2042 31/12/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) - - - - - - - - - - - - - -

NGL (mbbl) - - - - - - - - - - - - - -

Gas (mboe) - - - - - - - - - - - - - -

Total Net Production (mboe) (1) - - - - - - - - - - - - - -

Net Revenue (1) - - - - - - - - - - - - - -

Net Opex (1) - - - - - - - - - - - - - -

Net Capex (1) - - - - - - - - - - - - - -

Total Net Field Cash Flows - - - - - - - - - - - - - -

Discount Period 10.38 11.38 12.37 13.38 14.38 15.38 16.37 17.38 18.38 19.38 20.37 21.38 22.38 23.38

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.0% - - - - - - - - - - - - - -

Pre-Tax Field NPV 219,833

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 131,900

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 9.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Analysis

Valuation Date: December 31, 2019

GSA Field Cash Flows: Courageous
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 01/01/2029

31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029

Courageous Notes: Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) - - - - - - - 419 1,252 658 241 89 34

NGL (mbbl) - - - - - - - 37 160 168 131 103 81

Gas (mboe) - - - - - - - 166 722 756 592 464 363

Total Net Production (mboe) (1) - - - - - - - 622 2,134 1,582 965 656 478

Net Revenue (1) - - - - - - - 38,896 130,575 88,921 49,501 31,324 21,961

Net Opex (1) - - - - - - - (7,114) (24,924) (19,606) (12,795) (9,240) (9,600)

Net Capex (1) - - - - - - (55,769) (24,379) - - - - -

Total Net Field Cash Flows - - - - - - (55,769) 7,403 105,651 69,315 36,706 22,084 12,361

Discount Period - 0.25 0.50 0.75 1.38 2.38 3.38 4.37 5.38 6.38 7.38 8.37 9.38

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.0% - - - - - - (41,683) 5,076 66,449 39,996 19,431 10,725 5,506

01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 01/01/2038 01/01/2039 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043

31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 31/12/2039 31/12/2040 31/12/2041 31/12/2042 31/12/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 13 5 - - - - - - - - - - - -

NGL (mbbl) 63 42 - - - - - - - - - - - -

Gas (mboe) 284 189 - - - - - - - - - - - -

Total Net Production (mboe) (1) 361 236 - - - - - - - - - - - -

Net Revenue (1) 16,385 10,762 - - - - - - - - - - - -

Net Opex (1) (11,680) (10,103) (0) - - - - - - - - - - -

Net Capex (1) - - - - - - - - - - - - - -

Total Net Field Cash Flows 4,705 658 (0) - - - - - - - - - - -

Discount Period 10.38 11.38 12.37 13.38 14.38 15.38 16.37 17.38 18.38 19.38 20.37 21.38 22.38 23.38

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.0% 1,923 247 (0) - - - - - - - - - - -

Pre-Tax Field NPV 107,670

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 64,602

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%
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Ithaca Energy Ltd. Goodwill Impairment Analysis

Valuation Date: December 31, 2019

Weighted Average Cost of Capital

Currency in Local Thousands (Unless otherwise noted)

Assumptions and Sources Formulas

Valuation Date 31-Dec-19 Unlevered Beta = Beta (Observed) / [1 + D/E ( 1 - ti )]

Risk-Free Rate (Rf) 3.0% D&P Normalised Risk Free Rate Relevered Beta = Unlevered Beta * [ 1 + D/E ( 1 - tt )]

Pretax Required Rate on Debt Capital (i) 6.6% Normalised USD BB rated bond Industry Average D/E = (Debt/Capital) / (Equity/Capital)

Equity Risk Premium (Rp) 5.0% D&P Normalised EMRP

Small Stock Premium (Ssp) 1.42% Duff & Phelps 2020 Handbook, Micro Cap Relevered Beta Analysis

Effective Tax Rate - Target (tt) 30.0% Target Tax Rate

Beta (Relevered) (β) 1.54 Industry Median Beta (Unlevered) 1.05

Debt / Capital (D) (6) 40.0% Industry Characteristics and Expected Leverage Industry D/E 66.7%

Equity / Capital (E) 60.0% Industry Characteristics and Expected Leverage Effective Tax Rate - Target (tt) 30.0%

Alpha (α) 0.0% Company Characteristics Beta (Relevered) 1.54

Comparable Company Analysis

Company Ticker

S&P Credit 

Rating

Beta 

(Predicted) 

(1)

Book Value of 

Debt (2) Share Price

Number of 

Common Shares 

Outstanding

Market Value of 

Equity

Minority 

Interest 

(Equity) Total Capital Debt/Equity Debt/Capital

Individual 

Country Tax 

Rate (3)

Beta 

(Unlevered) 

(5)

Cairn Energy PLC LSE:CNE NR 1.76 394 2.05 581 1,190 - 1,584 33.1% 24.9% 40.0% 1.47

Premier Oil plc LSE:PMO NR 2.30 3,260 0.98 830 815 - 4,074 400.1% 80.0% 40.0% 0.68

Aker BP ASA OB:AKERBP BBB- 1.76 3,326 288.00 360 103,563 - 106,888 3.2% 3.1% 78.0% 1.75

Lundin Petroleum AB (publ) OM:LUPE NR 1.72 4,031 318.30 284 90,414 - 94,444 4.5% 4.3% 78.0% 1.70

Delek Group Ltd. TASE:DLEKG NR 1.31 24,357 524.90 12 6,163 6,981 37,501 185.3% 65.0% 27.9% 0.56

Equinor ASA OB:EQNR AA- 1.29 28,776 175.50 3,299 578,978 16 607,770 5.0% 4.7% 78.0% 1.28

Selected 40.0% 1.05

Weighted Average Rate of Return - Capital Asset Pricing Model WACC Sensitivity Table

Required

Return Weighting WACC Beta (Relevered) 1.24 1.34 1.54 1.74 1.84

WACC 8.0% 9.0% 9.0% 10.0% 10.0%

Debt 4.6% x 40.0% 1.8%

Equity 12.1% x 60.0% 7.3%

Weighted Average Cost of Capital 9.1%

Weighted Average Cost of Capital (rounded) 9.0%

Notes:

(1) BARRA Betas as at December 2019.

(2) Debt includes short term and long term interest-bearing debt plus capital leases and preferred stock.

(3) Estimated effective tax rate for exploration and production companies.

(4) Small Stock Premium per D&P Valuation Handbook 2020.

(5) Premier Oil, Aker BP ASA and Lundin Petroleum have been given less weighting in our determination of the unlevered beta.

(6) The selected leverage is based on our assumption of a market participant target leverage structure.
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Ithaca Energy Ltd. Goodwill Impairment Analysis

Valuation Date: December 31, 2019

Commodity Price Forecast

Currency in USD per bbl

Firm (1) As of 2020 2021 2022 2023

Citigroup Inc 31-Dec-19 59.0 50.0 n/a n/a

MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA 30-Dec-19 59.0 n/a n/a n/a

Fitch Solutions 20-Dec-19 62.0 58.0 n/a n/a

Raymond James Financial Inc 18-Dec-19 70.0 80.0 75.0 75.0

Westpac Banking Corp 17-Dec-19 65.0 57.0 53.0 58.3

Intesa Sanpaolo SpA 17-Dec-19 63.5 60.0 55.0 58.0

Commerzbank AG 13-Dec-19 60.0 60.0 n/a n/a

ABN AMRO Bank NV 12-Dec-19 58.0 63.0 n/a n/a

CIBC 10-Dec-19 65.0 n/a n/a n/a

Sanford C Bernstein & Co Inc 10-Dec-19 68.0 71.0 71.0 74.0

Emirates NBD PJSC 28-Nov-19 57.1 59.2 n/a n/a

BNP Paribas SA 21-Nov-19 58.0 n/a n/a n/a

Capital Economics Ltd 04-Nov-19 60.0 71.0 n/a n/a

Rabobank International 24-Oct-19 73.0 72.5 71.6 71.5

Bank of Nova Scotia/The 08-Oct-19 59.0 65.0 65.0 n/a

MUFG Bank 01-Oct-19 59.4 63.5 65.0 n/a

Market Risk Advisory Co Ltd 01-Oct-19 61.8 63.5 65.0 66.0

Max 73.0 80.0 75.0 75.0

Median 60.0 63.3 65.0 68.7

Average 62.2 63.8 65.1 67.1

Min 57.1 50.0 53.0 58.0

Brent Futures (2) 52.8 59.4 57.3 56.7

Management Nominal Price (3) 60.9 62.8 66.1 70.6

Notes:

(1) Source: Bloomberg, Brent Forecasts from 01/10/2019 to 31/12/2019.

(2) Source: S&P Capital IQ, Brent Futures as at 31/12/2019.

(3) Source: Ithaca Provided Financial Model.
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Ithaca Energy Ltd. Goodwill Impairment Analysis

Valuation Date: December 31, 2019

Management Price Forecast

Currency in USD per bbl

Year $/bbl

2019 65.0

2020 60.9

2021 62.8

2022 66.1

2023 70.6

2024 72.9

2025 75.4

2026 77.8

2027 81.5

2028 84.7

2029 88.3

2030 91.4

2031 94.3

2032 97.2

2033 100.9

2034 104.7

2035 107.6

2036 111.3

2037 113.3

2038 115.4

2039 117.8

Notes:

(1) Source: Management Provided Forecasts.
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  דוח רואה החשבון המבקר
  

  לבעלי המניות של קבוצת דלק בע"מ
  

  
 2018-ו 2019בדצמבר,  31החברה) לימים  - המאוחדים המצורפים של קבוצת דלק בע"מ (להלן  הדוחותביקרנו את 

משלוש השנים הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת או ואת הדוחות המאוחדים על רווח 
דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  .2019בדצמבר,  31בתקופה שהסתיימה ביום 

  אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
  
  

מכלל  8%-כו 2%-כלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים 
- כו, 15%-כ, 1%- כ, בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות 2018- ו 2019בדצמבר,  31הנכסים המאוחדים לימים 

, בהתאמה. כמו כן, לא ביקרנו 2017-ו 2018, 2019בדצמבר,  31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  11%
מליוני  235 את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של

החברות הנ"ל  בתוצאות, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה 2018-ו 2019בדצמבר,  31לימים מליוני ש"ח  1,099- ש"ח ו
לשנים שהסתיימו בימים  מליוני ש"ח 23-ו מליוני ש"ח 81-כולרווח בסך של מליוני ש"ח,  19- של כלהפסד בסך הסתכם 

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים 2017-ו 2018, 2019בדצמבר,  31
ותן חברות, מבוססת על דוחות שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין א

  רואי החשבון האחרים.
  
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג 1973- פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

 ל ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיותמידה סבירה ש
 התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים

ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות 
  אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
  

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן 
-ו 2019בדצמבר,  31רות המאוחדות שלה לימים נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחב

משלוש השנים בתקופה שהסתיימה לכל אחת ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן  2018
) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים IFRS(בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2019בדצמבר,  31ביום 

  .2010- שנתיים), התש"ע
  
  

ב' בדבר משבר הקורונה והירידה 1בבאור  מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור
  ג' לרבות בדבר: 1המשמעותית ביותר במחירי הנפט והגז בעולם שארעו לאחר תאריך המאזן וכן לאמור בבאור 

  

 הון המיוחס לבעלי המניות החברה;ירידה משמעותית שחלה לאחר תאריך המאזן בשווי נכסי הקבוצה ו 
  אי עמידה באמות מידה פיננסיות לאחר תאריך המאזן בקשר עם התחייבויות פיננסיות ודרישות לפרעון

 ופניות החברה לבית המשפט בקשר לכך;מסוימות מיידי של התחייבויות 
 שלא יחולו ככל  ,חשש ממשי לאי עמידה עתידית בספי הון שנקבעו בשטרי הנאמנות של אגרות חוב

 ;שינויים חיוביים משמעותיים, כגון עלייה משמעותית במחירי הגז והנפט
 ,הורדות דירוג של אגרות חוב החברה שחלו לאחר תאריך המאזן ועמדת החברה בנושא; וכן 
 .גרעון בהון החוזר של החברה וצרכי המזומנים שלה ושל חברות המטה 
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ג' תוכניות החברה לפרעון התחייבויותיה והתחייבויות חברות המטה במועדן נשענות על 1כמפורט בבאור 
החוב ומוסדות  מימוש נכסים והשקעות, קבלת דיבידנדים מחברות בנות ועל הגעה להסכמות עם בעלי אגרות

) ובמקביל החברה Standstillפיננסיים במסגרתן, בין היתר, לא יועמדו ההתחייבויות כלפיהם לפרעון מיידי (
  . תוך עדכון תנאי ההסכמים עימםתעמיד להם בטחונות נוספים 

הנהלת החברה מנהלת משאים ומתנים עם בעלי אגרות החוב והמוסדות הפיננסיים ולהערכתה תוכל להגיע 
  הסכמות כאמור, אולם למועד אישור הדוחות הכספיים, הסכמות כאמור טרם גובשו. ל
  
  

 דיבידנדים וקבלתנכסים  במימוש, היתר בין, תלויהבשליטתה הבלעדית ו ההחברה אינ תוכניותהשלמת 
 נכון כאמורהסכמות מחייבות עם מחזיקי אגרות החוב ומוסדות פיננסיים אשר  בגיבוש ובפרט בנותמחברות 

אלו, ביחד עם גורמים נוספים המנויים בבאור הנ"ל,  גורמים .וטרם גובש הכספיים הדוחות אישורלמועד 
התאמות לגבי  לא נכללו בדוחות הכספייםמעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. 

  .כל להמשיך ולפעול כעסק חיערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תו
  
  

א' לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר תביעות 24בבאור כמו כן, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור 
   שהוגשו כנגד חברות הקבוצה.

  
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה  911ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 
, והדוח שלנו מיום 2019בדצמבר,  31בי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום פנימית על דיווח כספי", רכי

  כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי. 2020, במאי 2
  

  
  
  

  
  
  

  
קוסט פורר גבאי את קסירראביב,-תל

 רואי חשבון 2020, במאי 2 
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  דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קבוצת דלק בע"מ
  כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של ביקורת בדבר

  ערך ניירות תקנותלב'(ג) 9 לסעיף בהתאם
  1970- "להתש ,)ומיידיים תקופתיים(דוחות 

  
  
  

 31ם והחברה) לי - ביחדבע"מ וחברות בנות (להלן  דלק קבוצתשל  כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי ביקרנו
 לקיום אחראים החברה של וההנהלה הדירקטוריון. הבאה בפסקה כמוסבר נקבעו אלה בקרה רכיבי. 2019בדצמבר, 

על דיווח כספי המצורפת  פנימית בקרה רכיבי של האפקטיביות את ולהערכתם כספי דיווח על אפקטיבית פנימית בקרה
לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס 

  על ביקורתנו. 
  
  

 חשבון רואי לשכת של 911(ישראל)  ביקורת לתקן בהתאם נקבעו שבוקרו כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי
) 1: (הינם אלה רכיבים. )911 )(ישראל ביקורתתקן  -" (להלן כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של יקורת"ב בישראל
) 2; (מידע מערכות של כלליות ובקרות כספי דיווח של והסגירה העריכה תהליך על בקרות לרבות, הארגון ברמת בקרות
 בדוחות מאוד המהותיים התהליכים; בחברה החוב ניהול תהליך) 3; (בחברה הערך ניירות ותיק המזומן ניהול תהליך

) השקעה 6( ;ומלאי רכש מעגלי) 5; (ההכנסות מעגל) 4: (הינם המהותיות מהחברות בחלק מנוהלים אשר המאוחדים
  .)המבוקרים הבקרה רכיבי - אלה יחד מכונים להלן (כל  בחיפושי והפקה של נפט וגז;

  
  

ולבצעה  הביקורתפי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את - . על911) ל(ישראביקורת  לתקןערכנו את ביקורתנו בהתאם 
במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן 
אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה 

הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות  המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי
התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם 

כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים,  חשבנוביצוע נהלים אחרים כאלה ש
נימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי להבדיל מבקרה פ

הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה 
 מספקת שביקורתנו סבורים אנו שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה.

  .לעיל המתואר בהקשר דעתנו לחוות נאות בסיס
  
  
 או למנוע שלא עשויים, בפרט מתוכה ורכיבים, בכלל כספי דיווח על פנימית בקרה, מובנות מגבלות בשל

 חשופה כלשהי נוכחית אפקטיביות הערכת בסיס על העתיד לגבי מסקנות הסקת, כן כמו. מוטעית הצגה לגלות
 הנהלים או המדיניות של הקיום שמידת או בנסיבות שינויים בגלל מתאימות לבלתי תהפוכנה שבקרות לסיכון
  .לרעה תשתנה
  
  

שמצוין בהערכת האפקטיביות של הדירקטוריון וההנהלה, אותה הערכה אינה מתייחסת לרכיבי בקרה פנימית  כפי
, ואשר נכסיה והכנסותיה הכלולים 2019 ,בנובמבר 8אשר נרכשה ביום  Chevron North Sea Limited - על דיווח כספי ב
 2019בדצמבר  31, בהתאמה, מכלל הנכסים וההכנסות בדוחות הכספיים המאוחדים ליום 7%-וכ 18%-באיחוד מהווים כ

 - כספי בולשנה שהסתיימה באותו תאריך. בהתאם לכך, ביקורתנו לא התייחסה גם היא לרכיבי בקרה פנימית על דיווח 
Chevron North Sea Limited.  

  
בדצמבר,  31, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום לדעתנו

2019 .  
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 31 לימים החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות את, בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם, גם ביקרנו
, במאי 2 מיום, שלנו והדוח 2019בדצמבר,  31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת ולכל 2018- ו 2019בדצמבר, 

 האחרים החשבון רואי דוחות ועל ביקורתנו על בהתבסס כספיים דוחות אותם על מסויגת בלתי דעת חוות כלל, 2020
  בדבר: לב תשומת הפניית וכן

  

  משבר הקורונה והירידה המשמעותית ביותר במחירי הנפט והגז בעולם שארעו לאחר תאריך המאזן וכן
  ג' לרבות בדבר: 1לאמור בבאור 

 ס לבעלי המניות החברה;ירידה משמעותית שחלה לאחר תאריך המאזן בשווי נכסי הקבוצה והון המיוח 
  אי עמידה באמות מידה פיננסיות לאחר תאריך המאזן בקשר עם התחייבויות פיננסיות ודרישות לפרעון מיידי

 ופניות החברה לבית המשפט בקשר לכך;מסוימות של התחייבויות 
 שינויים  , ככל שלא יחולוחשש ממשי לאי עמידה עתידית בספי הון שנקבעו בשטרי הנאמנות של אגרות חוב

 ;חיוביים משמעותיים, כגון עלייה משמעותית במחירי הגז והנפט
 ,הורדות דירוג של אגרות חוב החברה שחלו לאחר תאריך המאזן ועמדת החברה בנושא; וכן 
 .גרעון בהון החוזר של החברה וצרכי המזומנים שלה ושל חברות המטה 
  

והתחייבויות חברות במועדן נשענות על מימוש נכסים  ג' תוכניות החברה לפרעון התחייבויותיה1כמפורט בבאור 
והשקעות, קבלת דיבידנדים מחברות בנות ועל הגעה להסכמות עם בעלי אגרות החוב ומוסדות פיננסיים 

) ובמקביל החברה תעמיד להם Standstillבמסגרתן, בין היתר, לא יועמדו ההתחייבויות כלפיהם לפרעון מיידי (
  עימם.  כון תנאי ההסכמיםעדבטחונות נוספים תוך 

הנהלת החברה מנהלת משאים ומתנים עם בעלי אגרות החוב והמוסדות הפיננסיים ולהערכתה תוכל להגיע 
  להסכמות כאמור, אולם למועד אישור הדוחות הכספיים, הסכמות כאמור טרם גובשו. 

  
  

סים וקבלת דיבידנדים מחברות תוכניות החברה אינה בשליטתה הבלעדית ותלויה, בין היתר, במימוש נכהשלמת 
בנות ובפרט בגיבוש הסכמות מחייבות עם מחזיקי אגרות החוב ומוסדות פיננסיים אשר כאמור נכון למועד אישור 

אלו, ביחד עם גורמים נוספים המנויים בבאור הנ"ל, מעוררים ספקות  הדוחות הכספיים טרם גובשו. גורמים
התאמות לגבי ערכי הנכסים  לא נכללו בדוחות הכספייםסק חי. משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כע

  .וההתחייבויות וסיווגם, שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי
  
  

  .הקבוצה חברות נגד שהוגשו תביעות בדבר המאוחדים הכספיים לדוחות א'24 בבאור לאמורובנוסף, 
  
  
  
  
  
  
  
  

 גבאי את קסיררקוסט פורר  אביב,-תל
 רואי חשבון 2020במאי,  2 

  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר
  א',144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב - תל
 

  +972-3-6232525טל.   
  972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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  מאזנים מאוחדים

 
  

  בדצמבר 31ליום 
2019  2018  

  מליוני ש"ח  באור

  נכסים שוטפים

  1,486  1,517  3  מזומנים ושווי מזומנים

  819  786  4  השקעות לזמן קצר

  1,871  1,894  5  לקוחות

  584  514  6  חובה חייבים ויתרות

  410  83  מסים שוטפים לקבל

  94  213  ו'10  נגזרים פיננסיים

  302  477  7  מלאי

5,484  5,566  

  90,798  -  10  מוחזקים למכירהנכסים 

5,484  96,364  

      נכסים לא שוטפים

  2,136  3,667  8  הלוואות, פקדונות וחייבים לזמן ארוך

  110  675  9  אחרים נכסים פיננסיים

  1,053  492  10  כלולותהשקעות בחברות 

  406  432  11  נדל"ן להשקעה

  -  910  22  נכסי זכויות שימוש

  52  182  ו'10  נגזרים פיננסיים

  20,844  27,687  12  , נטונפט וגזנכסי השקעות בחיפושים והפקה של 

  2,179  2,129  13  רכוש קבוע, נטו 

  1,479  4,174  14  מוניטין

  5  7  14  אחרים, נטונכסים בלתי מוחשיים 

  2,424  1,124  ה'32  מסים נדחים

41,479  30,688  

46,963  127,052  
  
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספח הבאורים המצורפים 
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 מאזנים מאוחדים
  

  בדצמבר 31ליום 
2019  2018  

  מליוני ש"ח  באור

  התחייבויות שוטפות

  2,606  5,006  15  מתאגידים בנקאיים ומאחריםוחלויות שוטפות אשראי 
  1,193  1,246  16  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  1,533  1,439  17  זכאים ויתרות זכות
  -  147    ת בגין חכירהיוחלויות שוטפות של התחייבו

  51  497  מסים שוטפים לשלם

  -  202  ו'10  נגזרים פיננסיים

8,537  5,383  

  85,461  -  10  המוחזקים למכירה לנכסים המיוחסות התחייבויות

    8,537  90,844  

        

      התחייבויות לא שוטפות

  8,707  12,091  18  הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים
  10,492  9,821  19  אגרות חוב 
  689  865  19   להמרהניתנות והתחייבות האגרות חוב 

  9  11  21  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  -  771  22  ת בגין חכירהיוהתחייבו

  -  35  ו'10  נגזרים פיננסיים
  2,006  5,333  23  הפרשות והתחייבויות אחרות

  2,035  1,922  ה'32  מסים נדחים

30,849  23,938  

      26  הון

  13  13  הון מניות
  1,910  1,919  פרמיה על מניות

  27  18    תקבולים בגין אופציית המרה
  3,403  3,382  יתרת רווח

  )20(  )653(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ  
  )324(  )289(  מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטההון קרן 

  99  )3(  קרנות אחרות
  )143(  )254(  מניות אוצר

  4,965  4,133  החברה מניות לבעלי המיוחס הון"כ סה

  7,305  3,444  שליטהזכויות שאינן מקנות 

  12,270  7,577  סה"כ הון

46,963  127,052  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספח הבאורים המצורפים 
  
  

     2020, במאי 2
 ברק משרקי  עידן וולסגבריאל לסט תאריך אישור הדוחות הכספיים

 משנה למנכ"ל  מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון  
 ומנהל כספים ראשי
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 הפסדאו רווח מאוחדים על דוחות 
  
  

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש
2019  2018   2017   

  באור
   מליוני ש"ח
  למניה) (הפסד) (למעט נתוני רווח נקי

  6,835  8,128  8,797  ב'34  הכנסות
  4,810  5,870  6,510  27  עלות ההכנסות

  2,025  2,258  2,287  רווח גולמי

  569  543  487  28  הוצאות מכירה, שיווק והפעלת תחנות תדלוק
  186  186  193  29  הוצאות הנהלה וכלליות

חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות תפעוליות, 
   54  93  )39(    נטו

  1,213  16  )825(  30  אחרות, נטו(הוצאות)  הכנסות

  2,537  1,638  743  רווח תפעולי

  374  562  572  31  הכנסות מימון
  )1,191(  )1,284(  )1,318(  31  הוצאות מימון

)3(  916  1,720  

  *)  7  *)  24  14    חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות, נטו

  1,727  940  11  לפני מסים על ההכנסה רווח
  114  )16(  )391(  ו'32  (הטבת מס) מסים על ההכנסה

  1,613  956  402  מפעילויות נמשכות רווח

  *)  825  *)  324  384  10   , נטווות שהופסקוימפעיל רווח

  2,438  1,280  786  נקי  רווח

        מיוחס ל:
  1,216  517  234  בעלי מניות החברה

  1,222  763  552  זכויות שאינן מקנות שליטה

786  1,280  2,438  

למניה המיוחס לבעלי מניות החברה  (הפסד) רווח נקי
        33  (בש"ח)

      

  68.0  49.1  7.3  מפעילויות נמשכות בסיסי רווח
  40.4  )3.3(  12.8  וות שהופסקויבסיסי מפעיל(הפסד)  רווח

  108.4  45.8  20.1  בסיסי רווח

          

  66.1  48.3  7.3  מפעילויות נמשכותרווח מדולל 
  37.6  )3.4(  12.8  ושהופסק תיומפעילו (הפסד) מדולל רווח

  103.7  44.9  20.1  מדולל רווח

          
  
  
  .ז'10ה באור אר -סווג מחדש   *)
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספח הבאורים המצורפים 
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  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  
  
  
  

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש
2019  2018  2017   

  מליוני ש"ח

  2,438  1,280  786  רווח נקי 

        רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס):

        :הפסדאו סכומים שלא יסווגו מחדש לרווח 
הפסד מהשקעה במכשירים הוניים שיועדו למדידה בשווי הוגן דרך רווח 

  -  -  )167(  כולל אחר

  -  24  -  מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעההערכה מחדש בגין מעבר 

  -  24  )167(  סה"כ

        
הפסד בהתקיים תנאים או סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח 

        :ספציפיים

  )50(  -  -  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירההפסד 

  -  1  -  בשווי הוגן דרך רווח כולל אחרבגין נכסים פיננסיים  רווח

  )20(  -  -  הפסד בגין מימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירהאו העברה לרווח 

  17  -  -  הפסד בגין ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה ואהעברה לרווח 

  )35(  158  92  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים(הפסד) רווח 

  -  )68(  )105(  מזומנים תזרימי גידור עסקאות בגין הפסד או לרווח העברה

  20  -  -  זקיפה לנכס המגודר של תוצאות עסקאות גידור תזרים מזומנים

  )947(  817  )969(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
העברה לרווח והפסד בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

  13  33  14  פעילויות חוץ

  )76(  7  )4(  , נטוחברות כלולותהמיוחס לכולל אחר  )הפסדרווח (

  )1,078(  948  )972(  סה"כ

  )1,078(  972  )1,139(  מפעילויות נמשכות סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

  157  )149(  153  , נטוות שהופסקיומפעילו סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

  )921(  823  )986(  אחר כולל(הפסד) סה"כ רווח 

  1,517  2,103  )200(   כולל (הפסד)  סה"כ רווח

        מיוחס ל:

  582  1,129  )501(  בעלי מניות החברה

  935  974  301  זכויות שאינן מקנות שליטה

)200(  2,103  1,517  
  
 
 
 
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספח הבאורים המצורפים 
  
  



  קבוצת דלק בע"מ
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  

  
 
      לבעלי המניות של החברה מיוחס  

הון 
  מניות

פרמיה 
 על
  מניות

 בגין תקבולים
  המרה אופציית

יתרת 
  רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 
   חוץ

קרן 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
   שליטה

קרנות 
  אחרות *)

מניות 
  סה"כ  אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון   שליטה

  "חשמליוני   
  12,270  7,305  4,965  )143(  99  )324(  )20(  3,403  27  1,910  13  2018, בדצמבר 31 ליום יתרה

  השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 
 IFRS 16  1(  -  )1(  -  -  -  -  )1(  -  -  -  2019בינואר,  1ליום(  

  12,269  7,305  4,964  )143(  99  )324(  )20(  3,402  27  1,910  13   2019בינואר,  1יתרה ליום 
  786  552  234  -  -  -  -  234  -  -  -  רווח נקי
  )986( )251(  )735(  -  )102(  -  )633(  -  -  -  -  כולל אחר הפסד

  )200(  **)  301  )501(  -  )102(  -  )633(  234  -  -  -  כולל(הפסד) סה"כ רווח 
  )111(  -  )111(  )111(  -  -  -  -  -  -  -  מניות אוצר רכישת
  )3,539(  )3,539(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ')ה10 (ראה באור מאיחוד יציאה
  -  -  -  -  -  -  -  -  )9(  9  -  המרה אופציית של פקיעה

  35  -  35  -  -  35  -  -  -  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות
  )254(  -  )254(  -  -  -  -  )254(  -  -  -  דיבידנד

  )623(  )623(  -  -  -  -  -  -  -  -  -   דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  7,577  3,444  4,133  )254(   )3(  )289(  )653(  3,382  18  1,919  13  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
  
 גידור עסקאות בגיןיתרה בזכות  וכןמליוני ש"ח  106 -בסך של כ אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי הנמדדיםבגין נכסים פיננסיים (בחובה) קרן הון יתרת כולל בעיקר , 2019בדצמבר  31 ליום  *)

   .מליוני ש"ח 92-כ של בסך מזומנים תזרימי
  
  כולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן:ה הרווחהרכב   *)*
  

  552  רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  71  , נטואחר כולל רווח דרך הוגן בשווי הנמדדיםבגין נכסים פיננסיים  רווח
  )8(  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים הפסד

  )314(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  301  סה"כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
 

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים והנספחהבאורים המצורפים 
   



  קבוצת דלק בע"מ
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  

  
      לבעלי המניות של החברה מיוחס  

הון 
  מניות

פרמיה 
על 
  מניות

תקבולים 
 בגין

אופציית 
   המרה

יתרת 
  רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 
   חוץ

קרן 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
   שליטה

קרנות 
  *)אחרות 

מניות 
  סה"כ  אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון   שליטה

  ש"חמליוני   
                        

  10,735  6,480  4,255  )469(  199  15  )576(  3,122  27  1,924  13  2017הדצמבר,  31יתרה ליום 
השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 

IFRS 9  87  4  83  -  )148(  -  -  231  -  -  -  2018בינואר,  1ליום  
                        

  10,822  6,484  4,338  )469(  51  15  )576(  3,353  27  1,924  13   2018בינואר,  1יתרה ליום 
  1,280  763  517  -  -  -  -  517  -  -  -  רווח נקי

  823 211  612  -  48  -  564  -  -  -  -  כולל אחר רווח
  2,103  **)  974  1,129  -  48  -  564  517  -  -  -  סה"כ רווח כולל

  )39(  -  )39(  )39(  -  -  -  -  -  -  -  רכישת מניות אוצר
  31  -  31  30  -  -  -  -  -  1  -  ביטול מניות אוצר שהוחזקו על ידי תעודות הסל

  320  -  320  335  -  -  -  -  -  )15(  -  הנפקת מניות אוצר אגב הצעת רכש 
  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

  )708(  )236(  )472(  -  -  )464(  )8(  -  -  -  -  במסגרת הצעת רכש חליפין 
  376  251  125  -  -  125  -  -  -  -  -  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהעסקאות עם 

  )467(  -  )467(  -  -  -  -  )467(  -  -  -  דיבידנד
  )168(  )168(  -  -  -  -  -  -  -  -  -   שליטהדיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

  12,270  7,305  4,965  )143(  99  )324(  )20(  3,403  27  1,910  13  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
  
  מליוני ש"ח בגין השקעות מיועדות למימוש. 12- כולל יתרה בזכות בסך של כ 2018בדצמבר,  31ליום  .הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחרבעיקר קרן הון בגין נכסים פיננסיים   *)
  
  כולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן:ה הרווחהרכב   *)*
  

  763  רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  )83(  , נטוכולל אחרהנמדדים בשווי הוגן דרך רווח בגין נכסים פיננסיים  הפסד
  )5(  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים הפסד

  299  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  974  סה"כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים והנספחהבאורים המצורפים 
   



  קבוצת דלק בע"מ
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 
      לבעלי המניות של החברה מיוחס  

הון 
  מניות

פרמיה 
על 
  מניות

 תקבולים בגין
  אופציית המרה

יתרת 
  רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 
   חוץ

קרן 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
   שליטה

קרנות 
  *)אחרות 

מניות 
  סה"כ  אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון   שליטה

  ש"חמליוני   
                        

  11,277  6,665  4,612  )433(  198  170  76  2,644  27  1,917  13   2017בינואר  1יתרה ליום 
  2,438  1,222  1,216  -  -  -  -  1,216  -  -  -  רווח נקי

  )921( )287(  )634(  -  18  -  )652(  -  -  -  -  כולל אחר )הפסדרווח (
  1,517  **)  935  582  -  18  -  )652(  1,216  -  -  -  רווח (הפסד) כולל סה"כ

  )51(  -  )51(  )51(  -  -  -  -  -  -  -  רכישת מניות אוצר
  29  7  22  15  -  -  -  -  -  7  -  הנפקת מניות אוצר

  )738(  -  )738(  -  -  -  -  )738(  -  -  -  דיבידנד
  )1,536(  )1,536(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  237  409  )172(  -  )17(  )155(  -  -  -  -  -  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהעסקאות עם 

  10,735  6,480  4,255  )469(  199  15  )576(  3,122  27  1,924  13  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
  
  מליוני ש"ח בגין השקעות מיועדות למימוש. 184-כולל יתרה בזכות בסך של כ 2017בדצמבר,  31ליום  בעיקר קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה.  *)
  
  כולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן:הרווח ההרכב   *)*
  

  1,222  רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  87  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו רווח
  )7(  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים הפסד

  )367(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  935  סה"כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  

 
  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים והנספחהבאורים המצורפים 

  
  

   



  קבוצת דלק בע"מ
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
  
  

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש
2019  2018  2017   

  מליוני ש"ח

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  2,438  1,280  786  רווח נקי
  )1,217(  )1,416(  4,037  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת (א)

  1,221  )136(  4,823  שוטפת (ששימשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

        

        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  )419(  )399(  )330(  ונכסים בלתי מוחשיים להשקעה"ן נדלרכישת רכוש קבוע, 
  56  25  93  תמורה ממימוש רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה

  2,967  664  160  תמורה ממכירת נכסי נפט וגז
  197  423  113  תמורה ממימוש נכסים פיננסיים, נטו

  34  84  -  הלוואות לחברות כלולות, נטופרעון 
  )307(  578  237  השקעות לזמן קצר, נטו

  )158(  )85(  )188(  השקעה בפקדונות בבנקים לזמן ארוך, נטו
  )2,011(  )3,295(  )3,621(  נפט וגזהשקעה בחיפושים ובנכסי 

  -  63  1,320  שהתקבלו ממימוש השקעות בחברות שאוחדו בעבר (ב)מזומנים 
  )1,829(  )414(  )6,086(  מזומנים ששימשו בגין רכישת שליטה בחברות ופעילויות (ג)

  -  10  750  תמורה ממימוש השקעות בחברות כלולות
  -  -  )21(  מס ששולם בקשר עם מכירת השקעה בחברה כלולה

  )11(  )78(  )427(   כלולותהשקעה בחברות 
  384  128  321  הלוואות לאחרים, נטו פרעון

  )1,097(  )2,296(  )7,679(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

        
  
  
  
  
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. והנספחהבאורים המצורפים 
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  (המשך) דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  
  

  בדצמבר 31 סתיימה ביוםהלשנה ש
2019  2018  2017   

  מליוני ש"ח

   תזרימי מזומנים מפעילות מימון

  122  274  )9(  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים, נטו
  237  )152(  -  זכויות שאינן מקנות שליטהבעלי  עסקאות עם

  2,529  5,461  6,848  קבלת הלוואות לזמן ארוך
  )772(  )716(  )1,966(  פרעון הלוואות לזמן ארוך

  )14(  -  -  תשלומים בגין מימוש עסקאות גידור
  )738(  )467(  )254(  דיבידנד ששולם

  )1,542(  )209(  )498(  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  )51(  )39(  )111(  על ידי שותפות מאוחדת רכישת מניות אוצר

  29  -  -  הנפקה מחדש של מניות אוצר
  -  -  )174(  התחייבות בגין חכירה פרעון

  -  )22(  )35(  ותמורות מותנות אחרותתשלום בגין אופציית מכר 
  1,780  1,282  2,561  (בניכוי הוצאות הנפקה)ואגרות חוב להמרה הנפקת אגרות חוב 

  )2,395(  )3,396(  )1,131(  פרעון אגרות חוב 

  )815(  2,016  5,231  מימון  )ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות (מזומנים נטו 

  )122(  59  )32(  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים של פעילויות חוץ
שינוי ביתרת מזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לפעילות שמוחזקת 

  )560(  486  )2,312(  למכירה

  )1,373(  129  31  עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

  2,730  1,357  1,486  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  1,357  1,486  1,517  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
  
  
  
  
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספח הבאורים המצורפים 
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  (המשך) דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  
  

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש
2019  2018  2017   

  מליוני ש"ח
  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  (א)

  הפסד:או התאמות לסעיפי רווח 
          

  1,060  1,332  2,386  פחת, אזילה, הפחתות וירידת ערך נכסים
  136  21  )442(  מסים נדחים, נטו

  )2(  4  3  בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו )ירידהעלייה (
  25  )26(  33  ערך הלוואות שניתנו, נטו )עלייתירידת (
  )153(  )3(  )262(  ממימוש רכוש קבוע, מקרקעין והשקעות, נטו רווח

  129  233  28  )1של חברות כלולות, נטו ( בתוצאותחלק הקבוצה 

  )1,450(  )97(  3  ממכירת נכסי גז ונפט )רווחהפסד (  

  -  )105(  -  הזדמנותיתבגין רכישה רווח   

  4  -  -  למכירה ניםזמי יםפיננסי יםנכסהפסד מ  
  39  211  )411(  שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים ונגזרים, נטו

  21  147  )8(  ערך התחייבויות לזמן ארוך, נטו (ירידת) תעליי
  )79(  )73(  )52(  בהוצאות רכישה נדחות גידול

  3  )1(  2  עלות תשלום מבוסס מניות
  )4,237(  103  )5,803(  פיננסיות של חברות ביטוח, נטושינוי בהשקעות 

המטופלים בשווי הוגן השקעות בניכוי תקבולים ממכירת נכסים פיננסיים 
  )3,606(  )7,179(  )4,376(  בחברות ביטוח, נטו דרך רווח כולל אחר

  7,785  5,624  12,601  גידול בעתודות ותביעות תלויות בחברות ביטוח

  
להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה ונדל"ן להשקעה אחר רכישת נדל"ן 

  )168(  )47(  )199(  בחברות ביטוח
  )403(  )441(  )218(  עלייה בנכסי ביטוח משנה

  )11(  )107(  )47(  , נטון להשקעה"שינוי בשווי נדל  

          

        שינויים בסעיפי נכסים תפעוליים והתחייבויות תפעוליות:

          

  14  121  211  בלקוחותירידה 
  )293(  166  169  ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה

  151  )68(  15  במלאי )עלייהירידה (
  )508(  )396(  15  עלייה בנכסים אחרים, נטו

  21  )488(  164  בהתחייבויות לספקים ולנותני שרותיםעלייה (ירידה) 
  305  )347(  225  בזכאים ויתרות זכות )ירידהעליה (

4,037  )1,416(  )1,217(  

          

  151  180  181  שהתקבלוורווחים לאחר ניכוי דיבידנדים   ) 1(
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  (המשך) דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  
  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש    
    2019  2018  2017   
  מליוני ש"ח    
  שנוספו (שנגרעו) ממימוש השקעות בחברות שאוחדו  מזומנים  )ב(

        בעבר  
  -  10  -  הון חוזר (ללא מזומנים ושווי מזומנים), נטו  
  -  13  -  ארוך לזמן נכסים  
  -  )3(  -  ארוך לזמן התחייבויות  
  -  )11(  )152(  הרכישה בגין וחייבים הלוואה לרוכשים  
  -  36  103,607  למכירה מוחזקים נכסים  
  -  -  )97,967(  למכירה חזקיםומ לנכסים מיוחסות התחייבויות  
  -  17  )30(  תנועה בקרנות הון, נטו  
  -  1  66  השקעה ממימוש רווח  
  -  -  )3,539(  שליטה מקנות שאינן זכויות  
  -  -  )665(  והפסד רווח דרך הוגן בשווי המוצג פיננסי בנכס השקעה  

    1,320  63  -  

        מזומנים שנגרעו בגין רכישת שליטה בחברות ופעילויות  )ג(
  51  )55(  )2(  (ללא מזומנים ושווי מזומנים), נטו הון חוזר  
  )2,310(  )1,022(  )7,554(  השקעות בחיפושים והפקה של נכסי גז ונפט  
  -  -  )39(  נטו, קבוע רכוש  
  )505(  -  -  השקעות בחברות כלולות  
  )29(  -  )705(  נכסים אחרים לזמן ארוך  
  )2,168(  )19(  1,731  עתודה למסים נדחים (נכס מסים נדחים)  
  )744(  -  )2,837(  מוניטין  
  3,876  205  3,358  התחייבויות לא שוטפות  
  -  105  -  רווח בגין רכישה הזדמנותית  
  -  295  -  גריעת השקעה בחברה כלולה  
  -  77  -  תמורה מותנית  
  -  -  )38(  נכסים מיועדים למימוש, נטו  

    )6,086(  )414(  )1,829(  

        פעולות מהותיות שלא במזומן  )ד(

  23  34  9  ונכסים בלתי מוחשיים , נדל"ן להשקעהרכישת רכוש קבוע  

  17  -  -  דיבידנד ורווחים לקבל מחברות כלולות  

  326  584  567  השקעה בנכסי נפט וגז כנגד התחייבות  

  131  53  47  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  לשלםדיבידנד   

  694  -  -  ונפט גז נכסי מכירת בגין תמורה  

  -  83  -  במניות השקעה כנגד תמלוגים לקבלת זכויות מימוש  

  -  -  27  חייבים כנגד תמלוגים לקבלת זכויות מימוש  

  -  320  -  אוצר מניות של מחדש הנפקה כנגד טהישל מקנות שאינן זכויות רכישת  

  -  343  -  מאוחדת שותפות יחידות של מכירת כנגד מאוחדת חברה מניות רכישת  

  
  חלוקת מניות חברה כלולה כדיבידנד בעין לבעלי זכויות שאינן מקנות 

  -  -  147  שליטה  

  -  -  39  מכירת נדל"ן להשקעה כנגד הלוואה שניתנה  

  
במסגרת עסקאות  מניות מימוש נגדהתחייבות לתאגיד בנקאי כ פרעון
  -  -  132  החלף
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  (המשך) דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  
  

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש
2019  2018  2017   

  מליוני ש"ח

          

        מידע נוסף על תזרימי המזומנים  )ה(

        עבור: השנהמזומנים ששולמו במשך 

  1,002  1,016  1,381  ריבית

  903  679  263  מסים

        עבור: השנהמזומנים שהתקבלו במשך 

  639  639  547  ריבית

  205  170  113  דיבידנד

  6  328  509  מסים

          

    )(ג').9ו'(10 באור ראה -  מופסקות מפעילויות המזומנים תזרימי על למידע באשר  )ו(
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  כללי  -: 1באור 
  

הפועלות בעיקר  ויותחברות ושותפ ובניהול בהשקעות עוסקתהחברה)  - קבוצת דלק בע"מ (להלן   .א
דלקים והפעלת ה תחוםחיפושי והפקת נפט וגז בישראל ובחו"ל (בעיקר בים הצפוני),  מיתחוב

בדבר פרטים על מגזרי  34. ראה גם באור התשתיות ובתחום תחנות דלק וחנויות נוחות בישראל
. בעל השליטה שהופסקו משמעותיות ופעילויות שמומשונכסים  בדבר 10 ובאור פעילות של החברה

יצחק (שרון) תשובה המחזיק, בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, באמצעות בחברה הינו מר 
 .מזכויות ההצבעה) 64%-(כ מהונה של החברה 61%-חברות בבעלותו המלאה בכ

  
  ט והגזוירידת מחירי הנפ הקורונה משבר  .ב
  

הראשון של  הרבעוןבמהלך . )COVID-19, התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה (2019בחודש דצמבר 
ארגון הבריאות העולמי , 2020ובמהלך חודש מרס התפשט הוירוס למדינות רבות בעולם  2020שנת 

התפשטות הנגיף גרמה וגורמת למקרי משבר הקורונה).  - הכריז על המגפה כמגפה עולמית (להלן
עולם בעקבות משבר הקורונה ננקטות במדינות רבות בתחלואה ואף תמותה במדינות רבות בעולם. 

מגבלות הולכות וגדלות הכוללות, בין היתר, בידוד אזרחי, מגבלות על תנועה ותחבורה (לרבות 
טיסות), סגירה וצמצום פעילות עסקית ועוד. המשבר והמגבלות הקשורות בו גורמים להאטה 

ברחבי  קי ההוןובשוותנודתיות גדולה משמעותית בפעילות העסקית העולמית ולירידות חדות 
תוצאה מהירידה בפעילות העסקית, חלה ירידה משמעותית בביקוש למוצרי נפט. בנוסף, . כהעולם
באה לידי שחלה "מלחמת מחירים" במחירי הנפט בין ערב הסעודית לרוסיה  2020 מרס חודש במהלך

. תהליכים אלו גרמו לירידות חדות בביקושים לירידהביחס ביטוי בהגדלה בהיקפי ההפקה של הנפט 
סמוך ב עד כי יצוין זה בהקשרי הנפט ואף במחירי הגז הטבעי בחלק ממדינות העולם. ביותר במחיר

 נכון למחירוביחס  60% של בשיעורירד מחיר הנפט מסוג ברנט  הכספייםלמועד אישור הדוחות 
    .2019, בדצמבר 31 ליום

  
למועד שבו ביחס  ביותר נכון למועד אישור הדוחות הכספיים קיימת אי ודאות משמעותיתבנוסף, 

והגז ביחס למחירי הנפט וביחס להמשכו ו/או העמקתו של המשבר הכלכלי הגלובלי ותיבלם המגיפה 
והגז ככל שמחירי הנפט מאחר ועיקר פעילותה של החברה בתחום האנרגיה, העתידיים. הטבעי 
לרעה על תוצאות  עלולה להיות לכך השפעה מהותיתלאורך זמן יישארו ברמתם הנוכחית הטבעי 

תזרימי המזומנים הנובעים הונה,  (הסחירים והלא סחירים) , על שווי נכסיהקבוצההפעילות של ה
ועל יכולתה לגייס , וכן על יכולתה לממש נכסים ועל התמורה הצפויה ממימושם מפעילותה השוטפת

  .גיוסם מקורות מימון נוספים ו/או על עלות
  

בים בלוחות הזמנים של פיתוח פרוייקטים עוד יצוין, כי הימשכות המשבר עלולה לגרום לעיכו
(בעיקר של מאגרי נפט וגז בים הצפוני ובישראל), לפגיעה בתפעול ויכולת הפקה ממאגרים (כתוצאה 
בין היתר מאי זמינותו ו/או בידודו של כח אדם), לצמצום הביקושים בארץ ובעולם למוצרי הקבוצה 

  ה וספקיה. ולפגיעה בחוסנם הכלכלי של לקוחות הקבוצה, שותפי
  

בהקשר זה יצוין, כי לאור המשבר הכלכלי בשווקים הגלובליים והירידה החדה במחירי הנפט והגז 
, חלה ירידה משמעותית ביותר בשוויין הסחיר של מניות 2020במהלך השליש הראשון של שנת 

החברה ושל מניות חברות מוחזקות שלה (כולל יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים שותפות 
דלק קידוחים)), דבר שהוביל להרעה משמעותית במצבה הפיננסי של הקבוצה  - וגבלת (להלן מ

ובמקורותיה הנזילים, בעיקר לנוכח העובדה שחלק ממניות אלו משמש כבטוחה לטובת מסגרות 
  אשראי שהועמדו לקבוצה. ראה סעיף ג' להלן באשר למצבה הכספי של הקבוצה. 
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  (המשך) כללי  -: 1באור 
  

   הקבוצה של הכספי מצבה  ג.
  

  כללי  .1
  

  מליוני ש"ח,  571 -, לחברה (סולו) גרעון בהון החוזר בסך של כ2019בדצמבר,  31ליום
 מליוני ש"ח.  3,053 -ולקבוצה (במאוחד) גרעון בהון החוזר בסך של כ

  
בהקשר זה יצוין כי מלבד האמור ביחס להתחייבויות החברה (סולו), העמידה החברה 
ערבויות מסוימות לתאגידים פיננסיים בקשר עם הלוואות ואשראים שנטלו חברות 

 יצוין כי, בהתאם ללוחות הסילוקין המקוריים, חברות המטה). - בנות מסוימות  (להלן 
מיליארדי  1.5- בסך של כקרן וריבית) של פרעונות (לחברה ולחברות המטה  2020בשנת 

  מיליארדי ש"ח. 2.5-כ 2021ש"ח ובשנת 
  
  מסתכמות סך ההתחייבויות (לזמן קצר וארוך) לגורמים  2019בדצמבר,  31ליום

מממנים (בעיקר בעלי אגרות חוב ומוסדות פיננסיים) של החברה וחברות המטה, לסך 
מיליארד ש"ח ומנגד מסתכמים הנכסים הפיננסיים (בעיקר מזומנים ניירות ערך  9-של כ

 1.3-וחברות המטה לאותו מועד בסך של כסחירים הנמדדים בשווי הוגן) של החברה 
מיליארדי ש"ח. בנוסף, לחברה עסקאות החלף בקשר עם מניות הפניקס אשר 

מיליארד ש"ח וכנגד התחייבות זו עומדים  0.5- ההתחייבות בגינן מסתכמת בסך של כ
מיליארד  0.6- הינו כ 2019 ,בדצמבר 31מניות הפניקס ופקדונות אשר שווים סמוך ליום 

מיליארד ש"ח ומפקדון  0.5-ורכב בעיקר משווי מניות הפניקס המסתכמות בכש"ח (מ
 מיליארד ש"ח).  0.1-בסך של כ

  
 וארוך קצר(לזמן  ההתחייבויות סך מסתכמות הכספיים הדוחות אישור למועד בסמוך (

בעיקר בעלי אגרות חוב ומוסדות פיננסיים) של החברה וחברות ( מממנים לגורמים
מיליארדי ש"ח ומנגד מסתכמים הנכסים הפיננסיים (בעיקר  8-המטה, לסך של כ

מזומנים וניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן) של החברה וחברות המטה לאותו 
מיליארד ש"ח. בנוסף, לחברה עסקאות החלף בקשר עם מניות  0.2-מועד בסך של כ

וכנגד מיליארד ש"ח  0.264-הפניקס אשר ההתחייבות בגינן מסתכמת בסך של כ
התחייבות זו עומדים מניות הפניקס ופקדונות אשר שווים סמוך למועד אישור הדוחות 

מיליארד ש"ח (מורכב בעיקר משווי מניות הפניקס המסתכמות  0.402-הכספיים הינו כ
 מיליארד ש"ח). 0.173-מיליארד ש"ח ומפקדון בסך של כ 0.229-בכ

 
 1.4-בכ, הסתכם סך האשראי מגובה הבטוחות כאמור, 2019בדצמבר,  31 ליוםכן,  כמו 

 דלק של השתתפותיחידות  450,915,789( שוניםש"ח וכנגדו שועבדו בטחונות  מיליארדי
) 52%- (כ החברהומלוא אחזקות  אנרגיה ודלק החברה ידי על המוחזקות קידוחים

 אישור למועד ובסמוךתוח)) כהן פי -(להלן  מבע" וגז נפטבמניות חברת כהן פיתוח 
הגדלת מסגרות האשראי) מסתכם האשראי  או/ו פרעונות, (לאחר הכספיים הדוחות
 דלק של השתתפותיחידות  446,409,126ש"ח וכנגדו שועבדו  מיליארד 0.9- בכהאמור, 
 10,908,313ש"ח (בנוסף, שועבדו  מליוני 100- בסך של כ ופקדון) 38%-(כ קידוחים

בטחונות נוספים במסגרת עסקאות החלף של מניות הפניקס, כחים יחידות דלק קידו
 ו').10ראה באור 

  
  במסגרת הסכמי ההלוואות ושטרי הנאמנות של אגרות החוב  19-ו 18 בבאוריםכמפורט

נקבעו תנאים בהם קמה למלווים ו/או למחזיקי  ,החברה למניות להמרה החוב ואגרות
אגרות החוב זכות להעמדת החובות כלפיהם לפרעון מיידי (לרבות אי עמידה נדרשת 

בדצמבר,  31הפרה צולבת). ליום לבאמות מידה פיננסיות ולרבות זכויות מסוימות 
, עמדה החברה באמות המידה והתנאים, כך שלא קמה למלווים ו/או למחזיקי 2019

 להלן. 2, ראה גם סעיף אגרות החוב לאותו מועד עילה לפרעון מיידי
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  כללי (המשך)  -: 1באור 
  

  (המשך) הקבוצה של הכספי מצבה  ג.
  

  פיננסיות מידה אמות על והשלכות והגז הנפט מחירי ירידת  .2
  

  ,כאמור בסעיף ב' לעיל, לאחר תאריך המאזן, התרחש (וטרם הסתיים) משבר הקורונה
בעקבותיו חלה האטה משמעותית בכלכלה העולמית ובישראל וחלה ירידה אשר 

משמעותית ביותר במחירי הנפט והגז (דבר המשפיע לרעה על תחום הפעילות העיקרי 
  של הקבוצה).

  
  ועד בסמוך למועד אישור הדוחות  2020יצוין כי, בעקבות האמור מתחילת שנת

  הכספיים, חלו האירועים העיקריים הבאים:

 
o ירידה משמעותית בשווי השוק (בבורסה) של מניות החברה ושל התאגידים  חלה

 .(כגון דלק קידוחים) המוחזקים על ידה
o ותלת דו בתשואות(נסחרות  החברה של החוב אגרות בתשואות עליה חלה 

/גיוס מיחזור של אפשרויות על מעשית מבחינה להקשות שעלול דבר) ספרתיות
 ב ואגרות חוב.חו של נוסף

o כי בקשר עם הנפקת אגרות החוב, אגרות חוב להמרה של החברה והלוואה  יצוין
 רצופים רבעונים שני ובמשך, במידה 19-ו 18 בבאוריםממוסד פיננסי כאמור 

 2.6- ו 2.4( מסוימים לספים מתחת יורד ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה,
 20% של משיעור יפחת החברה מניות בעלי של שההון במידה או"ח) ש מיליארדי

תעמוד לבעלי  החברה של(סולו)  הנפרדים הכספיים דוחותיה פי על המאזן מסך
של החוב כלפיהם  מיידי לפרעוןאגרות החוב ולמוסד הפיננסי אפשרות העמדה 

  לאור סעיפי הפרה צולבת).  אחרים(וגם למלווים 
  

המיוחס  בהון הקיטון נאמד, הכספיים הדוחות אישור למועד עד כי יצוין זה בהקשר
בשווי  הכתוצאה ממימוש בפועל של נכסים וכתוצאה מיריד לבעלי מניות החברה

 ,למימוש המיועדים נכסיםובשווי המימוש של  השקעות פיננסיות סחירותהשוק של 
 31מיליארד ש"ח וזאת ביחס להון המיוחס לבעלי מניות החברה ליום  1 -בסך של כ
חשבון הפרשות אפשריות לירידת ערך של נכסים . סכום זה אינו מביא ב2019בדצמבר, 

נוספים (בעיקר נכסי גז ונפט ומוניטין) שעלולות להסתכם בסכומים מהותיים מאוד 
. לפיכך, קיים חשש לאור ירידת מחירי הנפט והגז לאחר תאריך המאזןוזאת בעיקר 

ים ממשי כי החברה לא תעמוד בספים הכמותיים האמורים לעיל ככל שלא יחולו שינוי
  חיוביים משמעותיים כגון עליה משמעותית במחירי הגז והנפט.

 
 התפשטות נגיף הקורונה שהביאה לתנודתיות חדה בשוקי ההון בארץ ובעולם  בעקבות

(בעיקר  הבטוחות של השוק בשוויולירידה החדה במחירי הגז והנפט, חלה ירידה 
דלק מערכות החברה הבת העמידו החברה ו יחידות השתתפות של דלק קידוחים) אותן

. בהתאם להוראות לטובת נותני אשראי שונים דלק אנרגיה)  -(להלן אנרגיה בע"מ 
יחס של שווי הבטוחות מול יתרת החוב כלפי נותני האשראי הירידה ב ,הסכמי המימון

הביאו לכך שבנקודות מסויימות מתחת לשיעורים שנקבעו בהסכמי ההלוואות השונים 
, להעמיד (לשעבד) אנרגיהנדרשו החברה ודלק  2020ן של שנת במהלך השליש הראשו

לטובת נותני ו/או להפקיד מזומן (בהתאם להוראות כל הסכם) בטוחות נוספות 
 לנסות להימנע מהעמדה של האשראי/או כדי לעמוד בדרישות ההסכמים והאשראי 

  בהקשר זה יצוין כי: .מיידי פרעוןל
  
  
  

   



  קבוצת דלק בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-  21  - 
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 שיתרתה 2013זר עוד בשנת  מבנקבקשר עם הלוואה מסוימת אשר הועמדה לדלק אנרגיה   .1
 היו משועבדות באותו מועד ובגינה דולר מיליון 57-בכ , הסתכמה2020במהלך חודש מרס 

 רהזהבנק  טעןמהון דלק קידוחים,  15%-יחידות השתתפות המהוות כ הזרלטובת הבנק 
, קמה דלק קידוחיםשל  היחידות בשערשחלה  חריגה ירידה לאורכי  2020במהלך חודש מרס 

במרס,  15. אי לכך, התקשר הבנק הזר ביום מיידיעילה להעמדת החוב לפירעון (לטענתו) לו 
מהון של קידוחים.  במסגרת הסדר פשרה  12% -בהסכם עם צד שלישי למכירת כ 2020

-בין דלק אנרגיה, הבנק הזר וצד שלישי, רכשה דלק אנרגיה כ 2020במרס,  26שהושלם ביום 
- ון דולר. יתרת המילי 35.8 - ) בתמורה לכ12% - מהון היחידות של דלק קידוחים (מתוך ה 7%
 מהון דלק קידוחים שוחררו חזרה לדלק אנרגיה.  3%
  

 כתוצאהמהון דלק קידוחים.  55% -בכהקבוצה  מחזיקההשלמת הפעולות הנ"ל,  לאחר
 של מניות לבעלי המיוחסמהון דלק קידוחים) צפוי ההון  5%- נטו של כ מימוש( לעיל מהאמור
לפרטים נוספים  "ח.שמליוני  300-בכ 2020לקטון, במהלך הרבעון הראשון של שנת  החברה

   י' לדוחות הכספיים. 10ראה באור 
  

 אשר קידוחים דלק של השתתפות ביחידות המגובה ש"ח מיליון 100 בסך הלוואה עם בקשר  .2
) לדלק אנרגיה ואשר מובטחת בערבות הבנק - תאגיד בנקאי ישראלי (להלן ידי על הועמדה

לאור הירידה שחלה  כי, ולחברה אנרגיה דלק, ל2020 ,במרס 31של החברה, הודיע הבנק ביום 
בערכן של יחידות ההשתתפות ששועבדו לטובתו, מתחת לשווי שנקבע בהסכם ומאחר שלא 
שועבדו לו יחידות השתתפות נוספות בהתאם לתנאי ההלוואה, הוא מבקש להעמיד את 

 שהועמדו לטובתו. תאת הביטחונו מיידי באופןש מרעון מיידי ולמיההלוואה לפ
  
ובו  עדכוןהבנק מכתב  שלח בנקעם ה ודלק אנרגיה הנהלת החברה שניהלושיחות  במסגרת

בטוחות. על מנת למנוע מצב שבו הבנק יממש הפורטו התנאים והדרישות להשהיית מימוש 
את יחידות ההשתתפות ששועבדו לו, שיעבדה דלק אנרגיה לבנק יחידות השתתפות נוספות 

וך יותר מכפי שנקבע בתנאי ההלוואה), וזאת למרות שלעמדת החברה ודלק (בשיעור נמ
אנרגיה בנסיבות המיוחדות של העניין, לאור בין השאר משבר הקורונה, לא קמה לבנק הזכות 

 האמורהשל ההלוואה. לאחר ההשלמה  מיידילדרוש השלמת בטחונות ו/או פירעון 
 -מההון של דלק קידוחים  5.7%-כהבנק יחידות השתתפות המהוות  תלטוב ותמשועבד

  ערב ההשלמה). דלק קידוחיםמהון  4.4%-שותפות מוגבלת (לעומת כ
  

להשלים את הדרישות שדרש  2020, באפריל 30לדלק אנרגיה פרק זמן עד ליום  העמיד הבנק
נכון במכתב השהיית המימוש ובמועד זה אם יתמלאו הדרישות תועמד שוב מסגרת המימון. 

לא עלה בידי החברה להגיע להסכמות עם הבנק שיבטיחו את אי  2020יל באפר 30ליום 
הגישה דלק  2020באפריל  30מימושן של יחידות ההשתתפות המשועבדות. לפיכך, ביום 

אנרגיה בקשה לצו מניעה זמני שיורה לבנק להימנע מלממש בכל דרך שהיא את היחידות 
י לא קמה לו עילה לפרעון מיידי) המשועבדות לטובתו (בין היתר, לאור עמדת החברה כ

  .  2020במאי  5ובמועד זה ניתן צו מניעה כאמור במעמד צד אחד. הדיון בבקשה נקבע ליום 
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  (המשך) כללי  -: 1באור 
  

  (המשך) הקבוצה של הכספי מצבה  ג.
  

בבעלות  זרה בת חברתידי  על נלקחהדולר אשר  מליוני 200-כ עם הלוואה על סך של בקשר  .3
שההלוואה האמורה אינה  העובדהולאור  ו'10 בבאור כמפורט) DKL Energy -להלן ( מלאה

) DNSL - (להלן   Delek North sea Limitedמניות מהון 51%-מגובה בנכסים סחירים (אלא ב
חברה נסחרת), נקבעו בהסכם ההלוואה אירועים  ןשאינ איתקהמניות של חברת  הון ומלוא
שווי סל חברות דומות (כהגדרתן בהסכם ב 20%נפילה של  הכוללים Margin Callמסוג 

כאשר בקרות האירוע כאמור תידרש הלווה להפקיד מזומן  FTSE100 -ההלוואה) או במדד ה
פי הסכם ההלוואה כוללות  על מוקדםבשווי הנפילה כפי שהוגדר בהסכם. עילות לפירעון 

וירידה של   FTSE 100-במדד ה 50%של  הבסל החברות הדומות, יריד 50%ירידה בשווי של 
(פלוס) או מתחת  BBB- וכן ירידה בדירוג של מעלות לחברה ל החברהמניית  ערבש 50%

 Limited Recourseהיא בתנאי  ההלוואה. מהווה עילה לפירעון מחצית מסכום ההלוואה
רה שלא לחברה, כך שלחברה ערבות כלפי המלווה בגין התחייבויות הלווה על הריבית הצבו

 וכן באירועים חריגים של הפרה. Margin Callראשון מסוג  אירועשולמה, על 
  

מספר פעמים אמות מידה  DKL Energyהפרה  2020במהלך השליש הראשון של שנת 
פיננסיות שונות בקשר עם ההלוואה האמורה המקנות לבנק זכות לדרוש פרעון מיידי של חלק 

לפיו סכום הפקדון  תיקון להסכםנחתם עם הבנק  2020ל באפרי 7ו/או כל החוב כלפיו. ביום 
 (יתרת ההלוואה מליוני דולר ישמש לפרעון חלקי של ההלוואה 43.3במזומן שהופקד בסך של 

  . )מליוני דולר 157-בסך של כ נכון למועד אישור הדוחות הכספיים מסתכמת
  

  ג אגרות החוב של מדרוג) את דירו - הורידה מדרוג בע"מ (להלן  2020 ,במרס 23ביום
דרגות) וזאת בשל הערכת מדרוג  14(ירידה של  Cailלדירוג של  A2ilהחברה מדירוג 

ועל  מדרוג של הדרוג דוח על חלקה החברהלכשל פירעון צפוי ברמת וודאות גבוהה. 
הורידה מעלות את דירוג אגרות החוב של החברה  2020 ,באפריל 1ביום  .התוצאה

דרגות) והשארתו ברשימת מעקב עם  4(ירידה של  BBB-il לדירוג של Ailמדירוג של 
השלכות שליליות וזאת בשל נזילות חלשה המתבטאת בפער משמעותי בין המקורות 
לשימושים בטווח הקצר. בעקבות הורדות הדירוג כאמור עלה שיעור הריבית השנתית 

  .1%של חלק מסדרות אגרות החוב בשיעור של 
  

הורדת דירוג על ידי מדרוג כך שהדירוג יהיה נמוך מדירוג  19 בבאור, כאמור בנוסף
BBB -  מהווה עסקים ימי 21 על העולהשל מעלות או דירוג מקביל לו למשך תקופה 
 2020, באפריל 13 ביום כי יצוין זה בהקשר. מיידי לפירעון חוב אגרות להעמדת עילה

"חברה  לשמש תחדל מדרוג וכי עימה ההתקשרות סיום על למדרוג החברה הודיעה
 על מדורגות להיות תמשכנה החברה של חוב אגרותסדרות . יום מאותו בתוקף" מדרגת

 תעודות למחזיקי קמה לא, שקיבלה משפטי יעוץ פי על החברה לעמדת. מעלות ידי
  .האמורה הדירוג הורדת בגין מיידי לפירעון החוב אגרות להעמדת זכות ההתחייבות

  

  ויתרחש אירוע שינוי שליטה במסגרת הסכמי המימון של החברה נקבע כי במידה
(לרבות בעלי אגרות חוב)  לוויםתקום למבחברה (כהגדרת מונח זה בהסכמים השונים) 

מיידי של החוב כלפיהם. בנוסף, במסגרת הסכמי המימון של לפרעון הזכות להעמדה 
מלהיות בעלת השליטה בחברות חברות מוחזקות נקבע כי במקרה בו החברה תחדל 

המוחזקות ו/או שאחזקותיה יירדו מתחת לשיעור מסויים תעמוד למעמידי האשראי 
  מיידי של החוב כלפיהן. לפרעון בחברות המוחזקות הזכות להעמדה 

 
  ,בהמשך לאמור לעיל, בדבר ירידה בשווי השוק של הבטוחות השונות כאמור לעיל

שווי נכסי החברה, הרי שבסמוך למועד אישור הורדות הדרוג והרעה ביחסי חוב ל
הדוחות הכספיים קיימים אירועים אשר עשויים להיחשב כארועי הפרה ביחס לחלק 

מוסדות אלה רואים  .מהתחייבויות החברה וחברות המטה כלפי מוסדות פיננסיים
הודיעו לחברה כי הם שומרים על זכותם  חלקםעצמם כבעלי זכות לפירעון מיידי ו

 את התחייבויות החברה וחברות המטה כלפיהם לפירעון מיידי.  להעמיד



  קבוצת דלק בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-  23  - 

  
  (המשך) כללי  -: 1באור 

  
  (המשך) הקבוצה של הכספי מצבה  ג.

  
  והשקעות נכסים מימוש  .  3
  

  הפרעונות הלא מתוכננים של הלוואות מבנקים להם נדרשה החברה, דלק אנרגיה
מומנו בעיקרם מתוך יתרות המזומנים אשר  ) לעיל,3כאמור בסעיף ג'( וחברות המטה

  .2020היו ברשות החברה נכון לתחילת שנת 
 

  לאור הירידה המשמעותית שחלה ביתרת המזומנים האמורה ולצורך עמידה בפרעונות
) במניות 20%את יתרת אחזקתה ( 2020חוב שוטפים מימשה החברה בחודש מרס 

 באורמליוני ש"ח (ראה  164 - בתמורה לכ )IDE -חברת איי.די.אי. הולדינגס בע"מ (להלן 
בחודש אפריל בנוסף, מליוני ש"ח.  33-ונכס נדל"ן להשקעה בחיפה בסך של כ )ט'10

מליוני  207-מימשה החברה את יתרת אחזקותיה במניות כהן פיתוח בתמורה לכ 2020
 .יד')10(ראה באור ש"ח 

  

 ובכלל זה מכירת החזקתה  נוספים , נמצאת החברה בבחינה של מימוש נכסיםבנוסף)
של  כנגד שיעבוד ספציפי הקבלת הלוואו) ומכירת תמלוגי על כריש בדלק ישראל

   תמלוגי על לויתן.
  
  דיונים עם נציגות מחזיקי אגרות החוב ועם תאגידים בנקאיים  .4

  
  אישרו אסיפות בעלי אגרות החוב של החברה הקמה של  2020במהלך חודש מרס

מם ויועצים משפטיים וכלכליים משותפים לכלל סדרות אגרות נציגות משותפת מטע
החוב וזאת במטרה לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב ולפעול כשלוחם בבדיקת 
מצבה הכספי של החברה, בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי 

בעלת  לצורך הגנה על זכויותיהם ובמגעים ובמהלכים עם החברה ו/או החובאגרות 
 השליטה בה. 

במסגרת זו יצוין כי בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, הנאמנים לאגרות החוב 
הודיעו לחברה כי בכוונתם לכנס אסיפות של מחזיקי אגרות החוב שעל סדר יומן 
החלטה בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ונקיטת הליכים משפטיים, אם 

 הנוגעות, בין היתר, לגיוס הון נוסף לחברה. החברה לא תקבל את דרישותיהם,
  

 מתווה עם מחזיקי אגרות החוב והבנקים להסכמות, הציעה החברהלהגיע  במטרה 
ימנעו צורך בהליכים משפטיים, לרבות  אשר חובותכולל לחיזוק בטוחות ופירעון 

של החוב ו/או מימוש בטוחות. במסגרת עיקרי מתווה שאומץ  מיידיהעמדה לפירעון 
בידי החברה והוצע על ידה לבנקים ולמחזיקי אגרות החוב, תמורת מכירת אחזקותיה 
בדלק ישראל (בשלמות או בחלקים) המתוכננת להתבצע בתקופה הקרובה, תשמש 

על ידי וחררו ). באופן זה ישראטה-לפירעון החוב של החברה ודלק אנרגיה לבנקים (פרו
בשלב  כן במסגרת המתווה,. והבנקים יחידות ההשתתפות המשועבדות לטובתם

לטובת הבנקים המממנים של החברה במישרין ובעקיפין מכירה, תשעבד עד להביניים 
טה להסכמי ההלוואה של כל אחד ואחד אר-החברות את מניות דלק ישראל, וזאת פרו

בטוחות גם במקרה שבו תחול ירידה בשווי , חלף דרישות להשלמת תומהם עם החבר
הבטוחות שניתנו לבנקים. עוד במסגרת המתווה ינתן למחזיקי אגרות החוב שעבוד על 
תמלוגי העל ממאגר לווייתן, מבלי לגרוע מזכות החברה לקבל הלוואה כנגד שעבוד 

למחזיקי אגרות התורניים  תמלוגים אלו, ובלבד שכספי ההלוואה ישמשו לתשלומים
וב לרבות פדיון מוקדם (ללא קנס  פירעון מוקדם). עוד הוצע כי לאחר פירעון חובות הח

הבנקים ושחרור השעבוד הקיים לטובתם על יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים, 
ישועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב יחידות השתתפות בשווי סכום הפירעון לבנקים, 

רת המתווה האמור, גבמסוייתן ככל שקיים. ובמועד זה גם יוסר השעבוד על תמלוגי לו
אישור  ערבש"ח. מליוני  300 -קיבל דירקטוריון החברה החלטה לגיוס הון בהיקף של כ

, קיבל הדירקטוריון החלטה נוספת בעניין גיוס הון לפיה תפעל הדוחות הכספיים
במהלך ש"ח)  מליוני 100(קרי תוספת של  ש"ח במזומן מליוני 400החברה לגיוס הון של 

  . 2020שנת 
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  (המשך) כללי  -: 1באור 
  

  (המשך) הקבוצה של הכספי מצבה  ג.
  
  דיונים עם נציגות מחזיקי אגרות החוב ועם תאגידים בנקאיים  .4

  
דיונים עם הנאמנים  ממשיכה לקיים, החברה ות הכספייםנכון למועד אישור הדוח

שהעמידו לחברה  וכן עם תאגידים בנקאיים והנציגות של מחזיקי אגרות החוב
, לשם גיבוש הסכמות על בסיס המתווה ולחברות המטה מסגרות אשראי והלוואות

הדוחות אישור מועד האמור ולהערכתה תוכל להגיע עימם להסכמות ואולם, ל
 טרם התקבלו הסכמות הבנקים ומחזיקי אגרות החוב.  הכספיים

  
   סיכום  .5

 
 לקבלביכולתן , נשען ומותנה במועדן התחייבויות החברה וחברות המטה פרעוןלעיל  כאמור

לגייס מימון  וביכולתןדיבידנדים בהיקף משמעותי מחברות מוחזקות, ביכולתן לממש נכסים 
בנוסף, נוסף ו/או למחזר חוב קיים תוך שעבוד חלק מנכסיהן ו/או הישענות על שווי נכסיהן. 

מותנה בכך שהמוסדות הפיננסיים ו/או בעלי אגרות החוב פרעון התחייבויות החברה במועדן 
לא יעמידו לפרעון מיידי את התחייבויות החברה וחברות המטה כלפיהן. העמדה לפרעון מיידי 
כאמור עשויה גם להפעיל מנגוני הפרות צולבות הקיימים בחלק מהסכמי ההלוואות ו/או 

ה' במסגרת מכתב 10ור בבאור והתחייבויות החברה כאמ שטרי הנאמנות של אגרות החוב
  . גיבוי למוסדות פיננסיים

 
 תלקבלת דיבידנדים משמעותיים מחברות מוחזקות מתייחס יכולתה של החברהיצוין כי 

(ובמידת הצורך קבלת הסכמה מגופים  איתקהמוקידוחים  מדלקדיבידנדים  לקבלתבעיקר 
 אלוויכולתן של לחברה)  פיננסיים להם משועבדות המניות והיחידות להעברת הדיבידנדים

ו/ואו עמידתן באמות מידה  קיימים חובות למחזר לתןלחלק דיבידנדים מותנה בין היתר, ביכו
לייצר תזרים מזומנים חופשי משמעותי לאחר פעולות מימון דבר התלוי  יכולתןאו ו/ פיננסיות
 עיף ד' להלן., ראה סהטבעי והנפט הגז במחירי משמעותית בעליהלגז טבעי ונפט ו בביקושים

  
, בין היתר, במימוש כאמור לעיל החברה אינה בשליטתה הבלעדית ותלויה תוכניות השלמת

נכסים וקבלת דיבידנדים מחברות בנות ובפרט בגיבוש הסכמות מחייבות עם מחזיקי אגרות 
החוב ומוסדות פיננסיים אשר נכון למועד זה טרם גובשו. גורמים אלו, ביחד עם גורמים 

, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק לעילנוספים המנויים 
וההתחייבויות וסיווגם, שיתכן  התאמות לגבי ערכי הנכסים וחות הכספיים לא נכללוחי. בד

  .ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי
  

 בנות חברות של כספי מצב  .ד
  

    קידוחים דלק  .1
  

  מליוני דולר  457-, לדלק קידוחים גרעון בהון החוזר בסך של כ2019 ,בדצמבר 31ליום
הנובע בעיקר מחלויות שוטפות של התחייבויות לתאגידים מליוני ש"ח)  1,580- (כ

מיליון דולר, העומדות לפירעון  620- בנקאיים ואגרות חוב תמר בונד בהיקף כולל של כ
, של השותפות הכספיים ותדוחה אישורנכון למועד . יצוין כי, 2020בחודש דצמבר 

מיליון  230 - תמר בונד בסך של כ חוב אגרותלשותפות כרית בטחון להבטחת פירעון 
  .דולר

 נדרשת דלק קידוחים הדוחות הכספיים אישורחודשים מתאריך  12בנוסף, בתקופה של 
מיליארד ש"ח) לרבות פרעון  9- (כ מיליארד דולר 2.6- כלפרוע התחייבויות בסך של 

כפי שצוין  ולהשלכותיולמשבר הקורונה  יבות שהועמדו לפיתוח פרויקט לוויתן.התחי
ס כספים לצורך מימון מחדש; לגרום ולעיל עשויים לפגוע ביכולת דלק קידוחים לגי

לפירעון מיידי,  קידוחים דלקאשר יקנו למלווים עילה להעמדת הלוואות  םלאירועי
  תחייבויותיה ועוד. לעמוד בפירעון ה דלק קידוחיםביכולת  לפגוע
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  (המשך) כללי  -: 1באור 
  

 (המשך) בנות חברות של כספי מצב  .ד
  

  (המשך)   קידוחים דלק  .1
  

  נקבעו אירועים המקנים למלווים זכות  דלק קידוחיםיצויין כי, בהסכמי המימון של
 במישרין(הקבוצה במקרה ששיעור החזקות  לרבותלפירעון מיידי,  ת ההלוואותלהעמד

. לפרטים נוספים אודות הסכמי 45%, ירד מתחת לשיעור של בדלק קידוחים), ובעקיפין
  .12ראו באור  דלק קידוחיםהמימון העיקריים של 

בנוסף, להרעה כאמור לעיל במצבה הפיננסי של החברה עלולה להיות השפעה מהותית 
  לרעה על דלק קידוחים ועסקיה. 

 
  הציגה בפני דירקטוריון השותף הכללי את כלל המקורות אשר  דלק קידוחיםהנהלת

על מנת לעמוד בהתחייבויותיה בשנים הקרובות  דלק קידוחיםיהיו עשויים לשמש את 
החזויות מהפרויקטים תמר ולוויתן, תזרים צפוי  דלק קידוחיםובכלל זאת, הכנסות 

מזומנים ופקדונות  כריש", יתרת"-מתמלוגים והחזר הלוואה ממכירת חזקות "תנין" ו
, תכנית לגיוס כספים דלק קידוחיםמיליון דולר, אשר הצטברו בקופת  370 -בסך של כ

בהיקפים משמעותיים באמצעות הנפקת אגרות חוב ו/או באמצעות הלוואה מתאגידים 
פיננסיים, במסגרת המימון מחדש של פרויקט לוויתן, המבוססת על דיונים עם 

למכירת החזקותיה,  דלק קידוחיםוטנציאליים, תוכניות סוכנויות דירוג ומלווים פ
, וכן האפשרות הישירות והעקיפות, בפרויקט תמר בהתאם להוראות מתווה הגז

מיליון  300לגיוס הון בדרך של הצעת זכויות בסך של עד  קידוחים דלקהעומדת בפני 
  דולר.

  
קורות , לאחר שבחן את דוח המשל דלק קידוחיםדירקטוריון השותף הכללי 

, תחת דלק קידוחיםהדוח החזוי) שהציגה לו הנהלת  - והשימושים החזוי (להלן
תרחישים שונים, התרשם כי, בהתבסס על ניסיון העבר, על יכולותיה המוכחות של 

, ההנחות דלק קידוחיםבגיוסי כספים בשנים האחרונות ועל נכסי  דלק קידוחים
בדלק סבור דירקטוריון השותף הכללי הינן סבירות. כן  החזויהעומדות בבסיס הדוח 

תוכל למצוא מקורות מימון אפשריים לצורך פרעון  דלק קידוחים, כי קידוחים
התחייבויותיה ו/או להגיע להסכמות עם המלווים הקיימים בדבר הארכת מועד פרעון 

  ההלוואות, עוד בטרם מועד פרעונן הסופי.
  

על הדוחות הכספיים של דלק  רואי החשבון של דלק קידוחים הפנו בחוות דעתם
 קידוחים את תשומת הלב לאמור בסעיף זה.

  
  איתקה  .2

 
מליוני ש"ח. בהמשך לאמור לעיל,  310- , לאיתקה גרעון בהון חוזר של כ2019בדצמבר,  31ליום 

למשבר הקורונה ולירידה במחירי הנפט והגז עלולה להיות השפעת מהותית על תוצאות 
ונזילותה. הנהלת איתקה עוקבת באופן שוטף אחר המשבר  פעילות איתקה ושווי נכסיה

וההתפתחויות בשווקים ונוקטת בצעדים ובגיבוש תוכניות בכדי לצמצם במידת האפשר את 
  השלכות כאמור. 

 
במסגרת זו, ננקטו, בין היתר, פעולות לבידוד והפרדה של צוותי עבודה לרמה המינימלית 

מליוני דולר וצמצום עלויות  130-בסך של כ 2020הנדרשת, צמצום השקעות הוניות בשנת 
התפעול וההפקה בהיקף של עשרות מליוני דולר. עוד יצוין כי לאיתקה עסקאות גידור על 

ו'). להערכת הנהלת 10בהיקף משמעותי (ראה באור  2020-2022מחירי הנפט והגז לשנים 
יותיה במועדן. איתקה, איתקה תוכל להמשיך בפעילותה המתוכננת ולפרוע את התחייבו

 .14-ו 12ו', 10לפרטים נוספים בדבר איתקה ראה באורים 
 

   



  קבוצת דלק בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-  26  - 

  
  

  (המשך) כללי  -: 1באור 
  

 (המשך) בנות חברות של כספי מצב  .ד
  

  דלק ישראל   .3
  

מליוני ש"ח, הנובע  650 - לדלק ישראל גרעון בהון החוזר בסך של כ 2019בדצמבר,  31ליום 
בעיקר מהתחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר שנלקחו למימון השקעות ארוכות מועד, אשר 

 מועד פרעונן יחול בשנה הקרובה. 
שוטפת, להערכת הנהלת דלק ישראל, בהתבסס, בין היתר, על תזרים המזומנים מפעילות 

מסגרות אשראי קיימות ופנויות ונכסים שאינם משועבדים בהיקף מהותי ביכולתה להסב 
הלוואות לזמן קצר להלוואות לזמן ארוך או להמשיך ולקבל הלוואות לזמן קצר ו/או לממש 

 נכסים שבבעלותה לצורך המשך מימון השקעותיה ופרעון התחייבויותיה. 
ב' לעיל עלולה להיות השלכה מהותית 1כאמור סעיף בהקשר זה יצוין כי למשבר הקורונה 

לרעה על תוצאות פעולותיה העתידיות של דלק ישראל וזאת בתלות כאמור במשך תקופת 
חלה ירידה מהותית בהיקף  2020המשבר והשלכותיו (יצוין שמהלך השליש הראשון של שנת 

  הפעילות של דלק ישראל).
  

  הגדרות  .ה
  

  - הבדוחות כספיים אל
  

קבוצת דלק בע"מ.- החברה

  
 החברה, החברות והשותפויות המאוחדות שלה. - הקבוצה

  
) ואשרIFRS 10- אשר לחברה שליטה בהן (כהגדרתן ב ושותפויותחברות -חברות מאוחדות

 דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה. 
  

קיים לגביהןחברות ושותפויות אשר לחברה השפעה מהותית בהן או -חברות כלולות
בדוחות מטופלתואשר השקעת החברה בהן  הסכם שליטה משותפת

 השווי המאזני.לפי שיטת הכספיים המאוחדים של החברה 
  

. ראה גם נספחכלולות ושותפויות חברות מאוחדות או חברות כלולות-חברות מוחזקות
 לדוחות הכספיים בדבר חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות.

  
 .2010- כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-בעלי עניין ובעל שליטה

  
  (מתוקן). IAS 24-כהגדרתם ב-צדדים קשורים

     
מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -  מדד

  בישראל.
     

.דולר של ארה"ב- דולר
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  המדיניות החשבונאיתעיקרי   -: 2באור 
  

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  א.
  

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט נדל"ן להשקעה, השקעות פיננסיות, 
והתחייבויות בגין תשלום מבוסס  ומכשירים פיננסיים מסוימים (לרבות נגזרים משובצים) נגזרים

, השקעות המוצגות לפי וכן למעט לשווים ההוגןמניות, אשר נמדדים מדי תקופת דיווח בהתאם 
  .ומסים נדחים שיטת השווי המאזני

  
  הפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.או  החברה בחרה להציג את הדוח על הרווח

  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים

  
  ).IFRSתקני  - דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 

  
כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 

  .שאוחדו, ככל שתקנות אלו חלות על חברות ביטוח 2010-התש"ע
  

  מדיניות חשבונאית עקבית 
  

המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים המאוחדים יושמה באופן עקבי בכל התקופות 
  ט אם נאמר אחרת. , למעהמוצגות

  
  ושיקול דעת הנחות ,אומדנים  ב.

  
וההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי  העיקריים האומדנים מתוארים להלן

הודאות לתאריך המאזן ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים 
  ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:

  
  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  -

  
רכוש קבוע,  לרבותהקבוצה בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך של נכסים לא פיננסיים 

 שיטתנכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר והשקעות המטופלות לפי נכסי גז ונפט, 
השווי המאזני כאשר ישנם סימנים המצביעים על כך שהשווי הפנקסני של נכסים אלה אינו 

בנוסף, הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת  כא' להלן). סעיףבר השבה (ראה 
  לשנה.

  
הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע 
משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים ואף לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים 

  ן.אלה. ראה מידע נוסף בסעיף כא' להל
מוניטין מיוחס החל ממועד הרכישה ליחידה מניבת מזומנים או קבוצת יחידות מניבות 

  הנות מהסינרגיה של הצירוף.ימזומנים אשר חזויות ל
  

(ובבחינת ירידת ערך מוניטין הערך בר ההשבה של נכסי נפט וגז  במדידתבפרט יצוין כי 
ת מסוימות לגבי עלויות להשתמש בהנחו ההנהלה נדרשתהמיוחס לפעילויות בתחום זה) 

(בעיקר אומדן  , כמויות המשאבים במאגרפיתוח, סבירות קיומן של תכניות צפויותוהשקעות 
(ובפרט צפי לגבי מחירים עתידיים של  , מחירי המכירה הצפוייםרזרבות נפט מוכחות וצפויות)

מנת להעריך  , השלכות חוק היטל רווחי נפט, קביעת שיעורי ההיוון וכיוצא בזה, עלנפט וגז)
  את תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים.

  
  שינויים באומדנים שהובאו בחשבון עשויים לשנות מהותית את תוצאות הבחינה כאמור.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) ושיקול דעת הנחות ,אומדנים  ב.

  
  והצפויות ועלויות עתידיות גז המוכחותנפט ואומדן רזרבות   -

  
בקביעת שיעור הפחתת הנכסים  , בין היתר,משמש והצפויותהגז המוכחות הנפט ואומדן רזרבות 

(בהתחשב גם השקעות האשר משמשים את הפעילות במהלך התקופה המדווחת. הפחתת 
קה של הקשורות לגילוי והפבעלויות עתידיות צפויות לצורך הפקת הרזרבות המוכחות והצפויות) 

נעשית בשיטת האזילה, לפיה בכל תקופה חשבונאית מופחתים  וצפויותגז מוכחות נפט ורזרבות 
הנפט הגז שהופקו בפועל מחולק ברזרבות הנפט והנכסים בשיעור הנקבע על פי כמות יחידות 

הגז המוערכת הרזרבות של הנפט והגז המוכחות והצפויות שנותרו על פי הערכות. כמות ו
מדי שנה, בין  ותנקבע , וכן העלויות העתידיות הצפויות,המפיקים בתקופה המדווחתבמאגרים 

היתר, על פי חוות דעת של מומחים חיצוניים להערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז. הערכה של 
על פי העקרונות הנ"ל הינו תהליך וכן העלויות העתידיות הצפויות רזרבות המוכחות והצפויות ה

ות של מומחים שונים עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי. לאור סובייקטיבי והערכ
המתוארים לעיל, השפעה  באומדנים המהותיות של הוצאות ההפחתה יכולה להיות לשינויים
(לרבות בקשר עם בחינת ירידת ערך  מהותית על תוצאות הפעולות והמצב הכספי של הקבוצה

  להלן.  'כראה גם סעיף . נכסי גז ונפט)
  

 סחיר לא פיננסי נכס של הוגן שווי קביעת -
 

 בהתאם נקבע ההוגן השווי במדרג 3 לרמה המסווג סחיר לא פיננסי נכס של ההוגן השווי
 שיעורי לפי המהוונים העתידיים המזומנים תזרימי הערכת פי על כלל בדרך, הערכה לשיטות
 תזרימי באומדן שינויים. דומים סיכון ומאפייני תנאים בעלי פריטים בגין שוטפים היוון

 סיכון, נזילות סיכון כגון סיכונים בהערכת בהתחשב היוון שיעורי ואומדן עתידיים מזומנים
  .אלו נכסים של ההוגן השווי על להשפיע עשויים, ותנודתיות אשראי

  
  שיעור היוון של התחייבות בגין חכירה -

  
בחכירות ולכן לצורך חישוב הקבוצה אינה יכולה לקבוע בנקל את שיעור הריבית הגלומה 

ההתחייבויות בגין חכירה היא משתמשת בשיעור הריבית התוספתי של חברות הקבוצה. 
שיעור הריבית התוספתי שנקבע מהווה את שיעור הריבית שהחברה הרלוונטית הייתה צריכה 
לשלם על הלוואה לתקופה הדומה לתקופת החכירה ועם בטוחה דומה וזאת לשם השגת נכס 

דומה לנכס זכות השימוש הנובע מהחכירה והכל בסביבה כלכלית דומה. במצבים בהם בערך 
אין עסקאות מימון עליהן הקבוצה יכולה להתבסס היא קובעת את שיעור הריבית התוספתי 
בהתאם לסיכון המימוני המיוחס לחברה החוכרת, תקופת החכירה וכן משתנים כלכליים 

נעזרת לעיתים במעריך  ימות בחוזה החכירה. הקבוצהנוספים הנובעים מתנאים ומגבלות הקי
  .שווי חיצוני לצורך קביעת שיעור הריבית התוספתי

  
  נכסי מסים נדחים  -

  
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים, שטרם נוצלו, 

ת בהתאם לשיעור וזא במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם
. נדרש שיקול דעת של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום המס שצפוי לחול על הכנסה חייבת זו

נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה 
בהמשך לאמור לעיל בדבר בחינת ירידת ערך נכסי נפט וגז, בקביעת  ואסטרטגיית תכנון המס.

ההכנסה החייבת הצפויה מפעילויות בנכסים אלו מובאים בחשבון אומדנים למחירי נפט וגז 
עתידיים, עלויות פיתוח סילוק עתידיות, כמות הרזרבות במאגרים ועוד. שינויים באומדנים אלו 

וכן בבאור  ' להלןאראה מידע נוסף בסעיף כעלולים להביא לשינוי מהותי ביתרת המסים הנדחים. 
  ה'.32
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

 
  (המשך) אומדנים, הנחות ושיקול דעת  ב.
  

   מחויבות בגין סילוק נכסים  -
  

ת והערכת הנהלמבוססים על  עיתוי וסכום המשאבים הכלכליים הדרושים לסילוק המחויבות 
ם ונבחנים מדי ת, בין היתר, על הערכות יועצים מקצועייוהמסתמכוחברה מאוחדות שותפות 

  תקופה לצורך בחינת נאותות ההערכות הנ"ל.
  

  תביעות משפטיות  -
  

בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה, הסתמכו 
החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות 

בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב 
שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות 

  תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.
  

לתביעות האמורות, החברה חשופה לטענות/תביעות משפטיות שטרם נטענו/הוגשו,  בנוסף
פרשנות הסכם ו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם. חשיפה זו וזאת, בין היתר, בהתקיים ספק ב

מובאת לידיעת החברה וחברות מוחזקות שלה במספר דרכים, ובין היתר: באמצעות פניות 
לקוחות לגורמים בקבוצה ובמיוחד לממונה על פניות הציבור בקבוצה, באמצעות תלונות 

תביעות (שאינן ייצוגיות) לקוחות ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח, ובאמצעות 
  המוגשות לבית המשפט. 

 
נושאים אלו מובאים לידיעת הנהלת הקבוצה אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים כי 
הטענות עשויות להיות בעלות השלכות רחבות. בהערכת הסיכון הנובע מטענות/תביעות 

טפלים שטרם הוגשו מסתמכות החברות בקבוצה על הערכות פנימיות של הגורמים המ
וההנהלה, המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה, אם 

ביחס להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות  שנצברוככל שתוגש. ההערכה מבוססת על הניסיון 
לגופן. מטבע הדברים, לאור השלב הראשוני בו מצוי ברור הטענה המשפטית, עשויה התוצאה 

  ההערכה שנעשתה בשלב שטרם הוגשה התביעה. בפועל להיות שונה מ
  .א'24 באור ראה נוספים לפרטים

 
  דוחות כספיים מאוחדים  ג.

  
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות 

 זכויות או חשיפה, המושקעת הישות על השפעה כוח יש לחברה כאשרבנות). שליטה מתקיימת 
 כדי שלה בכוח להשתמש היכולת וכן המושקעת בישות ממעורבותה כתוצאה משתנות לתשואות
בחשבון השפעת  מובאת. בבחינת שליטה המושקעת מהישות שינבע התשואות סכום על להשפיע

. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד ממשיות הן אם רקזכויות הצבעה פוטנציאליות 
  בו הופסקה השליטה.השגת השליטה, ועד למועד 

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים מהותיים הנובעים מעסקאות בין חברות 
  הקבוצה בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

  
בדוחות הכספיים המאוחדים הקבוצה מבטלת את השערוך לשווי שוק של ניירות הערך של חברות 

 מאוחדות ואגרות חוב שהונפקו על ידי חברות הקבוצה) (מניות של החברה, של חברותהקבוצה 
שבוצע על ידי חברות ייעודיות העוסקות בהנפקות וניהול של תעודות סל ועל ידי פוליסות משתתפות 

  .ברווחים של חברות ביטוח
  

, לייחוס ניתן שאינו הבנות בחברות ההוןשאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את  זכויות
. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של האם לחברה, בעקיפין או יןבמישר

 מקנות שאינן ולזכויות לחברה מיוחסים אחר כולל רווח של רכיב וכל הפסד או רווחהחברה. 
מכשירים הוניים כגון מניות בכורה ומכשירים דומים שהונפקו על ידי חברות מאוחדות  .שליטה

מוצגים במסגרת סעיף זכויות שאינן מקנות שליטה. במסגרת הקצאת הרווח או הפסד של חברה 
מאוחדת מובאים בחשבון הסדרים לחלוקת רווחים כגון דיבידנדים בגין מניות בכורה צוברות. 

 מקנות שאינן הזכויות יתרת מכך כתוצאה אם גם שליטה מקנות שאינן ויותלזכ מיוחסים הפסדים
  .שלילית הינה הכספי המצב על המאוחד בדוח שליטה

    



  קבוצת דלק בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-  30  - 

 
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
 

  (המשך) דוחות כספיים מאוחדים  ג.
  

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות 
 זכויות או חשיפה, המושקעת הישות על השפעה כוח יש לחברה כאשרבנות). שליטה מתקיימת 

 כדי שלה בכוח להשתמש היכולת וכן המושקעת בישות ממעורבותה כתוצאה משתנות לתשואות
בחשבון השפעת  מובאת. בבחינת שליטה המושקעת מהישות שינבע התשואות סכום על להשפיע

. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד ממשיות הן אם רקזכויות הצבעה פוטנציאליות 
  השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

  
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים מהותיים הנובעים מעסקאות בין חברות 

  בוצה בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.הק
  

בדוחות הכספיים המאוחדים הקבוצה מבטלת את השערוך לשווי שוק של ניירות הערך של חברות 
 (מניות של החברה, של חברות מאוחדות ואגרות חוב שהונפקו על ידי חברות הקבוצה)הקבוצה 

של תעודות סל ועל ידי פוליסות משתתפות  שבוצע על ידי חברות ייעודיות העוסקות בהנפקות וניהול
  .ברווחים של חברות ביטוח

  
, לייחוס ניתן שאינו הבנות בחברות ההוןשאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את  זכויות

. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של האם לחברה, בעקיפין או במישרין
 מקנות שאינן ולזכויות לחברה מיוחסים אחר כולל רווח של רכיב וכל הפסד או רווחהחברה. 
מכשירים הוניים כגון מניות בכורה ומכשירים דומים שהונפקו על ידי חברות מאוחדות  .שליטה

מוצגים במסגרת סעיף זכויות שאינן מקנות שליטה. במסגרת הקצאת הרווח או הפסד של חברה 
וקת רווחים כגון דיבידנדים בגין מניות בכורה צוברות. מאוחדת מובאים בחשבון הסדרים לחל

 מקנות שאינן הזכויות יתרת מכך כתוצאה אם גם שליטה מקנות שאינן לזכויות מיוחסים הפסדים
  .שלילית הינה הכספי המצב על המאוחד בדוח שליטה

  
 כאשרזכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד קיטון או גידול בהון  רכישת

 הסכומים את מחדש מייחסת החברה, אחר כולל ברווח חלקהזכויות שאינן מקנות שליטה כללו 
  . שליטה מקנות שאינן הזכויות לבין החברה של הבעלים בין אחר כולל ברווח שהוכרו המצטברים
 במימוש גם מתחשב אשר בהון קיטון או גידול מוכר, שליטה איבוד ללא, בת בחברה החזקה במימוש

, קיימים אם, אחר כולל ברווח שהוכרו הון בקרנות וכן, קיים אם, הבת החברה בגין וניטיןהמ
  .הבת בחברה ההחזקה בשיעור לירידה בהתאם
  .להון הן אף נזקפות שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות בגין עסקה עלויות

  
בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה, החברה גורעת את הנכסים (לרבות מוניטין) ואת 
ההתחייבויות של החברה הבת; גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות 

 כלשהי השקעה של ההוגן בשווי מכירהשליטה; מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה; 
  .אחר כולל(הפסד)  ברווח לכן קודם שהוכרו הרכיבים את וכן מסווגת מחדש שנותרה

  
הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות 
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

  בדוחות הכספיים של החברה.
  
  

   



  קבוצת דלק בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-  31  - 

 
  

  (המשך) רי המדיניות החשבונאיתעיק  -: 2באור 
 

  (המשך) דוחות כספיים מאוחדים  ג.
  

  עסקאות משותפות
  

 שלפיו, שני צדדים או יותר נוטלים על עצמם פעילות - עסקה משותפת מהווה הסדר חוזי, אשר על
. עסקאות משותפות מסוימות כרוכות לעיתים משותפת בבעלות הנמצא בנכס וגז נפט חיפוש

משותפת על ידי המשתתפים בעסקה בנכס אחד או יותר שהושקעו בעסקה קרובות בפעילות 
  המשותפת.

  
עסקאות בהן לא קיימת דרישה פורמלית להסכמה פה אחד של הצדדים השותפים לעסקה, נראה כי 

. למרות זאת בחינת עסקאות אלה IFRS 11-אינן מקיימות את הגדרה שליטה משותפת בהתאם ל
זכויות כלשהן בנכסים, והעסקאות אינן מתחייבות בהתקשרויות מלמדת כי לעסקאות עצמן אין 

בשם המשתתפים. ההתקשרויות נערכות בין המשתתפים ישירות לבין צד ג'. כל משתתף רשאי 
לשעבד את זכויותיו בנכסים וכל משתתף זכאי להטבות הכלכליות מהעסקה. כפועל יוצא 

  ם לעסקה המשותפת.למשתתפים יש חלק יחסי בנכסים ובהתחייבויות המיוחסי
  

  בדוחותיה הכספיים: הקבוצה מכירה, המשותפות העסקאותבגין זכויות בפעילות 
  

  .המשותפת העסקה שלבחלקה בנכסים   )א
 .עצמה על שנטלהבהתחייבויות כלשהן   )ב
 בחלקה בהתחייבויות כלשהן שהתהוו במשותף בהקשר לעסקה המשותפת.  )ג
  המשותפת בעסקה זכותה בגין לה שהתהוו כלשהן בהכנסות  )ד
  בהוצאות כלשהן שהתהוו לה בגין זכותה בעסקה המשותפת.  )ה

 
  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  .ד

  
  ההצגה ומטבע הפעילות מטבע  )1
  

  ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.הפעילות של החברה ומטבע מטבע 
  

המאזני, מהו מטבע הקבוצה קובעת עבור כל חברה, לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי 
  הפעילות של כל חברה.

  
חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו  שלנכסים והתחייבויות 

מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח. פריטי דוח רווח והפסד מתורגמים לפי שערי 
רווח (הפסד) כולל לחליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים 

  אחר.
  

חברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד -הלוואות בין
הנראה לעין מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, לפיכך הפרשי שער מהלוואות אלו 

  (בניכוי השפעת המס) נזקפים כרווח (הפסד) כולל אחר.
  

מימוש חלקי של פעילות חוץ, תוך איבוד שליטה, הרווח  בעת מימוש פעילות חוץ, או בעת
(הפסד) המצטבר המתייחס לאותה פעילות, שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח או הפסד. 
בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, חלק יחסי של 

  נות שליטה.הסכום שהוכר ברווח הכולל האחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מק
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
 
  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  .ד

  
  עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  )2

  
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד 
העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ 

 אלה למעטמתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין בתאריך המאזן. הפרשי שער, 
, נזקפים לדוח רווח  או הפסד. גידור בעסקאות ןלהו נזקפים או כשירים לנכסים המהוונים

נכסים והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד 
מוצגים לפי שווי הוגן ההעסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ 

  י ההוגן.מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השוו
  

  פריטים כספיים צמודים למדד המחירים לצרכן  )3
  

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינוים במדד המחירים לצרכן בישראל 
מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך  , למעט התחייבות בגין חכירה,המדד) -(להלן 

  מאזן, בהתאם לתנאי ההסכם.
  

  פעוליתקופת המחזור הת  ה.
  

  תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה אינה עולה על שנה. 
  
  שווי מזומנים  ו.

  
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, 
  שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.

  
  ות לזמן קצרפקדונ  .ז

  
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד 

  ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.
  
  מלאי  ח.

  
(למעט מלאי נפט גולמי שוטף שהופק אשר  מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו

. עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי נמדד בהתאם לשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה)
ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים 

    יצוע המכירה. הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לב
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) מלאי  .ח

  
  עלות המלאי נקבעת בעיקר כדלקמן:

  
עלות הדלקים שבמלאי התפעולי נקבעת לפי שיטת "ממוצע   -  דלקים ומוצרי צריכה

 משוקלל רבעוני".
  עלות מלאי מוצרי הצריכה מוערכת על בסיס השיטה הקמעונאית. 

נמדד על פי שוויו ההוגן בניכוי עלויות  גולמימלאי שוטף של נפט   -  גולמי וחומרי עזרמלאי נפט 
נמדד על פי עלותו  גולמימלאי לא שוטף של נפט  מכירה.

מלאי חומרי עזר נמדד על פי עלות אשר נקבעת לפי  ההיסטורית.
  יוצא ראשון". - שיטת "נכנס ראשון

  בעיקר על בסיס ממוצע נע.  -  אחרים
  

  הקבוצה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.
  

בתקופה מסויימת בה אין מייצרים בתפוקה נורמלית, עלות המלאי אינה כוללת עלויות תקורה 
 תקבועות נוספות מעבר לאלו הנדרשות בתפוקה נורמלית. עלויות, כאמור, שלא הועמסו, נזקפו

ח או הפסד בתקופה בה התהוו. כמו כן, עלות המלאי אינה כוללת סכומים חריגים כהוצאה לדוח רוו
  של עלויות חומרים, עבודה ואחרות הנובעים מחוסר יעילות.

  
  מכשירים פיננסיים  .ט
  

מכשירים  -  9תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  אתלראשונה  יישמה הקבוצה 2018 ,בינואר 1ביום 
ללא הצגה מחדש של מספרי  למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה), התקן -  להלן( פיננסים

  השוואה. 
  

  בגין מכשירים פיננסים הינה כדלקמן: 2018בינואר,  1שמיושמת החל מיום  המדיניות החשבונאית
  
  פיננסיים נכסים  )1
  

נכסים פיננסים 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. 
  

  את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:מסווגת ומודדת  הקבוצה
  

  לניהול הנכסים הפיננסים, וכן הקבוצההמודל העסקי של   (א)
  

  מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.  (ב)
  

  :הקבוצה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר
  

הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים המודל העסקי של הקבוצה הינו החזקת הנכסים 
חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסיים מספקים זכאות במועדים מוגדרים 

  לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
 לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים על פי תנאיהם לפי העלות בתוספת

  עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת ובניכוי הפרשה לירידת ערך.
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 

, לדוגמה במקרה בו ההתחייבות הפיננסית המתייחסת נמדדת  אף העקביות במדידה או בהכר
  .היא בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) מכשירים פיננסיים  .ט
  

  (המשך) נכסים פיננסיים  )1
  

  :הקבוצה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר
  

המודל העסקי של הקבוצה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים 
מספקים  יםהפיננסי יםחוזיים והן מכירת הנכסים הפיננסים; וכן התנאים החוזיים של הנכס

זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן 
  שטרם נפרעה.

 הפסדים או רווחים. הכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגןלאחר ה
  .אחר כולל ברווח מוכרים שער הפרשיו ריבית למעט, הוגן שווי מהתאמות כתוצאה

 
  :כאשרמודדת מכשירי חוב ברווח או הפסד  הקבוצה

  
 בשווי למדידהאינם מקיימים את הקריטריונים הנדרשים למדידה בעלות מופחתת או  הם
  .לעיל כאמור, אחר כולל רווח דרך הוגן

  
  ונכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר הוניים מכשירים

  
נכסים פיננסים המהווים השקעות במכשירים הוניים אינם עומדים בקריטריונים האמורים 

  לעיל ועל כן נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
  
ם למסחר כגון נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו כסים פיננסים אחרים המוחזקינ

נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אלא אם הם מיועדים לשמש כמכשירים  ,מחוזה מארח
  להגנה אפקטיבית.

  
 שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה,מסוימים בקשר עם מכשירים הוניים 

לשינוי, להציג ברווח כולל אחר שינויים עוקבים הקבוצה רשאית לבצע בחירה שאינה ניתנת 
בשווי ההוגן אשר אילולא כן היו נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים אלה לא 

  ייזקפו לרווח או הפסד בעתיד גם לא בעת גריעת ההשקעה.
  

 מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד במכשירים הונייםהכנסות מדיבידנד מהשקעות 
  .על הרווח או הפסד בדוח

  
  פיננסים נכסים ערך ירידת  )2

  
בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם  הקבוצה

  נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
  מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;  הקבוצה

  
משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות   )א(

בגין  שתוכרלהפסד הפרשה ה -  או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך ,ההכרה לראשונה
חודשים לאחר  12בתקופה של  חזוייםבחשבון הפסדי אשראי  תביא מכשיר חוב זה
 ;מועד הדיווח, או
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) פיננסייםמכשירים   .ט

  
  (המשך) פיננסים נכסים ערך ירידת  )2

  
משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד  חוב אשר חלה הידרדרות מכשירי  ב)(

שתוכר  להפסד ההפרשה ,ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך
הקבוצה  .תקופת חיי המכשיר יתרתלאורך  -תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים 

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".
 

חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד  ירידת הערך בגין מכשירי
   .הפרשה

נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא רשאית ליישם  קבוצהל
תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי  הקבוצהאת ההקלה שנקבעה במודל, קרי 

בי נכסים פיננסים בחרה ליישם את ההקלה לג קבוצהאשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. ה
  אלה.

  
 פיננסיים נכסים גריעת  )3

  
  גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: הקבוצה

  
  פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או  (א)
  

מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות  הקבוצה  (ב)
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.
  
זיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מותירה בידיה את הזכויות החו הקבוצה  (ג)

מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה 
  במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.

  
 פיננסיות התחייבויות  )4
  

במועד ההכרה לראשונה, הקבוצה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן 
עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית, בשווי הוגן בניכוי 

וזאת למעט במקרה של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
  לגביה עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 

  
לאחר ההכרה הראשונית, הקבוצה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת העלות 

  המופחתת, פרט ל:
  

 ;כגון נגזרים הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות  (א)
 התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או   (ב)
  תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים.   (ג)
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -: 2באור 
  
  (המשך) מכשירים פיננסיים  .ט

  
  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  )5

  
שאינן נמדדות בעלות  במועד ההכרה לראשונה, הקבוצה מודדת התחייבויות הפיננסיות

  כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. בשווי הוגןמופחתת 
  

  ההוגן נזקפים לרווח או הפסד.לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי 
  

 פיננסיות התחייבויות גריעת  )6
  

, כאשר המחויבות דהיינו - היא מסולקתורק כאשר,  כאשרהקבוצה גורעת התחייבות פיננסית 
  שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,  התחייבות פיננסית מסולקת
  .בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות

  
הקבוצה בוחנת האם תנאי  במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת

ומביאה בחשבון שיקולים איכותיים  ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים
  וכמותיים.  

או החלפה של התחייבות  חייבות פיננסית קיימתכאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי הת
העסקה  בהתחייבות אחרת בעלי תנאים השונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה,

כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה  תמטופל
  של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.

שאינו מהותי בתנאי התחייבות קיימת או החלפה של התחייבות שינוי נעשה במקרה בו 
בהתחייבות אחרת בעלי תנאים שאינם שונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה, 

תזרימי המזומנים החדשים בשיעור היוון של את סכום ההתחייבות, קרי מעדכנת הקבוצה 
  לרווח או הפסד.נזקף הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרש 

  
 פיננסיים מכשירים קיזוז  )7

  
 אם המצב הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים
 את לסלק כוונה קיימת שהוכרו, וכן הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת
במקביל.  ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס
 של הצדדים הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות
 שהזכות על מנת הצדדים. אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה
 זמן פרקי שיהיו עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא אסור מיידי, באופן קיימת תהיה לקזז

  .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או תחול, לא היא שבהם
  
  שליטה מקנות שאינן הזכויות לבעליאופציית מכר שהוענקה   )8
  

), זכויות PUTכאשר הקבוצה מעניקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אופציית מכר (
 הקבוצהאלה מסווגות כהתחייבות פיננסית ולא מקנים לזכויות אלה את חלקם ברווחי 

המאוחדת. בכל תאריך דיווח נמדדת ההתחייבות הפיננסית על בסיס אומדן הערך הנוכחי של 
התמורה שתועבר בעת מימוש אופציית המכר על בסיס השווי ההוגן של התמורה שנקבעה. 

  ייבות נזקפים לרווח או הפסד.עדכונים בסכום ההתח
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) מכשירים פיננסיים  .ט

  
 משובצים נגזרים  )9

 
בהתאם להוראות התקן נגזרים המשובצים בנכסים פיננסיים, לא יופרדו מחוזה מארח. חוזים 

הוגן, בהתאם לקריטריונים של מעורבים אלה יימדדו בכללותם בעלות מופחתת או בשווי 
  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 

כליים של החוזה המארח, הנגזר המשובץ קשורים באופן הדוק למאפיינים ולסיכונים הכל
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.

  
  מורכבים פיננסים מכשירים  )10
  

חוב להמרה שהונפקו במטבע חוץ כוללות שני רכיבים: רכיב המרה ורכיב חוב. רכיב  אגרות
מוכר לראשונה כנגזר פיננסי לפי השווי ההוגן. היתרה מיוחסת לרכיב  ההתחייבותיההמרה 

לבין רכיב החוב  ההתחייבותיהחוב. עלויות עסקה ישירות מוקצות בין רכיב ההמרה 
   .רכיב לכל התמורה של ההקצאה יחס בסיס על, ההתחייבותי

 
  בגין מכשירים פיננסים הינה כדלקמן: 2017בדצמבר,  31שיושמה עד ליום  המדיניות החשבונאית

  
  פיננסיים נכסים  )1

  
מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 

פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  נכסיםובתוספת עלויות עסקה המיוחסות ישירות, למעט לגבי 
  .הפסד או רווח דרך

  
  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  )א(

  
הכוללים נכסים  לקבוצה נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם 
  להיות מוצגים בשווי הוגן עם שינויים בו הנזקפים לדוח רווח או הפסד.

  
רווחים או הפסדים מהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים במועד התהוותם לדוח רווח 

  או הפסד.
  

מהחוזה המארח ומטופלים בנפרד אם: (א) אין קשר הדוק נגזרים משובצים מופרדים 
בין המאפיינים הכלכליים והסיכונים של החוזה המארח ושל הנגזר המשובץ, (ב) 

(ג) -מכשיר נפרד בעל אותם תנאים כשל הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר ו
  המכשיר המשולב אינו נמדד לפי שווי הוגן באמצעות רווח והפסד.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2ר באו
  
  המשך) מכשירים פיננסיים  .ט

  
  (המשך) פיננסיים נכסים  )1

 
  הלוואות וחייבים  )ב(

  
לקבוצה הלוואות וחייבים אשר הינם נכסים פיננסיים (שאינם נגזרים) בעלי תשלומים 
קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, 

  . האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוךהלוואות וחייבים נמדדים לפי עלות מופחתת 
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  )ג(
  

נכסים פיננסיים זמינים למכירה אשר הינם נכסים פיננסיים (שאינם נגזרים)  בוצהלק
שיועדו כזמינים למכירה או שאינם מסווגים לאחת משלוש הקבוצות האחרות. לאחר 
ההכרה הראשונית, נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן. רווחים 

למעט בגין הפרשי שער המתייחסים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, 
 כולל ברווח מוכרים, מימון הוצאות לסעיף והפסד לרווח נזקפים אשרלמכשירי חוב 

. במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך, הרווח או ההפסד שהצטבר אחר
לדוח רווח או הפסד. הכנסות או הוצאות ריבית  מועברושהוכר בעבר ברווח כולל אחר 

ת במכשירי חוב מוכרות בדוח רווח או הפסד לפי שיטת הריבית על ההשקעו
במועד  מוכריםהאפקטיבית. דיבידנדים שהתקבלו בגין השקעות במכשירים הוניים 

  הזכאות לקבלתם.
  
  פיננסיות התחייבויות  )2

  
  בויות פיננסיות בעלות מופחתתיהתחי  )א(

  
נושא ריבית מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות  אחרהלוואות, ואשראי 

ההתחייבויות הנ"ל על פי  מוצגותעסקה מיוחסות ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, 
  תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. 

  
  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד  )ב(

  
פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללות התחייבויות התחייבויות 

פיננסיות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית 
  בהן להיות מוצגות בשווי ההוגן עם שינויים בו הנזקפים לדוח רווח או הפסד.

  
ייבויות המיועדות לשווי התחייבויות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך מסווגות כהתח

הוגן דרך רווח והפסד. לפיכך, מוכרות התחייבויות אלה לראשונה לפי שווין ההוגן 
  כאשר הוצאות העסקה המתייחסות נזקפות לדוח רווח או הפסד.

  
נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם 

בית. במקרה של חוזה המכיל נגזר משובץ מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטי
אחד או יותר, החוזה המשולב בשלמותו יכול להיות מיועד, במועד ההכרה הראשונית 

  נמדדת בשווי ההוגן דרך רווח והפסד.בלבד, כהתחייבות פיננסית ה
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2ר מונ
  
  (המשך) מכשירים פיננסיים  .ט

  
  פיננסיים מכשירים קיזוז  )3

  
 זכות קיימת אם במאזן מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים
 ואת הנכס את לסלק כוונה קיימת וכן, שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת

  .במקביל ההתחייבות את ולסלק הנכס את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות
  

לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים  הזכות
לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות 

 זמן פרקי שיהיו או עתידי באירוע תלויה תהיה שהיא אסור, מיידילקזז תהיה קיימת באופן 
  .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או, תחול לא היא שבהם

  
  גריעת מכשירים פיננסיים  )4

 
  נכסים פיננסיים

  
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או 

העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על  הקבוצה
ת תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב עצמה מחוייבות לשלם א

משמעותי, ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא 
העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה 

  את השליטה על הנכס.
  

  התחייבויות פיננסיות
  

. פקעה או בוטלה, נפרעה ההתחייבות דהיינו, מסולקת היא כאשר נגרעת פיננסית התחייבות
 תשלום ידי על ההתחייבות את פורע(הקבוצה)  החייב כאשר מסולקת פיננסית התחייבות
  .מההתחייבות משפטית משוחרר או, שירותים או בסחורות, אחרים פיננסיים בנכסים, במזומן

  
כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים 
מהותית, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, ההחלפה או השינוי מטופלים 
כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין העלות הפנקסנית 

הנ"ל נזקף לדוח רווח או הפסד. במידה וההחלפה או השינוי אינם של שתי ההתחייבויות 
כאמור מביאה הקבוצה בחשבון  בחינהמהותיים, לא מוכר רווח או הפסד מההחלפה. בעת 

  קריטריונים כמותיים ואיכותיים.
  

  נגזרים משובצים  )5
  

להיות הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת 
לראשונה צד להתקשרות. הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש 

  שינוי בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות.
  

   שליטה מקנות שאינן זכויותאופציית מכר שהוענקה לבעלי   )6
  

) למכור חלק או PUTאופציות מכר ( שליטה מקנות שאינן זכויותהקבוצה מעניקה לבעלי  כאשר
זכויות ה מסווגותאת כל החזקותיהם בחברות מאוחדות במשך תקופה מסויימת, ביום ההענקה 

כהתחייבות פיננסית. הקבוצה מודדת את ההתחייבות בגין אופציות המכר  שליטה מקנות שאינן
 הזכויות בעלי החזקת מטופלת במקביל כאשרלפי שוויה ההוגן של ההתחייבות במועד הענקתה 

עדכונים בסכום ההתחייבות נזקפים לרווח או  .הקבוצה בידי היא כאילו שליטה מקנות שאינן
  הפסד.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) מכשירים פיננסיים  .ט

 
   התחייבות בגין תעודות סל  )7

  
ההתחייבות בגין תעודות הסל הינה מכשיר פיננסי מורכב הכולל חוזה מארח ונגזר משובץ 
(מדד שתעודות הסל צמודות אליו). החוזה המארח מוכר לראשונה לפי שוויו ההוגן בניכוי 

 הריבית בשיטת שימוש תוךעלויות עסקה. בתקופות עוקבות נמדד החוזה המארח 
  ו הפסד.א. שינויים בעלותו המופחתת של החוזה המארח מוכרים בדוח רווח האפקטיבית

  
לדעת הקבוצה, הצגת רכיבי תעודת הסל יחדיו משקפת באופן הנאות ביותר את המהות 
הכלכלית של ההתחייבות בגין תעודות הסל, וזאת מאחר שהצגה זו משקפת (לפני הטיפול 

הקבוצה להידרש לשלם למחזיקי תעודות הסל,  בהוצאות ההנפקה) את הסכום שעשויה
  הרשאים לפדותן בכל יום.

  
  : חברות ביטוח מאוחדות קיבלו החלטות ליעוד הנכסים כדלקמן  )8
  

  נכסים פיננסיים הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעות  .א
  

נכסים אלו הכוללים מכשירים פיננסיים סחירים ומכשירים פיננסיים לא סחירים, יועדו 
זאת מהנימוקים הבאים: מדובר בתיקים ולקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד, 

מנוהלים, נפרדים ומזוהים, אשר הצגתם לפי שווי הוגן מקטינה באופן משמעותי עיוות 
ייבויות פיננסיות לפי בסיסי מדידה שונים חשבונאי של הצגת נכסים פיננסיים והתח

)mismatch( כמו כן הניהול מתבצע לפי שווי הוגן וביצועי התיק נמדדים לפי שווי הוגן ,
בהתאם לאסטרטגיית ניהול סיכונים מתועדת, והמידע לגבי המכשירים הפיננסיים 

  .מדווח להנהלה (ועדת ההשקעות הרלוונטית) באופן פנימי על בסיס שווי הוגן
  
נכסים פיננסיים שאינם סחירים ושאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות   ב.

  משתתפות ברווחים (נוסטרו)
  
 סווגו"צ, ח"ח אג,לרבות  וחייבים הלוואות קבוצת של לקריטריונים העונים נכסים
  .האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך, מופחתת עלות פי על ונמדדו זו לקבוצה
  כנכסים פיננסיים זמינים למכירה. יםמסווג יםשאינן סחיר הוניים מכשירים

  
נכסים פיננסיים סחירים שאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות משתתפות   ג.

מהווים נגזרים (לרבות  שאינםברווחים (נוסטרו) שאינם כוללים נגזרים משובצים או 
  קרנות השקעה)

  
    יים זמינים למכירה.נכסים אלו סווגו לקבוצת נכסים פיננס

  
  מכשירים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים שנדרש להפרידם  ד.
  

     נכסים אלו יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד.
  
  השקעות בניהול העוסקתפיננסיים סחירים בחברת בת מאוחדת  נכסים  .ה
  

אלו סווגו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד שכן נכסים אילו כוללים נכסים  נכסים
פיננסיים המחוזקים למטרות מסחר ונכסים פיננסיים המיועדים בשווי הוגן דרך רווח 

  והפסד. 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) מכשירים פיננסיים  .ט
  

  פיננסייםירידת ערך נכסים   )9
  

הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת ראייה אוביקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי 
  או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:

  
  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות המופחתת  )1(

  
האובייקטיבית לגבי מכשירי חוב והלוואות וחייבים המוצגים בעלותם  הראיה

אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המופחתת קיימת כאשר 
המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד 
נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי 

התהוו), אשראי עתידיים שטרם  ההפסדיהמזומנים העתידיים (שאינם כוללים 
המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי. אם הנכס 
הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית 
הנוכחית. בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן 

התרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול את השבת ערכו של הנכס לאירוע ש יאובייקטיב
  כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.

  
  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  )2(

  
נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים, הראיה האובייקטיבית  לגבי

כוללת ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת 
שינויים בסביבה הטכנולוגית, הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת 

 המצטבר ההפסד, ערך ידתליר ראיה קיימתהחברה שהנפיקה את המכשיר. כאשר 
 הפסד ביטול, עוקבות בתקופות. הפסד או רווח לדוח מסווג, אחר כולל לרווח שנזקף
  .אחר כולל לרווח נזקף אלא הפסד או לרווח נזקף אינו ערך מירידת

  
 קיימת האובייקטיבית הראיה, חוב מכשירי שהם למכירה זמינים פיננסיים נכסים לגבי
 המזומנים תזרימי אומדן על שלילי באופן השפיעו יותר או אחד אירוע כאשר

 ההפסד, ערך לירידת ראיה קיימת כאשר. ההשקעה מועד לאחר מהנכס העתידיים
. הפסד או ברווח ערך מירידת כהפסד ומוכר מההון מועבר, להון שנזקף המצטבר

בתקופות עוקבות, הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את 
לייה בשווי ההוגן לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך. ביטול הע

  כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
  

  מכשירים פיננסיים נגזריםחשבונאות גידור ו  .י
  

רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור 
  לרווח או הפסד.נזקפים מיידית 

  
 ותיעוד ייעוד קיים הגידור יצירת במועד כאשר היתר בין גידור לחשבונאות כשירות גידור עסקאות
 הגידור. גידור לבצע הקבוצה של והאסטרטגיה הסיכונים ניהול מטרת ושל הגידור יחסי של פורמלי
 הכספי הדיווח תקופת במהלך גבוהה אפקטיביות בעל שהוא בפועל ונקבע מתמשך בסיס על נבחן

  :כדלקמן מטופלות) הגנה( גידור עסקאות. הגידור יועד שאליהן
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) מכשירים פיננסיים נגזריםחשבונאות גידור ו  .י

  
  גידור תזרימי מזומנים

  
רווח הכולל האחר בעוד שחלק לא ב מוכרהחלק האפקטיבי של הרווח או ההפסד מהמכשיר המגדר 

  ו הפסד.ארווח באפקטיבי מוכר מיידית 
  

 ואהפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לרווח  וארווח (הפסד) כולל אחר מועבר לרווח 
או כאשר עסקה חזויה  הפסד ואהפסד, לדוגמה, כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת ברווח 

את סכום גם כוללת  םנכס או התחייבות לא פיננסיים, עלות אהומתרחשת. כאשר הפריט המגודר 
  מהמכשיר המגדר.הרווח (הפסד) 

  
החברה 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 

י) כולל מקרים בהם המכשיר המגדר פוקע, נמכר, מבוטל או ממומש. כאשר החברה מפסיקה רלוונט
ליישם חשבונאות גידור, הסכום שהצטבר בקרן הגידור יישאר בקרן הגידור עד שתזרים המזומנים 
יתרחש או יסווג לרווח או הפסד אם תזרימי המזומנים העתידיים המגודרים אינם חזויים עוד 

 להתרחש.
משמשות כמכשירי גידור, רק הערך הפנימי של האופציות מיועד לגידור, ואילו ערך   PUTאופציות כאשר 

  הזמן נזקף לעלויות מימון בדוח רווח והפסד.
  

  מניות אוצר  .אי
  

מניות החברה המוחזקות על ידה מוצגות לפי העלות המקוזזת מההון של החברה. רווחים או 
   או ביטול של מניות אוצר נזקפים ישירות להון.הפסדים בגין רכישה, מכירה, הנפקה 

  
  חכירות  .בי

  
חכירות (להלן  - 16של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר יישום לראשונה 1'לב2בבאור כמפורט 

"התקן"), החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע חלקי (ללא הצגה מחדש של מספרי 
  השוואה).

  
  בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019בינואר,  1שמיושמת החל מיום המדיניות החשבונאית 

  
מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס  הקבוצה

  מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.
  
 הקבוצה כחוכר  .1

  
מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות  הקבוצהעבור העסקאות בהן 

חודשים  12שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 
להכיר בתשלומי החכירה  הקבוצהועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה 
  . כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה

  
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים 
בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית 
התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה 

  בשיטת הריבית האפקטיבית.
  

ות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי נכס זכ
  חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

תקופת  נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות  ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או
  החכירה לפי הקצר שבהם. 

  
לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם  כאשר מתקיימים סימנים

  .IAS 36להוראות 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  (המשך) חכירות  .בי
  

 הקבוצה כמחכיר  .2
  

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכם והם נבחנים 
  הכללים שנקבעו בתקן:פי -במועד ההתקשרות על

  
  חכירה מימונית  א.

  
עסקת חכירה בה מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על 

  הנכס לחוכר, מסווגת כחכירה מימונית.
  

  חכירה תפעולית  .ב
  

עסקת חכירה בה לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות 
כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד על הנכס, מסווגת 

בקו ישר על פני תקופת החכירה. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם 
החכירה, מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה 

  לפי אותו בסיס.
 

  למדד הצמודים חכירה תשלומי  .3
  

שתמשת הקבוצה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב במועד התחילה מ
 תשלומי החכירה העתידיים.

  
בעסקאות בהן הקבוצה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה 
משינוי במדד מהוונים (ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה) ליתרת 

ים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי נכס זכות שימוש ונזקפ
בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד (כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס 

  לתוקף). 
  

  תשלומי חכירה משתנים  .4
  

תשלומי חכירה משתנים אשר מבוססים על ביצוע או שימוש ואינם תלויים במדד או בריבית, 
כהוצאה בעסקאות בהן הקבוצה מהווה חוכר וכהכנסה בעסקאות בהן הקבוצה מהווה מוכרים 

  מחכיר, במועד היווצרותם.
  

  אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה  .5
  

תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך 
רכה תמומש וגם תקופות המכוסות על את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להא

 ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.
במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת 
י החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, לפ

שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות השימוש 
  עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  (המשך) חכירות  .בי
  

 כדלקמן:בגין חכירות הינה  2018בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 
  

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד 
  .IAS 17- פי הכללים שנקבעו ב-ההתקשרות על

  
  כחוכר הקבוצה

  
  חכירה מימונית  )1

  
במסגרתה הועברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים  אשרבחכירה מימונית 

לבעלות על הנכס החכור. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי 
  ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. 

  
  חכירה תפעולית  )2
  

 הגלומים וההטבות הסיכונים כל ממשי באופן הועברו לא במסגרתם אשר, חכירה הסכמי
 בגין שהתהוו ישירות ראשוניות עלויות. תפעולית כחכירה מסווגים, החכור הנכס על בבעלות
 מהסכם להכנסה במקביל כהוצאה ומוכרות המוחכר הנכס לעלות מתווספות החכירה הסכם

 תקופת פני על ישר בקו הפסד או רווח בדוח כהכנסה מוכרים החכירה תקבולי. החכירה
  .החכירה

  
  כמחכיר הקבוצה

  
  חכירה מימונית  )1

  
נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לחוכר, מסווגים 
כחכירה מימונית. הנכס החכור נגרע ומוכר נכס פיננסי "חייבים בגין חכירה מימונית" בסכום 

  הערך הנוכחי של תקבולי החכירה. 
  
  תפעוליתחכירה   )2

  
נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס, 
מסווגים כחכירה תפעולית. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, 
מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס. 

  כנסה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. תקבולי החכירה מוכרים כה
  

  צירופי עסקים ומוניטין  .יג
  

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה 
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, 

למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן החברה בוחרת האם 
במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת. עלויות 

  רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.
  

ידי הרוכשת קודם להשגת בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על 
השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך ההשקעה 

  הקודמת במועד העלייה לשליטה.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  (המשך) צירופי עסקים ומוניטין  .גי
  

 כהתחייבות או כנכס מסווגת מותנית תמורה. הרכישה במועד ההוגן בשוויה מוכרת מותנית תמורה
 או ברווח מוכרים המותנית התמורה של ההוגן בשווי עוקבים שינויים. IFRS 9-ל בהתאם פיננסית
 הרכישה במועד ההוגן שוויה לפי נמדדת היא, הוני כמכשיר מסווגת המותנית התמורה אם. הפסד
  .עוקבת מדידה ללא

  
העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות מוניטין נמדד לראשונה לפי 

שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום 
  המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.

  
  רכישות חברות בנות שאינן צירופי עסקים

  
רכישת חברות מאוחדות ופעילויות אשר אינן מהוות עסק תמורת הרכישה מוקצית בין  במועד

המזוהים בלבד של החברה הנרכשת בהתאם ליחס שוויים ההוגן במועד  וההתחייבויותהנכסים 
הרכישה ומבלי לייחס סכום כלשהו למוניטין או למסים נדחים, תוך שיתוף הזכויות שאינן מקנות 

 עלויותלפי חלקן בשווי ההוגן בנכסים המזוהים נטו הנ"ל במועד הרכישה. שליטה, אם קיימות, 
  .הרכישה מתמורת כחלק מהוונות לרכישה הקשורות ישירות

  
   השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  .יד

  
, ההשקעה בחברה המאזני. לפי שיטת השווי המאזניבחברה כלולה מוצגת על בסיס השווי  ההשקעה

במאזן לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו,  הכלולה מוצגת
  לרבות רווח (הפסד) כולל אחר של החברה הכלולה. 

  
מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית או סיווגה כהשקעה המוחזקת  המאזניהשווי  שיטת

  , כמוקדם שבהם.  5IFRSלמכירה בהתאם להוראות 
  

 הקבוצה חלק לבין הרכישה עלות שבין כהפרש לראשונה נמדד הכלולה החברה רכישת בגין מוניטין
 החברה של התלויות וההתחייבויות המזוהות ההתחייבויות, המזוהים הנכסים של נטו, ההוגן בשווי

 מוניטין. שיטתי באופן מופחת ואינו העלות לפי המוניטין נמדד הראשונית ההכרה לאחר. הכלולה
  . בכללותה הכלולה בחברה מהשקעה כחלק ערך ירידת בחינת לצורך נבחן

  
של רכישת מניות נוספת בחברה כלולה שאינה מביאה לשליטה, הקבוצה מחשבת את עודפי  במקרה

העלות בנפרד לכל שכבה. במקרה של מכירת מניות בחברה כלולה שאינה מביאה לאובדן השפעה 
התמורה שהתקבלה לבין החלק בשווי מהותית, הקבוצה מכירה ברווח או בהפסד לפי הפער בין 

שמומש, לרבות מימוש חלקי של סכומים שנדחו בדוח רווח (הפסד) כולל אחר של החברה  המאזני
  הכלולה.

  
כירה החברה בחלקה מבחברות כלולות בהן נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלהן, 

בהפסדי החברות הכלולות עד גובה השקעתה בחברות הכלולות בתוספת הפסד העלול להיגרם לה 
כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברות כלולות אלה עד לגובה הערבות 

  או התמורה הפיננסית האחרת. 
  

למעט חברה  ,זהים ולתקופות אריכיםלת ערוכים הכלולות והחברות החברה של הכספיים הדוחות
הכספיים ערוכים לתאריך אשר קודם בשלושה חודשים לתאריך הדוחות  הכלולה אחת אשר דוחותי

בגין השפעתם של עסקאות משמעותיות או אירועים  החברה מבצעת התאמות הכספיים של החברה.
 .החברהבין מועד הדיווח של החברה הכלולה לבין מועד הדיווח של המתרחשים משמעותיים 

 לשיעור בהתאם מבוטלים הכלולה החברה לבין הקבוצה בין מעסקאות הנובעים והפסדים רווחים
   .ההחזקה
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  נדל"ן להשקעה  .וט
  

נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן (קרקע או מבנה, או שניהם) המוחזק על ידי הבעלים (מחכיר בחכירה 
, ושלא שתיהןתפעולית) או חוכר בחכירה לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך הונית, או 

לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך 
  הרגיל. העסקים

  
נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה 

נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי  , לרבות נדל"ן להשקעה בהקמה,הראשונית, נדל"ן להשקעה
, . רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעההדיווחהשוק במועד 

  נזקפים לדוח רווח או הפסד במועד התהוותם. 
  

בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין בתוספת עלויות אשראי 
המשמשות למימון ההקמה, עלויות תכנון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי תיווך בשל התקשרויות 

  בהסכמים להשכרתו.
  

 על שמבוצעת שווי הערכת על הקבוצה מתבססת להשקעה ן"הנדל של ההוגן השווי קביעת לצורך
 והנסיוןמומחים בהערכות שווי נדל"ן והינם בעלי הידע  שהינם תלויים בלתי חיצוניים מעריכים ידי

  . נימייםהנדרשים וכן על ידי מעריכי שווי מומחים פ
  
  רכוש קבוע  .טז

  
ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה 

הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי 
  חילוף וציוד עזר שניתן להשתמש בהם רק בהקשר למכונות וציוד.

  
כן עלות נכסים שהוקמו באופן עצמאי כוללת את עלות החומרים, שכר עבודה ישיר ועלויות מימון ו

כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב באופן שיוכל לפעול באופן 
  שהתכוונה ההנהלה וכן עלויות פירוק ופינוי הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם הפריט (ראה להלן).

  
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

  השימושיים בנכס, כדלקמן: 
  

בעיקר %% 
  

 2-104  בניינים 
 2-155מכונות, מתקנים וציוד

 15-20 כלי רכב
 6-33ריהוט וציוד משרדימחשבים, 
  פחת ללא  אומנות יצירות

לאורך תקופת השכירות כולל תקופות האופציה לגביבמושכרשיפורים 
ההסכמים בהם צפוי כי האופציה תמומש או על פני

 אורך חיי השיפורים, כנמוך.
  

עלות פריט רכוש קבוע כוללת את האומדן הראשוני של העלויות לפירוק ופינוי של הפריט ושיקום 
הנוכחי והשינויים בהתחייבות  ערכההאתר בו ממוקם הפריט. ההתחייבות נמדדת לראשונה על פי 

. ערך השייר ואורך החיים השימושיים של כל הפסד או לרווחהנובעים כתוצאה מחלוף הזמן נזקפים 
ס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן נכ

  להלן.' יטולהבא. לגבי בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע, ראה סעיף 
  

הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו 
  הנכס נגרע. 
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  (המשך) המדיניות החשבונאיתעיקרי   -: 2באור 
  

  עלויות אשראי בגין נכסים כשירים  .זי
  

נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא 
  כולל נכסים קבועים ומלאי הדורש פרק זמן ממושך כדי להביאו למצב מכירה.

  
הפעולות להכנת הנכס הכשיר ומסתיים כאשר היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר מתחילות 

  הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.
לא עולה על עלויות האשראי שהתהוו באותה  הדוחהסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת 

  תקופת דיווח.
  

  נכסים בלתי מוחשיים  .חי
  

ד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפר
רכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד 

פי עלותם בניכוי הפחתה -הרכישה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשים מוצגים על
לויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. ע

  באופן פנימי, למעט עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות לדוח רווח או הפסד בעת התהוותן.
  
פי הערכת ההנהלה, לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים מוגדר. הנכסים מופחתים על פני אורך - על

ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר החיים הכלכליים השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר 
קיימים סימנים המצביעים על כך שקיימת ירידת ערך בנכס בלתי מוחשי. תקופת ההפחתה ושיטת 

  ההפחתה בגין נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות אחת לשנה.
  

  אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הוא כדלקמן:
  

 שנים 
   

 10-12זכויות שיווק וקשרי לקוחות
 10-33תוכנות מחשב

 3-20מותגים וסמני מסחר
 5-20הסכמי אי תחרות

  
 שיטתי באופן מופחתים אינם מוגדר בלתי שימושיים חיים אורך בעלי מוחשיים בלתי נכסים

 ערך ירידת שחלה ייתכן כי המצביע סימן שקיים עת בכל וכן שנה מדי ערך ירידת לבחינת וכפופים
 הערכת אם לקבוע כדי שנה מדי נבחן אלה נכסים של השימושיים החיים אורך). 'יט סעיף גם(ראה 
  . תקפה עדיין מוגדר כבלתי החיים אורך

  
  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .יט

  
הקבוצה בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך בשווי הפנקסני של נכסים לא פיננסיים כאשר 

-הפנקסני אינו בר שהערךישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך 
ההשבה שלהם, -הפנקסני של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר הערךהשבה. במקרים בהם 

 בניכוי הוגן שוויההשבה הוא הגבוה מבין -בר סכוםההשבה שלהם. -בר לסכוםהנכסים מופחתים 
ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור  למימוש עלויות

ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים 
השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת -עצמאיים נקבע סכום בר

  ם לרווח והפסד.ערך נזקפי
 

 ששימשו באומדנים שינויים חלו כאשר רק מבוטל, מוניטין למעט, נכס של ערך מירידת הפסד
 ביטול. הערך מירידת ההפסד לאחרונה הוכר בו מהמועד הנכס שלההשבה - בר הסכום בקביעת
) הפחתה או פחת(בניכוי  בעבר שהוכר הנכס של הערך ירידת סכום מבין לנמוך מוגבל כאמור ההפסד

  .הנכס שלההשבה - בר סכום או
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .יט

  
בבחינת ירידת הערך של תחנות תדלוק אותן מפעילה חברה מאוחדת בישראל נחשבות תחנות 
תדלוק אלו כיחידה מניבה מזומנים אחת וזאת, בין היתר, בשל בסיס הלקוחות המשותף והתלות 
העסקית הקיימת בין התחנות השונות. יחד עם זאת, במקרים בהם, לדעת הנהלת החברה המאוחדת, 

אינן משרתות את רשת תחנות התדלוק, נחשבת כל אחת מתחנות אלו כיחידה  תחנות מסויימות
  מניבה מזומנים נפרדת. 

  
 מספר מאגרים סמוכים מקובציםהשקעות הקבוצה בלצורך בחינת ירידת ערך של נכסי גז ונפט, 

ים יתלות בתזרימי המזומנים החיוב במקרים בהם קיימתליחידה מניבה מזומנים אחת וזאת, 
  שימוש משותף בתשתיות.או שקיים הנובעים מהמאגרים 

  
  הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:

  
  מוניטין  )1

  
לשנה, או לעיתים קרובות יותר אם אירועים או  אחת מוניטין ערך ירידתהקבוצה בוחנת את 

  ערך.שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת 
  

ההשבה של יחידה מניבת מזומנים (או - ירידת ערך נקבעת בגין מוניטין על ידי בחינת סכום בר
השבה של -קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה מתייחס המוניטין. כאשר סכום בר

יחידה מניבת מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) נמוך מהערך הפנקסני של 
זומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין, מוכר יחידה מניבת מ

  הפסד מירידת ערך. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.
  

  חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  )2
  

בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין  הקבוצהלאחר יישום שיטת השווי המאזני, 
בחינה אם קיימת ראייה  מתבצעת מאזן. בכל תאריך כלולותירידת ערך של ההשקעה בחברות 

ירידת הערך נעשית בהתייחס  בחינת. כלולהאובייקטיבית על ירידת ערך של ההשקעה בחברה 
ור מירידת ערך אינו להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה. הפסד כאמ

מוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה, ולפיכך בתקופות עוקבות ההפסד ניתן 
  ההשבה של ההשקעה עלה. -לביטול עד למלוא סכומו במידה שהסכום בר

  
  מוגדר בלתי שימושיים חיים אורך בעלי מוחשיים בלתי נכסים  )3
  

 שינויים או אירועים אם יותר קרובות לעתים או, לשנה אחת נעשית ערך לירידת הבחינה
  .ערך ירידת קיימת כי המעידים סימנים על מצביעים בנסיבות
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  מאגרים מוכחיםהשקעות בוהוצאות חיפושי גז ונפט ופיתוח   .כ
  

  וההערכה החיפוש בשלב הוצאות  .1
  

 Successful Effortמוצגות על בסיס שיטת "המאמצים המוצלחים" ( וגז נפטהשקעות וחיפושי 
Method( :לפיה ,  

  
הוצאות השתתפות בביצוע מבדקים וסקרים גיאולוגיים וסיסמיים, שבעקבותיהן   )א

בעת  הפסד או לרווחהחיפוש, נזקפות מיד  תוכניתמגבשים מסקנה לגבי המשך 
  היווצרותן.

  
דוח בגין מאגרים שטרם הוכח לגביהם יצאות בשלבי קדוחי נפט וגז, הנמיהשקעות בק  )ב

 חיפוש כנכסי מוגדרותבאם מפיקים נפט או גז או שטרם נקבעו כבלתי מסחריים, 
  נכסי נפט וגז.ב השקעהבמאזן לפי העלות במסגרת הסעיף  יםמוצגו וההערכה

  
כבלתי דוחי נפט וגז, בגין מאגרים שהוכחו כיבשים וננטשו או שנקבעו יהשקעות בק  )ג

  .והפסד לדוח על הרווחמסעיף "נכסי חיפוש והערכה" במלואן  מופחתות מסחריים
 
בגין מאגרים לגביהן קיימת היתכנות טכנית ויכולת קיום מסחרית של הפקת  השקעות  )ד

(אשר נבחנות במכלול של אירועים ונסיבות שעיקרן קבלת אישור הממונה  גזאו  נפט
תגלית מסחרית ו/או קבלת שטר חזקה מהממונה  על ענייני הנפט לכך שהמאגר הינו

"נכסי חיפוש והערכה" לסעיף -מ ותכנכסי נפט וגז, מועבר ותבשטח הרישיון) מוגדר
  "נכסי נפט וגז". 

  
  וגז נפט נכסי  .2

  
. הקבוצה של מוכחים וגז נפט נכסיהסעיף "נכסי נפט וגז" במאזן כולל עלויות שנצברו בגין 

חיפוש,  קידוחי, )ימיים(בעיקר עלויות לרכישת זכויות בשטחים  בעיקרעלויות אלה הכוללות 
הגז עד הנפט ורכישה והקמה של מתקני הפקה וצנרת להולכת תכנון הנדסי, קידוחי פיתוח, 

להלן). העלויות  5וכן את אומדן העלויות הצפויות לסילוק נכסים (ראה סעיף לנקודת החוף 
 units of( ייצור יחידות שיטת לפי פסדה או רווחמופחתות לדוח  שנצברו בסעיף זה

production method (הרזרבות לסך ביחס התקופה במהלך בפועל ההפקה כמות בסיס על 
) כפי שמוערך על ידי מומחה חיצוני. 2P -  להלן -  Proved and Probable( והצפויות המוכחות

מביאה  2Pל במסגרת חישוב ההפחתה של נכסי הנפט והגז בהתבסס על כמויות רזרבות ש
הקבוצה בחשבון גם את הסכום העתידי (בערכים לא מהוונים) של ההשקעות הנדרשות לשם 

  הפקתן של אותן כמויות. סכום זה נאמד גם בהסתמך על מומחה חיצוני. 
  

 וגז נפט ונכסי והערכה חיפוש נכסי ערך ירידת בחינת  .3
  

 ונסיבות עובדות כאשר מתבצעת, וגז נפט ובנכסי והערכה חיפוש בנכסי ערך ירידת בחינת
 הסכום על עולה וגז נפט ונכס והערכה חיפוש נכס של בספרים שהערך שיתכן כך על מצביעות

  ' לעיל).יט(ראה סעיף   36IAS -ו  6IFRS לתקנים בהתאם שלו השבה בר
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 וההערכה החיפוש בשלבי הצטרפות הסכמי  .4
  

הצטרפות המצרף מעביר את כל הסיכונים והתשואות למצטרף בגין החלק הנעבר  בהסכמי
  בתמורה להתחייבות של המצטרף לממן עלויות מסוימות. 

  

   farm outהצטרפות  הסכמי  )א
  

היא העברה של חלק מזכות בשדה נפט ו/או גז בתמורה להסכמת  farm out הצטרפות
) לשאת, באופן מוחלט, בחלק מההוצאות אשר במצב farmee - המצטרף -  הנעבר (להלן

 .בהן לשאת) farmor -  המצרף - אחר היה על הבעלים (להלן 
  

  :כדלקמן הצטרפות הסדר על מדווח המצרף
  
  .במקומו המצטרף ידי על הוצאה אשר הוצאה כל רושם אינו המצרף  )1(
 .למצטרף שנמכרו והנפט הגז בזכויות החלק את מהספרים יגרע המצרף  )2(
 שבין ההפרש בגובה וזאת ההצטרפות מהסדר הפסד או ברווח מכיר המצרף  )3(

 הזכויות של בספרים הערך לבין לקבל זכאי שהוא או שהתקבלה התמורה
  .שנגרעו

  
  farm inהצטרפות  הסכמי  )ב
  

בתמורה להסכמת   היא רכישה של חלק מזכות בשדה נפט ו/או גז farm in הצטרפות
 - המצטרף - רת חלק מהזכויות למצטרף (להלן ) למכיfarmor - המצרף - הבעלים (להלן 

(farmee בעסקאות .farm in  בהן העסק הנרכש אינו מהווה עסק, הטיפול החשבונאי הינו
  כדלקמן:

 חלקו בגין, לעניין בהתאם, בנכס או הוצאהב מכיר המצטרף, העלויות התהוות עם
 למדיניות עקבי באופן וזאת, המצרף בידי שנותרות הזכויות ובגין והנפט הגז בנכסי

  .והערכה חיפוש בנכסי לטיפול שלו החשבונאית
  

  :כדלקמן הצטרפות הסדר על מדווח המצטרף
  

 ההוצאות לרבות וזאת ההצטרפות הסכם פי על בהוצאות בחלקו מכיר המצטרף  )1(
  .ההצטרפות הסכם במסגרת המצטרף על הטיל שהמצרף מהחלק הנובעות

 מטפל הוא שבו אופן באותו ההצטרפות הסכם פי על בהוצאות מכיר המצרף  )2(
 .ישיר באופן בהן נושא שהוא והערכה חיפוש בעלויות

  
בחזקות ובהיתרים מקדמיים לקידוחי נפט וגז, כולל  רישיונותהוצאות רכישת זכויות ב

  הגדלת חלקה של הקבוצה בעסקאות משותפות, מטופלות כמפורט לעיל.
  

, שותפויות ועסקאות חברות ברכישת או עסקים בצירופי שנוצר חברותעודף עלות 
 השונים והנפט הגז במאגרימשותפות שבבעלותן מאגרים כאמור, מיוחס להשקעה 

טרם תחילת ההפקה אינם  רישיונותומופחת כאמור לעיל. עודפי עלות שנוצרו בגין 
  מופחתים באופן שיטתי.
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  (המשך) מאגרים מוכחיםוהשקעות בהוצאות חיפושי גז ונפט ופיתוח   .כ

  
 לסילוק נכסים ומחוייבותנכס  מדידת  .5

  
(אשר מופחת בהתאם לשיטת האזילה  התחייבות ובמקביל בנכסב לראשונה המכיר הקבוצה

פקה בתום תקופת ה, בעיקר פלטפורמת הנכסיםבגין חלקה במחויבות לסילוק  כאמור לעיל)
לראשונה בערכה הנוכחי וההוצאות  ה. ההתחייבות נמדדלאטימת בארות השימוש בה

בעיתוי ובסכום המשאבים הכלכליים  . שינוייםהפסד או לרווחנזקפות זמן  מחלוףהנובעות 
הדרושים לסילוק המחויבות וכן שינוי בשיעור ההיוון מתווספים או נגרעים מהנכס בתקופה 

  השוטפת במקביל לשינוי בהתחייבות.
 
 בהתאם מטופל 2011-סוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"איהיטל רווחי נפט מכח חוק מ  .6

), IFRIC 21"היטלים" ( -כספי בינלאומי  של דיווחשל הוועדה לפרשנויות  21פרשנות מספר ל
  .במועד בו קמה המחויבות לתשלומומוכרת יטל ההוצאה בגין הה לפיה

 
  מסים על ההכנסה  .אכ
  

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לדוח רווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות 
  .לפריטים הנזקפים ישירות להון או לרווח כולל אחר

  
  מסים שוטפים  .1

  
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 
חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך המאזן, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס 

  לתשלום בגין שנים קודמות.
  

  מסים נדחים  .2
  

הנכללים בדוחות הכספיים לבין מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים 
הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס, למעט מספר מצומצם של חריגים. יתרות המסים 
הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול להון במועד ההיפוך, בהתבסס על חוקי המס 

  למעשה עד לתאריך המאזן.  השחוקקו או אשר חקיקתם הושלמ
  

הפסדים מועברים  .ניצולם לצפי בהתאם נבחנים נדחים םמסי נכסי מאזן תאריך בכל
והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך מאזן 

  ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.
  

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש 
חברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד ההשקעות ב

הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות 
מוחזקות כדיבידנדים, במקרים בהם חלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, או בשל 

  חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת. שלא ליזום מאוחדתמדיניות החברה 
  

 נטו הפסדים או מרווחים הנובעות המס השפעות, מאוחדת חברה מניות מכירת של במקרה
 אחר כולל רווח או והפסד לרווח נזקפת שמומשו המניות בגין המכירה למועד עד שנצברו
 ההשקעה יתרת לבין שהתקבלה התמורה בין הפער בגין המס השפעת ואילו לעניין בהתאם
  .להון ישירות נזקפת המכירה לפני מיד שמומשו במניות

  
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד 
התחייבות מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות 

  מס.
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  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .בכ

  
עובדים של חלק מחברות הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה 

עסקאות  -עסקאות המסולקות בהון) ולהטבות המסולקות במזומן (להלן  -למכשירים הוניים (להלן 
  המסולקות במזומן).

  
  הונייםעסקאות המסולקות במכשירים 

  
נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים  הונייםהעסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים  עלות

שהוענקו במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור מקובל. לגבי  ההוניים
נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או השירותים 

  שהוענקו.  ההונייםתקבלים בתמורה למכשירים המ
העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון על  עלות

פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים 
  הרלוונטיים זכאים לגמול. 

 הוצאה מוכרת, הוניים במכשירים המסולקת הענקה של בתנאים שינויים מבצעת הקבוצה כאשר
 התגמול של הכולל ההוגן השווי את המגדיל שינוי כל בגין שחושבה המקורית להוצאה מעבר נוספת
  .השינוי במועד ההוגן השווי לפי העובד עם שמיטיב או המוענק

  
  עסקאות המסולקות במזומן

  
ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש במודל עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי 

תמחור מקובל. השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות. 
ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי ההוגן עד לסילוקה, כאשר שינויים בשווי 

  ההוגן נזקפים לדוח רווח או הפסד.
 את חזרה הקבוצה לחברות או לחברה למכור שירותים נותן או עובד לש זכות הכוללות הטבות
  .במזומן המסולקות כעסקאות מטופלות מניותיו

  
   התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .גכ
  

  בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים:
  
  הטבות לעובדים לזמן קצר  .1

  
חודש  12הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  הינןהטבות לעובדים לזמן קצר 

לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. 
התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת 

ות שניתן על ידי העובד מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שיר
  בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

  
   הטבות לאחר סיום העסקה  .2

  
לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה  14לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 

משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם 
אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות תשלומים נוספים גם 

  לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות מסויימות.
  

הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת 
  ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מעובד.
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  (המשך) התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .כג

  
  (המשך) הטבות לאחר סיום העסקה  .2

  
, לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. בנוסף

ייבות בשל לפי החוק, זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתח
לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. החישוב  נמדדתהעסקה  סיום

האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים, וזאת על בסיס הערכה 
של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, 

של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד  לפי שיעורי הריבית בהתאם לתשואה במועד הדיווח
  באיכות גבוהה, אשר מועד פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה. 

  
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף 

  נכסי התוכנית). -בקרנות פנסיה וחברות ביטוח (להלן 
  
  הכרה בהכנסות  .דכ

  
הכנסות  - 15תקן דיווח כספי בינלאומי מספר לראשונה את  יישמה החברה 2018 ,בינואר 1ביום 

וללא  הקלות עם למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה), התקן -  להלןמחוזים עם לקוחות (
  הצגה מחדש של מספרי השוואה.

 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2018בינואר,  1שמיושמת החל מיום  המדיניות החשבונאית
  
 הכרה בהכנסה  )1

 
רות ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות 

בהתאם לתנאי החוזה, התמורה שצפוי להתקבל מחיר העסקה הוא סכום מועברות ללקוח. 
  צדדים שלישיים (כגון מסים).בניכוי הסכומים שנגבו לטובת 

בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי  הקבוצהבקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, 
היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח  הקבוצהכסוכן בחוזה.  או

מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה.  הקבוצהטרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, 
בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי  הקבוצהפועלת כסוכן, מכירה  הקבוצהים בהם במקר

  הסכומים המגיעים לספק העיקרי.
  

 הכנסות ממכירת סחורות  )2
 

רווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה על בהכנסות ממכירת סחורות מוכרות 
  . ללקוח הסחורההסחורות הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת 

  
  הכנסות מניפוק דלקים, אחסון והשכרת מיכלים  )3

  
מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך  כאמורהכנסות ממתן שירותים 

. ההכנסות מוכרות בהתאם לתקופות הדיווח הקבוצהאת ההטבות המופקות על ידי ביצועי 
  שבהן סופקו השירותים. 

  
 שרותים (לרבות דמי ניהול)הכנסות ממתן   )4

    
הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את 

גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי  הקבוצה. הקבוצהההטבות המופקות על ידי ביצועי 
התשלום שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן 

בנכס או בהתחייבות בגין  הקבוצהרות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה השי
  החוזה עם הלקוח. 

  
 הכנסות מתמלוגים  )5

    
, בהתאם למהות ההסכם בסיס צבירה על ונפט גז נכסי בגיןהכנסות מתמלוגים מוכרות 

  ותנאיו.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) בהכנסותהכרה   .דכ

  
  הכנסות ממכירת נפט וגז  )6

    
ללקוח.  רווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטהבמוכרות  וגז נפטהכנסות ממכירת 

  .ללקוח גז או בנפט הבעלות העברתבדרך כלל השליטה מועברת במועד 
גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים ספציפיים,  הקבוצה
או אחריו, ובהתאם מכירה  השליטה העברת מועדר התשלומים יכולים להיות טרום כאש

 בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח. הקבוצה
  

  משתנה תמורה  )7
  

את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה עם לקוח. בעת הפעלת שיקול דעת זה,  קובעת הקבוצה
מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות, קנסות,  הקבוצה

בקביעת ההשפעה של התמורה  ), תביעות וכן תמורה שלא במזומן.variationsשינויים (
"הסכום הסביר ביותר" המצוינת בתקן, לפיה משתמשת בדרך כלל בשיטת  הקבוצההמשתנה, 

הסביר ביותר בתחום של סכומי תמורה מחיר העסקה נקבע בהתחשב בסכום היחיד שהוא 
הקבוצה כוללת סכומים של תמורה משתנה, רק אם צפוי ברמה גבוהה  אפשריים בחוזה.

שביטול משמעותי בסכום ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה להשתנות 
  התמורה תתברר לאחר מכן.

  
  עסקאות המבוצעות באשראי  )8

 
ללקוח תנאי אשראי לתקופה ארוכה משנה. במקרים אלו  הקבוצהבחלק מהעסקאות מעניקה 

בהכנסה לפי הסכום המשקף את המחיר שהיה משלם הלקוח במזומן במועד  הקבוצהמכירה 
  קבלת הסחורה או השירות והיתרה מוכרת במסגרת הכנסות מימון.

  
בחרה בהקלה האפשרית על פי התקן לפיה היא לא תפריד את מרכיב האשראי  הקבוצה

בעסקאות בהן תנאי האשראי הינן לתקופה קצרה משנה ותכיר בהכנסה בהתאם לסכום 
יותר ממועד קבלת  או מוקדם התמורה שנקבע בהסכם גם אם הלקוח שילם במועד מאוחר

  הסחורה או השירות.
  

 (מתייחס לפעילות הפניקס שהופסקה) ביטוח מעסקי הכנסות  )9
 
  פרמיות  א)(

  
ובענפים מסוימים בענף ביטוח בריאות, לרבות פרמיות בענף ביטוח חיים   .1

פרמיות חסכון ולמעט תקבולים בגין חוזי השקעה נרשמות כהכנסות בהגיע 
  מועד גבייתן.

ביטולים נרשמים במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה, או באופן יזום על ידי 
הפניקס עקב פיגורים בתשלום, בכפוף להוראות כל דין. השתתפות ברווחים של 

  מבוטח מנוכה מהפרמיה. 
  
פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיים. דמי   .2

פת ביטוח של שנה. ההכנסות מפרמיה ברוטו הביטוח מתייחסים בעיקרם לתקו
ושינויים בפרמיה שטרם הורווחה בגינה, נרשמים בסעיף פרמיות שהורווחו, 

  ברוטו.
פרמיות בענף רכב חובה בישראל נרשמים בעת פרעון הפרמיה הואיל והכיסוי 

  הביטוחי מותנה בתשלום הפרמיה.
מאזן או דמי דמי ביטוח מפוליסות שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך ה

  ביטוח המתייחסים לתקופה העולה על שנה, נרשמים כהכנסות מראש.
  כל דין ובניכוי השתתפות המבוטחים ברווחים, על בסיס ההסכמים שבתוקף.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) הכרה בהכנסות  .דכ

  
 (המשך) (מתייחס לפעילות הפניקס שהופסקה) ביטוח מעסקי הכנסות  )9

 
  (המשך) פרמיות  (א)

  
  (המשך)  )2(

  
חלק מהפרמיות (בישראל), בעיקר בענפי רכב רכוש ודירות, כוללים חידושים 

  אוטומטיים של פוליסות שמועד החידוש שלהן הגיע.
ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים שנתקבלו מבעלי 

ובניכוי ביטולים והפרשות עקב אי פרעון דמי הביטוח, בכפוף פוליסות, 
  .להוראות

  
  דמי ניהול ועמלות  (ב)

  
  דמי ניהול בגין חוזי ביטוח תלויי תשואה  .1

  
  דמי הניהול כוללים את המרכיבים דלקמן:

  דמי ניהול קבועים בלבד. - 2004בינואר,  1בגין פוליסות שנמכרות החל מיום 
  דמי ניהול קבועים ומשתנים. - 2003בדצמבר,  31עד ליום בגין פוליסות שנמכרו 

  
דמי הניהול מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על בסיס התשואה וצבירת 

  החיסכון של המבוטחים בתיק המשתתף ברווחים.
  

דמי הניהול הקבועים מחושבים בשיעורים קבועים מצבירת החסכון ונרשמים 
  על בסיס צבירה. 

  
בינואר  1ם מחושבים כשיעור מהרווח הריאלי השנתי (מיום דמי הניהול המשתני

בדצמבר) שנזקף לפוליסה בניכוי דמי הניהול הקבועים שנגבו  31ועד ליום 
מאותה הפוליסה. ניתן לגבות רק דמי ניהול משתנים חיוביים ובניכוי סכומים 

  שליליים שנצברו בשנים הקודמות.
בסיס צבירה בהתאם לתשואה  במהלך השנה נרשמים דמי הניהול המשתנים על

החודשית הריאלית, ככל שהיא חיובית. בחודשים בהם התשואה הריאלית 
שלילית מוקטנים דמי הניהול המשתנים עד לגובה סך דמי הניהול המשתנים 
שנגבו במצטבר מתחילת השנה. תשואה שלילית שלא בוצעה בגינה הקטנה של 

חישוב דמי הניהול מתשואה דמי הניהול במהלך שנה שוטפת, תנוכה, לצורך 
  חיובית בשנה העוקבת.

  
  דמי ניהול ועמלות של חברות מאוחדות שאינן חברות ביטוח  .2

  
הכנסות מניהול קרנות פנסיה וקופות גמל נזקפות על בסיס יתרות הנכסים 

  המנוהלים ועל בסיס התקבולים מהעמיתים.
  

י לקוחות נזקפות על הכנסות מדמי ניהול מקרנות נאמנות, והכנסות מניהול תיק
  בסיס יתרות הנכסים המנוהלים.

  
  הכנסות מעמלות ביטוח כללי בסוכנויות ביטוח נזקפות בעת התהוותן.

  
הכנסות מעמלות ביטוח חיים נזקפות על בסיס מועדי הזכאות לתשלום העמלות 
על פי ההסכמים עם חברות הביטוח, בניכוי הפרשות להחזרי עמלות עקב 

  פוליסות ביטוח. ביטולים צפויים של
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) הכרה בהכנסות  .כד

  
 (המשך) (מתייחס לפעילות הפניקס שהופסקה) ביטוח מעסקי הכנסות  )9

  
  (המשך) דמי ניהול ועמלות  (ב)

  
  רווחים (הפסדים) מהשקעות, נטו והכנסות מימון אחרות  .3
  

הכנסות ריבית מוכרות על בסיס צבירה תוך שימוש בשיטת הריבית 
  האפקטיבית. 

הכנסות מדיבידנד מהשקעות, שאינן מטופלות לפי שיטת השווי המאזני, מוכרות   
  במועד הקובע לזכאות לדיבידנד.

הכנסה מהשקעות כוללת גם רווחים או הפסדים שמומשו בגין נכסים פיננסיים   
ם והפסדים ממימוש השקעות מחושבים כהפרש בין זמינים למכירה. רווחי

תמורת המימוש, נטו לבין העלות המקורית או המופחתת ומוכרים במועד 
  המכירה.

  
הכנסות מהשקעות כוללות רווחים או הפסדים משערוך נכסים פיננסיים הנמדדים 

  בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
  
  'הכרה בהכנסות מחיתום והפצה ומעמלות ברוקראז  (ג)
  

הכנסות מעמלות חיתום והפצה מוכרות עם ביצוע  - הכנסות מחיתום והפצה   .1
ההנפקה וההפצה, לאחר שנתקיימו התנאים הקבועים בהסכם עם הקבוצה ו/או 

  המנפיק.
  

הכנסות מעמלות ביצוע פעולות בניירות ערך  -הכנסות מעמלות ברוקראז'   .2
  מוכרות עם השלמת ביצוע הפעולות.

  
  קיםהנחות מספ  .כה
  

הנחות מנוכות מעלות הקניות במועדים בהם מתקיימים התנאים המזכים באותן הנחות. חלק 
מההנחות בגין אותו חלק מהקניות המתווסף למלאי הסגירה מיוחס למלאי והחלק הנותר מקטין את 

  עלות המכירות.
  

מסוימים, הנחות המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויבת הקבוצה לעמוד ביעדים 
  נכללות בדוחות הכספיים עם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את החברה בהנחות האמורות.

 
הנחות מספקים שהזכות לקבלתן מותנית בעמידת החברה ביעדים מסוימים, נכללות בדוחות 
הכספיים, באופן יחסי, בהתאם להיקף הרכישות שביצעה הקבוצה מהספקים בתקופה המדווחת 

חברה לקראת העמידה ביעדים, וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו וניתן לאמוד המקדמות את ה
  את סכומי ההנחות באופן סביר.

  
  רווח (הפסד) למניה  .כו

  
הרווח (הפסד) למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח הנקי (הפסד) המיוחס לבעלי המניות של החברה 

  במספר המניות הרגילות המשוקלל שקיים במהלך התקופה.
  ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה.

את  קטינהמניות רגילות פוטנציאליות נכללות רק בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מ
הרווח למניה מפעילות נמשכת. בנוסף, מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות 

רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה של ברווח המדולל למניה 
החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל 

  שבידי הקבוצה. במספר המניות
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -: 2באור 
  
  הפרשות  .זכ

  
מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות   37IAS- ל בהתאםהפרשה 

משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק 
 לפיאת המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. במידה וההשפעה מהותית, הפרשות נמדדות 

   .הנוכחי ערכן
  
  איכות סביבה  .1

  
כוללת בחשבונותיה הפרשה בגין עלויות צפויות הקשורות בטיהור ותיקון מפגעים  הקבוצה

החברה תדרש ) כי Probableסביבתיים. ההפרשה נרשמת כאשר להערכת ההנהלה צפוי (
וניתן לאמוד בצורה סבירה את סכומה. ההתחייבויות בגין איכות הסביבה  לתשלום העלויות

  בבדיקה ותיקון הזיהומים שנוצרו.מייצגות הערכה של העלויות הכרוכות 
  

הערכת ההנהלה מבוססת על אומדנים פנימיים וחיצוניים אודות הזיהומים, הטכנולוגיה 
הקיימת לטיפול בהם וסקירת תקנות איכות הסביבה המתייחסות. התחייבויות בגין איכות 
גין הסביבה נצברות לרוב לא יאוחר ממועד השלמת הסקר בדבר אופן הטיפול. ההפרשה ב

התחייבויות אלו מותאמת בעת שמתקבל מידע נוסף, או בעת שינוי בנסיבות. עלויות לרכישת 
  ציוד הנדרש לצורך טיפול שוטף במפגעים סביבתיים נזקפות לרכוש קבוע.

  
  תביעות משפטיות  .2
  

קיימת (משפטית או משתמעת) כתוצאה  מחויבותהפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה 
מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים 

בחינת הצורך בהכרה  בעתן מהימן. פבאו המחויבותוניתן לאמוד את  המחויבותלסילוק 
  .המשפטיים ביועציה הקבוצה הנהלת מסתייעת, ובכימותןבהפרשות 

  
  הוצאות פרסום  .כח

  
  וצאות פרסום נזקפות לדוח רווח או הפסד עם התהוותן.ה

  
  שהופסקוכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות נ קבוצת או כסנ  .כט
  

שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר  לאנכס או קבוצת נכסים 
ופחתים ממועד הסיווג באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. נכסים אלה אינם מ

פי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה. ל, במאזןומוצגים בנפרד 
היתרה בדוחות הכספיים גבוהה מהשווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה, מוכר הפסד מירידת  כאשר

יבויות המתייחסות לנכסים ערך המיוחס לנכס (או לקבוצת הנכסים) בגובה ההפרש. במקביל, ההתחי
  אלה מוצגות בנפרד במאזן באופן דומה. 

  
כאשר החברה האם מחליטה לממש חלק מהחזקתה בחברה מאוחדת כך שלאחר המימוש תישאר 
לחברה האם החזקה שאינה מקנה שליטה, כל הנכסים וההתחייבויות המיוחסים לחברה המאוחדת 

  הרלוונטיות, לרבות הצגה כפעילות שהופסקה.  5IFRSהוראות  תכמוחזקים למכירה וחלו יםסווגמ
  

פעילות שהופסקה הינה פעילות שמומשה או שמסווגת כמוחזקת למכירה כאמור לעיל והיא מייצגת 
תוצאות הפעילות של תחום פעילות עסקית או אזור גיאוגרפי של פעילות שהוא עיקרי ונפרד. 

בות מספרי השוואה) מוצגות בנפרד במסגרת פעילות שהופסקה או מומשה לכל תקופות הדיווח (לר
  שורת רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו.  

  
  (מתייחס לפעילות הפניקס שהופסקה) חוזי ביטוח  .ל

  
IFRS 4  הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית בה נקט לפני מועד המעבר

בות עלויות רכישה קשורות ונכסים בלתי לתקינה הבינלאומית לגבי חוזי ביטוח שהוא מנפיק (לר
  .מוחשיים קשורים) וכן חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) (מתייחס לפעילות הפניקס שהופסקה) חוזי ביטוח  .ל
  

  להלן תמצית המדיניות החשבונאית בקשר לחוזי ביטוח:
  

  ארוך טווחביטוח חיים וחסכון   )1
  

  .עיל' לכו סעיףראה  - הכרה בהכנסות  )א(
  
  התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים  )ב(

  
התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים מחושבות בהתאם להוראות המפקח (תקנות 
וחוזרים), כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות. ההתחייבויות מחושבות 
בהתאם לנתוני הכיסויים הרלוונטיים, כגון: גיל המבוטח, ותק הכיסויים, סוג הביטוח, 

  סכום הביטוח וכו'. 
  

- על תזי ביטוח חיים נקבעות על בסיס הערכה אקטוארית, המבוצעהתחייבויות בגין חו
 דניאל מרהפניקס ביטוח),  - ביטוח בע"מ (להלן ל חברה בפניקסידי האקטואר הממונה 

. חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נקבע על פי שרון
  התנאים של החוזים הרלוונטיים. 

  
צמודות למדד הטוח חיים הצמודות למדד וההשקעות התחייבויות בגין חוזי בי
בויות אלה, נכללו בדוחות הכספיים לפי המדד שפורסם יהמשמשות כיסוי להתחי

לאחרונה לפני תאריך המאזן לרבות התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים בקשר לפוליסות 
  שלפי תנאיהן ההצמדה הינה חצי שנתית. 

 
  התחייבויות לתשלום קיצבה:הנחיות המפקח בדבר   )ג(

  
בחוזרים שפרסם המפקח בדבר חישוב התחייבויות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח 
חיים נקבעו הוראות לחישוב ההפרשות וזאת עקב קצב השיפור בתוחלת החיים 
המצריך מעקב אחר הלימות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים המאפשרות קבלת 

  .קצבה והשלמתן באופן ראוי
  

  הוצאות רכישה נדחות  )ד(
  

) הנמכרות DAC-ה -הוצאות הרכישה הנדחות בגין פוליסות ביטוח חיים (להלן   .1
כוללות עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה והוצאות  1999בינואר,  1החל מיום 

מופחת בשיעורים  DAC- הנהלה וכלליות הקשורות לרכישת פוליסות חדשות. ה
 DAC-שנה. ה 15-שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה, אך לא יותר מ

  סולקו נמחק במועד הביטול או הסילוק. אוהמתייחס לפוליסות שבוטלו 
  

. הבדיקה DAC-את ברות השבת ה שנהבודק מידי  ביטוח הפניקסאקטואר   .2
מספיקה,  DAC-כוי היבויות בגין חוזי ביטוח בניינערכת על מנת לוודא שההתח

ואת  DAC-ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות שתכסנה את הפחתת ה
  ההתחייבויות הביטוחיות, הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות. 

ההנחות המשמשות לבדיקה זו, כוללות הנחות בגין ביטולים, הוצאות תפעול, 
ידי אקטואר החברה מדי שנה - תשואה מנכסים, תמותה ותחלואה, הנקבעות על

 פי בדיקות ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים עדכניים.- על
  

 נכסים לניהול חוזים רכישת עבור המשולמות רכישה ולמפקחי לסוכנים עמלות  .3
 ניתן אם) DAC( נדחות רכישה כהוצאות נרשמות) גמל וקופות פנסיה(קרנות 
 ניהול דמי באמצעות השבתן ואם מהימן באופן אותן ולמדוד בנפרד לזהותן
  שנים. 10  פני עלשנתיים שווים  בשיעוריםמופחת  DAC - . הצפויה
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  המשך)( )(מתייחס לפעילות הפניקס שהופסקה חוזי ביטוח  .ל
  

  (המשך) ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  )1

 
  )Liability Adequacyבגין חוזי ביטוח חיים (בדיקת נאותות ההתחייבויות   )ה(

  
 הפרמיות כי מעלה והבדיקה במידה. העתודות הלימות לגבי בדיקה עורכת הקבוצה

 הביטוחיות העתודות בניכוי הצפויות התביעות לכיסוי מספיקות אינן המתקבלות
 עבור בנפרד נעשית הבדיקה. החוסר בגין מיוחדת הפרשה נרשמת, החישוב למועד

, קולקטיביות פוליסות של במקרה. קולקטיביות פוליסות עבור ובנפרד פרט פוליסות
  .הבודד הקולקטיב ברמת מתבצעת הבדיקה

  
, תפעול הוצאות, ביטולים בגין הנחות כוללים ל"הנ לבדיקות המשמשותההנחות 
 ניסיון פי על שנה מדי האקטואר ידי על נקבעות והן ותחלואה תמותה, מנכסים תשואה
  . אחרים רלוונטים ומחקרים העבר

  
  תביעות תלויות  )ו(

  
תביעות תלויות בניכוי חלק מבטחי המשנה בהן, מחושבות באופן פרטני, בהתאם 

על בסיס ההודעות בגין אירועי הביטוח וסכומי  ביטוח הפניקסלהערכת מומחי 
  הביטוח.

ח אי כושר הפרשות לתשלומי גמלאות, ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטו
עבודה, ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן, וכן הפרשות לתביעות שאירעו אך 

  .השקעה וחוזי), נכללו במסגרת התחייבויות בגין חוזי ביטוח IBNRלא דווחו (
  

  חוזי השקעה  )ז(
  

תקבולים בגין חוזי השקעה לא נכללים בסעיף פרמיות שהורווחו אלא נזקפים ישירות 
להתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה. פדיונות ותום תקופה בגין חוזים אלה לא 
נזקפים לדוח רווח והפסד אלא נגרעים ישירות מהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

  השקעה.
 הנגבים הניהול דמיבדוח רווח והפסד נזקפים בשל חוזים אלה ההכנסות מהשקעות, 

בויות ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשל חלקם של , שינוי בהתחיימהמבוטחים
  המבוטחים בהכנסות מהשקעות, עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות.

  
  הפרשה בגין השתתפות ברווחים של המבוטחים בביטוח קבוצתי  )ח(

  
ההפרשה נכללה בסעיף "זכאים ויתרות זכות". כמו כן, השינוי בהפרשה קוזז 

  ההכנסות מפרמיה.מ
 

  ביטוח כללי  )2
  

  .עיל' לכו סעיףראה  - הכרה בהכנסה   )א(
  
סעיף תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ושייר כולל, בין היתר,   )ב(

סילוק ועלויות טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו, הוצאות עקיפות לישוב תביעות, 
   תלויות

התלויות (הכוללת הפרשה לעלויות שאירעו בשנת הדוח וכן עדכון ההפרשה לתביעות 
  ישירות ועקיפות בטיפול בתביעות) שנרשמה בשנים קודמות.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) (מתייחס לפעילות הפניקס שהופסקה) חוזי ביטוח  .ל

 
  (המשך) ביטוח כללי  )2

  
  התחייבויות בגין חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות:  (ג)
  

עתודות הביטוח והתביעות התלויות הכלולים בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח, 
וחלקם של מבטחי משנה בעתודה ובתביעות התלויות, הכלול בסעיף נכסי ביטוח 

 עתודות חישובפיננסיים (ביטוח) ( שירותיםמשנה, חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח על 
ושיטות  המפקחתקנות חישוב עתודות), הנחיות  - , (להלן 2013- בביטוח כללי), התשע"ג

אקטואריות מקובלות לחישוב תביעות תלויות, המיושמות בהתאם לשיקול דעתם של 
  האקטוארים הממונים.

  
  :כלהלן, תלויות ותביעות ביטוח מעתודות מורכב, ביטוח חוזי בגין התחייבויות סעיף  ) ד(

  
), משקפת את דמי Unearned Premium Reserveהפרשה לפרמיה שטרם הורווחה, (  .1

הביטוח המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך המאזן ומחושבת על בסיס 
  יומי. 

  
). הפרשה זו נרשמת במידה Premium Deficiencyהפרשה לפרמיה בחסר, (  .2

אינה מכסה את  והפרמיה שטרם הורווחה (בניכוי ההוצאות הרכישה הנדחות)
רכב רכוש, מקיף דירות ובתי עסק  בענפיהעלות הצפויה בגין חוזי הביטוח. 
  . עתודות חישוב בתקנת שנקבע ההפרשה מבוססת בין היתר על מודל

  
 תביעות תלויות המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן:ו ביטוח עתודות  .3
  

לפי הערכה תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן, נכללו    3.1
להלן. הוצאות  3.2אקטוארית, למעט לגבי הענפים המפורטים בסעיף 

  תביעות נכללים לפי הערכה אקטוארית.  בעקיפות ליישו
  

 עסקים, שלישי צד כלפי אחריות לרבות טיס כלי, ימי ביטוחבענפים    3.2
קבע האקטואר כי לא ניתן ליישם מודל  בהם אחרים וסיכונים נכנסים

אקטוארי עקב העדר מובהקות סטטיסטית נכללו התביעות התלויות 
 שנתקבלה דעת חוות לפי תביעה לכל פרטנית הבהתבסס על הערכ

לפי דיווח חברות  בתביעות שמטפלים ביטוח פניקס ומומחי דין מעורכי
ככל שנדרש. ההערכות כוללות  IBNRתוספת ובמוסרות בעסקים נכנסים 

שולמו לתאריך  הפרשה מתאימה לסילוק הוצאות הטיפול אשר טרם
  הדוחות הכספיים.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) (מתייחס לפעילות הפניקס שהופסקה) חוזי ביטוח  .ל

 
  (המשך) ביטוח כללי  )2

  
 כלהלן, תלויות ותביעות ביטוח מעתודות מורכב, ביטוח חוזי בגין התחייבויות סעיף  ) ד(

  (המשך):
 

 (המשך) תביעות תלויות המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן:ו ביטוח עתודות  .3
  

  עודף הכנסות על הוצאות   3.3
  

לגבי עסקים עם זנב תביעות ארוך (ענפים בהם הזמן הנדרש למתן הודעה   
צוי בגינו, ארוך ועשוי להתמשך על קרות הנזק ו/או לקביעת הנזק והפי

, בדצמבר 31 ליום עד, חושבמספר שנים), כגון ענפי חבויות ורכב חובה, 
 - , עודף הכנסות על הוצאות על בסיס תלת שנתי מצטבר (להלן 2015

  העודף).
העודף מחושב, בהתאם לתקנות חישוב עתודות ולהנחיית המפקח, על   

 מגבלה(עד  רכישה והוצאות תביעותבסיס ההכנסות מפרמיות בניכוי 
), בתוספת הכנסות מהשקעות מהפרמיה כשיעור המפקח ידי על שנקבעה

לשנה (ללא תלות  3%המחושבות לפי שיעור תשואה ריאלית של 
בתשואה בפועל על ההשקעות), בניכוי חלקם של מבטחי המשנה, לפי 
ענפי הביטוח ושנת החיתום המתייחסת. העודף, המצטבר עד למועד 

ו ממועד שנת תחילת הביטוח, בניכוי הפרשה לפרמיה שטרם שחרור
הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות, ובניכוי התביעות התלויות כפי 

, בסעיף 2015בדצמבר,  31שחושבו כמפורט לעיל נכלל, עד ליום 
 הפסד צפוי האקטואר הערכות ולפי במידההתחייבויות בגין חוזי ביטוח. 

  .שנה באותה והפסד רווח לדוח זה הפסד נזקף, כלשהי חיתום לשנת
  .להלן 3.6 סעיף ראה, העודף ביטול לעניין

 
בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות  מובאיםשיבובים ושרידים   3.4

  ההערכות האקטואריות של התביעות התלויות. 
  

התביעות התלויות הינן נאותות, וזאת בהתחשב  ביטוח הפניקסלהערכת   3.5
על בסיס אקטוארי ויתרתן  רובןבכך שהתביעות התלויות מחושבות ב
  .IBNR -כוללת הפרשות מתאימות ככל שנדרש ל

  
הוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות   (ה)

לפרמיות שטרם הורווחו. הוצאות הרכישה  ותבקשר עם רכישת פוליסות, המתייחס
מחושבות לפי שיעורי ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים, שנקבעו בתקנות 

  הפיקוח, כאחוז מהפרמיה שטרם הורווחה, לכל ענף בנפרד, לפי הנמוך שבהם. 
  
עסקים המתקבלים מהמאגר הישראלי לביטוח רכב שליד איגוד חברות הביטוח   (ו)

הפול), מחברות ביטוח אחרות (לרבות ביטוח משותף ועסקים נכנסים  -ן בישראל (להל
מחו"ל) וסוכנויות חיתום נכללים לפי דיווחים המתקבלים עד לתאריך המאזן בתוספת 

  בהם. ביטוח הפניקסהפרשות לפי העניין, והכול בהתאם לשיעור השתתפות 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) (מתייחס לפעילות הפניקס שהופסקה) חוזי ביטוח  .ל

  
  ביטוח בריאות  )3

  
  .עיל' לכו סעיףראה  -  הכרה בהכנסה  )א

  
  התחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות  )ב

  
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות מחושבות בהתאם להוראות המפקח (תקנות 

מקובלות. ההתחייבויות מחושבות וחוזרים), כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות 
בהתאם לנתוני הכיסויים הרלוונטיים, כגון: גיל המבוטח, ותק הכיסויים, סוג הביטוח, 

  סכום הביטוח וכו'.
  

ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נקבעות על 
  בסיס הערכה אקטוארית. 

  
  )Liability Adequacy( בריאותביטוח  בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי  )ג

  
 הפרמיות כי מעלה והבדיקה במידה. העתודות הלימות לגבי בדיקה עורכת הקבוצה

 הביטוחיות העתודות בניכוי הצפויות התביעות לכיסוי מספיקות אינן המתקבלות
 עבור בנפרד נעשית הבדיקה. החוסר בגין מיוחדת הפרשה נרשמת, החישוב למועד

, קולקטיביות פוליסות של במקרה. קולקטיביות פוליסות עבור ובנפרד פרט פוליסות
  .הבודד הקולקטיב ברמת מתבצעת הבדיקה

  
 הוצאות, ביטולים בגין הנחות כוללים ל"הנ לבדיקות המשמשיםוההנחות  הפרמטרים

 ומחקרים העבר ניסיון פי על האקטואר ידי על הנקבעות ותחלואה תמותה, תפעול
 העתודות הלימות לגבי הבדיקות נעשות קולקטיביות פוליסות עבור. אחרים רלוונטים
  . הקולקטיבים של התביעות לניסיון בהתאם

  
  תלויות תביעות  )ד

  
ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח סיעודי, ההוצאות הישירות והעקיפות 

במסגרת ), נכללו IBNRהנובעות מהן, וכן הפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו (
  ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח.

  
 הפרשה בגין השתתפות ברווחים של מבוטחים בביטוח קבוצתי  )ה

 
, נכללה בסעיף "זכאים יפרשה בגין השתתפות ברווחים של מבוטחים בביטוח קבוצתה

  ויתרות זכות". כמו כן, השינוי בהפרשה קוזז מההכנסות מפרמיה. 
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  (המשך) החשבונאית עיקרי המדיניות  -: 2באור 
  
  המשך)( )(מתייחס לפעילות הפניקס שהופסקה חוזי ביטוח  .ל

  
 (המשך) ביטוח בריאות  )3
  

  נדחות רכישה הוצאות  )ו
  

) כוללות עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה DAC -הוצאות הרכישה הנדחות (להלן   .1
מחלות  בענפיוהוצאות הנהלה וכלליות הקשורות לרכישת פוליסות חדשות. 

מופחתות בשיעורים שווים על פני תקופת הפוליסה, אך לא  הפוליסותואישפוז 
) קשות ומחלות סיעוד(כגון  טווח ארוכי בריאות ביטוחי ובענפייותר משש שנים 

. הוצאות הרכישה הנדחות המתייחסות שנים 15-מ יותר לא מופחתות הפוליסות
למפקחי רכישה וסוכנים לפוליסות שבוטלו נמחקות במועד הביטול. עמלות 

 DAC-כהמשולמות עבור רכישת חוזים לניהול נכסים של קופות גמל נרשמות 
אם ניתן לזהותן בנפרד ולמדוד אותן באופן מהימן ואם השבתן, באמצעות דמי 

הגמל מופחת על פני התקופה המשוערת לקבלת  בקופתDAC  - ניהול, צפויה. ה
  טולים.הכנסות מדמי ניהול, לרבות התחשבות בבי

  
. הבדיקה נערכת DAC - שנה בודק אקטואר החברה את ברות ההשבה של ה מידי  .2

 2005על מנת לוודא שההתחייבות בגין חוזי ביטוח (פוליסות שנמכרו משנת 
מספיקה ושהפוליסות צפויות  DAC -) בניכוי הDAC -ואשר בגינם מחושב ה

יבויות ואת ההתחי DAC -ליצור הכנסה עתידית שתכסה את הפחתת ה
  . הביטוחיות, הוצאות התפעול והעמלות בגין אותם פוליסות

  
, מנכסים תשואה, תפעול הוצאות, ביטולים בגין הנחות כוללות, זו לבדיקה המשמשות ההנחות
 ומחקרים העבר ניסיון בדיקות פי על שנה מדי האקטואר ידי על נקבעות, ותחלואה תמותה

   .עדכניים רלוונטיים
  

  הוגן שווי מדידת  .לא
  

 התחייבות להעברת משולם שהיה המחיר או נכס במכירת מתקבל שהיה המחיר הוא הוגן שווי
  .המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה

  
, ההתחייבות או הנכס של העיקרי בשוק מתרחשת העסקה כי ההנחה על מבוססת הוגן שווי מדידת

  ) ביותר. advantageous( הכדאי בשוק, עיקרי שוק בהיעדר או
  

 בעת ישתמשו בשוק שמשתתפים בהנחות שימוש תוך נמדד התחייבות או נכס של ההוגן השווי
 הכלכליים האינטרסים לטובת פועלים בשוק שמשתתפים בהנחה, ההתחייבות או הנכס תמחור
  .שלהם

  
משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים  הקבוצה

השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה  מיקסוםשניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך 
  השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. ומיזעור

  
וי לשווי ההוגן שלהם מחולקים הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גיל כל

השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית  מידרגלקטגוריות בתוך 
  למדידת השווי ההוגן בכללותה.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  חדשים חשבונאים תקנים יישום  .לב
  

  חכירות -  IFRS 16של  לראשונהיישום   .1
 

 -(להלן  חכירות -  16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2016בחודש ינואר 
התקן הישן), את פרשנות מספר  -(להלן  17התקן). התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 

של הוועדה המתמדת לפרשנויות. בהתאם  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4
כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות  לתקן, חכירה מוגדרת

  השימוש בנכס לתקופת זמן.
  

את  כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץתקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. 
. החברה הכירה בהתחייבויות בגין חכירה במועד היישום יישום למפרע חלקיהתקן לפי גישת 

יתרת ההתחייבות ווגו כחכירות תפעוליות בעת יישום התקן הישן. לראשונה עבור חכירות שס
ל החברה תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי ש מחושבתלמועד יישום התקן לראשונה, 

יתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת  כאשר, לראשונההקיימת במועד יישום התקן 
  בגין חכירה.  ההתחייבויות

  
בדבר המדיניות החשבונאית המיושמת החל ממועד האימוץ לראשונה של התקן, ראה  לפירוט
  לעיל. ב'2באור 

  
 החברה בהן קיימים חכירה לחוזיעיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס 

כל  בגין חברהחריגים, מכירה ה למעט, לעיל 'בי2. על פי התקן, כאמור בבאור חוכר מהווה
היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש וזאת בשונה  חוזה חכירה בה

ה בהן לא הועברו באופן ממשי חכיר בחוזי ולפי הישן התקןמהמדיניות שיושמה תחת הוראות 
כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, הוכרו תשלומי החכירה כהוצאה 

   פת החכירה.ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקו
  

בנכס זכויות  2019בינואר,  1כתוצאה מיישום לראשונה של התקן הכירה הקבוצה ביום 
מיליארד ש"ח,  1- שימוש בגין חוזי חכירה אשר בתוקף במועד היישום לראשונה בסך של כ

כנגד רישום התחייבות לחכירה בסכום דומה. הקבוצה נעזרה במעריך שווי חיצוני לצורך 
יבית הנומינלי המתאימה להיוון חוזי החכירה, זאת בהתאם לסיכון המימוני קביעת שיעור הר

של החברות, בהתאם למח"מ חוזי החכירה וכן בהתאם למשתנים כלכליים אחרים. שיעורי 
הריבית התוספתיים ששימשו להיוון תשלומי החכירה העתידיים בחישוב יתרת ההתחייבות 

  . 5.2% -ל 3.2%נעים בטווח שבין ן בגין חכירה במועד היישום לראשונה של התק
  

החברה בחרה להשתמש בשיעור היוון אחיד עבור חוזי חכירה הכוללים מאפיינים דומים. 
החברה בחרה שלא להכיר ביתרת התחייבות בגין חכירה ויתרת נכס זכות שימוש בגין חכירות 

חודשים. חכירות אלו  12 -אשר למועד היישום לראשונה תקופת החכירה הינה קצרה מ
  . קצרמטופלות כחכירות לטווח 

  
2.  IFRIC 23 - ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי  
  

ודאות הקשורה למסים על - טיפול באי - IFRIC 23את  IASB - ה פרסם 2017בחודש יוני 
הפרשנות). הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או  - ההכנסה (להלן 

ודאות - מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי IAS 12התחייבויות בהתאם להוראות 
לבחינת קיבוץ מקרים של הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות 

ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות - אי
הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות - אי

  הודאות.- ובנסיבות של אי
  

  הפרשנות מיושמת לראשונה בדוחות הכספיים אלו. 
  

 שנות לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.ליישום הפר
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) חדשים חשבונאים תקנים יישום  .לב
  

3.  28 IAS משותפות ובעסקאות כלולות בחברות השקעות  
  

 בחברות השקעות 28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB - , פרסם ה2017באוקטובר 
התיקון). התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך (כגון  -(להלן  משותפות ובעסקאות כלולות

הלוואות לקבל או השקעה במניות בכורה) אשר מהוות חלק מההשקעה נטו בחברה כלולה או 
ן מלא (הן לעניין המדידה והן באופ IFRS 9עסקה משותפת, תהיינה כפופות ראשית להוראות 

. IAS 28לעניין ירידות ערך) ולאחר מכן היתרות של אותן זכויות תהיינה כפופות להוראות 
לאור הוראות התיקון כאמור יישום "שיטת השכבות" כפי שקיבלה ביטוי בהחלטת אכיפה 

  של רשות ניירות ערך, איננה רלוונטית עוד. 11-2חשבונאית 
  

ונה בדוחות כספיים אלו. החברה מיישמת את הוראות התיקון למפרע התיקון מיושם לראש
  . IFRS9 ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה כפי שיישמה את הוראות 

  
  ליישום התיקון לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.

  
   חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .לג

  
1 .  3 IFRS  עסקיםצירופי  

  
 צירופי 3בינלאומי  דיווח כספיתקן הגדרת "עסק" בתיקון ל IASB - , פרסם ה2018באוקטובר 

מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה התיקון).  - (להלן  עסקים
  תטופל כצירוף עסקים או כעסקת רכישה של נכסים. 

 
  התיקון כולל:

רכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מע .1
לכל הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ביכולת לייצר 

 תפוקות.
השמטת ההתייחסות להערכה האם משתתף שוק יכול להמשיך בהפעלת עסק נרכש  .2

 באמצעות החלפה של תשומות ותהליכים.
רות להעריך האם תהליכים שנרכשו הינם הנחיות נוספות ודוגמאות אשר יסייעו לחב .3

 מהותיים.
 "עסק" כך שההגדרות יהיו ממוקדות ומצומצמות יותר.  -שינוי הגדרת "תפוקה" ו .4
מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך  .5

  בבחינות נוספות.

 
מועד הרכישה חל החל ושם עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר יי התיקון

  . או לאחר מכן 2020 בינואר, 1ביום  מהתקופה השנתית המתחילה
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .לג

  
 יםימכשירים פיננס 9תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי   .2

  
מכשירים  9תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB - , פרסם ה2019בחודש ספטמבר 

מכשירים פיננסים: גילויים ולתקן חשבונאות  7פיננסים, לתקן דיווח כספי בינלאומי 
  התיקון).  -מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה (להלן  39בינלאומי 

  
שוקלות להחליף את ריביות רבות  לאור שינויים רגולטורים המתרחשים בעולם, מדינות

) (אשר אחת הדוגמאות הנפוצות לריבית זו הינה (IBORs Interbank Offered Rates הבנצ'מרק
 - RFRsהנקבעת על ידי בנקים בלונדון) בריבית אלטרנטיבית חסרת סיכון ( LIBOR -ריבית ה

Risk Free Interest Ratesסקאות הספציפיות. ) אשר מתבססת במידה רבה יותר על נתוני הע
ודאות בכל הקשור למועדים ולסכומים הרלוונטיים לתזרימי -רפורמה זו בריביות מובילה לאי

מזומנים עתידיים הקשורים הן למכשירים מגדרים והן לפריטים מגודרים, המתבססים על 
  הקיימת. IBORs - ריבית ה

  
בור ישויות שיש להן , עIAS 39 -ו IFRS 9תחת הוראות התקינה החשבונאית הקיימת לפי 

הודאות השוררת בגין רפורמת הריבית, עלולה להשפיע הן על - עסקאות גידור כאמור, אי
יכולת הישות להמשיך ולעמוד בדרישות אפקטיביות הגידור עבור עסקאות קיימות והן לעמוד 
בדרישות הגידור עבור עסקאות עתידיות. על מנת לפתור את חוסר הודאות הקיים בגין 

את התיקון וזאת על מנת לספק הקלות זמניות עבור ישויות  IASB - הריבית, פרסם ה רפורמת
. תיקון כאמור הוא שלב ראשון IBORs -המיישמות חשבונאות גידור המתבססת על ריבית ה

  בפרויקט אשר יכלול בעתיד גם תיקונים נוספים בהקשר זה. 
  

בונאות הגידור בתקופת המעבר התיקון כולל הקלות לעניין יישום מבחני האפקטיביות וחש
). הקלות אלו מניחות כי ריבית הבנצ'מרק RFRsלריבית חסרת סיכון ( IBORs -מריבית ה

המשמשת כבסיס לגידור אינה משתנה וזאת על אף רפורמת הריבית הצפויה. הקלות אלו יהיו 
ייב בתוקף ללא הגבלת זמן, אלא אם יחול אחד מהאירועים המצוינים בתיקון. התיקון מח

  ישויות גם לתת גילויים ספציפיים לשימוש שנעשה על ידן בהקלות.
 2020 ,בינואר 1התיקון ייושם באופן רטרוספקטיבי החל מהתקופה השנתית המתחילה ביום 

  או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי.
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  מזומנים ושווי מזומנים  -: 3באור 
  

  בדצמבר 31  
  2019  2018  
  מליוני ש"ח  

   מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית א.
  77  189  במטבע ישראלי

  132  283  במטבע חוץ

  472  209  

       פקדונות לזמן קצר ב.
  741  726  במטבע ישראלי

  536  319  במטבע חוץ
  1,045  1,277  
  1,517  1,486  

  
  

  השקעות לזמן קצר  -: 4באור 
  

  בדצמבר 31
2019  2018  

  ח"שמליוני 

  והפסד רווחנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

  48  282   *) מניות סחירות

  300  -  אגרות חוב 

  105  171  כספית ןקר

  453  453  

      נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 

  22  4  אגרות חוב

      

  162  1  פקדונות בתאגידים בנקאיים

  182  328  **) בתאגידים בנקאייםגבלים ומפקדונות 

786  819  
  

 ובסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים 2020במרס,  31שווי המניות הסחירות האמורות נכון ליום   *)
    בהתאמה. ,מיליוני ש"ח 239-וכמליוני ש"ח  222-כלסך של  מסתכם

  
 באור בגין עסקאות ההחלף (ראהפקדונות  ,היתר בין, כוללים 2019בדצמבר,  31הפקדונות ליום   *)*

  .))1י'(12(ראה באור  בדלק קידוחיםכרית בטחון בקשר עם הנפקת אגרות חוב תמר בונד וכן ) ה'10
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  ויתרות חוזיות לקוחות  -: 5באור 
  

  :הרכב  . א
  

  בדצמבר 31
2019  2018  

  ח"שמליוני 
  1,887  1,923  חובות פתוחים 

  41  34  המחאות לגבייה 

1,957  1,928  
  57  63  לחובות מסופקים הפרשה -בניכוי 

  1,871  1,894  לקוחות, נטו
  

  .ימים) 37-כ 2018(בשנת  ימים 38-כ הינוממוצע ימי אשראי לקוחות  2019בשנת 
  

  להלן ניתוח יתרת הלקוחות ברוטו לפי תקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך המאזן:  ב.
  

 שטרם חובות

  והפיגור בגבייתם הינוחובות שמועד פרעונם עבר   הגיע מועד
  271-365  181-270  91-180  עד   פרעונם (ללא
  סה"כ  מעל שנה  יום  יום  יום  יום 90  פיגור בגביה)

  ח"שמליוני 

  1,957  79  3  3  4  14  1,854  2019בדצמבר,  31
בניכוי הפרשה 

  63  58  1  1  1  1  1  לחובות מסופקים

  1,894              2019בדצמבר,  31
                
  1,928  75  1  2  2  45  1,803  2018בדצמבר,  31

בניכוי הפרשה 
  57  52  1  1  1  1  1  לחובות מסופקים

  1,871              2018בדצמבר,  31
                
  

  אינו מהותי.בתקופות והשינוי התנועה בהפרשה לחובות מסופקים לא הוצגה מאחר 
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  חייבים ויתרות חובה  -: 6באור 
  

  בדצמבר 31
2019  2018  

  ח"שמליוני 
  40  93  ומקדמות לספקים הוצאות מראש

  -  69  )יט'12דמי ביטוח לקבל (ראה באור 
מכירת חזקות כריש ותנין בקשר עם הלוואה שניתנה אגב  סכומים לקבל

)2(  51  57  
  -  27  סכומים לקבל ממכירת תמלוגי תמר

  13  5  , בעלי עניין וחברות כלולותצדדים קשורים
  123  29  הלוואות ויתרות לזמן ארוךחלויות שוטפות של 

  20  2  מוסדות
  305  216  )1( חייבים בקשר עם עסקאות משותפות

  26  22   חייבים אחרים
514  584  

  
 Nobel Energy Mediterranean-על ידי דלק קידוחים ל מקדמותבקשר עם העברת  בעיקר ינההיתרה ה  )1(

 הלמימון חלק בעיקרבתחום גז ונפט,  המשותפותבעסקאות  המפעילה), המפעילה או נובל - (להלן 
  .המשותפות בעסקאות דלק קידוחים של

  
  .)ז'(12ראה באור   )2(

  
  

  מלאי  -: 7באור 
  

  בדצמבר 31
2019  2018  

  ח"שמליוני 
  124  109  *) מוצרי דלק בתחנות ובמתקנים
  25  22   מלאי מוצרי צריכה בתחנות

  153  196  גולמי נפט מלאי

  -  150  חומרי עזרמלאי 

477  302  
  

מליוני ש"ח וזאת על  8-הינה לאחר הפחתה של כ 2018בדצמבר,  31יתרת מלאי מוצרי הדלק ליום   *) 
  . למועד זה בסמוך שאירעה מחירים ירידת בעקבות, נטו מימוש לשווי המלאי את להתאים מנת
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  הלוואות, פקדונות וחייבים לזמן ארוך  -: 8באור 
    

 :ההרכב  .א
 

  בדצמבר 31    

2019  2018  
  ח"שמליוני   באור

        הלוואות
  196  -    )1(הלוואת מוכר בגין מכירת ריפבליק 
  24  11  'אי10  הלוואת מוכר בגין מכירת נאוויטס 

  7  -    הלוואת מוכר בגין מכירת גדות 
  -  140  ה'10  הפניקסבגין מכירת את מוכר והלו
  -  36  11  את מוכר למלונות פתאל בע"מ והלו

  42  37  )2הלוואות לאחרים (
224  269  

  123  25  חלויות שוטפות -בניכוי 
    199  146  

        יתרות אחרות לזמן ארוך
  286  242  'ז12  הלוואה שניתנה אגב מכירת חזקות כריש ותנין

  790  1,015  'ז12   ותנין כריש חזקות ממכירת לקבלמלוגים ת
  102  41    תמלוגים לקבל ממכירת חזקות תמר ודלית

  -  356  ה'12  דולפינוס הסכם בגין גישה דמי
  -  695  ו'10  סכומים לקבל בגין מחוייבות לסילוק נכסים

  -  110  ה'12  סכומים לקבל מחברה כלולה
  292  555  )3(פקדונות מוגבלים 

  112  90  'יב12  משרד האנרגיה בגין תמלוגים
  239  243  עסקאות משותפות חייבים בקשר עם

  64 12  גיוס מימון מתאגידים בנקאייםהוצאות מראש בגין 
  105  109  אחרים

3,667  2,136  
  

 2019. בחודש דצמבר  (חברה מאוחדת לשעבר) Republic Companies Incהלוואה לרוכשי מניות    )1(
  נפרעה יתרת ההלוואה.

  
מרביתן אינן  .דלק ישראלוללקוחות אחרים של  תדלוקלבעלי תחנות בעיקר ההלוואות ניתנו   )2(

  .5%-צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית של כ
  
 226 - 2018"ח (ש מליוני 355-כ של סך ,היתר בין, כוללים 2019בדצמבר,  31ליום  הפקדונות  )3(

 קידוחים בדלקבונד  תמר החוב אגרות הנפקת עם בקשרבטחון  כריתש"ח) המהווים  מליוני
כמו כן, נכללו פקדונות בגין עסקאות ההחלף ופקדון בקשר עם התחייבות  .))1(י'12 באור ראה(

  .להלן' ה סעיףהחברה לתמיכה בחוב של רוכשי הפניקס לתאגיד בנקאי, ראה 
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  (המשך) , פקדונות וחייבים לזמן ארוךהלוואות  -: 8באור 
  

  :ההלוואות הגבייה שלמועדי   ב.
  

  בדצמבר 31
2019  
  ש"ח מליוני

  25  חלויות שוטפות -שנה ראשונה 
  13  שנה שניה

  8  שנה שלישית
  7  שנה רביעית
  146  שנה חמישית

  25  שנה שישית ואילך
224  

  
  .25לגבי שעבודים, ראה באור   .ג

  
  

  אחרים נכסים פיננסיים  -: 9ור בא
  

  בדצמבר 31
2019  2018  

  מליוני ש"ח
    הפסדאו שווי הוגן דרך רווח בהנמדדים כסים פיננסיים נ

  110  429  מניות סחירות 
      

      כולל אחר הפסדאו שווי הוגן דרך רווח בהנמדדים נכסים פיננסים 
  -  246   מניות סחירות

  675 (*  110  
  

  ובסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים  2020במרס,  31שווי המניות הסחירות האמורות נכון ליום   *) 
    מיליוני ש"ח, בהתאמה. 461-וכמליוני ש"ח  420-מסתכם לסך של כ

  
  

  ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  

  הרכב  )1(  א.
  

  חברות כלולות
  בדצמבר 31

2019  2018  
  מליוני ש"ח

  998  436  מניות
  55  56  הלוואות

492  1,053  
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  (המשך) ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  

  (המשך)  א.
  

  הרכב לפי חברות  )2(
  

  בדצמבר 31
2019  2018  

  מליוני ש"ח
  302  -  )1( דלק מערכות רכב בע"מ

  176  134  (ראה סעיף ט')איי.די.אי הולדינגס בע"מ 
  466-  )2(תמר פטרוליום בע"מ 

EMED  259  )סעיף טו' להלן(ראה  -  
GulfSlope  יט סעיף(ראה'(-  -  

  109  99  אחרות

  492  1,053  
  
 ז' סעיףראה לפרטים  נמכרה ההשקעה בדלק מערכות רכב בע"מ. 2019בחודש דצמבר  )1(

 להלן. 
   להלן. 'חסעיף חדלה להיות חברה כלולה, ראה  2019במהלך שנת   )2(

  
  
  תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של החברות הכלולות  ב.
  

  :מידע מיצרפי ביחס לכל החברות הכלולות
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

2019  2018  2017  

  מליוני ש"ח
חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות הכלולות 

(לא כולל  בהתאם לשיעור ההחזקה בהן בתקופה
    :חברות כלולות שמוצגות בפעילות שהופסקה)

 

  

 

  
  )40(   )124(   )25(  *) )הפסדרווח (

  14   )29(   )4(  רווח (הפסד) כולל אחר

  )26(   )153(   )29(  כולל )הפסדרווח (
  

  כולל התאמות בגין עודפי עלות.  *)
  

  הרשומות למסחר בבורסהחברות מוחזקות השקעות במניות   .ג
  

  2018בדצמבר,  31  2019בדצמבר,  31
  שווי  יתרה  שווי  יתרה
  שוק  במאזן  שוק  במאזן

  מליוני ש"ח
          

  9,282  7,107  6,390  4,530  )1חברות מאוחדות (
  613  768  24  -  )2(לולות כחברות 
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  (המשך)  ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  
  (המשך) הרשומות למסחר בבורסהחברות מוחזקות השקעות במניות   .ג

  
  מאוחדות חברות  )1(

  

  2018בדצמבר,  31  2019בדצמבר,  31  

  שווי  יתרה  

שוק  שווי

בסמוך 

למועד 

  שווי  יתרה  פרסום 

  שוק  במאזן  הדוח  שוק  במאזן  

  מליוני ש"ח  
            

  2,180  2,092  -  -  - *)הפניקס אחזקות בע"מ 

  6,808   4,699   2,913  6,128  4,225   **) שותפות מוגבלת - דלק קידוחים 

  294  316  ***) -  262  305  בע"מ  גז ונפטכהן פיתוח 

  4,530  6,390  2,913  7,107  9,282  

  
מכרה הקבוצה את גרעין השליטה בפניקס אחזקות בע"מ ולפיכך חדלה מלאחד  2019בשנת   )*

 משקפת 2018בדצמבר,  31ליום  היתרהאת דוחותיה הכספיים בדוחות הכספיים של הקבוצה. 
 'הראה סעיף  ,(לרבות בגין הזכויות הנובעות ממניות ההחלף) 44.8%-את שיעור הבעלות כ

  להלן.
לאחר תאריך השקעה במישרין של החברה ובעקיפין באמצעות דלק אנרגיה. בעיקר בגין   **)

שוק ה. שווי 5%- יחידות השתתפות של דלק קידוחים בהיקף של כדלק אנרגיה המאזן מכרה 
 מתייחס לשיעור ההחזקה העדכני. לפרטים נוספים, ות הכספייםבסמוך למועד פרסום הדוח

  ראה סעיף י' להלן.
מימשה החברה את החזקותיה בכהן פיתוח, ראה  2020 ,באפריל 19, ביום לאחר תאריך המאזן  ***)

  יד' להלן.סעיף 
  
   חברות כלולות  )2(

  
  2018בדצמבר,  31  2019בדצמבר,  31  

  שווי  יתרה  

שווי שוק 
בסמוך 
למועד 
  שווי  יתרה  פרסום 

  שוק  במאזן  הדוח  שוק  במאזן  
  מליוני ש"ח  
            

  305  466  -  -  -  תמר פטרוליום בע"מ
  308  302  -  -  -  דלק מערכות רכב בע"מ

GulfSlope-  24  7 -  -  

 -  24  7  768  613  
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  (המשך)  ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  
  החברה ידי על במישריןהמוחזקות  מאוחדותנוסף בדבר חברות  מידע  .ד
  

  יתרת
  השקעה

  זכויות
  סכומים שהעמידה החברה  החברה

  בחברה
  המאוחדת

  (לפי שיטת  לחברה מאוחדת  בהון    

  מדינת   
 ובזכויות
  הצבעה

הלוואות 
  ערבויות  ושטרי הון

 השווי
  המאזני)

  "חשמליוני   %  התאגדות  
  2019בדצמבר,  31 ליום
  3,248  ***) 197  -  100  ישראל  "מבע אנרגיה מערכות דלק
  420  -  -  4.99  ישראל  מוגבלת שותפות -  קידוחים דלק

  )1(  1  133  100  ישראל  בע"מ 2011דלק ים מעגן 
  921  -  29  100  ישראל  דלק פטרוליום בע"מ

DKL Investments Limited77  **) 367  1,973  100  'רסיג  
1099494 B.C. LTD  22  -  100  קנדה  -  

Delek Upstream International 
Ltd  100  אנגליה  -  -  -  
 -) 2012( פיננסיות השקעות דלק

  )7(  -  -  100  ישראל  מוגבלת שותפות
  -  -  -  100  ישראל  "מבע תמלוג דלק קבוצת
  )257(   -  292  100  ישראל  מוגבלתשותפות - כוח תחנות דלק
  104  *) 73  -  100  ישראל  "מבע תשתיות דלק
 -פיתוח גז ונפט בע"מ (לשעבר  כהן

  305  -  -  51.76  ישראל "מ)בע תעשייה ומבני פיתוח כהן
    2,427  660  4,810  

  
נתנה  החברה.די.אי, חברה כלולה המוחזקת על ידי דלק תשתיות בע"מ. לאיישניתנו  ערבויות  *)

מהסכום האמור ניתן שיפוי  60%מיליוני ש"ח כאשר בגין  180 -כ של כוללערבויות בהיקף 
- כך שסך הערבויות לאחר השיפוי מסתכמת בכ 2019ממניות איי.די.אי בשנת  20%אגב מכירת 

נמכרה יתרת ההשקעה במניות  ,2020 מרס בחודש, מאזןהתאריך  לאחרמליוני ש"ח.  73
  רת הערבויות שהעמידה החברה.ובמועד השלמת העסקה נתן הרוכש שיפוי לית איי.די.אי.

  
, ראה CNSLרכישת  אגבשנלקחו והתחייבות המירה בגין הלוואות  DKL-ל שניתנו ערבויות  **)

   .להלן' ו סעיף
  

 24. ראה באור מתאגידים בנקאיים שנטלהשניתנו לדלק אנרגיה בגין מסגרות אשראי  ערבויות  ***)
  .להלן
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  (המשך) ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 

  
  (המשך) החברה ידי על במישריןהמוחזקות  מאוחדותנוסף בדבר חברות  מידע  .ד

 
  יתרת
  השקעה

  זכויות
  סכומים שהעמידה החברה  החברה

  בחברה
  המאוחדת

  (לפי שיטת  לחברה מאוחדת  בהון    

  מדינת   
 ובזכויות
  הצבעה

הלוואות 
  ערבויות  ושטרי הון

 השווי
  המאזני)

  "חשמליוני   %  התאגדות  
  8201בדצמבר,  31 ליום
  4,150  -  -  100  ישראל  "מבע אנרגיה מערכות דלק
  475  -  -  4.99  ישראל  מוגבלת שותפות -  קידוחים דלק

  2,035  -  -  *)  ישראל  אחזקות בע"מ  הפניקס
  )1(  14  98  100  ישראל  בע"מ 2011דלק ים מעגן 

  1,033  -  28  100  ישראל  דלק פטרוליום בע"מ
DKL Investments Limited469  ****) 1,124  2,137  100  'רסיג  

1099494 B.C. LTD  23  -  100  קנדה  -  
Delek Upstream International 

Ltd  100  אנגליה  -  -  -  
 -) 2012( פיננסיות השקעות דלק

  -  -    100  ישראל  מוגבלת שותפות
  -  -  -  100  ישראל  "מבע תמלוג דלק קבוצת
  )303(  ***) 218  290  100  ישראל  מוגבלתשותפות - כוח תחנות דלק
  383  **) 201  54  100  ישראל  "מבע תשתיות דלק
 -פיתוח גז ונפט בע"מ (לשעבר  כהן

  316  -  -  51.76  ישראל "מ)בע תעשייה מבניו פיתוח כהן
  2,607  1,580  8,557  

  
-כ שלשיעור בעלות  שקפתמ המוצגת היתרה .30.5%- כזכויות בהצבעה  ,30.1%-כבהון  זכויות  *)

 ניכוי לאחר הינה האמורה היתרה. (לרבות בגין הזכויות הנובעות ממניות ההחלף) 44.8%
- של כ הקבוצה חברות של ערך בניירותמשתתפות ברווחים  פוליסות ותקהחז של ההשפעות

44.8%.  
  

  .די.אי, חברה כלולה המוחזקת על ידי דלק תשתיות בע"מ. לאיי ושניתנ ערבויות  **)
  
 אשר, חברה בת )שורק דלק - בע"מ (להלן  שורק דלק פי.פי.יאישניתנו לחברת  ערבויות בעיקר  *)**

 2019 ,בדצמבר 31(ליום  שותפות מוגבלת. -בבעלות מלאה של דלק תחנות כוח  היתה
  .)חברת הדלק הישראלית בע"מ -מוחזקת במישרין על ידי דלק 

  
 בבעלות זרה בת חברה ,איתקה לחברת שניתנה"ב ארה דולר מליוני 300- כ של בסך ערבות  *)***

ארגון -כחלק מרה 2019הערבות בוטלה במהלך שנת  .Limited  DKL Investmentsשל מלאה
 להלן.ו' ,  ראה סעיף CNSLבחברת החוב של איתקה אגב רכישת ההשקעה 

  
  הפניקס) -הפניקס אחזקות בע"מ (להלן   .ה
  

 2013 - הריכוזיות, התשע"ד  פורסם החוק לקידום התחרות ולצמצום 2013דצמבר  בחודש  .1
 בין הפרדה לבצע, היתר בין, הקבוצה הנדרש הריכוזיות חוק במסגרת). הריכוזיות חוק -  (להלן

 וזאת) בחוק(כהגדרתן  המשמעותית הפיננסית הפעילות לבין המשמעותית הריאלית הפעילות
מאותו מועד  .) 2019בדצמבר,  31 ום(קרי, עד לי פרסומו מיום שנים שש עד של זמן בפרק

וזאת תמכור את החזקותיה הפיננסיות  היאכאמור הניחה הקבוצה שלצורך ביצוע ההפרדה 
החלה הקבוצה במאמצי  2014השקעתה במניות הפניקס. במהלך שנת  מימוששל  באופן

ואף חתמה על מספר הסכמי מכירה מחייבים בשנים קודמות למכירת  הפניקסמכירה של 
  .אחזקותיה בפניקס לגופים שונים אשר בסופו של הליך לא יצאו אל הפועל
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  (המשך) ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  

  (המשך) הפניקס) -הפניקס אחזקות בע"מ (להלן   .ה
  

שלושה תאגידים בנקאיים בעסקאות עם החברה התקשרה  2018בחודשים אוגוסט וספטמבר   .2
מניות בכל עסקה),  12,500,000מניות הפניקס שבבעלותה ( 37,500,000(נפרדות) למכירת 

או מניות  המניות הנמכרות - להלן(של הפניקס והנפרע מההון המונפק  14.7%- המהוות כ
כל אחד מהתאגידים הבנקאיים עם  (SWAP) ת החלףאוצעה עסקיובמקביל ב ההחלף)

האמורים. המניות נמכרו בעסקת מכר מלא על ידי החברה בעסקאות מחוץ לבורסה לצדדים 
מליוני ש"ח  772- כשלישיים באמצעות התאגידים הבנקאיים האמורים בתמורה כוללת של 

  (לפני עלויות עסקה), המשקפת את מחיר מניות הפניקס בבורסה ערב ביצוע העסקאות. 
) תבוצע להלן כמפורטובמנות  במועדים(במסגרת עסקאות ההחלף, בתום כל עסקה   

להפרש בין מחיר המכירה של המניות  בנקאי ביחס תאגידכל התחשבנות בין החברה לבין 
קבע לפי יאשר י(והנמכרות לצד השלישי כאמור, לבין ערכן כפי שיהיה במועד ההתחשבנות 

). ימכרו המניות הנמכרות באותו מועד על ידי הצד השלישי, מותאם דיבידנדיםיהמחיר בו 
כאשר הראשונה מניות הפניקס),  6,250,000העסקאות בוצעו בשש מנות שוות (כל עסקה בגין 

-2020והעסקאות האחרות תסתיימנה במהלך השנים , 2019ספטמבר  בחודש הסתיימהשבהן 
). לחברה הזכות להקדים את מועדי סיום 2021(האחרונה שבהן בחודש ספטמבר  2021

עסקאות ההחלף וההתחשבנות בגינן (פרעון מוקדם) בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכמים. 
העסקאות שילמה החברה לתאגידים בנקאיים עמלה חד פעמית וכן התחייבה  ביצוע עבור

   .בהסכמיםמשתנה בשעורים שנקבעו  ריביתפני תקופת העסקאות  עללשלם 
ביחס  פקדונות משועבדים םהבנקאי התאגידיםת ההחלף העמידה החברה לטובת אובגין עסק  

ידה ותחול ירידה בשווי במ להגדילםהמקובל בעסקאות מסוג זה ואשר החברה התחייבה 
יתרת הפקדונות המשועבדים ( הפניקס נשוא כל עסקה, מעבר לרף שנקבע בהסכם מניות

ש"ח  מליוני 115- כהינה ובסמוך מועד אישור הדוחות הכספיים  2019בדצמבר,  31כאמור ליום 
  .)ש"ח, לאחר מימוש עסקאות ההחלף לאחר תאריך המאזן כאמור להלן מליוני 123-וכ

- (כ 31.6%-ביצוע העסקאות ירד שעור ההחזקה של החברה בהון המניות של הפניקס ללאחר   
  בזכויות ההצבעה). 32.0%

 
מאחר ומבחינה כלכלית החברה נותרה חשופה למלוא התשואות המשתנות (סיכונים והטבות) 
בגין מניות ההחלף, החברה לא הכירה בעסקאות מכר המניות כעסקאות הכשירות לגריעה 

מבחינה חשבונאית ולפיכך המניות הנמכרות לא נגרעו מספריה. לאור האמור, החברה ומכירה 
הכירה בהתחייבויות לתאגידים בנקאיים בגובה התמורה נטו שהתקבלה ממכירת מניות 
ההחלף, אשר נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית על פני תקופת 

- כבהמשוקלל בגין כל עסקאות ההחלף הסתכם (שיעור הריבית האפקטיבית  עסקאות ההחלף
2.9%.(   

  
 ,בפועל השליטה גרעין מכירת למועד עדבאשר להמשך קיומה של שליטה אפקטיבית בפניקס 

על אף אובדן זכויות ההצבעה בפניקס המיוחסות  ,2019במהלך הרבעון הרביעי של שנת 
  להלן. 5ראה סעיף  ,ההחלףלמניות 

  
, במועד סיום עסקת ההחלף הראשונה, ביצעה החברה רכישה חוזרת 2019בספטמבר,  5ביום 
מניות ההחלף. מניות אלה נמכרו במסגרת העסקה למכירת גרעין השליטה  6,250,000של 

, לבקשת החברה נפרעה בפרעון 2019להלן). בנוסף, בחודש דצמבר  4בפניקס (ראה סעיף 
מניות הפניקס לצדדים שלשיים. עם  6,250,000תה נמכרו מוקדם עסקת החלף נוספת, במסגר

סיום העסקאות כאמור נגרעו מניות ההחלף וכן ההתחייבויות המתייחסות לעסקאות אלה 
תמורה נטו אשר התקבלה בחברה במועד סיום העסקאות (בנוסף לתמורה המספרי החברה. 

  מליוני ש"ח.  16-הסתכמה לסך של כ שהתקבלה במועד ביצוע העסקאות כאמור לעיל)
  

 מליוני ש"ח 522-מסתכמת בכ(שווי השוק)  מניות ההחלףההשקעה ב 2019 ,בדצמבר 31ליום 
מטופלת כנכס פיננסי בשווי  והיאמהון מניות הפניקס)  9.8%-מניות המהוות כ 25,000,000(

ומוצגת במסגרת סעיף השקעות זמן קצר ונכסים פיננסיים אחרים הפסד או הוגן דרך רווח 
  .ן ארוךלזמ
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  (המשך) ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  

  (המשך) הפניקס) -הפניקס אחזקות בע"מ (להלן   .ה
  

  (המשך)  .2
  

הודיעה החברה למוסד הבנקאי שעמו התקשרה  2020באפריל,  27לאחר תאריך המאזן, ביום 
מניות הפניקס, על סיום מוקדם של העסקה ושחרור  12,500,000בעסקת החלף למכירת 

 הבנקאיש"ח אשר היה משועבד לטובת המוסד  מליוני 82- לטובת החברה, סכום במזומן של כ
מניות הנמכרות נמכרו בעסקה מחוץ ה מסוג זה. להבטחת העסקה, כמקובל בעסקאות

  .חמליוני ש" 214-לבורסה בתמורה כוללת בסך של כ
  

לאחר סגירת העסקה האמורה, לחברה נותרו שתי עסקאות החלף למניות הפניקס, כל אחת 
בסמוך למועד אישור  מהון מניות הפניקס). 5%- מניות (המהוות יחד כ 6,250,000 בהיקף של

 מליוני ש"ח, 264-החלף אלה מסתכמת בכיתרת ההתחייבות בגין עסקאות  הכספייםהדוחות 
ויתרת הפקדונות המשועבדים כנגד שתי  מליוני ש"ח 229-הינו כ מניות ההחלףשוק של השווי 

יחידות השתתפות  10,908,317 משועבדותמליון ש"ח ובנוסף  123-כ הינה העסקאות האמורות
  .מליוני ש"ח 50-של דלק קידוחים ששווין כ

  
מניות הפניקס  3,700,000מכרה החברה בעסקאות מחוץ לבורסה  2018בחודש ספטמבר   .3

מליוני ש"ח. לאחר ביצוע העסקאות  75-מהון מניותיה, בתמורה לסך של כ 1.4%- המהוות כ
בזכויות  30.5%- (כ 30.1% -ירד שיעור ההחזקה של החברה בהון המניות של הפניקס ל

   ).ההצבעה
  

 Centerbridge Partnersנחתם מזכר הבנות בלתי מחייב בין החברה לבין  2019 ,בפברואר 26ביום   .4
LP ו - Gallatin Point Capital LLC  אשר הינן קרנותPrivate Equity הקרנות) -(להלן בינלאומיות 

 ןיגרע את המהוות הפניקס של המניות מהון 30% מהחברה ירכשו הקרנות כי נקבע במסגרתו
ש"ח (בכפוף  מיליארד 1.6- כ של לסך בתמורה  (להלן המניות הנמכרות) בפניקס יטההשל

   .להתאמות בגין דיבידנדים וכדומה)
  

נוספים מההון המונפק של  2.5%רכישה של  לקרנותלהסדיר  החברה, התחייבה כמו כן
באותם תנאים שימכרו המניות הנמכרות כך שהתמורה  הקרנותהפניקס, שירכשו על ידי 
 5, ביום של החברה לאור ההתחייבות האמורהש"ח.  מליוני 132-הנוספת שתשלום תהיה כ

 2.5%-מניות הפניקס (המהוות כ 6,250,000ביצעה החברה רכישה חוזרת של  2019בספטמבר, 
לצורך  לעיל) 2סעיף מהונה של הפניקס) מתוך המניות נשוא עסקאות ההחלף (ראה גם 

  .מכירתן לקרנות
  

ולאחר השלמת  2019, בהמשך לחתימת ההסכם המחייב בחודש מאי 2019, בנובמבר 3ביום 
(להלן  הקרנות הושלמה העסקה במסגרתה מכרה החברה לתאגיד בשליטת  התנאים המתלים,

ת וזאת בתמורה אשר הסתכמה למועד השלמ ,מהון מניות הפניקס 32.5% -הרוכשת) כ -
מיליארד ש"ח, לאחר התאמות בגין דיבידנדים שחולקו על ידי הפניקס עד  1.57- בכ העסקה

מיליארד ש"ח התקבלו במזומן על ידי החברה  1.335-למועד ההשלמה. מתוך סכום זה סך של כ
 מיליארדי ש"ח) 1.32 -מסתכמת בכ בניכוי עלויות עסקהסך התמורה ( במועד ההשלמה

  והיתרה הועמדה לרוכשת כהלוואה (כמתואר להלן). 
  

העשויות להביא לתוספת בתמורה הכוללת שתקבל המכירה בהסכם נקבעו התאמות למחיר 
, כפוף מליוני ש"ח 866- של עד כ מיליארד ש"ח, בסכום 1.57- , מעבר לסכום של כהחברה

ההתאמות ש"ח. מליוני  196-או להפחתה בתמורה הכוללת של עד כ להתאמות מסוימות,
האמורות כוללות התייחסות לרווחים של הפניקס הקודמים למועד ההשלמה, התאמות 

לרבות בגין אופציה רעיונית שהוענקה  שינבעו מעלייה או ירידה בשווי מניית הפניקס
וכן מדדי תשואה של הרוכשת במהלך  האופציה) - ממניות הפניקס (להלן  7.5%לרוכשת בגין 

  קס. תקופת ההשקעה בפני
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  (המשך) ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 

  
  (המשך) הפניקס) -הפניקס אחזקות בע"מ (להלן   .ה

  
  (המשך)  .4

  
מהלוואה בכירה שקיבלה הרוכשת ממוסדות  מומנהמהתמורה ששולמה על ידי הרוכשת  חלק

 של לתקופה הינה ההלוואה). בכירה הלוואה -"ח (להלן ש מליוני 548-פיננסיים בסך של כ
  .מסוימים תנאים להתקיימות בכפוף, אחת כל שנה של הארכה אופציות שתי עם, שנים חמש

. הריבית והקרן של בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם להלן תשולם מדי חצי שנה הריבית
ההלוואה ייפרעו מהדיבידנדים שתקבל הרוכשת מהפניקס בתקופת ההלוואה וכן מתמורה 

 Credit מסמך עלמול המוסדות הפיננסיים  חתמה החברהלה ממכירת מניות הפניקס.  שתנבע
Support מסוימים שנקבעו  ארועים בקרות האמורה ההלוואה לגיבוי מכתב הגיבוי) -(להלן
עמלות מסוימות בקשר  תשלוםגיבוי בגין תשלומי הריבית על ידי הרוכשת,  ובכללםבהסכם, 

 עם ובקשר הרוכשת מהתחייבויות לחלק לערוב, לרבות עמלות פרעון מוקדם, עם ההלוואה
 התנאים ובהתקיים מליוני ש"ח 100-שווי של כב מסוימיםסחירים  ערך ניירות להפקיד כך

 כספיים פקדונות לשעבדנוספים וסחירים ניירות ערך  הפקידל ההתחייבות בכתב המפורטים
  ש"ח.  מליוני 70- כ של התחלתי בסך, האמורה ההתחייבות להבטחת

הסכומים אשר החברה נדרשת להפקיד בפקדונות המשועבדים והמועדים בהם היא נדרשת 
מגובה  50% עד להפקידם מוגדרים בהסכם, כאשר הסכומים עשוים לעלות לסכום מירבי של

ההלוואה הבכירה (בתוספת סכום המופקד בקרן להבטחת ריבית ההלוואה הבכירה), בהתקיים 
תנאים פיננסיים מסוימים ב אי עמידה. 1אירועים המוגדרים בהסכם, הכוללים, בין השאר: 

. ירידה בדירוג 2ביחס להפניקס ו/או להלוואה הבכירה המוגדרים בהסכם ההתחייבות; 

. חוב מהותי של החברה (כהגדרת מונח 3); +BBBיקס (מתחת לרמת דירוג האשראי של הפנ
. החברה הפרה התחייבות לשלם חוב 4זה בהסכם) הועמד לפירעון מיידי עקב אירוע הפרה; 

של החברה אשר  האשראי. ירידה בדירוג 5-ש"ח לפחות בגין חוב מהותי; ו מליוני 25בסך של 
. ככל שהחברה מפרה את התחייבותה להפקיד את מהווה אירוע הפרה בקשר עם חוב מהותי

הסכומים הנדרשים לפקדונות וכן במקרה של הפרת מצג ביחס לדוחות הכספיים של הפניקס, 
מגובה ההלוואה  100%הסכום המירבי אותו עשויה להידרש להפקיד יכול לעלות לכדי 

משך לאמור בההבכירה, ואז ניתנת לחברה הזכות לדרוש את המחאת החוב הבכיר אליה. 
ג' לעיל בדבר העמדות לפרעון מיידי של חובות מסוימים של חברות בנות ו/או 1בבאור 

אירועי הפרה או כאלו שעלולים להיחשב כאירועי הפרה בקשר עם הלוואות והתחייבויות של 
החברה וחברות המטה הרי שעלולה לקום למוסדות הפיננסיים העילה לדרוש השלמת הפקדת 

  כאמור לעיל. פקדונות ובטוחות
  

בנוסף, במסגרת ההסכם למכירת מניות הפניקס, העמידה החברה לרוכשת הלוואה נחותה 
שנים (עם  5לתקופה של  הלוואת מוכר). ההלוואה הינה  -מליוני ש"ח (להלן  235-בסך של כ

. ההלוואה תישא ריבית בשיעור אשר אופציה להארכה לשנתיים נוספות בתנאים מסוימים)
יביא לכך שסך הריבית המשולמת על ידי הרוכשת בגין ההלוואה הבכירה ובגין ההלוואה 

- בשנה השישית ו 7%השנים הראשונות,  5-לשנה ב 4%הנחותה גם יחד תעמוד על שיעור של 
ידי  בשנה השביעית. הריבית והקרן של ההלוואה ייפרעו מתוך תקבולי הדיבידנד על 8%

הרוכשת, תמורה ממכירת מניות הפניקס וכן מתוך התאמות למחיר העסקה אותם התחייבה 
החברה לשלם לרוכשת בתנאים מסוימים, כאמור לעיל. להבטחת התחייבויותיה בקשר עם 
ההלוואה האמורה, שיעבדה הרוכשת לטובת החברה בשעבוד מדרגה שניה, בין היתר, את 

 ההלוואה בגין ריבית לשלם החברה שתידרש ככל כי יצוין. ידה-מניות הפניקס המוחזקות על
  .החברה ידי על לרוכשת שהועמדה הנחותה ההלוואה לקרן תתווסף זאת ריבית, הבכירה

  
הלוואת המוכר, רכיבי התמורות המותנות וההתאמות העתידיות (לרבות בגין האופציה) 

מסתכם  2019בדצמבר,  31ליום נמדדים בדוחות הכספיים בשווים ההוגן דרך רווח או הפסד. 
 -מיליון ש"ח (בסמוך למועד השלמת העסקה בכ 140- השווי ההוגן נטו  של מכשירים אלו בכ

באמצעות מודל  שווי חיצוני בלתי תלויההוגן נאמד על ידי מעריך  השווימיליוני ש"ח)  152
, תוחלת התשואה השנתית האמור לאור. לסיכון ניטרליות בהנחתמונטה קרלו, תוך שימוש 

התקן השנתית  סטייתכן,  כמו .0.46%-של כ בשעור נאמדועל מניות הפניקס וכן מחיר ההון 
משווי המניות בסוף כל  1.25% -ב נאמדהדיבידנד השנתי שיחולק  ושיעור 21.6% - בכהוערכה 

  רבעון.
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  משך)(ה ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 

  
  (המשך) הפניקס) -הפניקס אחזקות בע"מ (להלן   .ה
  

ושיעור הבעלות  30.5%-כעמד על  2018בדצמבר,  31ליום בפניקס של החברה שיעור ההצבעה   .5
. החברה הגיעה למסקנה 44.8%- על כבפניקס (לרבות בגין הזכויות הנובעות ממניות ההחלף) 

(ועד  גם לאחר מימוש המניות כאמורמשיכה להתקיים הכי שליטתה האפקטיבית בפניקס 
וזאת, בין היתר, לאור הרכב הדירקטוריון של הפניקס  להשלמת עסקת מכירת גרעין השליטה)

לחברה רוב, הוראות תקנון הפניקס באשר למינוי ופיטורי דירקטורים שמכוחן החברה  היהבו 
סיפה הכללית יכולה להמשיך ולשמר את הרוב בדירקטוריון הפניקס לפחות עד למועד הא

השנתית הראשונה הבאה, אופיין ומהותן של עסקאות ההחלף ולאור היתר השליטה של 
החברה בפניקס שהוענק לחברה על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון מכוח חוק 

   .1981-הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א
  

ההשקעה במניות הוצגה  כמתואר לעיל,, בפניקס החזקותיהלמכירת פעולות החברה לאור   .6
לרבות פקדונות משועבדים והתחייבויות לתאגידים בנקאיים בקשר עם עסקאות ( הפניקס
תקן דיווח כספי בינלאומי בהתאם ל ) טרם מכירת השליטה בפניקס, כאמור לעיל, ההחלף
, )IFRS 5 -להלן נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו ( - 5מספר 

במסגרת קבוצת נכסים מיועדים למימוש ובמסגרת סעיף התחייבויות המתייחסות לנכסים 
 הוצגובנוסף, תוצאות פעילות הפניקס, לרבות התאמות לשווי ההשקעה,  .המיועדים למימוש

, וות שהופסקויבדוח על רווח או הפסד בכל התקופות המדווחות במסגרת הסעיף רווח מפעיל
  נטו. 

  
את יתרת השקעתה בפניקס בהתאם לשווי הוגן החברה  מדדה  5IFRS תלהוראו בהתאם

  בניכוי עלויות מכירה. 
  

כולל  44.8%- כ( בפניקסאמדה החברה את שוויה ההוגן של השקעתה  2018, בדצמבר 31 ליום
מור לאור הא .מכירהעל מחיר מניות הפניקס בבורסה בניכוי עלויות  בהתבסס )מניות ההחלף

מליוני  2,035-כ של לסך 2018בדצמבר,  31יתרת ההשקעה של החברה בפניקס ליום  הסתכמה
ש"ח וכן מליוני  319-של ככללה החברה את חלקה ברווח של הפניקס בסך  2018בשנת  .ש"ח

 2018בשנת בנוסף, הכירה החברה  מליוני ש"ח. 66-את חלקה בהפסד כולל אחר בסך של כ
מליוני ש"ח וזאת לאור אומדן שוויה  270-בסך של כבהפסד הנובע מהפרשה לירידת ערך 

   .לעילההוגן בניכוי עלויות מכירה של ההשקעה בפניקס כאמור 
  

בעקבות השלמת מכירת השליטה בפניקס, כאמור לעיל,  במהלך הרבעון הרביעי של שנת   .7
חדלה הקבוצה מלאחד את דוחותיה הכספיים של הפניקס בדוחות הכספיים שלה  2019
   .מליארדי ש"ח) 100-כך סך נכסי והתחייבויות הקבוצה קטנו בצורה משמעותית בכ(ולפי

 173- כ של בסךהשליטה מכירת טרם  הפניקס של ברווח חלקה את החברה כללה 2019בשנת 
ש"ח. בנוסף, הכירה החברה  מליוני 100-כ של בסך אחר כולל ברווחחלקה  אתש"ח וכן  מליוני
לרווח או הפסד  מהעברהבעיקר הנובע מליוני ש"ח  67 - ברווח נוסף בסך של כ, 2019בשנת 

 בגין (רווח כולל אחר) הון לקרנותבעבר  שנזקפו הסכומיםשל   (בעקבות מכירת השליטה)
   .בפניקס הההשקע

  
מהדרין)  -חילקה הפניקס את המניות בחברת מהדרין בע"מ (להלן  2019בספטמבר,  18ביום   .8

על ידה כדיבידנד בעין לבעלי מניותיה. לאור אחזקותיה של החברה במניות אשר הוחזקו 
מניות מהדרין  33,606מניות מהדרין,  448,581) קיבלה החברה 32.5%- (כ באותו מועד הפניקס

מניות מהדרין נוספות  134,424-התקבלו על ידי החברה בגין החזקותיה במניות ההחלף ו
מליוני ש"ח. לאור האמור  20- בתמורה לסך של כנרכשו על ידה בעסקה מחוץ לבורסה 

מהונה  18.55%-מניות מהדרין המהוות כ 616,611-בכ  2019בדצמבר,  31ליום מחזיקה החברה 
של מהדרין. החברה מטפלת בהשקעה במהדרין כנכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל 

  מליוני ש"ח.   85-כמסתכמת לסך של  2019בדצמבר,  31אחר ויתרת ההשקעה ליום 
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  (המשך) ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  

  (המשך) הפניקס) -הפניקס אחזקות בע"מ (להלן   .ה
  
  לפניקס המתייחסים כספיים נתונים  .9
  

כמוחזקים הנכסים והתחייבויות המיוחסים לפעילות הפניקס שסווגו  קבוצת להלן  )א(
  : למכירה

 
  בדצמבר 31  
  2018  

  מבוקר  

  מליוני ש"ח  
    
    כסים שוטפיםנ

  1,731  מזומנים ושווי מזומנים
  5,223  מזומנים ושווי מזומנים תלויי תשואה 

  נכסים עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות סל
  903  ומכשירים אחרים  

  1,316  השקעות לזמן קצר 
  4,012   השקעות לזמן קצר בחברות ביטוח

  679  פרמיות ביטוח לגבייה
  400  חייבים ויתרות חובה
  296  מסים שוטפים לקבל
  419  נכסי ביטוח משנה

  563  הוצאות רכישה נדחות 

  15,542  

    
    נכסים לא שוטפים
  65,771  של חברות ביטוחהשקעות פיננסיות 

  194  הלוואות, פקדונות וחייבים לזמן ארוך
  761  כלולותהשקעות בחברות 
  3,721  נדל"ן להשקעה

  1,618  נכסי ביטוח משנה
  408  רכוש קבוע, נטו 

  1,128  הוצאות רכישה נדחות 
  307  אגרות חוב מובנות 

  896  מוניטין
  81  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו

  29  מסים נדחים

  74,914  

    
  90,456נכסים"כ סה
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  (המשך) ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  

  (המשך) הפניקס) -הפניקס אחזקות בע"מ (להלן   .ה
  
  (המשך) לפניקס המתייחסים כספיים נתונים  .9
  

כמוחזקים הנכסים והתחייבויות המיוחסים לפעילות הפניקס שסווגו  קבוצת להלן  )א(
  (המשך) :למכירה

 
 בדצמבר 31  
  2018 
 מבוקר  
 מליוני ש"ח  
   

   התחייבויות שוטפות
  929  אשראי מתאגידים בנקאיים ומאחרים
  140  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  2,529  זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל ומכשירים 

  100  נוספים
  22  מסים שוטפים לשלם

  5,130  התחייבויות בגין חוזי ביטוח

  8,850  
    לא שוטפות התחייבויות
  3,144  אגרות חוב 

  284  אגרות חוב מובנות
  637  הלוואות מתאגידים בנקאיים

  51  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  71,846  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  144  הפרשות והתחייבויות אחרות

  505  מסים נדחים

  76,611  
    

  85,461  התחייבויותסה"כ 
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  (המשך) ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 

  
  (המשך) הפניקס) -הפניקס אחזקות בע"מ (להלן   .ה

  
  (המשך) לפניקס המתייחסים כספיים נתונים  .9

  
  :שהופסקה הפניקס לפעילות המתייחסים הפעולות תוצאות על הנתונים להלן  )ב(

  
  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2019 (*)   2018   2017  
  "חש מליוני 

         
 15,516  11,483  15,081 הכנסות
 11,545  7,491  12,002   ההכנסות עלות
 3,971  3,992  3,079 גולמי רווח

      
 1,581  1,753  1,416 מכירה הוצאות
 1,193  1,227  998 וכלליות הנהלה הוצאות
 )7(  21  )2(   נטו(הוצאות) אחרות,  הכנסות
 1,190  1,033  663 תפעולי רווח

      
 153  184  116 מימון הוצאות

 62  71  47 ברווחי חברות כלולות  חלק
 1,099  920  594 מס לפני  רווח
 332  255  185 הכנסה על מסים
) שווי ערך (ירידת ירידת ביטול

ההשקעה 
 

3 
 

)270( 
 

159 
  -   -   66   הפניקסרווח ממימוש מניות 

שינוי בשווי הלוואת מוכר ותמורות 
  מותנות

 
)12(  

 
-  

 
-  

 926  395  466 שהופסקה הפניקס מפעילות רווח
      

      :ל מיוחס
 554  35  230 החברה מניות בעלי
 372  360  236   שליטה מקנות שאינן זכויות

   466  395  926 
  

וואת המוכר מאיחוד כולל התאמות שווי בגין הלבעיקר עד מועד היציאה   (*)
  ותמורות מותנות.

  
  :שהופסקה הפניקסלהלן הרכב תזרימי המזומנים נטו המיוחסים לפעילות   )ג(

  
  ביום שהסתיימה לשנה 

  בדצמבר 31 
 2019 (*)   2018  2017  
  "חש מליוני 

         
  נטו שנבעו מפעילות  מזומנים

(ששימשו לפעילות) שוטפת  
 

2,404  )782(  270 
 לפעילות ששימשו נטו מזומנים

 השקעה
 

)386(  )288(  )230( 
  519   587   294   מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

   2,312  )483(  559 
מזומנים שהתקבלו ממימוש 

  ההשקעה בפניקס
 

1,320   -   -  

   3,632   )483(   559  
  

   .מועד היציאה מאיחודבעיקר עד   (*)
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  (המשך) ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  

   )איתקה - (להלן   imitedLIthaca Energyבמניות  השקעה  .ו
    

בבעלות  חברה בת זרהסקה במהלכה רכשה עההושלמה  2017במהלך הרבעון השני של שנת   .1
מהון המניות של איתקה  80%את  ,)DKL -(להלן  DKL Investments Limited, מלאה של החברה

- רכישה זאת התווספה לכמליוני ש"ח).  1,811-מליוני דולר קנדי (כ 670-כבתמורה כוללת של 
ביצוע העסקה לאותו מועד, כך שלאחר   DKLידימהון מניות איתקה אשר הוחזקו על  20%

) עצמאית Operatorהינה חברת תפעול ( איתקהבמלוא הון המניות של איתקה.  DKL מחזיקה
נכסים ונכסי נפט מפיקים  בעיקרבתחום הנפט והגז הפועלת באזור הים הצפוני ובבעלותה 

  בפיתוח.
  

את דוחותיה הכספיים של איתקה החל מאחדת  הקבוצה, באיתקה השליטה השגת לאור
בקשר עם צירוף  IFRS 3בהתאם להוראות בנוסף, ). 2017באפריל,  21ממועד השגת השליטה (
 לפי נמדדה השגת השליטה טרם איתקה במניות הקבוצה השקעת עסקים שהושג בשלבים,

 הפער. הפסד או רווח לדוח זקףנ בספרים וערכה ההוגן השווי בין הפער כאשר, ההוגן שוויה
 )השנצבר תרגום הפרשי בגין הון קרן (לאחר זקיפה לרווח או הפסד של יתרת האמור(הרווח) 

ש"ח והוא נכלל בדוח רווח או הפסד של הקבוצה בסעיף  מליוני 137-כ של הסתכם לסך
  , נטו.הכנסות אחרות

  
 רישיונות, התקשרה איתקה בהסכמים לרכישת כל הזכויות במתקנים וב2018בחודש אוגוסט   .2

, כך שלאחר Vorlich) למעט רישיון GSA -(להלן  Great Stella Areaשל שותפותיה בפרויקט 
האמורים וכן במתקן ההפקה  רישיונותהשלמת העסקה תחזיק איתקה את מלוא הזכויות ב

  .GSAבפרויקט  FPF-1הצף 
, כאשר התמורה 2018בינואר,  1 היההמועד הקובע לרכישת הזכויות הנוספות על פי ההסכם   

ההכנסות הקשורות בנכסים  אתקפו שישכפופה להתאמות היתה במועד השלמה  ששולמה
מליוני דולר וכן  190- סך של כ נקבעהזכויות הנרכשות התמורה עבור ה החל מהמועד הקובע.

  מליוני דולר.  140-בסך של כ המוכרותלהסדר חדש של חוב קיים לאחת איתקה הסכימה 
  
 שילמהבמועד השלמת העסקה  . בהתאם לאמור לעיל,הושלמה העסקה 2018דצמבר, חודש ב
 השותפיםבידי  התקבלו אשרדולר (לאחר ניכוי תזרימי המזומנים מליוני  126-תקה סך של כאי

מליוני דולר  16-מליוני דולר ובתוספת סך של כ 80-כ של בסךהחל מהמועד הקובע  המוכרים
דולר נוספים  מליוני 120- כ). המוכרות אחתל המהווים הקדמת תשלום בגין החוב הקיים

- לתמורה נוספת של עד כ בנוסף, זכאית אחת המוכרות .2023עד  2020ישולמו על פני השנים 
(הערך  2020עד לשנת  Harrier - ו  Stellaמליוני דולר אשר מותנית בביצועים של מאגרים 25

לאחר שברבעון  דולר מליוני 8- כ הינו 2019, בדצמבר 31הנוכחי של הסכום האמור נכון ליום 
). סך עלות הרכישה הכוללת ני דולר על פי ההסכםמליו 10השלישי שילמה איתקה סך של 

  מליוני דולר. 132- הסתכמה בכ
  

הנכסים וההתחייבויות של הפעילות הנרכשת מאוחדים בדוחותיה הכספיים של איתקה החל   
בשווי ההוגן של  איתקה הכירה 2018בדצמבר,  31ליום ממועד השלמת העסקה כאמור. 

על פי מדידה ארעית  כאמורהנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף העסקים 
הנסמכת, בין היתר, על היקף  היד על שבוצעה שווי הערכת טיוטת על בהתבסס), זמנית(

 הרזרבות של הנכסים הנרכשים כפי שנאמדו על ידי מעריך רזרבות חיצוני בלתי תלוי.
עדכנה איתקה את הערכת השווי הארעית וכתוצאה מכך יתרת החייבים ליום  בתקופת הדוח

 ביתרת זהה בסכום גידול כנגדמליוני ש"ח)  11-מליוני דולר (כ 3 - קטנה בכ 2018בדצמבר,  31
   .בהתאם אלה כספיים בדוחות סווגו 2018, בדצמבר 31 ליום ההשוואה מספרי .המוניטין
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  (המשך) ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  

  (המשך) )איתקה - (להלן   imitedLIthaca Energyבמניות  השקעה  .ו
  

  (המשך)  )2(
  

יבויות שניטלו במסגרת צירוף ילהלן השווי ההוגן של הנכסים המזוהים שנרכשו וההתח
  הערכת השווי כאמור:לאחר עדכון העסקים למועד הרכישה, 

  

    
 דולר מליוני

  ארה"ב
 17    נכסים שוטפים 

  194    השקעות בחיפושים והפקה של גז ונפט
  5    מסים נדחים

      
    216  
      

  )2(    התחייבויות שוטפות
  )54(    לא שוטפות התחייבויות

      
  160    נטו מזוהים נכסים

  )28(     רווח מעסקה הזדמנותית
      
  132    הרכישה עלות סך

  
  

- (כ דולר מליוני 28- בסך של כ שנוצר ברכישה (רכישה הזדמנותית) הזדמנותית מעסקה רווח
נבע להערכת הקבוצה מרצונם של השותפים המוכרים לצמצם את פעילותם  "ח)ש מליוני 105

בנכסים  המפעילבמאגרים מפיקים באיזור הים הצפוני ובשל היותה של איתקה השותף 
היכרותה עם הנכסים האמורים לביצוע עסקה האמורים ניצלה איתקה את יתרונה היחסי ו

 להעברה הפסדים של מהותיות יתרות גם נרכשו הרכישה במסגרת, בנוסף. מוטביםבתנאים 
 ינםבג הוכר ולפיכך( בניצולם והיכולת הגמישותלה  קיימת איתקה הערכתל אשר מס לצרכי
 2018בשנת כאמור לעיל, הרווח מהעסקה ההזדמנותית נכלל  ).העסקים צירוף במסגרת נכס

  במסגרת סעיף הכנסות אחרות, נטו.
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  (המשך) ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  

  (המשך) )איתקה - (להלן   imitedLIthaca Energyבמניות  השקעה  .ו
  

(להלן  Chevron Products UK Limitedבהסכם עם חברת  איתקה, התקשרה 2019 ,במאי 29 ביום  .3
) CNSL - (להלן  Chevron North Sea Limitedממניותיה של חברת  100%המוכרת) לרכישת  -

 מפיקיםנכסי נפט וגז  עשרהזכויות בשיעורים שונים ב CNSLשבבעלות המוכרת. בבעלות 
 וכוח תשתית מערכת, ואקספלורציה קידוח רשיונותהממוקמים באזור הים הצפוני בבריטניה, 

. נכסי הנפט והגז נשוא הסכם הרכישה מעסקת חלק מהווים כולם אשר, ומיומן מקצועי אדם
מהנכסים  בארבעההרכישה הינם עשרה שדות נפט וגז מפיקים ורישיון אקספלורציה. 

משמשת כמפעילה  CNSL, ) בנכסים הנרכשים2Pמסך העתודות ( 67% - כ שהיווהנרכשים, 
)Operator .( 

 סך, 2019 ,בדצמבר 31 ליום נכון, חוות דעת של מומחים חיצוניים להערכת רזרבותלבהתאם 
כאומדן הטוב  כמות המשאבים המותנים וסך 2P ((proved and probable)כמות העתודות (

 66-מיליון שווה ערך חביות נפט וכ 206- כ על עומד הנרכשים לנכסים המיוחסים (2C) ביותר
 הופקדממחיר הרכישה  וכחלקההסכם  חתימתבמועד . בהתאמהמיליון שווה ערך חביות נפט, 

   .דולר מליוני 200-כ בסך של פקדון המוכרת לטובת
  

במסגרת , לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים, הושלמה העסקה. 2019בנובמבר,  8ביום 
 CNSL  המניות שלהשלמת העסקה העבירה המוכרת לאיתקה את הבעלות במלוא הון 

 1מיום   CNSLואיתקה שילמה למוכרת את סכום התמורה בניכוי הכספים שהצטברו בקופת
(בנוסף לפקדון  מיליארדי דולר 1.477 -כך שסכום התמורה הסתכם לסך של כ, 2019בינואר, 

   .דולר בגין הון חוזר נימיליו 50-בנוסף, שולם סך של כ מליוני דולר, כאמור לעיל). 200בסך 
  

 CNSL החל ממועד ההשלמה, קיבלה על עצמה איתקה את כל הזכויות וההתחייבויות של
מתוך  (Letters of credit) בקשר עם הנכסים הנרכשים, לרבות נכסי הנפט, והעמידה בטוחות

בקשר  CNSL ביחס לחובות הנטישה שלכאמור להלן, על ידה,  שגוייס - RBLוכחלק ממימון ה
  .או חברות קשורות מטעמה CNSL חלף הבטוחות שניתנו על ידיעם הנכסים הנרכשים, 

במקביל להשלמת העסקה, חתמו חברות מקבוצת איתקה על הסכמים עם חברות מקבוצת 
BP Limited International Oil  להלן)- BP(  להפצה ולשיווק של גז ונפט שיופקו מהנכסים

  הנרכשים, לתקופה של חמש שנים.
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בעיקר על  התבסס העסקה השלמת עם לאיתקההנוסף שנדרש  וההון העסקה תמורת מימון

  מקורות הבאים: ה
  
התקשרות עם קונסורציום של בנקים בינלאומיים  איתקה, השלימה 2019בחודש יולי  -

) Reserve Based Lending Facility ,RBLעתודות (-להעמדת מסגרת אשראי מבוססת
ועמדו המסגרת האשראי מבוססת עתודות) ש -דולר (להלן נימליו 1,650בסך של 

, בכפוף להשלמתה. מסגרת האשראי מבוססת CNSL רכישתלאיתקה לצורך מימון 
שנים. חלקה הארי של מסגרת האשראי מבוססת  5 -כלתקופה של  הועמדההעתודות 

בארבע  3% שלהעתודות נושאת ריבית שנתית בשיעור ריבית הליבור בתוספת מרווח 
מיליון דולר מתוך  550 -כ שלבשנה החמישית. מסגרת בסך  3.25%- והשנים הראשונות 

את איתקה,  ושימש כמחציתהכמסגרת לא מנוצלת אשר  תשמשהסכום הכולל 
בנכסים הנרכשים, כאמור לעיל,  CNSL להעמדת ביטחונות ביחס לחובות הנטישה של

-השנים הראשונות ו בארבע 1.5%סכום זה תשולם עמלה שנתית בשיעור של  ובגין
בשנה החמישית. המחצית הנותרת ניתנת לניצול רק בהתקיים תנאים  1.625%

 פוי ומחירי הנפט הגז החזויים.מסוימים המבוססים בעיקרם על קצב ההפקה הצ
על פי תנאי מסגרת האשראי מבוססת עתודות התחייבה איתקה לשמור על אמות 

  מידה פיננסיות ותפעוליות כדלקמן:
החודשים  12-השימושים הצפויים בכלל להיות מעל סך  ךצרי המקורותכלל סך  -

  ;), באם אפשרי הקרובים (או לתקופה ארוכה יותר לתחילת ההפקה מהפיתוח
מסגרת היחס בין הערך הנוכחי הנקי של תזרימי המזומנים המובטחים תחת  -

למשך חיי הפרויקטיים לסכום שנמשך תחת מסגרת  האשראי מבוססת עתודות
  ;1:1.15 - האשראי מבוססת העתודות לא ירד מתחת ל

היחס בין הערך הנוכחי הנקי של תזרימי המזומנים המובטחים תחת מסגרות  -
ת לבין הסכום שנמשך מסגרת האשראי מבוססת העתודו האשראי למשך חיי

 .1:1.05-תחת מסגרת האשראי לא ירד מתחת ל
  

בנוסף, נקבעו בהסכמי האשראי התניות ויחסים פיננסיים שרק עם עמידה בהם תוכל 
אשראי איתקה לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה ולהגדיל או לשמר את מסגרת ה

  שנקבעו בהסכם. במועדי בחינה מחדש עתודות- מבוססת
 

מסתכמת יתרת מסגרת האשראי מבוססת עתודות האמורה בסך  2019בדצמבר  31 ליום
 ).דולר מליוני 900- כ הכספיים הדוחות אישור למועד(נכון דולר מליוני  1,055-של כ

  
איתקה בשעבוד ראשון  שיעבדהלהבטחת מסגרת האשראי מבוססת עתודות כאמור 

 יצרהבמישרין בזכויות בנכסי הנפט, וכן  מחזיקותבדרגה מניות של חברות בת אשר 
  שעבודים צפים וקבועים על הנכסים, והכל בהתאם למקובל בעסקאות מסוג זה.

  
  .והתפעוליות הפיננסיות ההתניות כל את מקיימת איתקה 2019בדצמבר  31ליום  נכון

  
דולר.  מליוני 500-הנפקת אגרות חוב בהיקף של כ איתקה, השלימה 2019בחודש יולי  -

שנים והריבית השנתית  5על פי תנאי ההנפקה, קרן אגרות החוב תשולם בתוך 
ונפקו האגרות החוב האמורות . (משולמת כל חצי שנה) 9.375%שנקבעה במכרז הינה 
 .CNSLקה לצורך מימון עסקת ההנפקה שימשה את אית תמורתללא בטוחות כלשהן ו

 אגרות תנאי פי על. הרכישה עסקת להשלמת עד בנאמנות הוחזקה ההנפקה תמורת
 והתניותמגבלות  למעטקיימות התניות פיננסיות או תפעוליות שוטפות  לא החוב

 לסך מוגבלת דיבידנד חלוקת( איתקהעל ידי  הדיבידנדעל חלוקת  מסוימות פיננסיות
לעמוד ביחס  איתקה נדרשת החלוקה ולצורךשל איתקה  הנקי מהרווח 50% עד של

 ).1.3מינוף של 
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(חברה בת בבעלות מלאה של  DKL Energy Limited גייסה 2019נובמבר  בחודש -

 מתאגיד הלוואה) DKL Energy -, להלןאיתקההחברה אשר מחזיקה בשרשור במניות 
דולר מתוך קרן ההלוואה  מליוני 50- כ של סךדולר.  מליוני 200 -כ  בסך של זר בנקאי

דולר הנוספים ייפרעו בחודש פברואר  מליוני 50-כ , סך של2020ייפרעו בחודש נובמבר 
 תירשם איתקהפעילותה של  בו במועדאו  2021תיפרע בחודש מאי  יתרהוה 2021

בתוספת  ליבורתישא ריבית מבוססת  ההלוואה. המוקדם לפיבלונדון,  בבורסהלמסחר 
שיעור  2019בדצמבר,  31(ליום  החודשים הראשונים לחיי ההלוואה 12-לשנה ב 6.5%

חודשים  3בכל אחת מהתקופות של  0.5%- תגדל ב והיא )8.6% הריבית הכולל הוא
מוקדם בכפוף לתנאים שהוגדרו בהסכם  פרעוןלבצע  זכות DKL Energy -להבאות. 

ההלוואה. להבטחת ההלוואה שועבדו לטובת המלווה מניות איתקה. ההלוואה היא 
של  יההתחייבויותלכלפי המלווה  ערבה, והחברה לחברה Limited Recourseבתנאי 

DKL Energy על ההתחייבות של על ההלוואה,  הריבית לתשלוםDKL Energy  להוסיף
הראשון (כמשמעותו להלן) וכן באירועים חריגים  Margin Call-הבטוחות במקרה של 

נקבעו מגבלות המקובלות בהסכמים מסוג זה על גידול החוב הקיים  ,של הפרה. כמו כן
הם יהיה המלווה זכאי להעמיד את והוראות נוספות ובכלל זאת, הוגדרו מקרים שב

 של שינוי שליטה, הלאמה, חדלות פירעון,במקרים ההלוואה לפירעון מיידי, לרבות 
ושל  FTSE100-בשווי של אחד מאלה: סל החברות הדומות, מדד ה 50%נפילה של 

 50%נקבע כי יחול פירעון מיידי של ההלוואה בשיעור של  ,. כמו כןמניית החברה
+) או הורדת דירוג לקבוצת דלק  Aּ -במקרה של הורדת דירוג למדינת ישראל (מתחת ל

, לפיהם במקרה של Margin Call ), וכן הוגדרו אירועים מסוגA-(מתחת לקבוצת ה
 - ה) או במדד המשווי הסל של חברות דומות (כהגדרתן בהסכם ההלווא 20%של  הנפיל

FTSE100פי תנאי  על ., תידרש הלווה להפקיד מזומן בשווי הנפילה כפי שהוגדר
לפני  הנקי הרווח ביןל נטו החוב סך ביןההלוואה נקבעו התניות פיננסיות לפיהן היחס 

 לא) EBITDAX( וחיפוש הערכה הוצאות בנטרולו והפחתות פחת בנטרולמסים ומימון, 
החברות  מניותהגיע סל  2020 ,בפברואר 24 ביוםלאחר תאריך המאזן,  .2.5 על יעלה

הדומות לרמת מחיר המחייבת, על פי מסמכי ההלוואה, לקריאה להעמדת פיקדון. בסוף 
מיליון דולר ארה"ב  43.3קריאה להעמדת פיקדון בסך  DKL Energyאותו יום קיבלה 

הודעה  DKL Energyקיבלה  2020 ,במרס 10. ביום 2020 ,בפברואר 25 ביום הופקד אשר
ומכתב  החברהבשער מניית  50%-נוספת מהבנק על כך שחלה ירידה של למעלה מ

 DKLקיבלה  2020 ,במרס 18שמירה על זכויות הבנק ללא קריאה לפירעון מוקדם. ביום 
Energy  החברותהודעה נוספת מהבנק על ירידה נוספת ברמת המחיר של סל מניות 

הדומות ושמירה על זכויות הבנק וגם במקרה זה ללא דרישה להפקדת פיקדון נוסף או 
הודעה נוספת  DKL Energyקיבלה  2020 ,באפריל 3 קריאה לפירעון מוקדם. ביום
לבנק זכות  מקנה עלותמרות החוב של החברה על ידי מהבנק לפיה הירידה בדירוג אג

מסר כי הוא שומר על זכויותיו  הבנק .ה"במיליון דולר אר 100לפירעון מוקדם של סך 
כי כאמור לעיל, הלוואה זו מובטחת  יצוייןולא דורש כעת את פרעון הסכום האמור. 

  האם הישירה שלה). והחברה איתקהמניות חברות שאינן סחירות ( שלבשעבוד 
  
יתרת תמורת הרכישה, לרבות המקדמה ששולמה במועד חתימת ההסכם, הועמדה  -

העצמיים של החברה ושל איתקה, כאשר לאור המימון שהעמידה החברה ממקורותיהן 
מליוני  300-במסגרת העסקה בוטלה הערבות הקיימת של החברה לאיתקה בסכום של כ

 דולר.
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מאוחדים בדוחותיה הכספיים של איתקה החל ממועד  CNSLוההתחייבויות של  הנכסים

בשווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וההתחייבויות  הכירה איתקההשלמת העסקה כאמור. 
 טיוטת על בהתבסס), זמניתעל פי מדידה ארעית ( כאמורשניטלו במסגרת צירוף העסקים 

, בין היתר, על היקף הרזרבות של הנסמכת חיצוני שווי מעריך ידי על שבוצעה שווי הערכת
העיקריות  ההנחותהנכסים הנרכשים כפי שנאמדו על ידי מעריך רזרבות חיצוני בלתי תלוי. 

בהערכת השווי זהות לאלו ששימשו לבחינת ירידת ערך מוניטין והן מפורטות בבאור  שימשו
 ניתנים שנרכשו וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי וכן ישההרכ תמורת) להלן. 3ב'(14

  .הרכישה ממועד חודשים 12 עד סופית להתאמה
  

של הנכסים המזוהים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במסגרת הארעי להלן השווי ההוגן 
  כאמור: צירוף העסקים למועד הרכישה

  

    
 דולר מליוני

  ארה"ב
 145    נכסים שוטפים 

  2,159    בחיפושים והפקה של גז ונפטהשקעות 
  10    רכוש קבוע, נטו

  200    ארוך ןנכסים אחרים לזמ
    2,514  
      

  133    התחייבויות שוטפות
  967    )לסילוק התחייבויות עיקר(ב שוטפותלא  התחייבויות

  492    מסים נדחים, נטו
    1,592  
      

  922    נטו מזוהים נכסים
  805    *) מוניטין

      
  1,727    הרכישה עלות סך

  
המוניטין בעיקרו הינו "טכני" ונובע מהכרה בהתחייבות בגין מסים נדחים לאור השווי   *)

וכן בגין פערי היוון של  ביחס לבסיס המס שלהם נכסי הנפט והגזשל ההוגן 
ההתחייבות לסילוק נכסים בין ריבית ששימשה לחישוב השווי ההוגן לבין ריבית חסרת 

  סיכון לפיה נמדדת ההתחייבות בדוחות הכספיים.
 

דוח מליוני דולר והן נזקפו ל 17- קעה כאמור הסתכמו בכשעלויות עסקה בקשר עם רכישת הה
  ., נטורותסעיף הוצאות אחהפסד במסגרת או רווח 

  
מליוני דולר לרווח הנקי  29-סך של כ CNSL תרמה 2019שנת  לתוםהחל ממועד הרכישה ועד 

 היה העסקים צירוף אם מליוני דולר להכנסות. 175- המיוחס לבעלי מניות החברה וסך של כ
 מליוני 144-בכ גדל היה החברה מניות לבעלי המיוחס הנקי הרווח, השנה בתחילת מתבצע

  .דולר מליוני 916-בכ גדלות היו במאוחד ההכנסות וסך ולרד
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 לחלקביחס  והגזהנפט  מחירי על) SWAP-ו PUTעסקאות גידור (בעיקר מסוג  הביצע איתקה  .4

   .הקרובות בשנים השל העתידית מהתפוקה
  

מימשה איתקה חלק מעסקאות הגידור, ומנגד רכשה  2020 שנת של הראשון השליש במהלך
 כאמור שמומשועסקאות גידור נוספות. התמורה הכוללת (נטו) שקיבלה איתקה מהעסקאות 

  . דולר ליונימ 156- הסתכמה בכ
  

ובסמוך  2019בדצמבר  31 ליוםתוחות על מחירי הנפט והגז, לפירוט בדבר עסקאות הגידור הפ
  .(א')20, ראה באור למועד אישור הדוחות הכספיים

  
לדוחות  19מיליוני דולר, ראה באור  50-באשר להנפקת מכשיר פיננסי המיר בסך של כ  .5

  הכספיים. 
  
  .24-ו יח'12באורים ) ראה CNSLלפרטים נוספים אודות נכסי הגז והנפט של איתקה (לרבות   .6

  
 דלק רכב) -  (להלן מדלק מערכות רכב בע"  .ז
  

ממניות דלק רכב. דלק רכב עוסקת ביבוא ומכירה של כלי רכב וחלפים  22.5%-הקבוצה החזיקה בכ
 וכן בתחום איכות סביבה. 

כללה החברה הפסדים בגין הפרשות לירידות ערך השקעתה בדלק רכב בסך של  2018-ו 2017בשנים 
   בהתאמה. ש"ח,מליוני  250-ח וכ"מליוני ש 164-כ

דלק רכב לבעל של מניות המהון  7.5%- בעסקה מחוץ לבורסה כהחברה מכרה  2019בדצמבר,  8ביום 
מכרה  2019בדצמבר,  11מליוני ש"ח. בנוסף, ביום  135-השליטה בדלק רכב, בתמורה לסך של כ

לצדדים ) 14.99%-הוחזקו על ידה (כבעסקה מחוץ לבורסה את יתרת מניות דלק רכב שהחברה 
   ש"ח.מליוני  269-בתמורה לסך של כשלישיים 

סך רווח בבהסתכם  2019החברה בשנת של דלק רכב לרווח הנקי המיוחס לבעל מניות  התרומהסך 
, לרבות 2019מליוני ש"ח ברבעון רביעי של שנת  117-, מתוך סכום זה סך של כש"חמליוני  132-של כ
מליוני  101-וכמליוני ש"ח  241-כהסתכם בהפסד של  2017ובשנת  2018(בשנת  המימושים לעיללאור 

 דלקתרומת מגזר בר דיווח בתקופות קודמות כ הרכב דווח לאור העובדה כי דלק .ש"ח, בהתאמה)
כאשר מספרי  , נטומפעילויות שהופסקו(הפסד) במסגרת סעיף רווח לתוצאת הקבוצה נכללת  רכב

  .שנים קודמות סווגו מחדשההשוואה ל
  

  )פטרוליוםתמר  - בע"מ (להלן  פטרוליוםתמר   .ח
  

 13.42%-ובכ פטרוליום תמר המונפק והנפרע של מניותהון המ 22.6%-בכמחזיקה דלק קידוחים 
 9.25%- (שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה והיא מחזיקה בכ מזכויות ההצבעה של תמר פטרוליום

מכהונתו כדירקטור  דלק קידוחיםשל לאור התפטרות מנכ"ל השותף הכללי  .מהזכויות במאגר תמר)
 דלק קידוחיםובהתחשב בשיעור זכויות ההצבעה של  2019 ס,במר 6תמר פטרוליום בתוקף מיום ב

השפעה מהותית בתמר פטרוליום ומשכך הפסיקה  לדלק קידוחיםבתמר פטרוליום חדלה מלהתקיים 
פטרוליום כהשקעה המטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני  לטפל בהשקעתה בתמר דלק קידוחים

  והחלה לטפל בה כנכס פיננסי שיועד למדידה בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
מיליון  134- של כ בסךהפסד  נטו, אחרות(הוצאות)  הכנסותרשמה בסעיף  הקבוצה, האמור לאור

מיליון דולר) שנבע בעיקרו מרישום ההחזקה בתמר פטרוליום לפי שווי הוגן (שווי שוק)  36.6-ש"ח (כ
ש"ח. החל ממועד  מליוני 80- בעלי מניות החברה בהפסד האמור הסתכם בכ חלקבמועד ההתפטרות. 

ולל אחר, למעט נזקף לרווח (הפסד) כ פטרוליוםההשקעה בתמר  שלזה, כל שינוי בשווי שוק 
, שווי השוק של 2019בדצמבר  31נכון ליום הכנסות מדיבידנד שיוכרו בדוח על הרווח או הפסד. 

מליוני ש"ח).  160-מליוני דולר (כ 46.4-החזקות דלק קידוחים במניות תמר פטרוליום הסתכם בכ
יליוני דולר), מ 41-מיליוני ש"ח (כ 147-בתקופת הדוח הכירה הקבוצה בהפסד כולל אחר בסך של כ
שווי  .מליוני דולר) 25-(כ חמיליוני ש" 88-חלק בעלי מניות החברה בהפסד כולל אחר האמור הינו כ

 13.4- בכ מסתכם םהכספייאישור הדוחות מועד השוק של ההשקעה בתמר פטרוליום בסמוך ל
  "ח).ש מליוני 47-(כ דולר מיליוני
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  (המשך) מוחזקות ופעילויות שהופסקוהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  

  )אי.די.איי - (להלן .די.אי. הולדינגס בע"מ איי  .ט
  
מהון המניות של איי.די.אי  30%-למכירת כ העסקה הושלמה 2019, בפברואר 28ביום  .1

 20%- בכ הקבוצה מחזיקהאיי.די.אי.), כך שלאחר השלמת העסקה  -הולדינגס בע"מ (להלן 
 50%- ערב העסקה ב החזיקה אשרמוגבלת  שותפות, 2 מיםנמכרו לאלפא  המניות. יהממניות

 530-בגין העסקה הינה כ הקבוצה שקיבלההנוספים מהונה של איי.די.אי. התמורה הכוללת 
"ח שמליוני  180- כתשלום בגין המניות הנמכרות וכ התקבלו"ח שמליוני  348-"ח. כשמליוני 
כתוצאה ממכירת  לקבוצה שנבערווח ה. ידי.א.מאיי בדרך של חלוקת דיבידנדים התקבלו
מליוני ש"ח (לאחר השפעת המס) ונכלל במסגרת סעיף  123-סתכם בסך של כההמניות 

תקשרו הצדדים גם בהסכם בעלי ההכנסות אחרות, נטו. בנוסף, במועד השלמת העסקה 
 למינוי וזכות) tag along( הצטרפותמניות הכולל, בין היתר, זכות סירוב ראשונה, זכות 

 השקעתה ביתרת לטפל המשיכה הקבוצה. הקבוצה ידי על.די.אי. איי בדירקטוריון דירקטור
  . המאזני השווי שיטת פי על.די.אי. באיי

) שנמכרו כאמור מוצגת במסגרת יתרת הנכסים 30%המניות ( יתרת 2018בדצמבר,  31ליום 
  .ח"שמליוני  264- ומסתכמת בסך של כ מכירהל המוחזקים

  
.די.אי באיי) 20%( השקעתה יתרת את הקבוצה מכרה, 2020 מרס בחודש, המאזן אריךת לאחר .2

 של הראשון ברבעון להכיר הקבוצה צפויה האמור לאור"ח. ש מליוני 164- כ של לסך בתמורה
  "ח.ש מליוני 20- כ של בסך )המס השפעת(לאחר  נטו, ברווח 2020 שנת

  
  קידוחים דלקב השקעה  . י

  
הירידה החדה שחלה בשווי יחידות ההשתתפות של  לאור, 2020 ,במרס 14 ביוםתאריך המאזן,  לאחר

ביחס להלוואה אשר להבטחתה זר לדלק אנרגיה וטען כי  בנק, פנה ג')- ב' ו1(ראה באור דלק קידוחים 
 הבטוחות שווי ירידת ולאורמהון דלק קידוחים,  15%-כשועבדו לטובתו יחידות השתתפות המהוות 

. דלק אנרגיה הודיעה ודרש את פרעונו המיידי החוב לפירעון מיידי עילה להעמדת, קמה לו כאמור
האמור כי היא חולקת על טענתו זו בדבר דרישת פרעון החוב, וכי לעמדתה בנסיבות  לבנק

בעולם, לאור בין השאר מגיפת הקורונה, לא קמה לו העילה להעמדת  המיוחדות הקיימות בשווקים
  האמצעים העומדים לרשותה לעמוד על זכותה זו. א תפעל בכלהחוב לפירעון מיידי והי

יחידות  142,341,547התקשר בהסכם למכירת  הוא כיהבנק הזר  הודיע 2019במרס,  15 ביום
 57- מועד בסך של כ לאותומהון השותפות) בסכום השווה ליתרת ההלוואה  12%-כהשתתפות (

מיליון דולר ארה"ב, המשקף מחיר הנמוך משמעותית ממחיר השוק כפי שנקבע ביום המסחר 
  האחרון שקדם לעסקה.

אנרגיה עם צד שלישי שנטען שהתקשר  דלק, התקשרה 2020במרס,  25 ביום, המאזן תאריך לאחר  
עמו להסכמות, לפיהן ) והגיעה המציע -בהסכם לרכישת יחידות ההשתתפות מהבנק הזר (להלן

) 12%-כמתוך  7% -ההסכם שבין הבנק למציע יושלם ובסמוך לאחר מכן רוב יחידות ההשתתפו (כ
  שלגביהן נחתם ההסכם שבין המציע לבנק ירכשו חזרה על ידי דלק אנרגיה.

-יחידות השתתפות המהוות כ 83,768,194מאת המציע  רכשהעל פי ההסכם עם המציע, דלק אנרגיה 
מיליון דולר ארה"ב (מחיר ליחידה הזהה למחיר בו  35.8- מהון השותפות בתמורה לסך כולל של כ 7%

  . )מיליון דולר ארה"ב 2.5רכש המציע את יחידות ההשתתפות מהבנק בתוספת 
 ) כולן או5%-וותרו בידיו (כעוד נקבע בהסכם כי אם המציע יבקש למכור את יתרת היחידות שי

את  חלקן, תעמוד לדלק אנרגיה זכות ראשונה להודיע בתוך פרקי זמן שנקבעו, על רצונה לרכוש
ערך  היחידות המוצעות למכירה במחיר שלא יעלה על מחיר הסגירה של היחידות בבורסה לניירות

 סקאות בין גופיםבתל אביב ביום שקדם למועד הודעת המציע על המכירה. מהאמור הוחרגו ע
  שקשורים למציע, והחל ממועד מסוים גם עסקאות בהיקף נמוך מרף שנקבע.

 דלק אנרגיה הגיעה להסכמה עם הבנק הזר לפיה בכפוף לויתור על תביעות הדדיות והשלמת העסקה
 והועברו שוחררו )מהון השותפות 3%- כ(מול המציע, יתרת היחידות המוחזקות על ידי הבנק הזר 

  גיה.לדלק אנר
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  (המשך) השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקו  -: 10באור 
  

  (המשך) קידוחים בדלק השקעה  . י
  

 55%- בכ, במישרין ובעקיפין, הקבוצה מחזיקהבמועד אישור הדוחות הכספיים,  לאור האמור לעיל,
מהון דלק קידוחים) צפוי ההון  5%- נטו של כ מימוש( לעיל מהאמור כתוצאה. דלק קידוחיםמהון 

 31 ליום הכספיים הדוחות לנתוני(בהתאם  זה בשלבלקטון,  החברה של מניות לבעלי המיוחס
זקיפה לקרן מעסקאות עם בעלי זכויות אשר אינן לרבות בגין "ח (שמליוני  300 - ) בכ2019 ,בדצמבר

  .מקנות שליטה)
לפרטים אודות נכסי גז ונפט של  . 25 ובאורג' 1באשר לשעבוד של יחידות ההשתתפות, ראה באור 

  .12דלק קידוחים, ראה באור 
  
  נאוויטס) - (להלן  Navitas Petroleum Limited  .יא

  
גדעון תדמור (שהיה נושא משרה בקבוצה) ומשקיעים  מרמכרה החברה ל 2015בחודש אוקטובר 

 60% -מזכויות ההצבעה ו 50% שהקנוקבוצת תדמור) את כל מניותיה בנאוויטס ( -נוספים (להלן 
  מהזכות לרווחים). תמורת העסקה נקבעה בגובה ערכן הנקוב של המניות המועברות. 

  
 102-מליוני דולר (כ 26.2- כב מההסכת לנאוויטס שהועמדה ההלוואה יתרתבמועד השלמת העסקה 
   .Libor+  5%ריבית שנתית בשיעור של  נושאתמליוני ש"ח). ההלוואה 

  
כל מניות נאוויטס המוחזקות על ידי קבוצת תדמור, וכל הזכויות  שועבדולהבטחת החזר ההלוואה   

ערבות אישית של מר גדעון תדמור להבטחת החזר סך  ניתנה, וכן Non Recourseהנלוות להן בתנאי 
 מליוני 1.2- הערבות הנ"ל בכ יתרת מסתכמת, 2019, בדצמבר 31מליוני דולר ארה"ב (ליום  6.3-של כ
  ארה"ב).  דולר

  
 דולרמליוני  5- מסתכמת יתרה הלוואה לנאוויטס בספרי החברה בסך של כ 2019בדצמבר,  31 ליום

  . 2020בשנת  לפרעון עומדתוהיא 
  

  אנרגיה דלק  .בי
  

הושלמה הצעת רכש חליפין במסגרתה רכשה הקבוצה את מלוא מניות דלק  2018אוקטובר  בחודש
יחידות השתתפות של דלק  33,298,540 כללהוזאת בתמורה אשר אנרגיה שהוחזקה על ידי הציבור, 

מניות החברה המוחזקות על ידי שותפות בת.  556,994ש"ח וכן  מליוני 387-כקידוחים מזומן בסך של 
השלמת הצעת הרכש מחזיקה החברה במלוא הון המניות המונפק והנפרע של דלק אנרגיה.  לאחר

שעור ההחזקה האפקטיבי של החברה בדלק  עלהבנוסף, בעקבות ביצוע הצעת הרכש כאמור, 
  .59.83%- לכ דוחיםקי

"ח שמליוני  152-ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של כ קטן, הרכש הצעת מביצוע כתוצאה
  ).שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות בגין בחובה הון לקרן זקיפה עקב(בעיקר 

  
  גדות) -(להלן  "מבע ביוכימיה תעשיות גדות  .גי

  
 - (להלן  Fortissimo Capital Fund IV, L.P, התקשרה החברה בהסכם עם 2018באפריל,  30 ביום

-מליוני ש"ח (כ 40-פורטיסימו) למכירת מלוא החזקותיה בחברה מאוחדת, גדות בתמורה לסך של כ
מליוני דולר ארה"ב), בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם. המכירה לא כוללת את הקרקע שמפעל  11

תוצאה כשנים.  20גדות ממוקם בה אשר מועברת לחברה, כמפורט להלן, ותושכר לגדות לתקופה של 
מהעסקה רשמה הקבוצה הפסד (לרבות בגין זקיפה לרווח או הפסד של קרנות הון בגין תרגום דוחות 

   מליוני ש"ח. 37-כספיים של פעילויות חוץ) בסך של כ
לפני ההתקשרות בהסכם כאמור, נמכרה הקרקע עליה ממוקם מפעל גדות לחברה כנגד פרעון  בסמוך

 9-מליוני ש"ח (כ 32-ברה בעבר. שווי הקרקע מוערך בסך של כשטרי ההון שהונפקו על ידי גדות לח
נמכרה הקרקע האמורה לגדות, לפרטים  2020לאחר תאריך המאזן, בחודש מרס מליוני דולר). 

  .11נוספים ראה באור 
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  (המשך) השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקו  -: 10באור 
  

  כהן פיתוח) - (להלן כהן פיתוח גז ונפט בע"מ   .די
      

הסכם והושלמה עסקה למכירת כל מניות החברה  חתםנ 2020באפריל,  19 ביוםלאחר תאריך המאזן, 
 המניות - מהון המניות המונפק והנפרע של כהן פיתוח (להלן 51.76%בחברת כהן פיתוח בשיעור של 

 זכאית תהיה החברה, במזומן לתמורה בנוסף "ח.ש מיליון 207 של במזומן לסך בתמורה) הנמכרות
מיליון דולר  5-בסך של כ 2020 ,במרס 21 ביום אשר שולם פיתוח מכהן הדיבידנד בתשלום לחלקה

  מיליון דולר ארה"ב).  2.6-ארה"ב (חלקה של החברה כ
 חלקו את רכש אחד כלבחלקים שאינם שווים,  שונים רוכשים לשלושה נמכרו הנמכרות המניות
התמורה שהתקבלה בחברה מהמכירה של מניות כהן פיתוח הופקדה בחשבון החברה בתאגיד . בנפרד

הבנקאי כאשר מחצית מהתמורה תשוחרר לחברה ותשמש אותה לצרכיה השוטפים ומחצית ממנה 
תשועבד לטובת התאגיד הבנקאי בפקדון (חלף השעבוד שהיה לתאגיד הבנקאי על המניות הנמכרות 

לטובתו על יחידות ההשתתפות). החברה התחייבה כלפי התאגיד הבנקאי כי ובנוסף לשיעבוד הקיים 
לא תשמש לביצוע פרעון מוקדם ו השוטפים לצרכיה החברה את תשמש לה שתשוחררהתמורה 

או של צד  האו של כל צד שלישי ואף לא לחיזוק בטחונות לנושה כלשהו של הלנושה כלשהו של
  הפרה מול התאגיד הבנקאי. שלישי וכי הפרה של האמור תהווה אירוע 

 תפיתוח (לפני השפע בכהןשל החברה  הישירה ההשקעה יתרת הסתכמה 2019 ,בדצמבר 31 ליום נכון
 , בשלב זה,החברה צפויהמהעסקה כתוצאה . "חש מיליוני 305 - כ של בסך) האמורה הדיבידנד חלוקת
"ח שמליוני  200-) בסך של כ2019 ,בדצמבר 31 ליום הכספיים הדוחות עלהפסד (בהתבסס ב להכיר

 רנות הון בגין תרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץלרבות בגין זקיפה לרווח או הפסד של ק(
 של חלק מנכסי הגז והנפט אגב מימוש התמלוגים להם זכאית כהן פיתוח).  רעיוני מימוש לאורו

  
אשר ) EMED -(להלן  .EMED Pipeline B.Vמהון המניות של חברת  25%-דלק קידוחים מחזיקה ב  טו.

). יתרת להלן ה'12(ראה באור  EMGולרכישת זכויות בצינור  EMGלרכישת מניות הוקמה לצורך 
 מליוני דולר 75-לסך של כ 2019 ,בדצמבר 31מסתכמת ליום   EMED - ההשקעה של דלק קידוחים ב

  . מליוני ש"ח) 259- (כ
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  (המשך) ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  
  שליטה מקנות שאינן זכויות בדבר מידע  .טז

  
  2019בדצמבר,  31ליום 

  החברה שם

 החזקה שיעור
 המניות בהון
 ההצבעה ובזכויות

 זכויות בעלי של
 מקנות שאינן

  שליטה
 נכסים
  שוטפים

 נכסים
 שאינם
  שוטפים

  נכסי 
ביטוח 
  ופיננסיים

 התחייבויות
  שוטפות

 התחייבויות
 שאינן
  שוטפות

התחייבויות 
ביטוח 
  ופיננסיים

 נכסים"כ סה
  נטו

 בספרים הערך
 זכויות בעלי של

 מקנות שאינן
  שליטה

  "חש מליוני  %  
                    

  3,440  7,292  -  12,390  3,026  -  21,120  1,588  (*)  (*) בישראל תחום האנרגיה
  4                  אחרים

  3,444                  "כסה
  

  2019שנת 

  נקי רווח  הכנסות  החברה שם

 רווח
(הפסד) 
 כולל
  אחר

"כ סה
 רווח
  כולל

 רווח
 המיוחס
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 רווח
(הפסד) 

 אחר כולל
 המיוחס
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות
  שוטפת

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות
  השקעה

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות
  מימון

הפרשי 
  תרגום

 נטו גידול
 במזומנים
 ושווי
  מזומנים

 דיבידנדים
 שחולקו

 זכויות לבעלי
 מקנות שאינן
  ליטהש

  ש"ח מליוני  
                          

  319  )37(  )47(  1,649  )2,800(  1,161  )377(  315  247  )401(  648  1,305  (*)בישראל  תחום האנרגיה
  304  2,311  -  294  )360(  2,377  123  235  602  327  275  14,878  (**) הפניקס
  -            3  2          אחרים

  623            )251(   552          "כסה
  

 ).40%-כדלק קידוחים (שיעור המיעוט האפקטיבי וכהן פיתוח  לחברות מתייחס  (*)
) 6(ה'בסעיף  בבאורמכירת השליטה כאמור מתחילת השנה ועד למועד  לתקופה הם הנתונים 55%-כהינן כולל זכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות הכספיים של הפניקס. שיעור ההחזקה של הזכויות שאינן מקנות שליטה   (**)

 לעיל.
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  (המשך) ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  
  שליטה מקנות שאינן זכויות בדבר מידע  .טז

  
  2018בדצמבר,  31ליום 

  החברה שם

 שיעור
 בהון החזקה

 המניות
 ובזכויות
 של ההצבעה

 זכויות בעלי
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 נכסים
  שוטפים

 נכסים
 שאינם
  שוטפים

  נכסי 
ביטוח 
  ופיננסיים

 התחייבויות
  שוטפות

 התחייבויות
 שאינן
  שוטפות

התחייבויות 
ביטוח 
  ופיננסיים

 נכסים"כ סה
  נטו

 בספרים הערך
 זכויות בעלי של

 מקנות שאינן
  שליטה

  "חש מליוני  %  
                    

  3,818  8,917  -  12,472  701  -  19,724  2,366  (*)  (*) בישראל תחום האנרגיה
  3,483  6,433  84,734  -  -  91,167  -  -  69.5  (**) הפניקס
  4                  אחרים

  7,305                  "כסה
  

  2018שנת 

  נקי רווח  הכנסות  החברה שם

 רווח
(הפסד) 
 כולל
  אחר

"כ סה
 רווח
  כולל

 רווח
 המיוחס
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 רווח
(הפסד) 
 כולל
 אחר

 המיוחס
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות
  שוטפת

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות
  השקעה

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות
  מימון

הפרשי 
  תרגום

 נטו גידול
 במזומנים
 ושווי
  מזומנים

 דיבידנדים
 שחולקו
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

  "חש מליוני  
                          

  97  )74(  )109(  941  )1,899(  993  288  404  1,254  290  964  1,384  (*)בישראל  תחום האנרגיה
  68  )483(  -  587  )252(  )818(  )77(  359  558  )137(  695  11,507  (**) הפניקס
  3            -  -          אחרים

  168            211  763          "כסה
  

 ).40%-כדלק קידוחים (שיעור המיעוט האפקטיבי ולחברות דלק אנרגיה, כהן פיתוח  מתייחס  (*)
  .55%-כ היהכולל זכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות הכספיים של הפניקס. שיעור ההחזקה של הזכויות שאינן מקנות שליטה בזכויות ההצבעה בפניקס   (**)
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  (המשך)  ופעילויות שהופסקו מוחזקותהשקעות בחברות ושותפויות   -: 10באור 
  
  (המשך) שליטה מקנות שאינן זכויות בדבר מידע  .טז

  
 2017בדצמבר,  31ליום 

  החברה שם

 שיעור
 בהון החזקה

 המניות
 ובזכויות
 של ההצבעה

 זכויות בעלי
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 נכסים
  שוטפים

 נכסים
 שאינם
  שוטפים

  נכסי 
ביטוח 
  ופיננסיים

 התחייבויות
  שוטפות

 התחייבויות
 שאינן
  שוטפות

התחייבויות 
ביטוח 
  ופיננסיים

 נכסים"כ סה
  נטו

 בספרים הערך
 זכויות בעלי של

 מקנות שאינן
  שליטה

  "חש מליוני  %  
                    

  3,452  7,911  -  8,804  1,787  -  16,116  2,386  (*)  (*) בישראל תחום האנרגיה
  3,021  5,745  106,684  -  -  112,429  -  -  52.8  (**) הפניקס
  7                  אחרים

  6,480                  "כסה
  

  2017שנת 

  נקי רווח  הכנסות  החברה שם

 רווח
(הפסד) 
 כולל
  אחר

"כ סה
 רווח
  כולל

 רווח
 המיוחס
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 רווח
(הפסד) 
 כולל
 אחר

 המיוחס
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות
  שוטפת

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות
  השקעה

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות
  מימון

הפרשי 
  תרגום

 נטו גידול
 במזומנים
 ושווי
  מזומנים

 דיבידנדים
 שחולקו
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

  "חש מליוני  
                          

  1,529  )1,241(  )109(  )2,783(  859  792  )367(  851  1,557  )438(  1,995  1,572  (*) בישראל תחום האנרגיה
  7  559  -  520  )181(  220  80  371  875  155  720  15,450  (**) הפניקס
  -            -  -          אחרים

  1,536            )287(  1,222          "כסה
  

 ).44%-כלחברות דלק אנרגיה, כהן ופיתוח, דלק קידוחים ואבנר (שיעור המיעוט האפקטיבי  מתייחס  (*)
  .52.9%-ככולל זכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות הכספיים של הפניקס. שיעור ההחזקה של הזכויות שאינן מקנות שליטה בזכויות ההצבעה בפניקס הינו   (**)
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  נדל"ן להשקעה  -: 11באור 
  

  תנועה
2019  2018  

  מליוני ש"ח 

  359  406  בינואר  1יתרה ליום 
  85  -  ותוספות  רכישות

  -  )15(  מימושים 

  )3(  -  העברה לרכוש קבוע

  46  -  העברה מרכוש קבוע

  )80(  -  העברה לנכסים מוחזקים למכירה

  )1(  41  התאמת שווי הוגן 

  406  432  בדצמבר 31יתרה ליום 
  
 בשטח הקרקע מעל קומות 4 בן הבניין(בהרצליה  ומסחר בניין משרדים רכשה החברה 2016בשנת   .א

   "ח.ש מליוני 260-כ של כולל לסך בתמורה )חנייה מרתפי קומות 3 -ו"ר מ אלפי 11-כ של
חברות הקבוצה (ומוצג במסגרת סעיף הרכוש הקבוע)  משמש בחלקו אתהמשרדים הנרכש  בניין

משרדים ההוחלט על שינוי ייעוד בניין  2017במהלך שנת  .השקעהלנדל"ן כובחלקו העיקרי משמש 
והחברה החלה בביצוע  למלון שהושכר ויופעל על ידי צד שלישישלא משמש את חברות הקבוצה 

החל המלון לפעול בהתאם להסכם  2018 מאיבחודש  .השקעות נוספות לצורך הסבת הבניין למלון
  פתאל).  -בע"מ (להלן  מלונות פתאלשנחתם בין החברה לחברה המפעילה  השכירות

 28.3%-כ )במושע( פתאל, לפיו נמכרו לבין פתאלהחברה להסכם בין נחתם  ,2019 ,ינוארב 2ביום 
 -זכויות ל לפתאלהועברו כן ו "חשמליוני  103-כבתמורה לסך של מזכויות הבעלות של החברה בנכס 

(לאור זאת סווג הנדל"ן להשקעה  הסכם השכירות ל פיע על ידהמדמי השכירות המשולמים  1/3
בהסכם  פתאלהתקשרה החברה עם מסגרת העסקה ב. כנכס מיועד למימוש) 2018 ,בדצמבר 31ליום 

צמודה למדד המחירים  ש"ח מליוני 39-הלוואה בסכום של כ לפתאלהחברה  העמידההלוואה לפיו 
התקיימו כל  2019 ,בפברואר 3ביום  לצורך תשלום התמורה. 2.96%לצרכן נושאת ריבית בשיעור של 

שנת מעסקת המכירה האמורה הכירה החברה ב כתוצאה .התנאים המתלים שנקבעו בחוזה המכר
  מיליוני ש"ח אשר נכלל במסגרת סעיף הכנסות אחרות, נטו. 23- רווח בסך של כב 2019

  
 באמצעותלהשקעה  "ןהנדל נכסי של ההוגן השווי אתחברות הקבוצה  ואמד 2019, בדצמבר 31 ליום  .ב

 גישתשבין  לממוצע בהתאם בוצעה הבניין שמאותזו  במסגרת .תלוי בלתי, חיצוני מקרקעין שמאי
לבין תחשיב המבוסס על הכנסות  באזור דומים נכסים של עסקאות למחירי ביחס ההשוואה

 הפוטנציאליות זכויותשווי  ובתוספת 7%-כעתידיות מדמי שכירות ראויים בשיעור היוון של 
בהתאם . הועדה המחוזית על ידיאשר מצויות בהליך הכנה אך מאושרות להפקדה  הנוספות
 לרבות(חלק החברה המהווה נדל"ן להשקעה)  הבניין, שווי 2019 ,בדצמבר 31, נכון ליום לשמאות

בעלת זכויות בנוסף, הקבוצה  "ח.ש מליוני 190-בכ מסתכםשווי הזכויות הפוטנציאליות הנוספות 
אמדה החברה את השווי ההוגן של הקרקע  2019בדצמבר,  31ליום . עכובבנכס מקרקעין הממוקם 

נקבע בהתבסס על עסקאות השוואה באמצעות שמאי מקרקעין חיצוני, בלתי תלוי. השווי ההוגן 
עם מליוני ש"ח לאחר ניכוי אומדן התחייבויות בקשר  130 -ש"ח (כמיליוני  160-כוהוא נאמד ב

  .הקרקע)
  
נחתם הסכם בין החברה לבין גדות לפיו נמכרו לגדות כל , 2020בחודש מרס  ,לאחר תאריך המאזן  .ג

זכויות הבעלות של החברה בקרקע במפרץ חיפה, עליו ממוקם מפעל גדות והיה מושכר לגדות 
פרעון  כנגד 2018באפריל שנים. הקרקע נרכשה ע"י החברה בסמוך למכירת גדות  20 -לתקופה של כ

ש"ח המהווה מיליוני  33-. תמורת המכירה מסתכמת בסך של כשטרי ההון שהונפקו לחברה בעבר
   .2019 ,בדצמבר 31בקרוב את הערך בספרים של הקרקע ליום 
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  של נפט וגזהשקעות בחיפושים והפקה   -: 12באור 
  

), או השותפות קידוחים דלק -שותפות מוגבלת (להלן  -פועלת, בעיקר באמצעות דלק קידוחים  הקבוצה
במים הכלכליים של  וקונדנסט, פיתוח והפקה של נפט, גז טבעי חיפושבמספר עסקאות משותפות בתחום 

פועלת הקבוצה גם באמצעות  ,כמו כן .למגוון לקוחות וקונדנסטישראל ושל קפריסין ומוכרת גז טבעי 
החל  ).לעיל' ו10 באורו' חי סעיף(ראה גם איתקה בחיפושים והפקה של נפט וגז באזור הים הצפוני 

 (להלן, Delek GOM Investments LLCהחלה הקבוצה לפעול באמצעות חברת בת זרה  2018מתחילת שנת 
  ).להלן' יט סעיףראה גם ( מקסיקו, ארה"בבמימי מפרץ גם חיפוש, פיתוח והפקת נפט וגז ב) GOMדלק  -

  
  הרכב  .א

     נכסי הפקת  נכסי חיפוש  
  סה"כ   נפט וגז   והערכה  

  ש"חמליוני   עלות
    

  18,199   17,289   910  2018 בינואר, 1יתרה ליום 
          

          תוספות במהלך השנה:
  1,490   1,490   -  כניסה לאיחוד

  3,459   3,228   231  השקעות
  )526(   )526(   -  גריעות

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
  72  פעילויות חוץ

 
1,484  

 
1,556  

            

  24,178   22,965   1,213  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
            

          תוספות במהלך השנה:
  )IFRS 16 (*)     )113(   )113השפעת יישום לראשונה של 

  7,554   7,554   -  לאיחוד כניסה
  3,193   3,101   92  השקעות
  )135(   )135(   -  גריעות

  )53(   )53(   -  יציאה מאיחוד
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

  )98(  פעילויות חוץ
 

)1,994(  
 

)2,092(  
            

  32,532   31,325   1,207  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
          

    פחת, אזילה והפחתות שנצברו
            

  2,680   2,680   -  2018 בינואר, 1יתרה ליום 
            

  519   519   -  תוספות
  )156(   )156(   -  גריעות

  84   44   40  הפרשה לירידת ערך
  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

  -  פעילויות חוץ  
 

207  
 

207  
            

  3,334   3,294   40  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
          

  )IFRS 16  -   )24(   )24השפעת יישום לראשונה של 
  891   891   -  תוספות 
  )30(   )30(   -  גריעות

  )6(   )6(   -  יציאה מאיחוד
  947   696   251  הפרשה לירידת ערך (**)

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
  )3(  פעילויות חוץ  

 
)264(  

 
)267(  

            

  4,845   4,557   288  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
            

  27,687   26,768   919  2019בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום 
            

  20,844   19,671   1,173  2018בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום 
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  

  שך)מ(ה הרכב  .א
  

 113-מליוני דולר (כ 25- כללה סך של כ 2019בדצמבר,  31יתרת נכסי הפקת נפט וגז ליום   (*)
, בו איתקה לא משמשת Pierceמליוני ש"ח) בגין זכויות חכירה במתקן קידוח במאגר 

חכירות, לצורך יישום עקבי של הוראות התקן  IFRS 16כמפעיל. עם היישום לראשונה של 
ישומו במגזר הגז והנפט, גרעה איתקה מספריה את זכות והפרקטיקה שנקבעה בקשר עם י

השימוש בנכס האמור ואת ההתחייבות המתייחסת, וזאת מאחר ועל פי הפרקטיקה שנקבעה 
  .במתקן הקידוח החכירה בזכויות שולט לאמפעיל  שאינובענף השותף 

  
  להלן. 'יט- ו' חיראה סעיפים    (**)

  
  ):1( /מאגריםהרכב לפי עסקאות משותפות

  
  בדצמבר 31  

  2019  2018  
  מליוני ש"ח  

      וסביבתה בישראל נכסי נפט וגז
  3  -  "נועה")-" וBעסקה משותפת "ים תטיס" ("מרי  
  5,468  4,819  "דלית") - עסקה משותפת "מיכל מתן" ("תמר" ו 
  10,566  11,962  עסקה משותפת "רציו ים" ("לויתן") 

  16,781  16,037  
      בישראל וסביבתה נכסי חיפוש והערכה

  987  915  קפריסין  12בלוק  
  -  4   נכסים אחרים 

  919  987  
      

      נכסי נפט וגז באזור הים הצפוני
  GSA("  2,174  2,998נכסים באזור סטלה רבתי (" 
  -  Captain5,063איזור  
  635  2,750  אחרים נכסים 

  9,987  3,633  
      

  187  -  נכסי חיפוש והערכה במפרץ מקסיקו
      
  20,844  27,687  הכל- סך

  
  . כולל ייחוס עודפי עלות  )1(
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  

  וגז נפט חיפושי רישיונותב זכויות  .ב
  

  בישראל וסביבתה חיפושי נפט וגז תברישיונו השותפותו החברה זכויות  .1
  

  /רישיוןחזקה שם  פרויקט
  /חזקה
  זיכיון

 הזכויות
  עד בתוקף

 שיעור
 ההשתתפות

  החברה של

 שיעור
 ההשתתפות

 שותפות של
  קידוחים דלק

'י אנרגנובל 
 מדיטרניאן
 לימיטד
 -(להלן

 המפעילה
  אחרים  נובל-או

                ישראל
  -  47.06%  48.50%  4.441%  10.6.2032  חזקה  אשקלון  תטיס ים
  -  47.06%  48.50%  4.441%  31.1.2030  חזקה  נועה  תטיס ים

  36.25%  25%  (**) 22%  -  1.12.2038  חזקה  I/12 תמר  ומתן מיכל
  36.25%  25%  (**) 22%  -  1.12.2038  חזקהI/13 דלית  ומתן מיכל

 I/14דרום לויתן  ים רציו
  15.00%  39.66%  45.34%  -  13.2.2044  חזקות  I/15 צפון ולויתן

  75%  -  25%  -  20.6.2021  רשיון  405/ חדש אופק חדש  אופק
  75%  -  25%  -  20.6.2021  רשיון  406/ חדש יהל  חדש יהל

                קפריסין
  35.00%  (*)35.00%  30.00%  -  7.11.2044  רשיון   12 בלוק  אפרודיטה

  
  .Noble Energy International Ltdהעסקה המשותפת בקפריסין  מפעילת  (*)

  )100%(מתוך  פטרולליום בתמר החזקותיה באמצעות 3.79% -כ של בשיעור תמר בחזקת שותפות החזקות כולל לא   (**)
  

תוקפן של זכויות הנפט הוארך מדי פעם והוא מותנה במילוי התחייבויות מסויימות   )1(
תן לבטל את במועדים הקבועים בתנאי נכסי הנפט. במקרה של אי מילוי התנאים, ני

  זכות הנפט.
כויות מיוחדות ז בחזקותהונפקו בכפוף לחוק הנפט, והם מעניקים לשותפים  החזקות

שנים עם  30בהתאמה, על פני תקופה של  החזקותכדי לייצר נפט וגז טבעי מאזור 
   שנים, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הנפט. 20הזכות לעוד  הארכת

  
למידע בדבר טובת הנאה בגין הזכות לקבלת תמלוגים ממכירת כלל הזכויות בחזקות   )2(

  להלן. ז'סעיף כריש ותנין ראה 
  
של דלק קידוחים בחזקות תמר  החזקותיהלהוראות מתווה הגז בדבר מכירת  באשר  )3(

  להלן. 1'יגסעיף ודלית, ראה 
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  

  (המשך) חיפושי נפט וגז רישיונותזכויות ב  .ב
  

  הצפוני ביםהעיקריים  וגז נפט חיפושי רישיונותב איתקה זכויות  .2
  

  המפעיל  השדה שם

זכויות של 
  איתקה ליום

בדצמבר,  31 
2019  

      
       בים הצפוני Great Stella Area (GSA)-ה איזור

Stella/Harrier lthaca 100%  
Vorlich BP  34%  

Hurricane lthaca  100%  
Austen  lthaca  100%  

West Vorlich BP 34%  
Courageous lthaca 100%  

    
  Captain lthaca 85% שדה

    
      הצפוני בים אחרים שדות

West Don EnQuest 21.40%  
SW Don EnQuest  40%  

Ythan EnQuest  40%  
Cook lthaca  61.35%  

Pierce Shell 7.48%  
Fion lthaca  100%  

Broom EnQuest  8%  
Blue Sky lthaca 100%  

Alba Ithaca 23.40%  
Alder Ithaca 73.68%  

Erskine Ithaca 50%  
Britannia Chrysaor 32.38%  
Brodgar Chrysaor 6.25%  

Callanish Chrysaor 10.5%  
Elgin/Franklin Total 3.9%  

Enochdhu Chrysaor 50%  
Jade Chrysaor 19.93%  
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  

  (המשך) חיפושי נפט וגז רישיונותזכויות ב  .ב
  

  במפרץ מקסיקועיקריים  וגז נפט חיפושי רישיונותב GOM דלק זכויות  .3
  

  המפעיל  השדה שם

 GOMזכויות של 
בדצמבר,  31ליום 

2019  
      

Canoe GulfSlope  75%  
Tau  GulfSlope  75%  

  
 דלית)ו(חזקות תמר  מתןמיכל  משותפת עסקה  .ג

 
תמר ודלית.  חזקות בשטחי וגז נפט, פיתוח והפקת לחיפוש מיזם הינה מתןמיכל  משותפת עסקה
הינה מפעילת העסקה המשותפת. ההפקה ממאגר תמר החלה במחצית הראשונה של שנת  נובל
2013 .  
  להלן בדבר הערכת עתודות הגז והקונדנסט. 'טפסקה  ראה

  
  :מתן מיכל משותפת עסקה פעילות לגבי נוספים פרטים  )1

  
  "תמר" בפרויקט הפיתוח תכנית  א.
  

מערכת ההפקה של פרויקט תמר כוללת שש בארות הפקה תת ימיות בעלות כושר 
תת ימי המקשר בין בארות  הפקהליום כל אחת ומערך  MMCF 250-הפקה של עד כ

ההפקה לבין פלטפורמת ההפקה, ומצוי על קרקעית הים. המערך התת ימי מורכב  
הקונדנסט מהבארות אל המסעפת תת שדרכם מוזרמים הגז הטבעי ו 10מצינורות "

ק"מ כל אחד אשר  150 - ובאורך של כ 16ימית מהמסעפת יוצאים שני צינורות בקוטר "
 25 - מזרימים גז טבעי וקונדנסט אל פלטפורמת ההפקה. פלטפורמת תמר ממקומת כ

 - ק"מ צפונית לפלטפורמה של פרויקט ים תטיס (להלן 2-ק"מ מחופי אשקלון וכ
. צנרת 1 -"). מערך ההולכה מפלטפורמת תמר מורכב  משני חלקים "פלטפורמת תמר

 30המתחבר לצינור " 20מהפלטפורמה אל מתקן הקבלה הכוללת צינור בקוטר "
לאספקת  6לאספקת גז טבעי ושני צינורות בקוטר " 10להזרמת גז טבעי, צינור בקוטר "

פורמת ים תטיס . צנרת המחברת את פלטפורמת תמר לפלט2קונדנסט למתקן הקבלה. 
לאספקת קונדנסט. מתקן הקבלה  8לאספקת גז טבעי, צינור בקוטר " 16הכוללת צינור "

לצורך שיתאים לדרישות האיכות  כךכולל מערך טיפול לגז המוזרם מהפלטפורמה 
 -  הזרמתו למערכת ההולכה הארצית של נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן

ר לפז זיקוק אשדוד בע"מ הסמוך. בחודש אוגוסט "נתג"ז"), והקונדנסט מוזרם בצינו
, אשר יועד במקור 10העניק שר האנרגיה לשותפי תמר רישיון להפעלת צינור '' 2016

להובלת קונדנסט מפלטפורמת תמר, לשם העברת גז טבעי וזאת בכדי להגדיל את 
קיבולת אספקת הגז. יכולת אספקת הגז מפרויקט תמר (הכולל את מתקני פרויקט 

ר, מערכות המדחסים ומערכות ההולכה והטיפול של פרויקט ים תטיס ששודרגו תמ
 BCF 1.1 -והותאמו לשימוש בפרויקט תמר) למערכת ההולכה של נתג"ז, עומדת על כ

  ליום בהפקה מקסימאלית.
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  

 (המשך) דלית)ו(חזקות תמר  מתןמיכל  משותפת עסקה  .ג
  

  (המשך) מתן מיכל משותפת עסקה פעילות לגבי נוספים פרטים  )1
  

   תמר פרויקט של האספקה יכולת להרחבת אפשרות בחינת  ב.

  

 שנייכולת האספקה הכוללת של מתקני תמר מוגבלת כיום ליכולת ההזרמה של 
שותפי תמר בוחנים מעת לעת אפשרויות לביצוע הרחבה של . 16צינורות בקוטר "

ו/או קדיחת ו/או  South Westיכולת האספקה מפרויקט תמר (לרבות פיתוח מאגר תמר 
השלמת בארות הפקה נוספות אשר יחוברו למערך ההפקה התת ימי הקיים, וכן הנחת 

ככל שתידרש,  ),)Bו/או למרי  צינור אספקה נוסף שלישי משדה תמר לפלטפורמות תמר
  בהתאם להיקף הביקושים הצפויים בשוק המקומי ולייצוא.

  
  ) ופיתוחוSWתמר  -  (להלן estWouth Sמאגר תמר   )2
  

 להלןממונה על ענייני הנפט (הידי - על אושרה, אשר SWעל פי תוכנית הפיתוח של מאגר תמר 
 1'טו בסעיףלהוראות מתווה הגז המפורטות וזאת בשים לב  ,2019 ינואר) בחודש הממונה -

עתיד להיות מפותח חיבורו למתקנים התת ימיים של פרויקט תמר.  SWמאגר תמר  ,להלן
ציוד  רכשנבחלקה על ידי שותפי תמר ובהתאם  אושרה SWעלות פיתוחו של מאגר תמר 

המתבצעת בימים  SWימית לחיבור מאגר תמר -ובוצעו פעולות שונות, ובהן הנחת צנרת תת
גולשות  SWיובהר כי, חלק מהעתודות בקידוח תמר . 2020אלו וצפויה להסתיים במהלך שנת 

  ./ערן353 רישיוןלשטח 
וחיבורו למערכת ההפקה צפויים להתבצע  SW מאגר תמרקידוח  להערכת השותפות, השלמת

  .2021 החל משנת
  

  ודלית תמר במאגרים מהזכויות) %100(מתוך  %9.25 של בשיעור השתתפות זכויות מכירת  )3
 

הסכם המכר או ההסכם) עם  - על הסכם מכר (להלן השותפות חתמה 2017 ,ביולי 2ביום 
פטרוליום  לתמרבחזקות תמר ודלית  יהמזכויות 9.25%חברת תמר פטרוליום להעברת 

. העסקה ן ובמניותמיליון דולר), אשר התקבלו במזומ 837 -"ח (כשמיליארד  3-בתמורה לכ
ביולי,  1ביום  חלהמועד הקובע להעברת הזכויות והחובות  ,2017  ,ביולי 20הושלמה ביום 

 בפירעוןארה"ב  דולר מיליון 320השותפות  פרעהכאמור,  במזומן התמורה סך מתוך .2017
מסך היתרה הבלתי  20%של  שיעורמוקדם חלקי של ארבע סדרות אגרות חוב, המהווה 

  ). מהסדרות אחת בכל דולר מיליון 80(היינו  החוב אגרות מסדרות אחת כל שלמסולקת 
  

 9.25%לתמר פטרוליום זכויות השתתפות בשיעור של  העבירה השותפות ההסכם במסגרת
בחזקות תמר ודלית בכפוף להתחייבויות הקיימות לתשלום תמלוגי על לצדדים קשורים 

) מהזכויות והתחייבויות על פי 9.25%החברה ולצדדים שלישיים, וכן את החלק היחסי ( לרבות
הסכם התפעול המשותף, הסכמי מכירת הגז מחזקת תמר, הסכם השימוש במתקני ים תטיס, 

אינטש בע"מ, אישור ההפעלה של פלטפורמת תמר ואישורי הייצוא  10מניות חברת תמר 
 הממכר).  -מתמר (לעיל ולהלן 
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  

 (המשך) דלית)ו(חזקות תמר  מתןמיכל  משותפת עסקה  .ג
  

 ודלית תמר במאגרים מהזכויות) %100(מתוך  %9.25 של בשיעור השתתפות זכויות מכירת  )3
 (המשך)

  
טרם  השותפות(על בסיס חלקה של  באחריות לשאתתמשיך  השותפותבהסכם נקבע כי 

מכירת הזכויות האמורות. ביחס לנושאים הבאים גם לאחר מועד השלמת העסקה: הבוררות 
בעניין התמלוגים ביחס למכירת  התביעהלהלן),  5ב'1'יאסעיף בגין תעריף רכיב היצור (ראה 

הגז מפרויקט תמר ללקוחות פרויקט ים תטיס לרבות ביחס לכל חבות בקשר להליכים אלה 
ופה שלאחר המועד הקובע; הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה על ידי שתיגרם בתק

להלן), זאת ביחס לסכומים שנתקבלו  )2(2א'24 באורצרכן של חברת החשמל נגד שותפי תמר (
בתקופה שלפני המועד הקובע; חבות בגין מיסים ותמלוגים למדינה ביחס  השותפותידי - על

בקשר עם  השותפותלכל רווח, הכנסה או תקבול של  לתקופה שלפני המועד הקובע, או ביחס
הממכר (לרבות אם שומת המס כאמור התבצעה לאחר המועד הקובע), למעט מיסים 

בקשר עם חוק מיסוי רווחים  המתייחסים לדוחות שהוגשו לפני המועד הקובע לרשויות המס
   .)2011-ממשאבי טבע, תשע"א

  
תחזיק במניות תמר פטרוליום לאחר  השותפותעוד נקבע במסגרת הסכם המכר כי ככל ש

מוותרת באופן חד צדדי על כל זכויות ההצבעה  השותפותהשלמת הנפקת המניות, אזי 
ממניות תמר  12%- ידה מעבר למניות בכמות השווה ל- הנלוות לכל המניות המוחזקות על
  פטרוליום לאחר השלמת ההנפקה. 

  
השלישי  ברבעון הקבוצה, הכירה לעיל כאמור פטרוליום תמר מניות מכירת מהשלמת כתוצאה

החזקותיה בתמר פטרוליום וממדידת יתרת ההשקעה בה בשווי  ממימושברווח  2017של שנת 
השפעת  לפנימיליארדי ש"ח  1.5-כשל  בסךהוגן (לאור אובדן השליטה על תמר פטרוליום) 

 זה סכום"ח). ש מליוני 873-הסתכם בכ החברה מניות לבעלי המיוחס מס לאחרהמס (רווח 
מבוססי  תמלוגים לקבלתאומדן השווי ההוגן של זכאותן של חברות הקבוצה  את גם כלל

 חיצוני שווי מעריך ידי על נאמד אשרהפקה עתידית בגין הזכויות שנמכרו לתמר פטרוליום, 
באשר למכירת זכויותיהן של דלק אנרגיה ושל  "ח).ש מליוני 449- (כ דולרמליוני  126-כב

  להלן.) 5- ו) 4לקבלת תמלוגים מפרויקט תמר, ראה סעיפים החברה 
  

  לעיל. 'ח10לענין הטיפול החשבונאי בהשקעה בתמר פטרוליום, ראה גם באור 
  

לאחר התקיימות כל התנאים המתלים, לרבות רישום הזכויות לקבלת  2018יוני בחודש   )4
ספר הנפט המתנהל על פי דלק תמלוגים) ב -בע"מ (להלן  2012תמלוגים על שם דלק תמלוגים 

המחתה לדלק תמלוגים בהמחאה סופית ובלתי חוזרת  אנרגיה דלק, 1952-חוק הנפט, התשי"ב
הזכויות  -את הזכות לתמלוגים מהשותפות ואת הזכות לתמלוגים מתמר פטרוליום (להלן יחד 

) במועד חתימת ההסכם, וכן את כל הזכויות הנלוות לזכויות As Isלתמלוגים) כפי שהן (
על זכויותיה של השותפות בחזקת  אנרגיה דלקהתמלוגים ובהם השעבודים הרשומים לטובת 

, ובכפוף לאותם אנרגיה לדלקתמר ובחזקת דלית, כנגד תשלום התמורה (כהגדרתה להלן) 
  ימת ההסכם.תנאים שבהם החזיקה החברה בזכויות לתמלוגים במועד חת

  
  תמורה בסך של  אנרגיה לדלקעבור זכויות התמלוגים בפרויקט תמר שילמה דלק תמלוגים 

 השותפותבזכויות לקבלת תמלוגים מ אנרגיה דלקמיליון ש"ח המיוחסת לחלקה של  565-כ
בזכויות לקבלת תמלוגים מתמר  אנרגיה דלקמיליון ש"ח ולחלקה של  393-בסך של כ

  . מיליון ש"ח 172-פטרוליום בסך של כ
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  

 (המשך) דלית)ו(חזקות תמר  מתןמיכל  משותפת עסקה  .ג
  

  (המשך)  )4
  

 7,985,600 לחברה תמלוגים דלק הקצתה, התמלוגים זכויות רכישת עבור התמורה יתרת בגין
 מהון 39.93%-כ המהוות אחת כל נקוב ערך"ח ש 1 בנות תמלוגים דלק של רגילות מניות
 כל על וויתרה החברה כאשר ההקצאה לאחר תמלוגים דלק של והנפרע המונפק המניות
 הקצאת(ערב  בהם מחזיקה היא עוד כל, חוזר בלתי באופן, אלה מניות בגין ההצבעה זכויות
לאור וויתורה של החברה על כל זכויות  ).החברה של מניות 1,000-ב החברה החזיקה המניות

ההצבעה, ההשקעה במניות חברת דלק תמלוגים מטופלת כנכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח 
 68-הסתכמה לסך של כ 2019בדצמבר  31יתרת ההשקעה בדלק תמלוגים ליום  .או הפסד
  מליוני ש"ח). 80-כ -  2018בדצמבר,  31ח (ש" מליוני

  
רווח ממכירת הזכויות לקבלת תמלוגים מפרויקט תמר בסעיף ב 2018בשנת הכירה  הקבוצה

מיליון ש"ח, וזאת לאחר גריעת חלק יחסי  105-הפסד בסך של כ אורווח  בדוחהכנסות אחרות 
מליוני ש"ח שכן הלכה  260- כהקבוצה בסך של  בספריהנכס המיוחס לפרויקט תמר  מעלות

לדלק תמלוגים חלק מהזכויות הכלכליות בפרויקט תמר וכן  האנרגיה העביר דלקלמעשה 
עלויות  אומדןל רעיונית ותמיליון ש"ח המיוחס 28-של כ בסך הכנסותדחיית ב בהתחשב

מספקת לדלק  והקבוצהוזאת מאחר  ההפקה תקופת כל לאורך יוכרו אשרההפקה העתידיות 
מור דלק תמלוגים שילמה השותפות אשר בגין עלויות כא באמצעותתמלוגים שירותי הפקה 

 בעקבותהמיוחס לבעלי מניות החברה  מס לאחרמראש בעת רכישת הזכויות. הרווח  רעיונית
ש"ח.  מליוני 61- תמר כאמור הסתכם לסך של כ מפרויקטמכירת הזכויות לקבלת תמלוגים 

 הקבוצה ביצעה תמר מפרויקט תמלוגים לקבלת הזכויות מכירת בעקבות כי יצוין בנוסף
 של לזכאותה המיוחס הפיננסי הנכס של ההוגן לשווי עדכון 2018שנת  של השני ןברבעו

 "ח. ש מליוני 86-כ של בסך הפסד ורשמה פטרוליום מתמר תמלוגים לקבלתחברות הקבוצה 
  

טרם העברתן לדלק תמלוגים  אנרגיה דלקזכויות התמלוגים בפרויקט תמר להן היתה זכאית 
 1.125%הינם בשיעורים הבאים: עד מועד החזר ההשקעה בנכס ישולמו תמלוגים בשיעור של 

מחלקן של השותפות ותמר פטרוליום בנכס לגביו חלה הזכות לתמלוג כאמור לעיל, ולאחר 
 מחלקן של השותפות ותמר פטרוליום 4.875%מועד החזר ההשקעה ישולמו תמלוגים בשיעור 

ובאור  9-ו 8יב'סעיפים  גם ראה ההשקעה החזר מועד לעניין( בנכס לגביו חלה הזכות לתמלוג
את  בחנוהואיל ונכון למועד העברת הזכויות בעלי התמלוג והמפקח בשותפות  .להלן) 3א'24

ודלק  אנרגיה דלקהנחות עבודה ותחשיבי השותפות לעניין מועד החזר ההשקעה, אזי 
 תמלוגים הסכימו כדלקמן:

  
שיעור התמלוגים אותם תהיה זכאית דלק תמלוגים לקבל מחזקת תמר יהיה בכל מקרה   .א

  );4.875%שיעור התמלוגים לאחר מועד החזר ההשקעה (
  
ככל שייקבע כי מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר חל לאחר מועד הזכאות לתמלוגים,   .ב

פי הבאר של - ם בסכום השווה לשווי השוק עלתשפה את דלק תמלוגי אנרגיה דלק
ההפרש שבין שיעור התמלוג בפועל לאחר מועד החזר ההשקעה לבין שיעור התמלוג 
בפועל לפני מועד החזר ההשקעה, באופן שהתזרים שיתקבל אצל דלק תמלוגים יהיה 

  לפי שיעור התמלוג לאחר מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר.
  
לק תמלוגים להשיב תמלוגים ששולמו לה ביתר בשל כך ככל שבעתיד ייקבע שעל ד  .ג

תשפה את  אנרגיה דלקשמועד החזר ההשקעה חל לאחר מועד הזכאות לתמלוגים, 
תמלוגים בגין השבת התמלוגים האמורה, גם אם החובה לשיפוי כאמור תתגבש  דלק

  לאחר מועד הזכאות לתמלוגים. 
  
נה חלה ביחס לתמלוגים מחזקת דלית, "ל של דלק אנרגיה איהנהתחייבות המובהר כי   .ד

  אם וכאשר ישולמו בעתיד.
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  

 (המשך) דלית)ו(חזקות תמר  מתןמיכל  משותפת עסקה  .ג
  

הושלמה העסקה במסגרתה לאחר התקיימות התנאים המתלים,  ,2019, בדצמבר 26ביום   )5(
זכויותיה הישירות לקבלת תמלוגי  אתהרוכשים)  -מספר גופים מוסדיים (להלן להחברה  מכרה

בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ) 9.25%) ותמר פטרוליום (22%על מחלקן של דלק קידוחים (
, המכירה בהתאם להסכם. "דלית" I/13 -"תמר" ו I/12ערך אחרים שיופקו וינוצלו בחזקות 

המועד  -להלן( 2019באפריל,  1החל מיום , למפרע יםוכשלר הועברההזכות לתמלוגי על 
החברה בזכות לתמלוגי העל.  החזיקהובכפוף לאותם תנאים שבהם  (As Is) כפי שהיא) הקובע

דולר ארה"ב בניכוי התקבולים בגין תמלוגי מליוני  52.5- כהתמורה בהסכם נקבעה על סך של 
שסך התמורה במזומן שהתקבלה , כך ועד מועד ההשלמה שמהמועד הקובעהעל בתקופה 

   מליוני ש"ח. 46.2 - הינה כ
יערכו הצדדים התחשבנות והתאמה של  2023 ,בפברואר 1כי ביום המכירה נקבע בהסכם 

- או לרדת בסך של עד כ מיליון דולר ארה"ב 2-התמורה האמורה שעשויה לעלות בסך של עד כ
  .מליון דולר ארה"ב 1.5

שפה את תבנוסף ככל שייקבע כי מועד החזר ההשקעה חל לאחר המועד הקובע, החברה 
הרוכשות בסכום השווה לשווי שוק על פי הבאר של ההפרש שבין שיעור התמלוג בפועל לפני 

תקבלו בידי הרוכשות יהיה לפי שיעור ימועד החזר ההשקעה, באופן שבו התמלוגים אשר 
  התמלוג לאחר מועד החזר ההשקעה.

רווח ממכירת הזכויות לקבלת תמלוגים מפרויקט תמר בסעיף ב 2019בשנת הכירה  הקבוצה
ש"ח, וזאת לאחר גריעת חלק יחסי  מליוני 20-הפסד בסך של כ אורווח  בדוחהכנסות אחרות 

מליוני ש"ח שכן הלכה  83-הקבוצה בסך של כ בספריהנכס המיוחס לפרויקט תמר  מעלות
לדלק תמלוגים חלק מהזכויות הכלכליות בפרויקט תמר וכן  ההעביר הקבוצהלמעשה 
עלויות  אומדןל רעיונית ותמיליון ש"ח המיוחס 8-של כ בסך הכנסותדחיית ב בהתחשב

מספקת לדלק  והקבוצהוזאת מאחר  ההפקה תקופת כל לאורך יוכרו אשרההפקה העתידיות 
ור דלק תמלוגים שילמה השותפות אשר בגין עלויות כאמ באמצעותתמלוגים שירותי הפקה 

  מראש בעת רכישת הזכויות. רעיונית
  

  תמר בפרויקט ערך ירידת בחינת  )6(
  

במאגר תמר  זכויות ותבעלבמחירי מניות של חברות  2019לאור, בין היתר, השינויים בשנת 
לאחרונה ביחס לתקופות קודמות  סםשפורשל המאגר החזוי המזומנים ולאור הקיטון בתזרים 

ובשים לב לכך כי לקבוצה קיימים עודפי עלות משמעותיים אשר יוחסו בעבר למאגר תמר, 
ירידת ערך ביחס למאגר ל בביצוע הפרשהאת הצורך  2019 ,בדצמבר 31בחנה החברה ליום 

וי בניכוי עלויות מכירה. בקביעת השוהוגן תמר. הבחינה התבססה על אינדיקציית שווי 
האינדיקטיבי, התבססה הנהלת החברה על שווי מאגר תמר הנגזר ממחיר שוק מצוטט של 

בתוספת התאמות הנדרשות (כגון: שווי אגרות  2019 ,בדצמבר 31מניית תמר פטרוליום ליום 
החוב, נכסים פיננסיים נטו נוספים) וכן התאמות לאור שיעורי תמלוגי על שונים. בהתאם, 

מיליארד ש"ח  2.6-גין חלקה של החברה (בשרשור) הסתכם לסך של כהשווי האינדיקטיבי ב
לסך של  2019 ,בדצמבר 31אשר הינו גבוה מהערך בספרים, נטו (חלק החברה) המסתכם ליום 

מיליארד ש"ח. לפיכך לא נדרשת, בשלב זה, הכרה בהפרשה לירידת ערך. יצויין כי,  2.45-כ
  לכל הפחות השווי האינדיקטבי המצוין לעיל. להערכת החברה השווי ההוגן של המאגר הינו 

 החדותירידות , בין היתר, לאור משבר הקורונה והלעיל 1 בבאורלאחר תאריך המאזן כאמור 
חלו ירידות משמעותיות במחירי המניות של תאגידים המחזיקים במחירי הנפט והגז הטבעי, 

מהותית לרעה על שווי  ולפיכך עלולה להיות השלכה, במאגר תמר (לרבות תמר פטרוליום)
 .בתקופות העוקבות מאגר תמר והצורך ברישום הפרשה לירידת ערך
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  
  יםרציו  משותפת עסקה  .ד
  

עסקה משותפת "רציו ים" הינה עסקה משותפת לחיפוש, פיתוח והפקת נפט וגז בשטחי חזקות 
  החזקות). נובל הינה מפעילת העסקה המשותפת. - (להלן  I/14ולוויתן דרום  I/15לוויתן צפון 

  
  להלן בדבר הערכת עתודות ומשאבים מותנים. ט'ראה סעיף 

  
  תכנית לפיתוח מאגר לויתן  .1

  
 23 ביוםו, אושרה תכנית הפיתוח על ידי הממונה כפי שהוגשה על ידי נובל. 2016בחודש יוני 
 FID- Final Investment( סופית השקעה החלטת לוויתן שותפי קיבלו 2017 ,בפברואר

Decision (בקיבולת של כ ,לוויתן למאגר הפיתוח בתכנית 'א1 שלב לפיתוח-BCM 12  ,לשנה
נכון יצויין כי,  )דולר מיליארד 1.7-כ השותפות חלק, 100%( מיליארד דולר 3.75-בתקציב של כ

, 100%מיליון דולר ( 217 -יב הפיתוח הסתכם לכלמועד אישור הדוחות הכספיים הקיטון בתקצ
ו בפרויקט  (לרבות קידוחי הושקעלתאריך המאזן  נכון מיליון דולר). 98 -חלק השותפות כ

   .)דולר ארדמילי 2 -כ השותפות חלק, 100%( דולר יארדמיל 4.5 -כ של סךאקספלורציה) 
  

 2019במהלך חודש נובמבר א'. 1נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, הושלם פיתוח שלב 
 ,בדצמבר 31החלה תקופת ההרצה של מערכות אסדת לוויתן והתשתיות הנלוות לה; ביום 

החלה מכירת גז טבעי  2020 ,בינואר 1החלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן. ביום  2019
בקשר עם  2סעיף יא'החלה הזרמת הגז הטבעי למצרים. ראה  2020 ,בינואר 15לירדן וביום 

) בכושר ramp-upהסכמי מכירת גז לירדן ומצרים. לפרטים אודות ההעלאה הדרגתית (
  להלן. 3ההפקה ממאגר לוויתן ראה פסקה 

  
 לוויתן במאגר ההפקההיקף  להגדלתחלופות  בחינת  .2

  
 לוויתן בפרויקט שותפיה עם ביחד השותפות ת, בוחנהכספיים הדוחות אישורנכון למועד 

א' ובמקביל לבחינת שלב 1חלופות שונות להגדלת היקף ההפקה ממאגר לוויתן מעבר לשלב 
ב', בהתבסס על המתקנים הקיימים, ופועלים לעדכון תוכנית הפיתוח בהתאם, באופן 1

בשנה, והכל בהתאם לביקושים הנוכחיים  BCM 24 -עד ל יכולת ההפקהשיאפשר הגדלת 
נבחנות החלופות  ד אזוריים וגלובאליים, ובכלל זהוהצפויים בשוק המקומי ובשווקי יע

  : הבאות
  
לשנה באמצעות  BCM 16-לשנה ל BCM 12- מ א'1של שלב  ההפקה יכולתהגדלת   )1(

הוספת  ובהןנלוות, ימיות -תתותשתיות  הפקהבארות שתי בשלב הראשון של  ההוספ
מהותיים ושינויים שאינם  הלפלטפורמ מהשדה 20צינור שלישי בקוטר של "

 . בפלטפורמה
  
לשנה (בכפוף ליישום החלופה  BCM 24 -לשנה ל BCM 16 -ההפקה מ יכולתהגדלת   )2(

 בשלב הפקה בארות ארבע הוספתהראשונה המתוארת לעיל), בין היתר, באמצעות 
תת ימית נלוות (מעבר לאלו המתוארות לעיל). הוספת צינור רביעי  תשתיות, הראשון

. בתקציב בפלטפורמה הטיפול מתקני והרחבת, הלפלטפורמ מהשדה 20" -בקוטר של כ
מהזכויות בפרויקט לוויתן). חלופה זו  100%- מיליארד דולר (ל 1.5-2 -מוערך של כ

שיידרש, לרבות למתקני ההנזלה  ככל, לייצואתאפשר אספקת כמויות נוספות של גז 
 ). FLNGהממוקמים במצרים ו/או לצרכי אספקת גז למתקן הנזלה צף (

 
תכנון לתקציב  2019בשנת בחינת חלופות הרחבה שונות, אישרו שותפי לוויתן  לצורך

  ).דולר מיליון 19.5- כ השותפות חלק, 100%( דולר מיליון 43-כ של בהיקףהנדסי מפורט 
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  (המשך) יםרציו  משותפת עסקה  .ד

  
כי, במהלך בדיקות שנערכו במהלך שלבי הפעילות הראשוניים של מתקני פרויקט יצוין   .3

מטרים אורכם, הקרויים "ג'אמפרים")  30-לוויתן, התגלה רטט במקטעי צנרת קצרים (כ
המחברים כל ראש באר לצנרת המונחת על קרקעית הים. בעקבות זאת, הגבילה המפעילה 

מני ומבוקר, את ההפקה מבארות לוויתן על מנת בפרויקט לוויתן, כאמצעי זהירות ובאופן ז
לבחון באמצעות ציוד ייעודי ויועצים בעלי מומחיות בתחום, את טיבו והיקפו של הרטט 
האמור ובאם הוא חורג מזה שנלקח בחשבון במסגרת התכנון המקורי . נכון למועד אישור 

ם את הרטט האמור, הדוחות הכספיים, הותקנו בג'אמפרים של כל הבארות אמצעים המקטיני
כן התקבל אישורו של הממונה על . פי התכנון המקורי-באופן המאפשר הזרמת גז מהם על

  ליום. MMBTU 350-ענייני הנפט להעלאת ההפקה בכל אחד מארבע הבארות עד ל
יצוין כי, בהתאם לתכנון המקורי, במהלך תקופת הפעילות הראשונית מוגבל כושר ההפקה 

ליום, וזאת במסגרת העלאה הדרגתית  MMCF 700-850 -ן להיקף של כהכולל מפרויקט לווית
)ramp-up.לכושר הפקה מלא (  

בתקופה הקרובה, לאחר השלמת בדיקת כלל מערכות הפרויקט, ובכלל זה הרצת והפעלת 
 - לכ MMCF 800 -, המאפשרות את העלאת כושר ההפקה מכTurbo Expanders -מערכות ה

1,200 MMCF1,200- להעלות את היקף ההפקה בהדרגה עד לכם, , בכוונת השותפי MMCF 
ליום וזאת לקראת חודשי הקיץ. לפרטים אודות השפעת משבר הקורונה, בין היתר, על 

  לעיל. 1אור תוכניות העבודה המתוכננות בפרויקט לוויתן ראה ב
יובהר כי, במהלך שלבי הפעילות הראשוניים של מתקני פרויקט לוויתן, עשויים להתרחש 

  אירועים נוספים, הקשורים בין היתר, בבדיקות פעילותן של כלל מערכות ההפקה. 
  

  עמוקות מטרות  .4
 

בוצע ניתוח של עיבוד מחדש של סקרים סייסמים, בין היתר, בקשר עם  2019במהלך שנת 
עיבוד הנתונים מחדש), אשר   - מטרות העמוקות בחזקות לוויתן (להלןקידוח חיפוש ל

בעקבותיו הוגדרה מטרה עמוקה חדשה בשטח חזקות לוויתן מסוג מבנה קרבונטי מבודד 
)isolated carbonate buildup בנוסף העלה ניתוח עיבוד הנתונים מחדש כי יש לסווג .(

בעבר בשטח החזקה, לכדי מטרה אחת  ולהגדיר מחדש את שתי המטרות העמוקות שהוגדרו
המטרות  - ) (להלן יחדsubmarine clastic channelימית קלאסטית (-מסוג תעלה תת

  החדשות). 
דוח הערכת משאבים מנובאים בחזקות, מעודכן  NSAI התקבל מחברת 2020בחודש ינואר 

במבנה הקרבונטי   (Best Estimate) . על פי הדוח, האומדן הטוב ביותר2019בדצמבר  31ליום 
  מיליון חביות, בהתאמה. והאומדן הטוב ביותר 155.3 -ובכ  BCM 4.5-לגז ונפט מוערכת בכ

(Best Estimate) 6.5- בתעלה הקלסטית  לגז ולנפט מוערכת בכ BCM מליוני 223.9 -ובכ 
  חביות, בהתאמה.

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בוחנת השותפות, בין היתר, ביצוע סקר סייסמי נוסף 
לצורך טיוב הידע הקיים, וזאת בכדי לבסס קבלת החלטת קידוח אקספלורציה למטרות 

  חדשות. 
בנוסף, בוחנת השותפות את האפשרות לצירוף שותף אסטרטגי בעל ידע וניסיון רלוונטיים 

  ).מבודד ת אקספלורציה (ובפרט מטרה מסוג מבנה קרבונטיויתוח של מטרבאיפיון, קדיחה ופ
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  EMGולרכישת זכויות בצינור  EMGלרכישת מניות  בהסכמיםהתקשרות   ה.

 
טבעי למצרים במטרה לממש את שני ההסכמים בין השותפות ונובל לבין דולפינוס לייצוא גז 

על  2018 ,בספטמבר 26ביום  EMED ), חתמהה'2יא'- ד' ו1בסעיפים יא'תמר ולוויתן (כאמור  יממאגר
 - (להלן Eastern Mediterranean Gas Company S.A.Eמהון המניות של  חברת 39%הסכמים לרכישת 

EMG(.  הושלמה עסקת 2019 ,בנובמבר 6ביום EMG החלה הזרמת גז טבעי  2020 ,בינואר 15, וביום
או העסקה או צינור  EMGעסקת  - (להלן EMGבאמצעות צינור ממאגר לוויתן מישראל למצרים 

EMG השלמת עסקת .(EMG ) היתה מותנית, בין היתר, בחתימת הסכם קיבולת והפעלהCapacity, 
Lease & Operatorship Agreement - CLOA בין ,(EMED   לביןEMGניק , במסגרתו תעEMG ל - EMED 

לצורך הזרמת גז טבעי מישראל למצרים (להלן:  EMGאת הזכות הבלעדית לחכור ולהפעיל את צינור 
  והכל כמפורט להלן: 2019 ,ביוני 30הסכם הקיבולת וההפעלה), אשר נחתם ביום ביום 

EMG  90-ובאורך של כ 26"הינה חברה פרטית הרשומה במצרים שבבעלותה צינור ימי בקוטר של 
-ק"מ המחבר בין מערכת ההולכה הישראלית באזור אשקלון לבין מערכת ההולכה המצרית באזור אל

לשנה,  BCM 7-כתוכנן לקיבולת של  EMGצינור . )EMGצינור  - (להלן ביחד  עריש וכן מתקנים נלווים
לשנה באמצעות התקנת מערכות נוספות. הזרמת הגז  BCM 9-כעם אפשרות להגדלת הקיבולת ל

נכון למועד חתימת , ולמיטב ידיעת השותפות, 2012בשנת ממצרים לישראל הופסקה  EMGר בצינו
פעילות מסחרית, והיא נותרה חשופה לתביעות וחובות מצד רשויות,  EMG-לההסכם, לא היתה 

מממנים, ספקים ולקוחות בסכומים משמעותיים. יצוין כי במסגרת העסקה, השותפות אינה נדרשת 
  . EMGלהעמיד בטחונות או ערבויות ביחס לחובותיה הקיימים של 

  
  הינם, כדלקמן: במועד חתימת ההסכם EMG-בבעלי המניות 

  
EGI-EMG LP - 12%;  מרחב אמפל אחזקות באנרגיה, שותפות מוגבלת   ;8.2% -מרחב מ.נ.פ. בע"מ - 

 PTT Energy Resourcesקבוצת מרחב אמפל); -(להלן 8.2% -אמפל בע"מ  -קבוצת מרחב  ;8.6%
Company Limited להלן)- PTT( - 25% ;Mediterranean Gas Pipeline Ltd. להלן)- MGPC(- 28%;Egyptian 

General Petroleum Corporation  להלן) - EGPC (- 10% ) לעיל יכונו להלן יחד1( -) 4(בעלי המניות ( - 
  .)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 
הינה צד לבוררויות כנגד  EMGהליכי הבוררות). כמו כן,  - יחדבהזרמת הגז ממצרים לישראל (להלן 

  בבעלות ממשלת מצרים. חברות 
 
  EMGמהון מניות  %39הסכמים לרכישת   .1
 

עם המוכרות על ארבעה הסכמים נפרדים,  EMEDחתמה  2018 ,בספטמבר 26ביום   (א)
המוחזקות על ידי המוכרות, בשיעור כולל של  EMGדומים בעיקרם, לרכישת מניות 

), וכן על הסכם נוסף הסכמי רכישת המניות - (להלן ביחד EMGמהון המניות של  37%
  ). MGPCהסכם  - (להלן MGPC-מ 2%לרכישת מניות בשיעור של 

  
בתמורה למניות הנרכשות, לוויתור על זכויותיהן במסגרת הליכי הבוררות, ולזכויות 

למוכרות במועד  EMED שילמהנוספות בהתאם להסכמי רכישת המניות, כאמור לעיל, 
התמורה), אשר  -מיליון דולר ארה"ב (להלן 527), סך כולל של Closingהשלמת העסקה (

מיליון דולר ארה"ב, והיתרה  187- ככל אחת מבין השותפות ונובל סך של  שילמהמתוכו 
 ידי השותף המצרי.  - על שולמה

 
(ב) לחוק 20ניתנה החלטת הממונה על התחרות בהתאם לסעיף  2019 ,ביולי 31ביום 

 EMG -ו  EMEDהמתירה את המיזוג בין החברות  1988 -התחרות הכלכלית, התשמ"ח 
נובל לעמוד בתנאים הקבועים ובמסגרתו התחייבו השותפות  ,EMGלרכישת צינור 
  בהחלטה כאמור.

בקשר משפט המחוזי בירושלים לעניין העתירה שהוגשה לבית הדין לתחרות בבית ה
  .)4(2א'24ראו באור  ,אישור הממונה על התחרות כאמור עם
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  

  (המשך) EMGולרכישת זכויות בצינור  EMGלרכישת מניות  בהסכמיםהתקשרות   .ה
  

  (המשך) EMGמהון מניות  %39הסכמים לרכישת   .1
 

  MGPCעיקרי הסכם   ב)
  

, לפיו MGPCלבין  EMEDבד בבד עם חתימת הסכמי רכישת המניות, נחתם הסכם בין 
, בכפוף ובמקביל להשלמת הסכמי כספית , ללא תמורהEMED - ל MGPC העבירה

ידה, וזאת כנגד סיום מחלוקות בין -המוחזקות על EMGממניות  2%רכישת המניות, 
  . MGPCחלק מהמוכרות לבין 

  
- בעלי המניות ב ,ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים, EMGלאחר השלמת עסקת 

EMG כדלקמן: הינם  
EMED  - 39%; PTT - 25%; MGPC - 17%  9% - השותף המצרי ;EGPC - 10%.  

  
  Capacity Lease & Operatorship Agreement -הסכם הקיבולת וההפעלה   .2
 

בין היתר, בחתימת הסכם הקיבולת  מותנית, היתה EMGכאמור, השלמתה של עסקת 
את הזכות הבלעדית לחכור  EMED -ל EMG, במסגרתו תעניק EMG -ל  EMEDוההפעלה בין

, להלן) ה'2יא'- ד' ו1יא'(ראה סעיפים  לכל תקופת הסכמי דולפינוס EMGולהפעיל את צינור 
, EMGעם אפשרות להארכת ההסכם. על פי הסכם זה, העלויות הנדרשות להשמשת צינור 

), עלויות ההפעלה -  (להלן יחד EMEDועלויות ההפעלה השוטפות של הצינור, תחולנה על 
תהיה זכאית לקבל את דמי ההולכה השוטפים שתשלם דולפינוס עבור השימוש  EMGואילו 

, השקיעו נובל המאזןנכון לתאריך ) בניכוי עלויות ההפעלה. דמי ההולכה - ן בצינור (להל
מיליון דולר (חלק  83.6-, סך של כEMED, באמצעות EMGוהשותפות בהשמשת צינור 

 -מיליון דולר) אשר יוחזרו מהתזרים הנובע מהתשלום בגין הזרמת הגז ל 41.8 - השותפות כ
EMED.  

הסכם בין השותפות ונובל לבין שותפי  נחתם למצריםבבד עם חתימת הסכמי הייצוא  בד
(להלן  Capacity Allocation Agreement –לוויתן בקשר עם הקצאת הקיבולת  תמר ושותפי

. חלוקת הקיבולת למצרים מישראל ההולכה במערכתהסכם הקצאת קיבולת)  - בסעיף זה 

ישראל) תהיה על בסיס בוצנרת ההולכה  EMGבמערכת ההולכה מישראל למצרים (צינור 
  יומי, לפי סדר קדימות, כדלקמן:

  

 .לוויתן שותפי לטובת יוקצהליום  350,000MMbtuעד  - ראשון  רובד )א(
 ביוני 30ליום  עדליום  150,000MMbtu, עד הראשון לרובד מעבר הקיבולת - שני רובד )ב(

 הגדלת מועדליום לאחר  200,000MMbtu-), והקיבולת הגדלת מועד - (להלן  2022
 וקצה לטובת שותפי תמר. ת -  הקיבולת

 כל קיבולת נוספת מעבר לרובד השני תוקצה לטובת שותפי לוויתן. -שלישי  רובד )ג(
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  

  (המשך) EMGולרכישת זכויות בצינור  EMGלרכישת מניות  בהסכמיםהתקשרות   .ה
  

  (המשך)  AgreementCapacity Lease & Operatorship -הסכם הקיבולת וההפעלה   .2

 
 דמי -מיליון דולר (להלן 200שילמו שותפי לוויתן סכום של  EMGהשלמת עסקת  במועד
מיליון דולר  50סכום של  שילמו) ושותפי תמר דולפינוס לוויתןבגין הסכם השתתפות גישה/
דמי השתתפות תמר) וזאת בתמורה להתחייבות לאפשר הזרמת גז טבעי ממאגרי  -(להלן 

  . למצריםלצורך מימוש הסכמי הייצוא  והכל EMGלוויתן ותמר והבטחת קיבולת בצינור 
יצוין כי, דמי גישה/השתתפות בגין הסכם לוויתן דולפינוס ודמי גישה/השתתפות בגין הסכם 

, 2022, ביוני 30ייקבעו עד ליום  דמי גישה לוויתן ותמר)  - מר דולפינוס הסופיים (להלן ביחדת
 EMGידי שותפי לוויתן ושותפי תמר דרך צינור -בהתאם ליחס כמויות הגז שסופקו בפועל על

). Take or Payעד לאותו מועד (לרבות כמויות גז שטרם סופקו ושולם בגינן מכוח התחייבות 
והם  מליון ש"ח) 353-(כ דולר מליוני 102 - מסתכם לכ ותמר לוויתן גישהתפות בדמי חלק השו

  נכללו במסגרת סעיף הלוואות, פקדונות וחייבים לזמן ארוך.
, עלויות EMG, נקבעו בהסכם הקצאת הקיבולת הסדרים להשתתפות בעלויות עסקת בנוסף

ול מקסימלי של הקיבולת נוספות בקשר עם הזרמת הגז וכן השקעות שיידרשו לצורך ניצ
  , שתשולמנה בחלוקה בין שותפי לוויתן לבין שותפי תמר. EMGבצינור 
הקצאת הקיבולת קובע בנוסף גם עקרונות להסדר של "גיבוי" בין שותפי תמר לבין  הסכם

ועד למועד הגדלת הקיבולת, ככל ששותפי תמר  2020ביוני,  30מיום שותפי לוויתן לפיו החל 
את הכמויות שהתחייבו לספק לדולפינוס יספקו שותפי לוויתן לשותפי תמר  לא יוכלו לספק

  את הכמויות הנדרשות. 
 הגיע, אלא אם למצריםתקופת הסכם הקצאת הקיבולת הינה עד לסיום הסכמי הייצוא 

; המפר הצד ידי על תוקנה שלא תשלום התחייבות הפרתבמקרים הבאים:  לכן קודם לסיומו
במקרה בו רשות התחרות לא אישרה הארכתו של הסכם הקיבולת וההפעלה בהתאם 
להחלטת הממונה על התחרות, כאמור לעיל. כמו כן, לכל צד תהיה זכות לסיים את חלקו 

  הקיבולת ככל שהסכם הייצוא שלו בוטל. הקצאתבהסכם 
  

  EMED-הסכם בעלי המניות ב  .3
  

על הסכם בעלי  EMED-המניות, חתמו בעלי המניות בבסמוך למועד חתימת הסכמי רכישת 
, ובכלל זאת הוראות בדבר EMED-מניות המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כבעלי מניות ב

החלטות מהותיות שתתקבלנה פה אחד. כמו כן, נקבעו הסדרי זכות סירוב ראשונה על 
  . EMED -העברת מניות ב

  
 כם עקרונות לשימוש בתשתיות נוספותהס  .4

  
בד בבד עם חתימת הסכמי רכישת המניות, כמתואר לעיל, נחתם הסכם עקרונות בין 

 ערישהצינור הפן ערבי) במקטע מאל  בהחזקתוהשותפות ונובל לבין השותף המצרי (אשר 
לעקבה, וחברה קשורה של דולפינוס, לפיו הסכימו הצדדים, כי השותפות ונובל תקבלנה גישה 

ערבי, בנקודת הכניסה - ה המצרית, באמצעות הצינור הפןלקיבולת נוספת במערכת ההולכ
למערכת ההולכה המצרית באזור עקבה אשר תאפשר הזרמת גז בכמויות נוספות מעבר 

התשתית הנוספת) לשם יישום הסכם דולפינוס  - (להלן EMGלכמויות הגז שיוזרמו דרך צינור 
דדים לבחון פרוייקטים והסכמים נוספים למכירת גז טבעי למצרים. כמו כן, הסכימו הצ

  נוספים להולכת גז טבעי מישראל למתקנים וללקוחות פוטנציאליים במצרים.
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  

  קפריסין 12 בלוק  .ו
  

בלוק במאגר אפרודיטה במהזכויות  30%הסכם זיכיון, לפיו מחזיקה השותפות  קייםשותפות ל  .1
   .קפריסיןנובל הינה  המשותפת העסקה מפעילתשבשטח המים הכלכליים של קפריסין.  12

  
במאגר אפרודיטה לממשלת קפריסין,  ןהשותפות ביחד עם שותפיה והודיע 2015בחודש יוני   .2

 על הכרזת מסחריות ומתווה מוצע לפיתוח מאגר אפרודיטה. 
  

השותפים) לבין  - נחתם בין בעלי הזכויות בהסכם הזיכיון (להלן 2019 ,בנובמבר 7ביום   .3
ממשלת קפריסין תיקון להסכם הזיכיון, במסגרתו שונה, בין היתר, מנגנון החלוקה של תפוקת 
הגז הטבעי מהמאגר בין השותפים לבין רפובליקת קפריסין , במקביל לכך, הוענק לשותפים 

רישיון ההפקה) ואושרה תוכנית פיתוח  - ) (להלןExploitation Licenseרישיון הפקה וניצול (
  תוכנית הפיתוח). -  והפקה למאגר (להלן

  
התיקון), התחייבו השותפים, בין היתר, לעמוד באבני  - במסגרת התיקון להסכם הזיכיון (להלן  .4

  הדרך העיקריות לקידום פיתוח המאגר, כדלקמן:
  
בהתאם לתכנית הפיתוח והשלמתו בתוך  12ביצוע קידוח הערכה/פיתוח בשטח בלוק   .א

  חודשים ממועד קבלת רישיון ההפקה;  24
  
) (להלן: Front End Engneering Design – FEEDהשלמת התכנון ההנדסי המפורט (  .ב

"FEED העברת התוצרים בהתאם לתכנית הפיתוח וקבלת החלטת השקעה סופית ,("
)FIDחודשים מיום קבלת רישיון ההפקה. 48יתוח המאגר, תוך ) לפ  

  
בהסכם נקבעו נסיבות בהן יהיו השותפים זכאים לקבלת אורכה לצורך עמידה באבני הדרך 

שנים מיום  6) יהא בתום FIDהנ"ל, כאשר המועד האחרון לקבלת החלטת השקעה סופית (
רו בהסכם הזיכיון תהווה עילה עמידה באבני הדרך שהוגד-קבלת רישיון ההפקה. יצוין כי אי

  לביטול הזיכיון, אלא אם זו נבעה מ"כח עליון" (כהגדרתו בהסכם הזיכיון).
  

יצוין כי במסגרת התיקון נערכו בהסכם הזיכיון שינויים ועדכונים נוספים, בין היתר, בנוגע   .5
שינויים להעברת זכויות על ידי הצדדים, אישור תוכנית עבודה ותקציב שנתי, אופן אישור 

בתוכניות ובתקציבים, אופן חישוב ההוצאות שונות, שינויים בקשר לעילות לביטול הזכיון, 
הסדרים בנוגע להבטחת האטימה, הפירוק והפינוי של קידוחים ומתקנים בסיום תקופת 

  הזיכיון, ועוד. 
 
בהתקיים  12רפובליקת קפריסין זכאית לקבל בונוסים חד פעמיים מבעלי הזכויות בבלוק   .6

 הזיכיון הסכםימים,  30אבני דרך ביחס לקצב ההפקה היומי הממוצע לתקופה רצופה בת 
 את לקבל רשאית קפריסין רפובליקת, כי יצוין. טבעי וגז נפט תפוקת של חלוקה מנגנוני קובע
  .בעין, חלקו או כולו, המופקבגז הטבעי  או בנפט חלקה

 
סין את תכנית הפיתוח וכן העניקה רשיון הפקה במועד חתימת התיקון אישרה ממשלת קפרי  .7

שנים נוספות. תוכנית הפיתוח כפופה  10שנה עם אפשרות הארכה בעד  25לתקופה של 
, היעד שווקי אל הצנרות בניית עלות ללא, הפיתוח תוכנית של המשוערת העלות ,לעדכונים
). התקציב המוערך לתוכנית 100% במונחי( דולר מיליארד 3-כ עד 2.5  - כ של בסכום מוערכת

  ). 100%דולר (בגין  נימליו 150-200 -העבודה עד למועד קבלת החלטת השקעה סופית (הוא כ
  

כן יצויין כי עקב משבר הקורונה, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים מקיימים  כמו
ט לשנת השותפים בפרויקט אפרודיטה הערכה מחודשת של התקציב ותוכנית העבודה בפרויק

, לאחר עדכון ממשלת קפריסין בעניין, וייתכן כי לאחר ביצוע ההערכה המחודשת כאמור 2020
  .2020יחולו שינויים מהותיים בתכניות העבודה ובתקציב של פרויקט אפרודיטה בשנת 
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  

  תנין I/16-ו כריש I/17למכירת זכויות בחזקות  הסכם  .ז
  

ונובל למכור את כלל זכויותיה בחזקות  השותפותעל  היהפי מתווה הגז, -להלן, על 1'יג בסעיףכאמור 
הקובע  והכל בהתאם לתנאי  מהמועד"כריש",  לא יאוחר -שבשטחן מצויים מאגרי הגז "תנין" ו

המוכרת)  - (להלן  השותפותהסכם בין  נחתם, 2016 ,באוגוסט 16 ביוםחזקות. המתווה הגז ולתנאי 
'יאן), למכירת כלל אנרג אוהרוכשת  - (להלן  .Ocean Energean Oil and Gas Ltd חברתלבין 

התמורה בגין הסכם כאמור  .בהסכם שנקבעו לתנאים בהתאםונובל בחזקות,  השותפותזכויות 
 בסכום, התמורה יתרת, העסקה השלמת במסגרתמליון דולר אשר שולמה  40כוללת תשלום בסך 

 התשלומים -(להלן  שווים שנתיים תשלומים בעשרה לשותפות תשולם, דולר מיליון 108.5 של כולל
 החלטתממועד  החל, בהסכם שנקבע ובשיעור במנגנון ריבית ובתוספת) או הלוואה השנתיים
וכן זכות לתמלוגים בקשר עם גז טבעי וקונדנסט  החזקות פיתוח עם בקשר) FID( סופית השקעה

לפני תשלום היטל רווחי נפט מכח חוק מסוי רווחים ממשאבי  -  7.5%שיופקו מהחזקות, בשיעור של 
תחילת תשלום  ממועד - 8.25%ההיטל) בקשר לחזקות, ובשיעור של  -(להלן  2011-טבע, התשע"א

 להן אשר הועברו לרוכשת במסגרת ההסכם על תמלוגי לתשלום התחייבותההיטל, וזאת בניכוי 
 לבן על תמלוגי לרבות התמלוגים לבעלי תשלומים לחובת ובהתאם לחלקה ביחס המוכרת התחייבה
  .הקבוצה חברות זכאיות

  
 1) בקידוח כריש צפון Discoveryממצא גז טבעי ( עלהודיעה חברת אנרג'יאן  2019באפריל,  15ביום 

'יאן על אנרגהודיעה חברת  2019בנובמבר,  4 ביוםהקידוח).  -"כריש" (להלן  I/17שבשטח חזקת 
נפט קל ו/או  ושל BCM 25 -פעולות הערכה בקידוח המאששות משאבים של גז טבעי בהיקף של כ

  ). Best Estimate( ביותר הטוב באומדןמיליון חביות, וכל זאת  34 -בהיקף של כ קונדנסט
אנרג'יאן על השלמת דוח משאבים ביחס למאגר  דיווחהלאחר תאריך המאזן,  ,2020 ,באפריל 9 ביום

כי על  יצויין"כריש צפון" ועל הגשת תוספת לתכנית פיתוח של מאגרי תנין וכריש למשרד האנרגיה. 
תמלוג בגין נפט ו/או  ולדלק אנרגיה לחברהפי הוראות שטר התמלוג, הרי שאנרג'יאן מחוייבת לשלם 

בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מחזקות תנין וכריש (לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג  גז ו/או חומרים
, אנרג'יאן מחויבת לשלם תמלוג בנוסף. אך לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה)

גם על גז או נפט שיופקו ממאגר שנתגלה לאחר מועד חתימת שטר התמלוג, לרבות מאגר כריש 
  צפון. 

  
  תמלוגיםה של ההוגן השווי את לאמוד מנת על תלוי בלתי חיצוני שווי מעריך עם התקשרה הקבוצה

. הערכת השווי בוצעה בשיטת היוון תזרימי המזומנים צפויים, תוך שימוש השנתיים התשלומיםו
בקשר עם רכיב התשלומים  6.5%של בקשר עם רכיב התמלוגים ו 11%של לפני מס בשיעור ההיוון 
זמנים לפיתוח  לוחותבבסיס הערכת השווי כוללות הנחות בדבר ש ההנחותסף השנתיים. בנו

ועוד. באשר  קונדנסטמחירי גז טבעי, תחזית מחירי  תחזיתהפקה שנתי,  וקצב כמויותהמאגרים, 
סעיף הכנסות מימון להלן.  א'20למבחני רגישות של השווי לשינוי בהנחות עיקריות, ראה באור 

משערוך שווי התמלוגים  הנובעמליוני ש"ח)  277 -  2018(ש"ח  מליוני 204- ככולל סך של  2019בשנת 
   .מהחזקות ומשערוך התשלומים השנתיים

  
החברה לאחר מסים על ההכנסה בתקופת הדוח מניות על הרווח המיוחס לבעלי  ההשפעה סך

מרכיב ת יהמותנ התמורה משערוך, הנובע מיליון ש"ח 163-כ סך שלרווח (עליית ערך) בל הסתכם
שנבעו  השנתיים התשלומים ומשערוךהתמלוגים)  - (להלן תהתמלוגים מבוססי הפקה עתידי

  זכויות בחזקות.הממכירת כלל 
  

מליוני ש"ח) הנובע  277 -  2018מליוני ש"ח ( 302-כולל סך של כ 2019סעיף הכנסות מימון בשנת 
  עם התמורות המותנות.בקשר משערוך התשלומים השנתיים משערוך שווי התמלוגים מהחזקות ו
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  "עסקת "ים תטיס  .ח
 
החלה ירידה ביכולת ההפקה  2013. החל משנת 2004ממאגר ים תטיס החלה בשנת  ההפקה  .1

הודיעה  מפעילת העסקה המשותפת ים תטיס לשותפים  2019בחודש מאי ממאגר זה. 
  .  Bתטיס, לרבות השותפות, על הפסקת הפקת  הגז הטבעי ממאגר מריבפרויקט ים 

 
  :תמר ומפרויקט תטיס ים מפרויקט וההפקה התפעול של מסחרית הסדרה

  
מספק מאגר  2019וכן מחודש מאי , 2017 ספטמבר חודש וכולל עד 2013 מאי מחודש החל
 לקוחותיהם לבין תטיס ים שותפי בין גז לאספקת הסכמים מכוח) תטיס ים מאגר חלף( תמר

 המשותפים תמר שותפי ידי-על הן בוצעה, כאמור הגז אספקת). הסופיים הלקוחות - להלן(
 תמר שותפי ידי- על והן כאמור ההסכמים מכוח התחייבויות להם ואשר תטיס ים לפרויקט
 התמורה). כאמור ההסכמים מכוח מחויבים אינם ואשר( תטיס ים לפרויקט משותפים שאינם
, דלק קבוצת של חלקה את המשקפת התמורה בצירוף, הסופיים מהלקוחות התקבלה אשר
 שבו באופן התחלקה, בתמר ישירות זכויות בעלת ואינה תטיס בים זכויות בעלת הינה אשר

 של החודשי הממוצע למחיר השווה טבעי גז מחיר קיבלו, תטיס ים שותפי שאינם תמר שותפי
, ללקוחותיהם תמר שותפי בין נחתמו אשר הסכמים מכח חודש אותו במהלך שסופק טבעי גז

 חלקם לפי, תמר בפרויקט זכויות שלהם תטיס ים שותפי בין חולקה שנותרת הכספית והיתרה
 השותפים בין תמר בפרויקט הגז כמויות איזון על שמירה איפשרה זו חלוקה. תמר בפרויקט

 ים בפרויקט זכויות גם שלהםונובל  השותפות שהגישו תביעה בדבר לפרטים. חלקם לפי בו
 גז מאספקת הנובעות הכנסות בגין המדינה זכאית לה התמלוגים שיעור עם בקשר תטיס
  להלן.  )3(2א'24באור ה, ראכאמור המכירה מתווה במסגרת טבעי

  
בסיס מזדמן (אשר  על בהסכם תמר שותפי עם תטיס ים שותפי התקשרו 2018 מאי בחודש

), למכירת עודפי הפקה ממאגר ים תטיס (שאינם מהותיים) 2018עודכן בחודש ספטמבר 
 1חודשים החל מיום  24לשותפי תמר, לשם מכירתם ללקוחות פרויקט תמר לתקופה של 

  2019בחודש מאי  Bהסתיים עם הפסקת ההפקה ממאגר מרי  זה. ההסכם 2017באוקטובר 
  
  תטיס ים פרויקט במתקני שימוש תזכויו למתן הסכם  .2
 

 המשותפת עסקהההסכם) בין השותפים ב -נחתם הסכם התקשרות (להלן  2012יולי  בחודש
 I/13תמר ובחזקת  I/12 בחזקת השותפים לבין אחד מצד קבוצת "ים תטיס") -(להלן  תטיס ים

 תעניק תטיס ים קבוצת לפיו, שני מצד) בהתאמהקבוצת תמר, -תמר ו פרויקט -דלית (להלן 
, הבארות לרבות תטיס ים בפרויקט הקיימים במתקנים שימוש זכויות תמר לקבוצת

 תמר לקבוצת ניתנה וכן באשדוד הקבלה ומתקן הצנרת, הדחיסה מערכת, B-מרי פלטפורמת
 -תמר (להלן  מפרויקט טבעי גז של ואחסון הובלה לצורך מתקנים להקים/או ו לשדרג הזכות

יות השימוש במתקנים תינתנה בכפוף לשמירת קיבולת לגז המופק מתקני ים תטיס), זכו
  מפרויקט ים תטיס בצנרת ובמתקן הקבלה.

  
 הממונה לבין בפרויקטאישור הדוחות הכספיים, מתקיים דיון בין המפעילה  למועד נכון  .3

, בהתאם. תטיס ים מפרויקט הגז הפקת מהפסקת הנובעים לנקוט שיש עתידיים צעדים אודות
 ימי תת ציודשל ו ההפקה בארות של נטישהאטימה ו תבצע המפעילה כי עקרונית סוכם

נטישה מפורטת מאת הממונה. במקביל, מתקיים דיון בין וזאת בכפוף לאישור תוכנית כנדרש, 
הצדדים האמורים בקשר עם בקשת המפעילה לאשר מודל של "אחסון קר" של פלטפורמת ים 
תטיס, אשר עשוייה לכלול, בין היתר, ניתוק הפלטרפומה מהמאגרים וממתקנים אחרים, 

ות הפקה וטיפול בגז. והפיכתה ללא מאוישת, וזאת מאחר שלעת הזו לא מתקיימת בה פעיל
כן מתקיים דיון אודות שימושים עתידיים אפשריים ו/ או נטישה של פלטפורמת ים תטיס 
וזאת בשים לב לזיקה המתקיימת בין מתקני פרויקט ים תטיס לבין ההפקה מפרויקט תמר 

  לעיל). 2(ראה סעיף 
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 הפרויקטים) 100%(ברמת  מותנים ומשאבים קונדנסט, טבעי גז עתודות הערכות  .ט
  

פרויקט 
  נכסי נפט וגז  100%

דוח משאבים 
  משאבים מותנים  עתודות גז וקונדנסט  ליום

      
Proved + Probable 

Reserves  Proved Reserves האומדן הנמוך  האומדן הגבוה  

      
 טבעי גז
)BCM(  

  קונדנסט
 מליוני(

  חביות)
 טבעי גז
)BCM(  

  קונדנסט
 מליוני(

  חביות)
 טבעי גז
)BCM(  

  קונדנסט
 מליוני(

  חביות)
 טבעי גז
)BCM(  

  קונדנסט
 מליוני(

  חביות)
                      ישראל

                      
  -  -  -  -  SW  31.12.2019  305.0  13.9  219.2  10.0ותמר  תמר  מיכל ומתן
  -  6.1  -  9.5  -  -  -  -  31.12.2017  דלית  מיכל ומתן

  9.7  153.1  23.8  374.5  20.8  327.8  24.2  381.9  31.12.2019  (*) לוויתן   ים רציו
  -  -  -  -  -  -  -  -      קפריסין

  3.1  53.4  10.3  132.5  -  -  -  -  31.12.2017  אפרודיטה  אפרודיטה
  

וזאת לפי  17.6TCFהממונה על פי חוות דעת של חברה בינלאומית שניתנה למשרדו, כמות הגז הטבעי המשוערת אשר תופק ממאגר לוויתן הינה  לדעת  (*)

  במסגרת הבקשה לאישור תכנית הפיתוח אשר הוגשה תכנית ההפקה

 
 השותפות של בזכויות מותנים משאביםהו קונדנסטה, הטבעי הגז עתודות בדבר"ל הנ ההערכות
לחיפושי נפט וגז מבוססות, בין היתר על מידע גיאולוגי, גיאופיסי ואחר ובזיכיון ברישיונות , בחזקות

שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעיל בזכויות הנ"ל. ההערכות הנ"ל הינם בגדר הערכות והשערות 
 הטבעי הגז כמויות בגין ההערכות. וודאות כל קיימת לא לגביהם אשר, NSAIמקצועיות של 

 כתוצאה, היתר בין"ל, הנ וההשערות מההערכות שונות להיות עשויות, בפועל שיופקו והקונדנסט
 הטבעי הגז בשוק וביקוש היצע מתנאי/או ו רגולטורים משינויים ואו וטכניים תפעוליים מתנאים

 שיצטבר ככל להתעדכן עשויות"ל הנ וההשערות ההערכות. המאגרים של בפועל מהביצועים/או ו
 וגז נפט של והפקה חיפושים של בפרויקטים הקשורים גורמים של ממכלול כתוצאה/או ו נוסף מידע
  .טבעי

  
 מימון בשותפות   .י

  
  )בונד(תמר  חוב אגרות  .1
  

ידי דלק ואבנר (תמר - הושלם הליך ההנפקה של אגרות חוב שהוצעו על 2014 בחודש מאי
 לפיו, השותפות במלואה על ידי המוחזקת) SPC( יעודיתהמנפיקה), חברה  -בונד) בע"מ (להלן 

ידי - על הועמדה ההנפקה תמורת. דולר מיליארד 2 של כולל בהיקף חוב אגרות הונפקו
 -) (להלן Back To Back( החוב אגרות לתנאי זהים ובתנאים, שותפותל כהלוואות המנפיקה

לתאריך המאזן יתרת הסדרות שנותרו  .שונות סדרות 5-ב הונפקו החוב אגרותההלוואה). 
  :הינה כדלקמן

  

   

 נקוב ערך
  ליום

בדצמבר,  31
2019  
   דולר במליוני

 ריבית
  פרעון מועד   קבועה

           
 2020 דצמבר   4.435%   320   3 סדרה
 2023 דצמבר   5.082%   320   4 סדרה
 2025 דצמבר   5.412%   320   5 סדרה
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 (המשך) מימון בשותפות  .י

  
  (המשך) )בונד(תמר  חוב אגרות  .1
  

פירעון אגרות החוב שיעבדה השותפות את זכויותיה בפרויקט תמר ובעיקרן,  להבטחת
המשותף   התפעול  בהסכם  בהסכמי מכירת גז ונדנסט,  זכויותיה של השותפות בחזקת תמר,

דים בציוד המשותף תחתיו (לרבות הפלטפורמה, בין כל השותפים בפרויקט תמר וזכויות הצד
בארות, מתקנים מערכת ההפקה וציוד נוסף), בהסכם למתן זכויות שימוש במתקני ים תטיס, 
חשבונות בנק הכוללים בין היתר את החשבונות בהם מופקדות הכנסות השותפות ממכירת גז 

ביטוח נכסי פרויקט תמר, וקונדנסט מפרויקט תמר, בפוליסות ביטוח (למעט ביטוח אחריות) ל
 ). הבטחונות או הנכסים המשועבדים -  במניות המנפיקה וכיו"ב (להלן יחד

 או ערבויות שתהיינה מבלי תמר פרויקט מתוך הינם החוב אגרות לפירעון הבטחונות
 עד ולפחות מסוימים תנאים התקיימו לא עוד כל, ברם. תמר לפרויקט חיצוניים בטחונות
 לנכסים חזרה זכות החוב אגרות לבעלי תהא, החוב אגרות הנפקת ממועד שנים 4 שיחלפו
 החשבונות מתוך השותפות ושתמשוך שמשכה הכספים מן מחצית לגבי השותפות של אחרים

 מוגבלת וכן בסכום מוגבלת החוב אגרות בעלי של החזרה זכות. מועד לאותו עד המשועבדים
) Limited Recourse( בשעבוד השותפותידי - על שישועבדו או  שועבדו שלא לנכסים ורק אך

 כי, יצוין. השותפות כנגד רגל פשיטת בהליכי לפתוח זכאים החוב אגרות שבעלי ומבלי
 אחרים תמלוגים בעלי לזכויות וכן המדינה של תמלוגים לזכויות כפופים האמורים השעבודים
"ל הנ התמלוגים בעלי לטובת וכי), ענין ובעלי(החברה  שותפותמה תמלוגים לקבל הזכאים
 לתשלום ההתחייבות להבטחת תמר בחזקת השותפות זכויות על שעבודים רשומים

 עצמן על נטלו העסקה במסגרת. החוב אגרות לפירעון עד בתוקף יהיו אשר התמלוגים
) כלפי מחזיקי אגרות החוב, הכוללות, בין Covenants( מחויבויות מספר והשותפות המנפיקה

היתר, את המחויבויות הבאות: מגבלות על יצירת שעבודים נוספים על הנכסים המשועבדים 
ומכירתם; מגבלות על ביצוע מיזוג או שינוי מבני כמפורט במסמכי ההנפקה, מגבלות על 

י מכירת הגז, תיקון או שינוי הסכם התפעול המשותף, הסכם השימוש במתקנים או הסכמ
כמפורט במסמכי ההנפקה; מגבלות על הגדלת סדרת אגרות החוב או לקיחת חוב נוסף 

 שמובטח בנכסים המשועבדים בכפוף לעמידה במספר תנאים; 
לביצוע מעקב דירוג של אגרות החוב על ידי סוכנויות הדירוג הבינלאומיות שדירגו  התחייבות
השותפות על שינוי אופק הדירוג של אג"ח תמר דיוחה  2020(במהלך חודש אפריל  את החוב

. בנוסף לכך, הוגדרו מגבלות ותנאים למשיכת העודף התזרימי שינבע בונד מיציב לשלילי)
  מפרויקט תמר. 

 
) אשר בהתקיימם יהיה רשאי הנאמן לאגרות Events Of Default( הפרה אירועי הוגדרו, כן כמו

יהיה חייב להעמיד לפירעון מיידי  - רות החוב החוב ובמקרה של דרישה של רבע ממחזיקי אג
  את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב. 

קיימת הזכות לבצע בכל עת פירעון מוקדם של ההלוואה, כולה או חלקה, בכפוף  לשותפות
לעמלת פירעון מוקדם. פירעון מוקדם בעקבות אירועים שונים שנקבעו באגרות החוב (ובין 

     תמר), יכול שייעשה ללא עמלת פירעון מוקדם.היתר, מכירת זכויות ב

 נדרשת, חוב אגרות סדרת של קרן פירעון מועד כל לפני מסוימת תקופה כי, יצוין עוד
 לתאריך נכון. הצפוי הקרן פירעון מועד לקראת המשועבד בחשבון כספים לצבור המנפיקה
  .הנאמנות שטר לפי ובהתחייבויות בתנאים המנפיקה עמדה המאזן
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  
 (המשך) מימון בשותפות  .י

  
  חתימת הסכם למימון חלקה של השותפות בעלויות פיתוח פרויקט לוויתן  .2
  

הסכם המימון או  - המימון (כפי שתוקן) (להלן הסכמי, נחתמו 2017 ,בפברואר 20ביום 
 HSBC Bankלבין קונסורציום של מממנים מקומיים וזרים בראשות  קידוחים דלקההסכם) בין 

Plc  ו-J.P. Morgan Limited הלוואה מסוג  לשותפות הועמדההמלווים), לפיו  - (להלן ביחד
limited-recourse ההלוואה), לצורך מימון חלקה  - דולר (להלן מיליארד 1.75-בסך של כ

  פרויקט לוויתן). - לןביתרת ההשקעה בפיתוח פרויקט לוויתן (לה
  מסגרות בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו בהסכם.ארבע ההלוואה מחולקת ל

מיליארד דולר)  2.5דולר (ובסך הכל  מליוני 750הסכם ההלוואה כולל מסגרת נוספת בסך 
שמותנית בחתימה על הסכמים לאספקת גז בהיקף שנתי כולל מינימלי שהוגדר בהסכם 

ב' בתוכנית הפיתוח או חלופות 1ת מערכת ההפקה וההולכה לשלב והחלטה על הגדלת קיבול
לו, אשר עשויה להינתן על ידי המלווים, כולם או חלקם, או על ידי מלווים אחרים, אולם אין 

  התחייבות של המלווים להעמיד מסגרת זו.
  חודשים ממועד חתימת הסכם המימון.  48קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בחלוף 

, המחושבת לפי תקופהההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית משתנה אשר תשולם מדי 
LIBOR  בתוספת מרווח מדורג. בנוסף התחייבה השותפות לשלם עמלת העמדת אשראי

  מהמרווח שיחול על ההלוואה בגין כל סכום שלא יימשך. 35%בשיעור של 
בהסכם המימון נקבעו אירועים אשר בקרות מי מהם יש לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם, 
והם כוללים, בין היתר: אי חוקיות, ירידה משיעור החזקות מינימלי (כפי שנקבע בהסכם) 

ופירעון חלקי במקרה של מכירה  השותפותבשותף הכללי ו/או ביחידות ההשתתפות של 
הזכות לבצע בכל עת פירעון מוקדם  שותפותפרויקט לוויתן. לב השותפותחלקית של זכויות 

לתאריך המאזן,  נכוןשל ההלוואה, כולה או חלקה, בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם. 
להבטחת פירעון ההלוואה  .המימון בהסכם שנקבעו הפיננסיות בהתניות עומדת השותפות
רבות, בין היתר, חזקות לתן, את זכויותיה בנכסים הקשורים לפרויקט לווי השותפותשיעבדה 

לוויתן, הסכם התפעול המשותף, ציוד הפרויקט ופוליסות הביטוח, הסכמי מכירת גז (כולל 
-limitedהסכמים שיחתמו בעתיד, ככל שייחתמו) וחשבונות הפרויקט. ההלוואה הינה מסוג 

recourse  .יצוין כי ולמלווים לא תהא זכות חזרה לנכסי דלק קידוחים שלא שועבדו לטובתם
השעבודים האמורים לעיל כפופים לזכויות תמלוגים של המדינה וכן לזכויות בעלי תמלוגים 

בעלי עניין), וכי השעבודים החברה ואחרים הזכאים לקבל תמלוגים מדלק קידוחים (לרבות 
שרשמה דלק קידוחים על חזקות לוויתן לטובת בעלי התמלוגים הנ״ל במסגרת עסקת מימון 

טחת זכויות התמלוגים שלהם ימשיכו לעמוד בתוקפם גם למשך תקופת הסכם הביניים להב
  המימון.

  
) covenantsכמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, השותפות נטלה על עצמה מחויבויות (

הכוללות, בין היתר, את המחויבויות העיקריות הבאות: מגבלות על נטילת אשראי נוסף 
, הלוואות נחותות מצדדים non-recourse(מגבלות אלה לא תחולנה על אשראי מסוג 

מיליון דולר (להלן: "האשראי הנוסף"); עמידה  800קשורים ואשראי בסכום כולל של עד 
דיקה שנקבעו בהסכם המימון יהא על השותפות להוכיח במבחני נזילות, לפיהם במועדי ב

למבחני הנזילות הקבועים בהסכם כי ברשותה די מקורות מימון בכדי לעמוד  בהתאם
החודשים הבאים ו/או עד לתחילת ההפקה ממאגר לוויתן; עמידה ביחס  12- בהתחייבויותיה ב

יל), במועד מתן דוח הנדרש לכיסוי החוב, היחס האמור יימדד בעת כל משיכה (כאמור לע
משאבים ובמועד מכירת זכויות בלוויתן, ככל שתתבצע; מגבלות על שינוי תחום הפעילות; 
מגבלות על ביצוע פעולות שיכולה להיות להן השפעה מהותית לרעה; מימוש זכויות מסוימות 

  מכוח הסכם התפעול המשותף באישור המלווים בלבד, וכיו״ב. 
שועבדים לטובת המלווים תהא כפופה לכך שלא התקיים משיכת עודפים מהחשבונות המ

לתנאים הקבועים בהסכם (למעט משיכה לצרכי תשלומים הקשורים בפרוייקט), וארוע הפרה, 
ובין היתר, השלמת כרית ביטחון והשלמת מבחנים טכניים מסויימים. יצויין כי, השותפות 

  טרם עמדה במבחנים אלו.
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  (המשך) והפקה של נפט וגז השקעות בחיפושים  -: 12באור 

  
 (המשך) מימון בשותפות  .י

  
  (המשך) חתימת הסכם למימון חלקה של השותפות בעלויות פיתוח פרויקט לוויתן  .2

  
), events of defaultכמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, בהסכם המימון הוגדרו אירועי הפרה (

בהתקיימם תוקנה למממנים זכות , אשר הפרה מהווים אינם אשר אחרים אירועים וכן
להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי, הכוללים, בין היתר, את האירועים העיקריים הבאים: 

; Limited Recourse) של חבות פיננסית אחרת שאינה מסוג cross defaultהפרה צולבת (
ה אירוע אשר יש לו השפעה מהותית לרעה על יכולת השותפות לקיים את התחייבויותי

המהותיות בקשר עם הסכם המימון או מסמכי הפרויקט (כהגדרתם בהסכם המימון) או על 
נכסיה, עסקיה או מצבה הכספי באופן שפוגע ביכולתה לשלם את חובותיה בהגיע מועדם או 
על הפרויקט באופן שמסכן או עלול לסכן בסבירות גבוהה את יכולת המימון מחדש של 

ת גז ומסמכי פרויקט אחרים אם ביטול כאמור ישפיע או ההלוואה; ביטול הסכמים לאספק
עשוי להשפיע מהותית לרעה על יכולת המימון מחדש של ההלוואה; אי עמידה במבחני 
הנזילות שהוגדרו בהסכם; אי עמידה בתנאי האשראי הנוסף כמפורט לעיל; התקשרות 

, כהגדרתה פי ההסכם; העברת שליטה בשותף הכללי-בעסקאות גידור למעט כמוסכם על
- , לבעקיפין או במישרין, ההשתתפותביחידות  האם חברתבהסכם, וירידה בשיעור החזקות 

 - חברת האם במניות השותף הכללי, במישרין או בעקיפין, ל בהחזקותומטה או ירידה  45%
 החברה, דלק אנרגיהומטה ("חברת האם", על פי הגדרתה בהסכם, כוללת, בין היתר, את  75%

חברת האם כמפורט  בהחזקותים להם כהגדרתם בהסכם. במקרה של ירידה וצדדים קשור
לעיל, על השותפות להודיע על כך לסוכן ההלוואה, ובמקרה כזה רשאים המלווים, בהחלטה 

); נטישת מיידי), להעמיד את ההלוואה לפירעון 2/3שתתקבל ברוב של שני שלישים (
ן מתמשך בקשר עם הפרויקט שיש או עשויה הפרויקט; אירועי חדלות פירעון; אירוע כוח עליו

להיות לו השפעה מהותית לרעה; והכל בכפוף לתנאים ולסייגים ו/או לתקופות ריפוי שנקבעו 
, השותפות עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכם המאזןבהסכם. נכון לתאריך 

  המימון. 
  

  דולר מכספי ההלוואה. מיליארד 1.7-הדוחות הכספיים משכה השותפות כ אישורנכון למועד 
  

לשינויים אפשריים בתזרים  השותפותעל פי תנאי הסכם המימון המפורטים לעיל חשופה 
לעניין עסקאות גידור שבוצעו במהלך המזומנים העשויים לנבוע משינויים בריבית הליבור. 

  .א'20 אורראה ב 2019שנת 
  

כמי הלוואה עם קונסורציום של בנקים חתמה השותפות על שני הס  2019 ,באוגוסט 1ביום   .3
 Citibank N.A. Israelובהשתתפות  J.P. Morgan Limited - ו HSBC Bank Plcבראשות 

Branch ו - Goldman Sachs Bank USA המלווים וההסכמים, בהתאמה), בדבר העמדת  -(להלן
 75דולר, בשתי הלוואות, האחת בסך של עד  מליוני 300שתי מסגרות אשראי בסכום כולל של 

ההלוואה הראשונה, ההלוואה  -  דולר (להלן מליוני 225דולר והשניה בסך של עד  מליוני
 31ההלוואות, בהתאמה), מהן תוכל השותפות למשוך כספים עד ליום  -השניה, וביחד

  .2019 ,בדצמבר
בהסכמים, שהעיקריים משיכת ההלוואות כפופה להתקיימות התנאים המתלים שנקבעו 

  להלן. כמפורט (ג) (כולל) -(א) שבהם הינם רישום השעבודים המנויים בסעיפים
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  
 (המשך)מימון בשותפות   .י

  
   (המשך)  .3

  
, ותישאנה ריבית שנתית משתנה אשר 2020ההלוואות תיפרענה בתשלום אחד בחודש דצמבר 

בתוספת מרווח בשיעור אפקטיבי (כולל  LIBORתשולם מדי שלושה חודשים, ותחושב על פי 
. בנוסף, התחייבה השותפות לשלם עמלת העמדת אשראי בגין מסגרת 4% -עמלות) של כ

ממרווח הריבית שיחול על ההלוואות. להבטחת  35%האשראי הלא מנוצלת בשיעור של 
פירעון ההלוואות, התחייבה השותפות לשעבד לטובת המלווים את: (א) החזקותיה במניות 

מניות תמר פטרוליום); (ב) הזכות לקבלת יתרת  - תמר פטרוליום בע"מ והזכויות מכוחן (להלן
בסעיף ז' נרג'יאן, כמפורט א התמורה ממכירת זכויות השותפות בחזקות כריש ותנין לחברת

 I/12לעיל; (ג) זכויות השותפות בחשבון הבנק בו מפקידה השותפות עודפים מתקבולי חזקת 
 לעיל (להלן 1י'"תמר" על פי תנאי אגרות החוב שהנפיקה למשקיעים מסווגים כמתואר בסעיף 

לוגים אג"ח תמר, חזקת תמר ופרויקט תמר, בהתאמה); (ד) זכויות השותפות לקבלת תמ -
(ה) זכויות השותפות  - שעבוד התמלוגים); ו - "תנין" (להלן I/16 - "כריש" ו I/17מחזקות  

בחשבון בנק בו תפקיד השותפות עודפים מתקבולים שיתקבלו מחזקות לוויתן על פי תנאי 
הלוואות לוויתן וחזקות לוויתן,  - לעיל (להלן 2י'המימון של פרויקט לוויתן כמתואר בסעיף 

בהתאמה). בנוסף לכך, התחייבה השותפות לשעבוד שלילי על יתרת הנכסים הקיימים 
בשותפות במועד החתימה על ההסכמים. ככל שלא יתקבל אישור הממונה על ענייני הנפט 
לרישום שעבוד התמלוגים עד לתום שישה חודשים ממועד חתימת ההסכמים, יגדל מרווח 

, וזאת עד למועד קבלת אישור הממונה בפועל. ככל ששעבוד 1%ההלוואות בשיעור של  ריבית
התמלוגים לא יירשם עד לתום תשעה חודשים ממועד החתימה, יהווה הדבר ארוע הפרה של 

  ההסכמים. 
הודיע הממונה על ענייני הנפט כי הוא מאשר את שעבוד התמלוגים  2020 ,בפברואר 25ביום 

  ם בספר הנפט בהתאם.וכי השיעבוד יירש
כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, נטלה השותפות על עצמה בהסכמים מגבלות 

  והתחייבויות, שעיקריהן מפורטים בתמצית להלן: 
  
) בין שווי נכסי 3.5:1( 1 - ל 3.5 -ההלוואות מותנות בעמידה ביחס פיננסי שלא יפחת מ  )1

י "נכסי השותפות" יחושב על בסיס השותפות לבין היתרה לסילוק החוב. לענין זה, שוו
נתוני התזרים המהוון של המשאבים של השותפות, בכפוף להתאמות שפורטו 
בהסכמים, וסכום "היתרה לסילוק החוב" כולל את היתרה נטו לסילוק בגין ההלוואות 

  ואגרות החוב (סדרה א') של השותפות.
  
ון: מגבלה בקשר לשינוי בנוסף לכך נקבעו בהסכמים מגבלות מקובלות נוספות, כג  )2

תחום הפעילות; מגבלות על שינויים מבניים שעשויה להיות להם השפעה מהותית 
לרעה; מגבלה על נטילות מימון פיננסי נוסף שאינו נמנה על סוגי מימון מותרים 

  שהוגדרו בהסכמים, וכד'.
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  
 (המשך)מימון בשותפות   .י

  
  (המשך)  .3

  
בהסכמים נקבעו הוראות לפיהן בתנאים מסוימים, שעיקריהם מפורטים להלן, עשויה   )3

  לקום חובה לביצוע פירעון מוקדם מלא או חלקי של ההלוואות: 
  

) במקרה של 1פירעון מוקדם מנדטורי מלא של שתי ההלוואות עשוי להתחייב: (  -
) במקרה 3( -במקרה של מימון מחדש של הלוואות לוויתן; ו) 2שינוי שליטה; (

שתבוצע חלוקת רווחים שאינה "חלוקה מותרת", שהוגדרה כחלוקה בסכום 
"חלוקה מותרת"). כמו כן, שעבוד זכויות  -  מיליון דולר (להלן 300כולל של עד 

השותפות בנכס הנפט אפרודיטה עשוי לחייב פירעון מוקדם מלא של ההלוואה 
  ה בלבד. השני

) במקרה 1פירעון מוקדם מנדטורי חלקי של יתרת ההלוואה הראשונה יתחייב: (  -
) 2של מכירת כל אחד מנכסי השותפות הקיימים במועד החתימה על ההסכמים; (

במקרה של הקדמת פירעון התשלומים של אנרג'יאן לשותפות בגין חוב 
רויקט תמר (ככל ) במקרה של קבלת תקבולי ביטוח בקשר עם פ3אנרג'יאן; (

שמתקיים ארוע פירעון מוקדם על פי תנאי אג"ח תמר ולאחר פירעון אג"ח 
) במקרה של הגדלה או מימון מחדש של אג"ח תמר שלא למטרת 4( - תמר); ו

פירעון אג"ח תמר. סכום הפדיון המוקדם החלקי בכל אחד מהמקרים הנ"ל יהיה 
  מים.שווה לתקבולים נטו, או חלק מהם, כפי שנקבע בהסכ

פירעון מוקדם חלקי מנדטורי של יתרת ההלוואה השנייה יתחייב בכל אחד   -
) מכירת כל אחד מנכסי השותפות הקיימים במועד 1מהמקרים הבאים: (

) סכומים שהתקבלו אצל השותפות שמקורם במכירת 2החתימה על ההסכמים; (
 EMEDמניות או נכסים תפעוליים באחת מהחברות המוחזקות על ידי חברת 

Pipeline B.Vשהוקמה לצורך עסקת . EMG  קבלת 3( -ו ה'12, כמפורט בבאור (
תקבולי ביטוח בקשר עם פרויקט לוויתן (ככל שמתקיים ארוע פירעון מוקדם על 

  פי תנאי הלוואות לוויתן ולאחר פירעון הלוואות לוויתן). 
  

ת פירעון מוקדם לשותפות זכות לפירעון מוקדם של כל אחת מההלוואות בכל עת, ללא עמל
make whole fee) בהסכמים הוגדרו אירועי הפרה .default אשר בהתקיימם תוקנה למלווים (

זכות להעמיד את ההלוואות לפירעון מיידי, הכוללים, בין היתר, את האירועים העיקריים 
) cross defaultהבאים: אי תשלום; אי עמידה בתניה הפיננסית המפורטת לעיל; הפרה צולבת (
  של חבות פיננסית אחרת; אירועי חדלות פירעון, לרבות של חברת בת מהותית; 

וכן תניות מקובלות אחרות כגון הפרת מצג או התחייבות, הפסקת עסקים, הרעה מהותית, 
) ממשלתי המשפיע על ההלוואות וכד'; והכל Moratoriumתביעות ועיקולים, מורטוריום (

  ת הריפוי שנקבעו בהסכמים. בכפוף לתנאים ולסייגים ו/או לתקופו
 בבאורהנזכר בהסכמים נקבע, בין היתר, כי במקרה שיבוצע מהלך השינוי המבני והפיצול 

לעיל, תישאר ההלוואה הראשונה בשותפות, וההלוואה השנייה, לרבות כל הבטוחות טז' 12
בגינה, תומחה לתאגיד החדש אליו יועברו הנכסים במסגרת הפיצול. ההסכמים כוללים 

וראות שונות המתייחסות לתנאי ההלוואות לאחר הפיצול, בין היתר, בנוגע למועד הפירעון ה
של ההלוואה הראשונה, הבטוחות, אמת המידה הפיננסית שתחול לאחר הפיצול ביחס לכל 
אחת מההלוואות, ועוד. פירוט מלא לגבי הוראות אלו יובא בנפרד, אם וכאשר תובא עסקת 

יקי היחידות בשותפות. נכון לתאריך הדוחות הכספיים, משכה הפיצול לאישור אסיפת מחז
השותפות את מלוא ההלוואה וכן עומדת השותפות באמות המידה הפיננסיות שנקבעו 

  בהסכמי המימון.
  

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בוחנת השותפות אפשרויות שונות למימון מחדש של   .4
לעיל, שמועד פירעונן, על פי הסכמי המימון, חל  3- ו 2ההלוואות המפורטות בסעיפים 

, בהתאמה, באמצעות הנפקת אגרות חוב ו/או באמצעות מימון 2021ופברואר  2020בדצמבר 
  מיליארד דולר.  2.1 -בנקאי, בסכום שלא יפחת מכ
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  :)מהזכויות בנכס הנפט 100%המתוארים מתייחסים ל נתונים(ה תמר שותפיידי - על וקונדנסט טבעי גז למכירת הסכמים  .א
  

 
   

                                                           
 הקבועה בהסכם, לפי המוקדם. המירביתתהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת לעיל, או עד אשר תצרוך הרוכשת את הכמות החוזית , שתחילתה ממועד ההזרמה ביחס להסכם הרלוונטי ההסכמים, תקופת אספקת הגז במרבית   1
  לרכוש הינה נמוכה מכמות זו. לקוחות אותה התחייבו שותפי תמר לספק ללקוח במשך תקופת ההסכמים. הכמות אותה התחייבו המירביתזו הינה הכמות  כמות    2
  להלן. ב קהפס ראה ,נוספים פרטיםל   3

  .םלהסכ המתלים התנאים כל תקיימוה לא מההסכמים בחלק כי, יובהר    4
לבין בז"ן, ביום  והסכם שנחתם בין שותפי תמר (להלן: "הסכם כי"ל מתמר")  21.2.2018בין שותפי תמר לבין חברת כימיקלים לישראל בע"מ (להלן: "כי"ל") ביום  במספר הסכמים אשר ניתן להאריך את תקופתם עד למועד  תחילת ההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכריש, ובכלל זה הסכמים שנחתמו שנקבעה למעט תקופת ההארכה     5

19.4.2019 . 

  

  
  
 תחילת שנת

  אספקה

  
 הגז אספקת תקופת

  1הבסיסית

  
 אפשרות קיימת האם

  ?הארכה

כוללת  מירבית כמות
) 100%לאספקה (

)BCM(2  

  
 עד שסופקה הכמות
 31.12.2019 ליום

)100%) (BCM(  

  
  

  הגז למחיר העיקרי ההצמדה בסיס

  שנים 15  2013  3החשמל חברת
לחברת החשמל קיימת 

 בעוד להארכה אפשרות
  .נוספות שנתיים

  30-כ  87-כ
  המחירים לצרכן האמריקאי מדד

)U.S CPI (  

לכל אחד אפשרות   שנים 17  2015  אנרגיות כוח בע"מדליה 
להארכה בעוד מהצדדים 

  שנתיים נוספות.

נוסחת ההצמדה מבוססת בעיקרה על הצמדה לתעריף ייצור   5.2-כ  23.3-כ
  החשמל וכוללת "מחיר רצפה".

 פרטיים חשמל יצרני
  4אחרים

 חלק שנים 15-18  2013-2020
מההסכמים נקבעו 

  יותרלתקופות קצרות 

מההסכמים קיימת  בחלק
לכל אחד  אפשרות 
להארכתם מהצדדים 

שנה  ביןלתקופה של 
  5שנים נוספות. לשלוש

 הצמדה על מבוססת ההצמדה נוסחת ההסכמים במרבית  16-כ   44.6-כ
ובחלקה הקטן למדד המחירים לצרכן  החשמל ייצור לתעריף

  האמריקאי.
  

הסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על הצמדה  במספר
  ).Brent( הברנטלתעריף ייצור החשמל ובחלקה הקטן למחירי 

  
  ".רצפה"מחיר  כוללים ההסכמים כל
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  (המשך) מהזכויות בנכס הנפט) 100%המתוארים מתייחסים ל נתונים(ה תמר שותפיידי - על וקונדנסט טבעי גז למכירת הסכמים  .א

  
  
  

  

                                                           
 הקבועה בהסכם, לפי המוקדם. המירביתההסכמים, תקופת אספקת הגז תהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת לעיל, או עד אשר תצרוך הרוכשת את הכמות החוזית  במרבית   6
  תקופת ההסכמים. הכמות אותה התחייבו לרכוש הינה נמוכה מכמות זו. במשךוחות ללקאותה התחייבו שותפי תמר לספק  המירביתזו הינה הכמות  כמות    7

8 
שעל פי ההסכם על בסיס מחייב, וזאת חלף אספקה על בסיס מזדמן בחודשי שיאי הביקוש כפי שהיה עד לאותו מועד. ההאספקהתבוצע  2021בדצמבר  31ועד ליום  2020בינואר  1כי החל מיום   JBC -ו APC לחברותהודיעו שותפי תמר  2019בספטמבר  19 ביום

  

  
  

  אספקה תחילת שנת

  
 הגז אספקת תקופת

  6הבסיסית

  
 אפשרות קיימת האם

  ?הארכה

כוללת  מירבית כמות
) 100%לאספקה (

)BCM(7  
 ליום עד שסופקה הכמות

31.12.2019 )100%) (BCM(  

  
  

  הגז למחיר העיקרי ההצמדה בסיס

 לקוחות
 תעשייתיים

וחברות לשיווק גז 
  טבעי

 קיימת מההסכמים באחד  שנים 3-7  2013-2018
לכל אחד   אפשרות

לתקופה  להארכהמהצדדים 
  .נוספות שנתייםשל עד 

ההצמדה מבוססת על הצמדה  נוסחתההסכמים  במרבית  6.1-כ   7.6-כ
"מחיר רצפה". (כאשר  וכוללת) Brent( הברנטלמחירי 

בהסכם אחד, בנוסף לאמור לעיל, נוסחת ההצמדה גם 
מבוססת בחלקה הקטן על תעריף יצור החשמל). באחד 

 דלקיםמההסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת על מחירי 
" ובהסכם נוסף נוסחת רצפהנוזליים וכוללת  "מחיר 

  המחיר מבוססת על מחיר הבסיס שנקבע במתווה הגז.

 אהסכמי ייצו
 – APCלחברות 

JBC8   

לכל אחד מהצדדים אפשרות   שנים 15  2017
  להארכה בשנתיים נוספות.

נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על הצמדה למחירי   0.4-כ  3.1 -כ
  וכוללת "מחיר רצפה". )Brentהברנט (

 - ייצוא  הסכם
  דולפינוס

 ד' פסקה ראו לפרטים
  להלן

לכל אחד מהצדדים אפשרות   שנה 15 -כ
  בשנתיים נוספות.להארכה 

מחירי הברנט ל הצמדהנוסחת ההצמדה מבוססת על   -  25.3-כ
)Brent( ."וכוללת "מחיר רצפה  

    57.7- כ  190.9- כ        "כסה
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 (המשך) יטבע גז לאספקת התקשרויות  .יא

  
  (המשך) תמר פרוייקט  .1
 

  תמר בפרויקט טבעי גז למכירת ההסכמים כל אודות נוספים פרטים  .ב
  

מכירת הגז הטבעי, התחייבו הרוכשות האמורות לעיל לרכוש או  הסכמי במרבית  )1
) בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי בהיקף Take Or Payלשלם (

במידה  המינימאלית).הכמות  - ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם האספקה (להלן 
ואותן רוכשות לא ירכשו את הכמות המינימאלית בשנה כלשהי, הן תחוייבנה 
לשלם למוכרים בעבור ההפרש בין הכמות המינימאלית שהוגדרה לבין הכמות 

בהם נכללה התחייבות  בהסכמיםיצוין, כי ת. והרוכששנרכשה בפועל על ידי 
ומנגנונים המאפשרים לרוכשות, , נקבעו הוראות כאמורהמינימאלית  לכמות

לאחר שצרכו את הכמות המינימאלית לחיוב בגין שנה מסוימת, לקבל באותה 
עד ליתרת כמות הגז שלא נצרכה בשנים  וזאת, שנה גז ללא תשלום נוסף

קודמות ואשר בגינה שילמו למוכרים במסגרת התחייבותן לכמות מינמאלית 
ים הסכמי האספקה מנגנון של ). עוד קובעMake Up( כאמור לעיל ,לחיוב

ת בשנה כלשהי וידי הרוכש- בגין כמויות עודפות שנצרכו על צבירת יתרה
ת לרכישת הכמות המינימאלית כאמור לעיל ווניצולה להפחתת חובת הרוכש

   ).Carry Forward -  להלןבמספר שנים לאחר מכן (

  
בדבר הענקת פטור מהסדר כובל בקשר  התחרותבעקבות החלטות הממונה על   )2

שנים למעט ההסכם עם  7-להסכמים בהם תקופת האספקה הבסיסית ארוכה מ
מההסכמים שנחתמו עם  חלקבהסכמים ארוכי טווח),  -חברת החשמל (להלן 

להקטין את הכמות המינימאלית, לקוחות ניתנה לכל אחת מהרוכשות אופציה 
ית הממוצעת שצרכה בשלוש השנים מהכמות השנת 50%-כך שזו תעמוד על כ

בהסכם  להתאמות כפי שנקבע שקדמו להודעה על מימוש האופציה, בכפוף
האופציה). עם הקטנת הכמות המינימאלית יופחתו  - האספקה (להלן בסעיף זה 

  בהתאם יתר הכמויות שנקבעו בהסכם האספקה. 
 מיםלהסכ ניםתיקו על תמר שותפי חתמו, 2019 שנת במהלך כי, יצוין זה בהקשר

, דליה) –כוח בע"מ (להלן  אנרגיות דליה , לרבותפרטיים חשמל יצרני מספר עם
 את , באופן בלעדי,תמר מפרויקט לרכוש ו אותם היצרניםהתחייב םבמסגרת
במהלך התקופה שהחל ממועד  םבמתקניה כויצריש הטבעי הגז כמויות מלוא

את האופציה  יממשו היצרנים אותםהזרמת הגז ממאגר לוויתן ועד למועד שבו 
 אותם. כמו כן, במסגרת יממשו"התקופה"), אם וככל ש (להלן בסעיף זה:

אותם  שצרכו הממוצעתהתיקונים, הוסכם בין הצדדים כי לצורך חישוב הכמות 
בשלוש השנים שקדמו להודעה על מימוש  מים האמוריםהיצרנים תחת ההסכ

ס הכמות המינימאלית (בהתאם האופציה ביחס לתקופה, יעשה החישוב על בסי
יצרכו  אשרלהסכמים כאמור), ולא על בסיס הכמות  בתיקוניםלמנגנון שנקבע 

לרבות התיקון  לתקופםלהסכמים נכנסו  האמוריםבפועל. כלל התיקונים 
   להסכם עם דליה.
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  (המשך) תמר בפרויקט טבעי גז למכירת ההסכמים כל אודות נוספים פרטים  .ב

  
 16 מיום החל שנחתמו טבעי גז לאספקת בהסכמים, הגז מתווה בעקבות  )3

 לקיצור צדדית חד זכות לצרכן ניתנה שנים 8 על העולה לתקופה 2015 ,באוגוסט
 2020 ,בדצמבר 13 ליום עד שיחתמו בהסכמים גם תינתן זו זכות. ההסכם תקופת
 .שנים 8 על העולה לתקופה

  
בהסכמי האספקה נקבעו הוראות נוספות, בין היתר, בנושאים הבאים: זכות   )4

לסיום ההסכם במקרה של הפרת התחייבות מהותית, זכות שותפי תמר לספק גז 
צויים במקרה של עיכוב לרוכשות האמורות ממקורות גז טבעי אחרים, מנגנוני פי

באספקת הגז מפרויקט תמר או במקרה של אי אספקת הכמויות הקבועות 
הוראות בעניין זכות הצדדים בהסכם, מגבלות לאחריות הצדדים בהסכם, 

פי ההסכמים, פטור מאחריות הצדדים בהתקיימות -להמחות את זכויותיהם על
ב סכסוכים ומחלוקות בין אירוע כח עליון (כהגדרתם בהסכמים), מנגנונים ליישו

וכן בנוגע ליחסים בין המוכרים לבין עצמם בכל הקשור לאספקת הגז  הצדדים,
   לרוכשות האמורות.

  
 - חלק משותפי תמר (להלן ביחדתה השותפות ביחד עם פנ 2017בחודש יוני   )5

חברת או.פי.סי מישור רותם בע"מ  עם) להליך בוררות בינלאומית השותפים
מחודש יולי  ) בגין מחלוקת שנבעה מהחלטת רשות החשמלו.פי.סיא -להלן (

על פיצול תעריף ייצור החשמל וזאת בנוגע להצמדת מחיר הגז על כמויות  2013
ועד לחודש  2013גז טבעי שסופקו לחברת או.פי.סי. בתקופה שמחודש מאי 

) בהתאם לתנאי Libor. הסכום שבמחלוקת נשא ריבית (בסיס+2015פברואר 
התקבל פסק בורר הדוחה  2019הסכם הגז שנחתם עם הלקוח. במהלך חודש יולי 

ובגין תוצאות הליך הבוררות נרשמה הוצאה בסך כולל של  םשותפיהאת טענות 
 . מליוני ש"ח) 35-(כ מיליון דולר, נטו 9 -כ

  
 פרטים נוספים אודות הסכם אספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל  .ג
  

בהסכם נקבעו שני מועדים בהם רשאי כל צד לבקש התאמת המחיר (בהתאם   )1
למנגנון שנקבע בהסכם), אם אותו צד בדעה כי המחיר שנקבע בחוזה אינו 
מתאים עוד לחוזה ארוך טווח עם קונה עוגן לצריכת גז טבעי לשימוש בשוק 

תו שנים ממועד ההפעלה המסחרית (כהגדר 11- שנים ו 8הישראלי: בחלוף 
 ,ביולי 1- ו 2021 ,ביולי 1) מפרויקט תמר (קרי: 2013 ,ביולי 1החל ביום בהסכם 

שנים)  8לאחר  -  2021 ,ביולי 1), לפי המוקדם. במועד ההתאמה הראשון (2024
(תוספת או הפחתה),  25%ההתאמה שתבוצע למחיר תהיה בטווח של עד 

) ההתאמה שתבוצע למחיר תהיה בטווח 2024 ,ביולי 1ובמועד ההתאמה השני (
מהמחיר באותו מועד. אם שותפי תמר וחברת  (תוספת או הפחתה) 10% של עד

החשמל לא יגיעו להסכמה על שיעור התאמת המחיר, רשאי כל צד להפנות את 
  העניין להליך בוררות. 

  
  

            



  קבוצת דלק בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

- 124 -  

  
  
  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 

  
 (המשך) טבעי גז לאספקת התקשרויות  .אי

  
 (המשך) תמר פרוייקט  .1
  

 (המשך) פרטים נוספים אודות הסכם אספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל  .ג
  
 תיקון בשותפות הכללי השותף דירקטוריון אישר 2019 ,בפברואר 14 ביום  )2

 הגז לכמות וביחס הראשון ההתאמה למועד עד שיחול הגז למחיר בקשר להסכם
 זה בסעיף(להלן  ההסכם תחת להזמין רשאית תהיה החשמל חברת אשר היומית

 2019). במסגרת התיקון להסכם נקבע כי החל מחודש ינואר להסכם התיקון -
תקופת הביניים), לא ייושם  - ועד למועד ההתאמה הראשון (להלן בסעיף זה 

חברת החשמל יהיה  סעיף ההצמדה הקבוע בהסכם, כך שהמחיר שישולם על ידי
. במועד ההתאמה הראשון, תבוצע 2018המחיר החוזי שהיה בתוקף במהלך שנת 

התאמת המחיר החוזי כקבוע בהסכם, וזאת תוך התייחסות למחיר החוזי אשר 
היה משולם אלמלא התיקון להסכם, קרי המחיר החוזי בהנחת יישום ההצמדה 

כום החסכון אשר עתיד ס להערכת השותפות, .לעילהקבועה בהסכם כמפורט 
-בין כהינו  בתקופת הבינייםכאמור לעיל לנבוע לחברת החשמל מתיקון ההסכם 

 19-לכ 11-בין כ) (חלק השותפות 100%מיליון דולר ארה"ב (במונחי  85-לכ 50
  מיליון דולר ארה"ב).

  
תופחת כמות הגז היומית המקסימאלית אשר נקבע בתיקון להסכם כי  עוד

ואשר שותפי תמר ידרשו ( ההסכם תחתחברת חשמל תהיה רשאית להזמין 
, וזאת ללא MMBTU 500,000 -ל MMBTU 655,200 -מ להעמיד ככמות זמינה) 

הפחתת הכמות השנתית המינימאלית אשר בעבורה התחייבה חברת החשמל 
  ) שנקבעה בהסכם. take or payלרכוש או לשלם (

 משותפי חלק של המממנים הגופים אישור לקבלת כפוף יהא להסכם התיקון
  . דין פי על נדרש זה שאישור וככל אם, התחרות רשות אישור לקבלת וכן תמר

  
אישר דירקטוריון  2019 ,בפברואר 14למיטב ידיעת השותפות, ביום  כי ,יצוין

והסמיך את הנהלת חברת החשמל חברת חשמל את עקרונות התיקון להסכם 
לחתום על התיקון להסכם לאחר קבלת האישורים הרגולטוריים הרלבנטיים, אם 

טרם נחתם התיקון להסכם , הכספיים הדוחות אישורנכון למועד  וככל שיידרשו.
ולהערכת השותפות, קיימת אי ודאות לגבי חתימתו, וזאת בין היתר, לנוכח 

  הרגולטוריים הנדרשים לחברת החשמל.  התמשכות תהליך קבלת האישורים
  

הערכת השותפות ביחס לחסכון שעתיד לנבוע לחברת החשמל אשר אין כל 
ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והעשוי 
להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות שינויים 

חברת החשמל ממאגר תמר בתקופת הביניים, בכמויות הגז הטבעי אותן תצרוך 
  ושינויים במדד המחירים לצרכן האמריקאי בתקופת הביניים.

  
שותפות מוגבלת,  - דור חיפושי גז בהתייחס לדיווחים של חלק משותפי תמר (

פטרוליום), אודות מגעים המתנהלים  שותפות מוגבלת ותמר - 2נגב ישראמקו, 
) (להלן בסעיף שותפות מוגבלת -תשתיות  בין שותפי תמר האמורים (ואוורסט

תיקון להסכם שנחתם בקשר עם  ) לבין חברת החשמלשותפי תמר האחרים -  זה
 24בין השותפים בפרויקט תמר, ובכלל זה השותפות, לבין חברת החשמל, ביום 

האחרים, פנו מספר ימים שותפי תמר , הודיעה השותפות כי 2019 ,בספטמבר
בל לצורך הצגת מתווה לתיקון אפשרי אחר להסכם קודם לכן לשותפות ולנו

  ).התיקון הנוסף להסכם- (להלן
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 (המשך) פרטים נוספים אודות הסכם אספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל  .ג
  
  (המשך)  )2

, קיימת מחלוקת בין השותפות אישור הדוחות הכספייםכי, נכון למועד  יצוין
ונובל לבין שותפי תמר האחרים, לגבי יכולתם של שותפי תמר האחרים לחייב 
את השותפות ונובל להסכים לתנאי התיקון הנוסף להסכם, ולשאת בעלות 
תיקון זה, בגין חלקם בגז, עמדה אשר נדחתה על ידי השותפות ונובל. בהמשך 

ותפי תמר האחרים לממונה על התחרות פנו ש 2019 ,בנובמבר 20לכך, ביום 
בבקשה, בין היתר, שתבהיר כי השותפות ונובל מחוייבות להסכים לשיווק של 
חלקן בגז מחזקת תמר ללקוח חדש או לתיקון להסכם גז מחזקת תמר ללקוח 
קיים שהשותפות ונובל הן צד לו, לרבות התיקון הנוסף להסכם חברת החשמל, 

שותפי תמר האחרים, ללא מעורבות השותפות  וזאת בתנאים שסוכמו על ידי
במשרדים הרגולטורים השונים בנידון  ו ישיבותתקיימהונובל. בהמשך לכך 

רשות התחרות וכן הועברה התייחסות של השותפות לנושא. יובהר כי, לרבות 
לחיוב של השותפות לתקן את הסכם חברת חשמל בהתאם לעמדת השותפות, 

אין כל בסיס בדין, לרבות לא בהוראות "החלטה לדרישת שותפי תמר האחרים, 
בדבר מתן פטור מאישור  1988-לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 14לפי סעיף 
הסכם בין קבוצת דלק לבין ישראמקו נגב, נובל אנרג'י ואחרים" -הסדר כובל

החלטת הפטור) ולא בהוראות מתווה הגז, וכי  - (להלן 2006 ,באוגוסט 22מיום 
חיוב כאמור של השותפות יהווה הפרה הן של החלטת הפטור והן של מתווה 

שותפי תמר האחרים, אינם מנועים מלתקן את הגז. כמו כן סבורה השותפות כי, 
ההסכם עם חברת החשמל בגין כמויות הגז שבבעלותן המסופקת לחברת 

ייב את השותפות לשאת בעלות התיקון הנוסף החשמל אך אין ביכולתם לח
להסכם בגין חלקה של השותפות בגז, וכי כל תכלית פנייתם של שותפי תמר 
האחרים כאמור הינה לסכל את תוצאות ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי 

), ולאיין את להלן ג'2'יאראה סעיף לחברת החשמל בו זכו שותפי לוויתן (
דוחה את העתירה המנהלית שהגישו שותפי תמר החלטת בית המשפט המחוזי ה

האחרים כנגד חברת החשמל ושותפי לוויתן בקשר עם הבחירה בהצעת שותפי 
לוויתן כזוכה בהליך התחרותי כאמור, עליה הגישו שותפי תמר ערעור לבית 

  להלן. )5א'(24באור  הראנוספים  המשפט העליון, לפרטים 
, פורסמה הודעת נציגי משרד 2020באפריל,  13לאחר תאריך המאזן, ביום 

האנרגיה, המחלקה הכלכלית בייעוץ חקיקה במשרד המשפטים, משרד האוצר 
ורשות התחרות, ולפיה, בין היתר, הוקצה לשותפי תמר פרק זמן קצר לתקן את 
נה ההסדרים ביניהם באופן שיבטיח כי השותפות, נובל וישראמקו לא תחזק

  בזכות וטו על החלטות שיווק גז טבעי ממאגר תמר. 

ההודעה האמורה וכן  בסיוע יועציה המשפטיים, את פרטי תלמד, השותפות
תבחן את האפשרויות העומדות בפניה לצורך הגעה להסדרים כאמור, ובכלל זה 

  הסדרים בקשר עם שיווק בנפרד של גז טבעי ממאגר תמר.
  

   טבעי גז לייצוא התקשרויות  .ד
  

נחתם הסכם לתיקון הסכם ייצוא גז טבעי מפרויקט תמר  2019בחודש ספטמבר 
 - (להלן Dolphinus Holdings Limitedשנחתם בין דלק קידוחים ונובל לבין חברת 

, בהתאמה), אשר הוסב לשותפים המקורי הייצוא הסכםו הרוכשת או דולפינוס
 הסכםו/או  תמר הסכם תיקוןבפרויקט תמר, התיקון להסכם הייצוא המקורי (להלן: 

 לחתימת במקביל, כי. (יצויין דולפינוס לבין תמר שותפי בין נחתם) המעודכן הייצוא
 לוויתן שותפי בין שנחתם הייצוא הסכם לתיקון הסכם נחתם, המעודכן הייצוא הסכם
  )). המעודכן לוויתן הסכם -  (להלן דולפינוס לבין

) (לעומת Firm( מחייב בסיס על הינה תמר הסכם תיקוןפי -על לרוכשת הגז אספקת
 עם) Interruptible( מזדמן בסיס על שהיתה המקורי הייצוא הסכם פי על אספקה
  ).מחייב לבסיס להפוך תמר לשותפי אופציה
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  (המשך) טבעי גז לייצוא התקשרויות  .ד
  

הגז החוזית הכוללת שהתחייבו שותפי תמר לספק לרוכשת על פי תיקון הסכם  כמות
 חלף) (תמר בהסכם )Firm( הכוללת החוזית הכמות -  (להלן BCM 25.3 -תמר הינה כ

BCM 32  .(על פי הסכם הייצוא המקורי שהיה, כאמור, על בסיס מזדמן  
 ,בדצמבר 31ותהא עד ליום  2020 ,ביוני 30 ביום תחל תמר הסכם תיקוןפי - על האספקה

 המוקדם, תמר בהסכם )Firmאו עד לאספקת מלוא הכמות החוזית הכוללת ( 2034
 כמותלא תרכוש את ה הרוכשתש במקרה ).תמר הסכם סיום מועד - (להלן מביניהם
 תקופת את להאריך רשאי צד כל יהיה 2034 ,בדצמבר 31עד ליום  הכוללת החוזית
  בעד שנתיים נוספות. האספקה

פי תיקון הסכם תמר התחייבו שותפי תמר לספק לרוכשת כמויות גז שנתיות, - על
 - כ -  2022 ,ביוני 30ומסתיימת ביום  2020 ,ביוני 30) בתקופה המתחילה ביום iכדלקמן: (

BCM 1 לשנה; ו - )ii ימת במועד סיום ומסתי 2022 ,ביולי 1) בתקופה המתחילה ביום
  לשנה.  BCM 2 -כ - דולפינוס הסכם תמר תיקון ה

  
  המעודכן הייצוא להסכם בנוגע נוספים פרטים

  
 רבעוניות כמויות עבור) Take or Pay( לשלם או לרכוש התחייבה הרוכשת  .1

אשר, בין היתר,  המעודכן הייצוא בהסכם שנקבעו למנגנונים בהתאם, ושנתיות
בשנה בה המחיר היומי  Take or Pay,  -את כמות ה מאפשרים לרוכשת להקטין

דולר לחבית, כך  50 -הממוצע של הברנט (כהגדרתו בהסכם) ירד מתחת ל
מהכמות החוזית השנתית. יצוין כי, ככל שתופחת הכמות  50%שתעמוד על 

להלן,  2החוזית במקרה של אי הסכמה על עדכון מחיר הגז, כאמור בפסקה 
  כאמור לעיל, תתבטל. Take or Pay -טין את כמות הזכותה של דולפינוס להק

פי נוסחה המבוססת על מחיר חבית נפט - מחיר הגז שיסופק לרוכשת ייקבע על  .2
) וכוללת "מחיר רצפה". הסכם הייצוא המעודכן כולל מנגנון Brentמסוג ברנט (

(תוספת או הפחתה) לאחר השנה החמישית  10%עד  שללעדכון המחיר בשיעור 
 מועד ההתאמה הראשון - (להלן בסעיף זההשנה העשירית של ההסכם  ולאחר

בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בהסכם. ומועד ההתאמה השני, בהתאמה), 
במקרה בו לא יגיעו הצדדים להסכמה בדבר עדכון המחיר כמתואר לעיל, תעמוד 

במועד  50%לרוכשת הזכות להפחית את הכמות החוזית בשיעור של עד 
 במועד ההתאמה השני. 30%ה הראשון ובשיעור של עד ההתאמ

ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל   .3
  ידי הרוכשת ומחירי הברנט בעת המכירה. - על

הסכם הייצוא המעודכן כולל הוראות מקובלות הנוגעות לסיום ההסכם ובנוסף   .4
וכן כולל מנגנוני פיצוי במקרה , ופרתכתוצאה מההוראות במקרה של סיום 

 כאמור.
כפי שנקבעו בהסכם הייצוא המקורי התקיימו, לרבות כל כל התנאים המתלים   .5

   ם.האישורים הנדרשים במצרי
 

שניתנה  דולפינוס-תמרהסכם  תיקוןיצוין כי, במסגרת החלטת מיסוי בקשר עם 
ובהתאם לתנאי מתווה הגז,  2019 ,בדצמבר 9ידי רשות המסים ביום - על תמרלשותפי 

 שעימם) הגז במתווה(כהגדרתם  חדשים ללקוחותלהציע  תמרהתחייבו שותפי 
 החתימה מיום מלאות שנים 3 לתום ועד 2018 ,בפברואר 19 מיום יתקשרו או התקשרו

להתקשר בהסכמים למכירת גז טבעי במחיר שיחושב בהתאם  ,המיסוי החלטת על
תוך ביצוע מספר ), Brentמבוססת מחיר ברנט (ה, דולפינוס-תמר הסכם תיקון תלנוסח

התאמות המפורטות בהחלטת המיסוי לרבות לנוכח מיקום נקודת המסירה בתיקון 
  דולפינוס.- הסכם תמר
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז   - :12 באור
  

  (המשך) התקשרויות לאספקת גז טבעי  .יא
  

  לוויתן פרויקט  .2
  

  המקומי למשק לוויתןלמכירת גז טבעי מפרויקט  הסכמים  .א
  

, יחד עם יתר שותפי לוויתן, על מספר השותפות התמח 2016-2019 השנים במהלך
  הסכמים לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן, אשר עיקריהם מובאים להלן: 

 הגז אספקת תקופת  אספקה תחילת שנת  
  1הבסיסית

 קיימת האם
 אפשרות
  ?הארכה

 מירבית כמות
 לאספקה כוללת

)100%) (BCM(2  

  הגז למחיר העיקרי ההצמדה בסיס

 חשמל חברת
  לישראל

 וחצי שנה  2020
3

 אפשרות  
 להארכה
 הדדית בהסכמה

  הצדדים של

ההסכם אינו נוקב 
כמות כוללת 

 מירבית לאספקה. 
במועד חתימת 

הסכם האספקה, 
הכמות הכוללת 
הוערכה על ידי 

 4 - כהשותפות ב
BCM לפחות.  

  מוצמד שאינו קבוע גז מחיר

 חשמל יצרני
  4פרטיים

 תחילת מועד, או 2020
 של המסחרית ההפעלה

 הרוכשות של הכוח תחנת
  )המאוחר(לפי 

שנים ממועד  9-20
תחילת האספקה, 

למעט הסכם אחד בו 
נקבע כי תקופה זו 

תיספר ממועד תחילת 
ההפעלה המסחרית 

של  הכחשל תחנת 
ת או מועד והרוכש

ההפעלה תחילת 
המסחרית של פרויקט 
5.לוויתן לפי המוקדם

  
  

 לכל אפשרות
אחד מהצדדים  

 להארכה
 נוספות בשנתיים
 ההסכם למעט

"ל לשותפי כי בין
  6לוויתן

ההסכמים (למעט  של ההצמדה נוסחת  32.7-כ
"ל לשותפי לוויתןכיהסכם בין 

7
 (

 ייצור לתעריף הצמדה על מבוססת
  ".רצפה"מחיר  וכוללת, החשמל

 ותלקוח
  םתעשייתי

לכל  אפשרות  שנים 7-15  2020
אחד מהצדדים 

 בשנה להארכה
  נוספת

ההצמדה מבוססת בחלקה על  נוסחת  3.2-כ
) Brent( הברנטהצמדה למחירי 

 וכוללת החשמל ייצור לתעריף ובחלקה
  ".רצפה"מחיר 

 מרווח למדד גם חלקית הצמדה קיימת
   הזיקוק

ידי -ולמדד התעו"ז הכללי המפורסם על
  החשמל.רשות 

 -ייצוא  הסכם
Nepco 

 אפשרות  שנים 15  2020
להארכה  

 עד של לתקופה
  .נוספות שנתיים

נוסחת ההצמדה מבוססת על הצמדה   45-כ
 מחיר" וכוללת  )Brentלמחירי הברנט (

  ."רצפה

 -ייצוא  הסכם
  דולפינוס

 אפשרות  שנים 15  2020
כל  שללהארכה  

אחד מהצדדים 
 בשנתיים
  .נוספות

ההצמדה מבוססת על הצמדה נוסחת   60-כ
ההסכם כולל  ).Brentלמחירי הברנט (

 10%מנגנון לעדכון המחיר בשיעור של 
(תוספת או הפחתה) לאחר השנה 

החמישית ולאחר השנה העשרית של 
ההסכם בהתקיים תנאים מסויימים 

  הקבועים בהסכם.
    144.9- כ        "כסה

                                                           
ת את הכמות ההסכמים, תקופת אספקת הגז, שתחילתה ממועד ההזרמה ביחס להסכם הרלוונטי, תהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת לעיל, או עד אשר תצרוך הרוכש במרבית   1

  הקבועה בהסכם, לפי המוקדם. המירביתהחוזית 
2 

לספק ללקוח במשך תקופת ההסכמים. הכמות אותה התחייבו לרכוש הינה נמוכה מכמות זו.  יצוין, כי קיימים  לוויתןאותה התחייבו שותפי  המירביתזו הינה הכמות  כמות  
הכוללת) עד למועד הקבוע בהסכם, בהתאם לצרכיו ולהוראות  המירביתכשות (לרבות הכמות הסכמים בהם נקבע מנגנון לפיו הרוכש יהא רשאי להגדיל/להפחית את הכמויות הנר

 יצויין כי במספר הסכמים לא נקובה כמות מירבית לאספקה, ועל כן בטבלה שלעיל מצויינת הערכת השותפות לגבי הכמות כאמור. שנקבעו בהסכם.
  ב להלן. פסקה ראו חשמל חברת עם האספקה ההסכם תקופת אודות לפרטים 3
4 

  למועד אישור הדוחות הכספיים במרבית מההסכמים המתוארים לעיל התקיימו כל התנאים המתלים להסכם.  נכון  
5

שותפי  נקבע מנגנון דומה למנגנון הארכת הסכם כי"ל מתמר. לפרטים אודות הסכם לאספקת גז טבעי בין 21.2.2018בהסכם האספקה שנחתם בין שותפי לוויתן לבין כי"ל ביום 

שנים ממועד תחילת האספקה  10תסתיים לפי המוקדם מבין  אשר"מ נקבעה תקופת אספקה בע אנרגיה נגב רמת"מ ובע אנרגיה אשדודלוויתן לבין כי"ל. בהסכמי האספקה מול 

 .כריש מאגרללקוחות אלו או תחילת ההפקה המסחרית מ
  . לעיל 1הערת שוליים  ראה 6
  לעיל. 1 שוליים הערת ראה 7
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז   - :12 באור

  
  (המשך) התקשרויות לאספקת גז טבעי  .יא
 

  (המשך) לוויתן פרויקט  .2
  

  (המשך) לויתן מפרויקט טבעי גז למכירת הסכמים  .א
  

  ידי שותפי לוויתן- נוספים אודות הסכמים למכירת גז טבעי שנחתמו על פרטים
  
 בכל אחד מהסכמי מכירת הגז הטבעי, התחייבו הרוכשות האמורות לעיל לרכוש  )1

) בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי בהיקף Take Or Payאו לשלם (
יצויין הכמות המינימאלית).  - ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם האספקה (להלן 

נקבעו הוראות ומנגנונים המאפשרים לכל אחת  כי, במסגרת ההסכמים האמורים
לת מנגנון מהרוכשות האמורות, לאחר ששילמה בגין גז שלא צרכה עקב הפע

הכמות המינימאלית לחיוב כאמור לעיל, לקבל גז ללא תשלום נוסף עד לכמות 
עוד קובעים הסכמי האספקה מנגנון של צבירת  ששילמה בגין גז שלא צרכה.

ת בשנה כלשהי וניצולה ויתרה בגין כמויות עודפות שנצרכו על ידי הרוכש
ת לרכישת הכמות המינימאלית כאמור לעיל במספר ולהפחתת חובת הרוכש

  .Carry Forward - שנים לאחר מכן 
  
 ,ביוני 13אחת מהרוכשות בהסכמים שנחתמו עד ליום  לכללמתווה הגז,  בהתאם  )2

שנים, ניתנה אופציה להקטין את הכמות  8ולתקופה העולה על  2017
 צרכה אותה הממוצעת השנתית מהכמות 50%- ל השווה לכמותהמינימאלית, 

 בכפוף, האופציה מימוש על ההודעה למועד שקדמו השנים בשלוש בפועל
). עם האופציה - זה בסעיף(להלן  האספקה בהסכם שנקבע כפי להתאמות

הקטנת הכמות המינימאלית יופחתו בהתאם יתר הכמויות שנקבעו בהסכם 
ל האספקה. כל אחת מהרוכשות האמורות תהיה רשאית לממש את האופציה הנ"

שנים  5שנים שתחל בחלוף  3בהודעה, שתינתן למוכרים במהלך תקופה של 
שנים מהמועד בו  4ממועד תחילת הזרמת הגז מפרויקט לוויתן לרוכשת או 

את העברת הזכויות בחזקות כריש ותנין בהתאם על ענייני הנפט אישר הממונה 
). הודיעה הרוכשת מבניהם) (לפי המאוחר 2020 ,בדצמבר 13למתווה הגז (קרי: 

חודשים ממועד מתן  12על מימוש האופציה כאמור, תופחת הכמות בחלוף 
 ההודעה. 

  
, בין היתר, קבלת אישורים ובהםמספר תנאים מתלים  נקבעוהסכמי האספקה ב  )3

  הנדרשים מצד הרוכשות בקשר עם ההסכם.
  
 זכות: הבאים בנושאים, היתר בין, נוספות הוראות נקבעו האספקה בהסכמי  )4

 לספק לוויתן שותפי זכות, מהותית התחייבות הפרת של במקרה ההסכם לסיום
 של במקרה פיצויים מנגנוני, אחרים טבעי גז ממקורות האמורות לרוכשות גז

 הכמויות אספקת אי של במקרה או לוויתן מפרויקט הגז באספקת עיכוב
 בין ליחסים בנוגע וכן, בהסכם הצדדים לאחריות מגבלות, בהסכם הקבועות
  .האמורות לרוכשות הגז לאספקת הקשור בכל עצמם לבין המוכרים
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז   -: 12 באור
  

  (המשך) טבעי גז לאספקת התקשרויות  .יא
 

  (המשך) לוויתן פרויקט  .2

  
  לבין חברת החשמל: לוויתןפרטים נוספים אודות הסכם אספקת גז בין שותפי   .ב

 
נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל  2019יוני  חודשב

, לפיו תרכוש חברת החשמל הלןל 'ג סעיףבהתאם לעקרונות ההליך התחרותי, כאמור ב
הסכם האספקה),  -  משותפי לוויתן גז טבעי על בסיס קיבולת פנויה (להלן בסעיף זה

ידי - בכמות כוללת בתקופת הסכם האספקה (כהגדרתה להלן) כפי שהוערכה על
 ,באוקטובר 29לפחות. ביום  BCM 4 -השותפות במועד חתימת הסכם האספקה בכ

  התקיימו כל התנאים המתלים לכניסתו לתוקף של הסכם האספקה. 2019
או  2021 ,ביוני 30ים ביום ותסתי 2019 ,בדצמבר 31תקופת הסכם האספקה החלה ביום 

במועד תחילת הפקת הגז ממאגר "כריש", המוקדם מביניהם, אלא אם תסתיים תקופת 
תקופת  - הסכם האספקה במועד מוקדם יותר בהתאם לתנאי האספקה (להלן בסעיף זה

להאריך את תקופת הסכם האספקה בהסכמה רשאים הסכם האספקה). הצדדים 
  חיר גז קבוע שאינו מוצמד. הדדית. בהסכם האספקה נקבע מ

  
 לקבלת הצעות לאספקת גז טבעי לחברת החשמל לישראל בע"מ: בקשה  ג.

 
הועברה לשותפי תמר ולשותפי לוויתן על ידי חברת החשמל  2018 ,בדצמבר 2ביום 

 BCMבקשה לקבלת הצעות לאספקת גז טבעי בכמות שנתית מוערכת בהיקף של עד 
או ממועד תחילת הפקת הגז ממאגר  2019 ,ברבאוקטו 1, אשר יסופק החל מיום 2

או למועד תחילת הפקת הגז ממאגר  2021 ,ביוני 30לוויתן, המאוחר מביניהם, ועד ליום 
). במהלך וההליך התחרותי תקופת האספקה - כריש, המוקדם מביניהם (להלן בסעיף זה

כיה, תקופת האספקה תפנה חברת החשמל לזוכה בלבד לצורך רכישת גז, בהתאם לצר
 הגישו 2019 ס,במר 7 ביוםמעבר לגז המסופק לה תחת ההסכם עמה המתואר לעיל. 

הודיעה  2019 ,באפריל 4. ביום התחרותי ההליךשותפי תמר ולוויתן הצעות במסגרת 
 ה גם חברת החשמל לשותפי לוויתן כי הצעתם נבחרה כזוכה בהליך התחרותי. רא

  .)5(2א'24 באור
 

  :לחברת החשמל הלאומית של ירדן לוויתןליצוא גז טבעי מפרויקט  הסכם  .ד
  

 NBL Jordanנחתם הסכם מפורט לאספקת גז טבעי בין  2016בחודש ספטמבר 
Marketing Limited לבין חברת החשמל הלאומית של ירדן השיווק חברת - (להלן ( - The 

National Electric Power Company  להלן)- NEPCO הסכם הייצוא, בהתאמה). חברת -ו
השיווק הינה חברה בת בבעלות מלאה של השותפים בפרויקט לוויתן, המחזיקים בה 

  באופן יחסי לשיעור החזקותיהם בפרויקט לוויתן. 
גז טבעי למשך תקופה  NEPCO-פי הסכם הייצוא, התחייבה חברת השיווק לספק ל- על

היקף האספקה הכולל  ועד אשרהאספקה המסחרית תחילת  החל ממועדשנה  15- של כ
  לאחר תאריך המאזן. 2020 ,בינואר 1אספקת הגז החלה ביום . BCM 45-יהיה כ

הינה ביציאה ממערכת ההולכה הישראלית  הייצואפי הסכם  על הגז מסירת נקודת

בגבול בין ישראל לירדן. עלות השלמת מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול בין 

 55 -, חלקה של השותפות כ100%מיליון דולר ( 122-בסכום של כ מוערכתישראל לירדן 

  ). דולר מיליון

NEPCO ) התחייבה לרכוש או לשלםTake or Payנימלית של ) בעבור כמות שנתית מי

  . הייצואגז, בהיקף ובהתאם למנגנון כפי שנקבע בהסכם 
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  דולפינוסלליצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן  הסכם  ה.
 

נחתם הסכם בין השותפות ונובל לבין חברת דולפינוס (להלן  2018 פברואר חודשב
 - הרוכשת) לייצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן למצרים (להלן בסעיף זה  - בסעיף זה

  דולפינוס המקורי). -הסכם לוויתן
דולפינוס - לוויתןהושלמה חתימה על הסכם לתיקון הסכם  2019 ,בספטמבר 26ביום 

דולפינוס) וכן - לוויתןתיקון הסכם  -  לבין דולפינוס (להלן תןלוויהמקורי בין שותפי 
נחתם הסכם בקשר עם הקצאת הקיבולת הזמינה במערכת ההולכה מישראל למצרים 

   ).לעיל ה'12 באור הבין שותפי לוויתן ולבין שותפי תמר (לפרטים רא
  

 בהתאם הטבעי הגז ההזרמת החלהלאחר תאריך המאזן,  ,2020 ,בינואר 15 ביום
  . להסכם

  
שניתנה  דולפינוסהסכם לוויתן  תיקוןיצוין כי, במסגרת החלטת מיסוי בקשר עם 

ובהתאם לתנאי מתווה הגז,  2019 ,בדצמבר 9 יוםידי רשות המסים ב-על לוויתןלשותפי 
 שעימם(כהגדרתם במתווה הגז)  חדשים ללקוחותלהציע  לוויתןהתחייבו שותפי 

 החתימה מיום מלאות שנים 3 לתום ועד 2018 ,בפברואר 19 מיום יתקשרו או התקשרו
להתקשר בהסכמים למכירת גז טבעי במחיר שיחושב בהתאם  ,המיסוי החלטת על

 ביצוע תוך), Brentמבוססת מחיר ברנט (ה, דולפינוס לוויתן הסכם תיקון תלנוסח
 המסירה נקודת מיקום לנוכח לרבות המיסוי בהחלטת המפורטות התאמות מספר
  דולפינוס.-לוויתן הסכם בתיקון

  
  דולפינוס:- הסכם לוויתן תיקוןותנאי  פרטילהלן תמצית 

  
 תיקון פי על לרוכשת לספק לוויתן שותפי שהתחייבו הכוללת החוזית הגז כמות  (א)

 BCM 60 -) וגדלה באופן ניכר לכFirm( מחייב בסיס על הינה לוויתן הסכם
 החוזית הכמות - המקורי) (להלןדולפינוס  - לוויתןעל פי הסכם  BCM 32(לעומת 
 ). לוויתן בהסכם הכוללת

  
ותהא  2020, בינואר 15ביום  החלהדולפינוס - פי תיקון הסכם לוויתן-על האספקה  (ב)

או עד לאספקת מלוא הכמות החוזית הכוללת,  2034, בדצמבר 31עד ליום 
 הסכם תיקוןפי -על). לוויתן הסכם תיקוןסיום  מועד - המוקדם מביניהם (להלן

דולפינוס התחייבו שותפי לוויתן לספק לרוכשת כמויות גז שנתיות, -לוויתן
 ,ביוני 30ומסתיימת ביום  2020, בינואר 15ביום  שהחלה) בתקופה iכדלקמן: (

ומסתיימת  2020, ביולי 1המתחילה ביום  בתקופה )iiלשנה; ( BCM 2.1 -כ - 2020
 1) בתקופה המתחילה ביום iii( -לשנה; ו BCM 3.6 -כ - 2022, ביוני 30ביום 
  לשנה.  BCM 4.7 - כ - ומסתיימת במועד סיום הסכם לוויתן  2022, ביולי

  
) עבור כמויות רבעוניות Take or Payהרוכשת התחייבה לרכוש או לשלם (  (ג)

ושנתיות, בהתאם למנגנונים שנקבעו בתיקון הסכם לוויתן דולפינוס, אשר, בין 
, בשנה בה המחיר  Take or Pay - ים לרוכשת להקטין את כמות ההיתר, מאפשר

דולר לחבית, כך  50 -היומי הממוצע של הברנט (כהגדרתו בהסכם) ירד מתחת ל
מהכמות החוזית השנתית. יצוין כי, ככל שתופחת הכמות  50%שתעמוד על 

להלן,  (ד')החוזית  במקרה של אי הסכמה על עדכון מחיר הגז, כאמור בפסקה 
  כאמור לעיל, תתבטל. Take or Pay -כותה של דולפינוס להקטין את כמות הז
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  (המשך) לדולפינוסליצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן  הסכם  ה.
  

פי - דולפינוס, ייקבע על-שיסופק לרוכשת תחת התיקון להסכם לוויתןמחיר הגז   (ד)
) וכוללת "מחיר רצפה". Brentנוסחה המבוססת על מחיר חבית נפט מסוג ברנט (

 10%דולפינוס כולל מנגנון לעדכון המחיר בשיעור של עד -התיקון להסכם לוויתן
ההסכם  (תוספת או הפחתה) לאחר השנה החמישית ולאחר השנה העשירית של

מועד ההתאמה הראשון ומועד ההתאמה השני, בהתאמה),  -  (להלן בסעיף זה
בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בהסכם. במקרה בו לא יגיעו הצדדים 
להסכמה בדבר עדכון המחיר כמתואר לעיל, תעמוד לרוכשת הזכות להפחית את 

של עד  במועד ההתאמה הראשון ובשיעור 50%הכמות החוזית בשיעור של עד 
  במועד ההתאמה השני. 30%

  
 ההסכםהוראות מקובלות הנוגעות לסיום  כוללדולפינוס -לוויתן להסכם התיקון  (ה)

דולפינוס בין הרוכשת  -  תמרלהסכם  התיקוןובנוסף הוראות במקרה של סיום 
לוויתן  שותפיהסכמת  ואי, ולבין כל השותפים במאגר תמר כתוצאה מהפרת

 ד'1יא'דולפינוס כאמור בסעיף  -תיקון הסכם תמר  לפיאת הכמויות  גםלספק 
  לעיל, וכן כולל מנגנוני פיצוי במקרה כאמור. 

  
  הסכם לאספקת קונדנסט לבז"ן  .ו
  

הסכם בז"ן) לפיו קונדנסט שיופק ממאגר  - נחתם הסכם (להלן 2019 דצמבר בחודש
לוויתן יוזרם לצנרת הדלקים הקיימת של חברת קצא"א המובילה למתחם מיכלים של 

תש"ן) ומשם יוזרם למתקני בז"ן, וזאת בין  -  חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ( להלן
  היתר בהתאם להנחיות רגולטוריות.

שנים ממועד תחילת ההזרמה של  15הסכם בז"ן הינו על בסיס מזדמן לתקופה של 
הקונדנסט (בכמויות מסחריות), כאשר לכל צד תהיה זכות לסיים את הסכם בז"ן במתן 

יום לצד האחר. בנוסף יהיה כל צד רשאי לבטל את  360הודעה מראש של לפחות 
-הסכם בז"ן בהודעה קצרה יותר בקרות אירועים שונים, לרבות במקרה של הפרה על

כן בקרות שינויים רגולטוריים ואחרים אשר לא יאפשרו את הזרמת ידי הצד האחר ו
  הקונדנסט בהתאם לאמור בהסכם בז"ן.

פי הסכם בז"ן תתבצע על בסיס מזדמן עד לכמות - הזרמת הקונדנסט לבז"ן על
הכמות המקסימלית). הצדדים יהיו רשאים  -  מקסימלית שהוסכמה בין הצדדים (להלן

ת לעת בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו על ידי לעדכן את הכמות המקסימלית מע
  הרשויות לעניין זה, לרבות משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה. 

בהסכם בז"ן נקבע כי, מסירת הקונדנסט לבז"ן תהיה ללא תמורה, כאשר שותפי לוויתן 
  ביחס להזרמת הקונדנסט.  ,לרבות חשיפת המס, יישאו בכל ההוצאות

מספר תנאים מתלים, שעיקרם קבלת האישורים  במסגרת הסכם בז"ן נקבעו
הרגולטוריים להזרמת הקונדנסט לבז"ן, לרבות אישורים בכל הנוגע למכירת הקונדנסט 

  .נכנס הסכם בז"ן לתוקפו 2020 ,בינואר 29ביום לאחר תאריך המאזן, ללא תמורה. 
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- הסכם לאספקת קונדנסט לחברת סחר בינלאומית בתחום הדלקים (להלן בסעיף זה   .ז
  הרוכשת)

  

חתמו שותפי לוויתן על הסכם, לפיו קונדנסט שיופק ממאגר  2019דצמבר  חודשב
לוויתן, כאמור לעיל, ישונע באמצעות מיכליות כביש ויימסר לרוכשת במתחם המיכלים 

  הסכם האספקה).  -  של תש"ן (להלן
הסכם האספקה נכנס לתוקפו עם תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן ותוקפו עד 

, כאשר ההסכם יחודש מדי שנה לתקופה של שנה נוספת אלא 2020 ,בדצמבר 31ליום 
יום לפחות. כל צד יהיה  60אם אחד הצדדים בחר שלא לחדשו בהודעה מראש של 

רשאי לבטל את הסכם האספקה במקרה של הפרתו על ידי הצד האחר וכן בקרות 
ור שינויים רגולטוריים ואחרים אשר לא יאפשרו את אספקת הקונדנסט בהתאם לאמ

  בהסכם האספקה.
פי הסכם האספקה תתבצע על -ידי שותפי לוויתן לרוכשת על- אספקת הקונדנסט על

  בסיס מזדמן עד לכמות מקסימאלית יומית שהוסכמה בין הצדדים. 
פי הסכם האספקה, שותפי לוויתן יישאו בכל ההוצאות ביחס לקונדנסט עד - על

רוכשת תישא בכל ההוצאות למסירתו לרוכשת בכניסה למתחם המיכלים של תש"ן וה
  ביחס לקונדנסט מנקודה זו ואילך.

), כאשר Brentמחיר הקונדנסט שנקבע בהסכם האספקה יוצמד למחיר חבית ברנט (
ואשר יחרוג מהמפרט , הרוכשת תהיה זכאית להנחה בגין הקונדנסט שיוזרם אליה

  .שנקבע בהסכם האספקה
  

  טבעיאירועי "כוח עליון" תחת הסכמי מכירת גז   .3
  

ההסכמים), מחויבים הלקוחות  -  במרבית הסכמי מכירת הגז הטבעי של השותפות (להלן
)  בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי, בהתאם Take or Payלרכוש או לשלם (

למנגנונים שנקבעו בהסכמים. עם זאת, הלקוחות עשויים להיות פטורים מחובה זו, 
בהתרחשות אירוע "כח עליון" המונע מהם מלקיים את התחייבויותיהם, כמוגדר בהסכמים. 

ו את קיום התחייבויותיו אירוע "כח עליון" מוגדר כאירוע שאינו בשליטת הלקוח, המונע ממנ
תחת ההסכם, ואשר לא ניתן היה למנוע אותו באופן סביר בנסיבות העניין. ההסכמים 
מפרטים רשימת מקרים אשר לא ייחשבו כאירוע "כח עליון" גם במקרה בו הם אינם בשליטת 
הלקוח. יצוין כי גם השותפות עשויה להיות פטורה מחובותיה על פי הסכמי מכירת הגז 

  בהתרחש אירוע "כח עליון" המונע ממנה מלקיים את התחייבויותיה לפי ההסכמים.  הטבעי
ככל שאירוע "כח עליון" נמשך לאורך תקופה ממושכת הקבועה בהסכם מכירת גז טבעי (בדרך 
כלל בין שנה ועד לשלוש שנים) והוא משפיע באופן מהותי על יכולת צד להסכם לקיים את 

דבר עלול להוות עילה לביטול ההסכם. לפיכך, התרחשות של התחייבויותיו כאמור לעיל, ה
אירוע "כח עליון" לתקופה ארוכה, המשעה את התחייבויותיו של לקוח לרכישת כמות 

  משמעותית של גז טבעי, עלולה להשפיע לרעה באופן מהותי על הכנסות השותפות.
שותפים בנכסי הנפט סמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, על רקע משבר הקורונה, קיבלו ה

תמר ולוויתן, מספר הודעות מלקוחותיהם, בהן נטען כי משבר הקורונה והשלכותיו מהווים 
אירוע "כח עליון", אשר עלול להשפיע על יכולתם של אותם לקוחות, לקיים במלואן ובמועדן 

כים את התחייבויותיהם העתידיות על פי ההסכמים. יצוין כי, נכון למועד אישור הדוח, ממשי
לעמדת השותפות, נכון הלקוחות האמורים לקיים את התחייבויותיהם בהתאם להסכמים. 

למועד אישור הדוחות הכספיים, הנסיבות הנטענות בהודעות שנתקבלו מהלקוחות אינן 
  מהוות אירוע של כוח עליון, כנדרש על פי הוראות הסכמי מכירת הגז.
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   האספקה ומועדי הגז כמויות בדבר הערכות  .4
  

בפרויקטים  לעיל האמורות הרוכשות ידי על נהת הגז הטבעי שתירכשיוכמו בדברההערכות 
האספקה, מהוות מידע אשר אין כל  מיפי הסכ- האספקה על י, ותחילת מועדלוויתן ותמר

ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים 
 שאלו(ככל  האספקה מהסכמי אחד בכל יםהמתל םשונים לרבות עקב אי התקיימות התנאי

יכת הגז קבלת אישורים רגולטוריים, שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צר אי), התקיימו טרם
 ותהקבוע אותבהתאם לנוסח והגז שיקבע ית האמורות, מחירוהרוכשמ אחת כלידי - הטבעי על

שקל (ככל שרלבנטי להסכם - האספקה, תעריף ייצור החשמל, שער חליפין דולר מיבהסכ
 U.S( האמריקאי המחירים מדד), האספקה להסכם שרלבנטייםהאספקה), מחירי הברנט (ככל 

CPI( )הקמת והפעלת תחנות הכח ו/או מתקנים אחרים של האספקה להסכם שרלבנטי ככל ,(
 מהסכמי אחד בכל הניתנות ותהרוכשות (ככל שרלבנטי להסכם האספקה), מימוש האופצי

  וכיוצ"ב.  ןומועד מימוש האספקה
  

  ולאחרים לקבוצהתמלוגים למדינה,   .יב
 
 על הוסכם, הממונה עם שהתקיים דיון וסיכום 2004 ,ביולי 19 מיום הממונה להודעת בהתאם  .1

על יישום עקרונות  בהתבססממאגרי "ים תטיס".  למדינה שיגיעו התמלוגים חישוב אופן
ובהתחשב במתווה מכירת הגז בין שותפי תמר לשותפי ים תטיס, השיעור  "הנוסחה האנגלית"

יים בפועל של תמלוגי המדינה בפרויקט ים תטיס שעליו התבססה השותפות בדוחותיה הכספ
 לכך בהתאם. בהתאמה 11.61%-כו 11.28%- כ, 11.05%- עמד על כ 2019- ו 2018, 2017בשנים 
 .אשקלוןבחזקת  התמלוג לבעלות התמלוגים גם אלו בשנים חושבו

  
נחתם בין שותפי ים תטיס לבין משרד האנרגיה  הסכם על דוחות  2019בחודש פברואר   .2

 - ההסכם נקבע כי שותפי ים תטיס זכאים לסך של כ. לפי 2011-2013תמלוגים סופיים לשנים 
  ) אשר קוזז כנגד תשלומי תמלוגים חודשיים בפרויקט ים תטיס.100%מיליון דולר ( 4.4

  
ה שילמ 2019ובשנת  2017-2018, בשנים 2016מתחילת ההפקה ממאגר תמר ועד לתום שנת   .3

י משרד האנרגיה על יד ונקבעאשר תחת מחאה מקדמות על חשבון תמלוגים השותפות 
 , בהתאמה.11.3% - ו 11.65%; 12%ר של ובשיע

עמדת המפעילה ויתר שותפי תמר הינה כי תחשיב השיעור בפועל של תמלוגי המדינה בגין 
, הסיכונים הכרוכים ההכנסות מפרויקט תמר צריך להביא לידי ביטוי את מורכבות הפרויקט

  ים תטיס.  בו והיקף ההשקעות בפרויקט וזאת בהשוואה לפרויקט
פי תחשיב המבוסס על עקרונות "הנוסחה האנגלית", אשר מהווה את האומדן -יצוין, כי על

הקרוב ביותר להסכם אשר נחתם עם המדינה בפרויקט ים תטיס, שיעור התמלוג בפועל 
-ו 2018, 2017למדינה, עליו התבססה השותפות בדוחותיה הכספיים, בפרויקט תמר בשנים 

  , בהתאמה. 11.3%-וכ 11.16%- , כ11.22%- הינו כ 2019
  

היקף פערי התמלוגים המשולמים בפועל למדינה לבין שיעורי התמלוג האפקטיבי שעליו   .4
מיליון  17.6- התבססה השותפות בדוחותיה הכספיים בפרויקטים תמר, הסתכמו לסך של כ

נכללו בסעיף נכסים ש) מליון ש"ח) 70- (כ מיליון דולר 18.8- כ: 2018( מליון ש"ח) 61- (כ דולר
   .אחרים לזמן ארוך
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  (המשך) ולאחרים לקבוצה, תמלוגים למדינה  .יב
 
 בגין נובלו השותפותידי -על למדינה ששולמו תמלוגים להשבת תביעה בדבר לפרטים  .5

 הסכמי תחת ללקוחותיהן תמר בפרויקט מחלקן טבעי גז מאספקת הנובעות הכנסותיהן
 .הלןל )3(2א'24 באור ראה, תטיס ים פרויקט

  
משרד האנרגיה להערות הציבור את מ םפרס 2020 ,בפברואר 9 ביוםלאחר תאריך המאזן,   .6

לחוק  32לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר בקשר לזכויות נפט בים, לפי סעיף  ההנחיות
הגישה השותפות ביחד עם יתר השותפים בפרויקט תמר  2020 ס,במר 15ביום הנפט. 

 ובפרויקט לוויתן את הערותיהם להנחיות כאמור. 
  
לעיל משמש גם לחישוב שווי השוק על פי הבאר של  למדינה כמפורטחישוב התמלוגים  אופן  .7

ולצדדים שלישיים, על פי הסכם  לחברות הקבוצההשותפות  ידי עלתמלוג העל המשולם 
 תמרממאגר  וקונדנסטתמלוג העל האפקטיבי ממכירת גז טבעי  שיעור .המוגבלת פותהשות

 לחברות הקבוצה(מתוכם שיעור התמלוג ששולם  9%-כ לבין 4.4%- כ בין נע 2017-2019בשנים 
 שיעורשנים. הלכל אחת מ ברוטו מהמכירות) 7.2%-כלבין  2.6%-כבשנים האמורות נע בין 

ממכירות גז טבעי בחזקת אשקלון ובהתחשב  2017-2019 יםהאפקטיבי בשנ העלתמלוג 
  מהמכירות ברוטו.  8.9% -  8.6% בין נעלעיל)  1ח'סעיף המסחרית ( בהסדרה

  
 6.5%בע"מ בשיעור של  אנרגיה ולדלק לחברההשותפות לשלם תמלוגים  ותבמסגרת התחייב  .8

אישרו ועדת הביקורת ולאחריה הדירקטוריון  2018 ,בספטמבר 4), ביום 1.5%(חלף שיעור של 
של השותפות את תחשיב מועד החזר ההשקעה לפיו מועד החזר ההשקעה חל בחודש ינואר 

, עדכנה האמור לתחשיב בהתאם לפי טיוטת החישוב). 2017(חלף חודש דצמבר  2018
תפות ובתמר השותפות את תחשיב הוצאות המימון ולאור כך הוקטנו הוצאות התמלוגים בשו

מיליון דולר (אשר הושב למשלמות התמלוגים). אישור  2.8-פטרוליום יחד בסך כולל של כ
 עם השותפות של המבקרים החשבון רואי של מיוחד דוח קבלתנעשה לאחר  כאמורהתחשיב 
ובהסתמך על יעוץ משפטי בלתי תלוי לוועדת  שנקבע בהיקף, שלהם מיוחדת ביקורת השלמת

בקשה לאישור תביעה נגזרת, כתב התביעה שהוגש על ידי מפקח השותפות  לעניןהביקורת. 
  .להלן 3א'24בעניין מועד החזר השקעה, ראה באור 

את זכות התמלוגים  מכרו והקבוצה אנרגיה דלקלעיל, ) 5(ג'12- ו) 4(ג'12 בסעיפיםכאמור 
לדלק  דלק אנרגיהבשיעור הקבוע לאחר מועד החזר ההשקעה ונקבע הסדר שיפוי בין 

  תמלוגים ככל שייקבע אחרת.
  
בעלות -(להלן תמלוגים ודלק אנרגיה דלק, פנתה תמר פטרוליום לחברה 2019פברואר  בחודש   .9

 החזר למועד ביניים חישוב לדוח בהתאם, פטרוליום תמר לעמדת כי והציגה) התמלוג
דוח חישוב הביניים), מועד  - זה בסעיף(להלן  2019 בפברואר בחודש מטעמה שהוכן ההשקעה

, בכפוף להתאמות וסייגים כמפורט 2018החזר ההשקעה בחזקת תמר חל בסוף חודש פברואר 
 852-כ של בסך תמלוגים תקבולי של השבה ביקשה פטרוליום תמרבדוח חישוב הביניים. 
 27 ביום). להשבההסכום  -של בעלות התמלוג (להלן בסעיף זה  ןאלפי דולר בגין חלק

ודלק אנרגיה בקשת ההחזר של תמר פטרוליום  החברה ידי על נענתה משלא, 2019, וארבפבר
לגבי הסכום להשבה, קיזזה תמר פטרוליום את הסכום להשבה מתשלומי התמלוגים שבוצעו 

-כ של לסך הסתכם אשר בסכום חלקההעבירה את  אנרגיה דלק( 2019בסוף חודש פברואר 
 ). 4ג'12 בבאורהשיפוי כאמור  במסגרת תמלוגים לדלק דולר אלפי 639

הנחרצת לאמור במכתבה של  ןבפני תמר פטרוליום את התנגדות ציינואנרגיה  ודלק החברה
את זכותה של תמר פטרוליום לביצוע  ושללו לו שצורף התחשיב לרבות ליוםתמר פטרו

 כירגיה אנ ודלקהחברה  והקיזוז (שנעשה לטענת החברה ודלק אנרגיה שלא כדין). כן ציינ
טענות כבדות משקל ביחס להקדמת מועד החזר ההשקעה כך שיחול הרבה לפני  להן עומדת

 כיאנרגיה  ודלקהחברה  ציינו כן). פטרוליום תמרידי - על ן(המועד שנטע 2018חודש פברואר 
 אינה שהיא וככל) כדין(שלא  שקוזז להשבה הסכום את תעביר לא פטרוליום שתמר ככל

 ודלקודלק אנרגיה ביחס להקדמת מועד החזר ההשקעה, החברה  החברה עמדת עם מסכימה
  .3א'24ראה גם באור  ביחס לאופן הראוי לבירור הסוגיות הנ"ל. ןאת צעדיה תשקולנהאנרגיה 
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  גולציהר  .יג
  

  הגז מתווה  .1
  

 ואומצה שבה(אשר  476, התקבלה החלטת ממשלה מס' 2015 ,באוגוסט 16 ביום  )א
 הטבעי הגז כמות להגדלת"מתווה  בנושא) 2016 ,במאי 22 מיום הממשלה בהחלטת
"תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש"  הטבעי הגז משדה המופקת

), אשר נכנסה הממשלה החלטת - נוספים" (להלן בסעיף זהו"תנין" ושדות גז טבעי 
, עם הענקת פטור מהוראות מסוימות בחוק ההגבלים 2015 ,בדצמבר 17לתוקף ביום 

, הממשלה ראשידי -על) הצדדים - פות, רציו ונובל (להלן בסעיף זההעסקיים לשות
(להלן  העסקיים ההגבלים לחוק 52 סעיף להוראות בהתאם, הכלכלה כשר בתפקידו
 מובאים עיקריהם אשר), העסקיים ההגבלים וקח לפי הפטור או הפטור - זה בסעיף
 .להלן

  
  :הפטור ניתן אליהם שביחס העסקיים ההגבלים להלן  )ב
  

 כתוצאה התחרות על הממונה עמדת פי- על, לכאורה, שנוצר הכובל ההסדר  )1
, שנוצר הכובל ההסדר וכן; הצדדים ידי על ים-רציו בהיתר הזכויות מרכישת
 ומאגר ים-רציו היתר של במשותף כבעלים הצדדים מחבירת כתוצאה, לכאורה
 .לוויתן

 ישווקו מהם חלק או הצדדים בו במקרה, לכאורה, שייווצר הכובל ההסדר  )2
 .2025 ,בינואר 1 יום עד המקומי לשוק לוויתן ממאגר שיופק הגז את במשותף

 את ישווקו מהם חלק או הצדדים שבו במקרה, לכאורה, שייווצר הכובל ההסדר  )3
 .בלבד לייצוא במשותף לוויתן ממאגר שיופק הגז

 טבעי גז של מסוים רכישה מהסכם כתוצאה להיווצר העשוי הכובל ההסדר  )4
 .2025 ,בינואר 1 יום עד נחתם כאמור שההסכם ובלבד, לוויתן ממאגר

 ונובל שותפותה של היותן, בלבד ולוויתן תמר במאגרי לפעילותם הקשור בכל  )5
  .התחרות על הממונה הכרזות לפי מונופולין בעלות

  
, בקיומם של היתר ביןלעיל מותנה,  ב בפסקהמההסדרים הכובלים המפורטים  הפטור  )ג

בחזקות כריש ותנין, מכירת מלוא  שותפותמלוא הזכויות של ה מכירתהתנאים הבאים: 
חודשים ממועד הענקת הפטור לפי  72בחזקות תמר ודלית תוך  שותפותהזכויות של ה

, התניות מסויימות הקשורות להסכמי אספקת גז קיימים ועתידיים התחרותחוק 
ממאגרי תמר ולויתן לרבות חלופות מחיר, הצמדה וכמויות גז. עמידה בהנחיות בקשר 

 הגז מתווה הסדיר בנוסף. מקומי בתוכן להשקעה התחייבות, SWעם פיתוח מאגר תמר 
. שונות מיסוי וסוגיות יציבה וריתרגלט סביבה קיום, טבעי גז ליצוא הנוגעות סוגיות
 .הגז במתווה המפורטים והוראות לתנאים בכפוף והכל

  
למועד אישור הדוחות הכספיים, מכרה השותפות את מלוא אחזקותיה במאגרי  נכון  )ד

באור זכויות בחזקות תמר ודלית (ראה המ 9.25%לעיל),  'ז12באור כריש ותנין (ראה 
לעיל). וכן ממשיכה ופועלת השותפות להבטיח את עמידתה בתנאים ובהוראות  3ג'12

  המפורטות מתווה הגז.
  
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, מכרה החברה ודלק אנרגיה את הזכויות לקבלת   ה)

לאחר תאריך המאזן מכרה החברה את מלוא  ,תמלוגים מחזקות תמר ודלית. בנוסף
מחזקות תמר  ,בין היתר ,ח הזכאית לקבלת תמלוגיםהחזקותיה בחברת כהן פיתו

  יד'.10ודלית, ראה באור 
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  (המשך) גולציהר  .יג
  

  הנפט זכויות עם בקשר בטחונות למתן הנחיות  . 2
 

לחוק הנפט, הנחיות למתן  57פרסם הממונה, בהתאם לסעיף  ,2014 ספטמבר בחודש
  ביטחונות בקשר עם זכויות נפט.  

אוטונומיות  בנקאיותערבויות במשרד האנרגיה , הפקידה השותפות המאזןלתאריך נכון 
, תמר, דלית, אשקלון, נועה לוויתןחזקות החזקה במיליון דולר בגין  52.7-כבהיקף של 

בקשר עם  הערבותיצויין כי, אשראי בנקאי.  כנגד אופק חדש ויהל חדש ,Dאלון  רישיונותו
חזקת תמר כוללת בתוכה ערבות שהועמדה בקשר עם אישור שקיבלו שותפי תמר להפעלת 

   מערכת הפקה של גז טבעי וקונדנסט מפרויקט תמר.
  

  הארצית ההולכה מערכת באמצעות יצוא פרויקטי מימון  . 3
 

תוספת  הטבעי הגז משק לענייני המועצה פרסמה 2020 למרס, 23 ביוםלאחר תאריך המאזן, 
ייצוא באמצעות מערכת ההולכה  פרוייקטיבדבר מימון  2014 ,בספטמבר 7 מיוםלהחלטה 

אשקלון. במסגרת הסכמי - הישראלית וחלוקת עלויות ההקמה של המקטע המשולב אשדוד
 לפי לוויתן ושותפי תמר שותפי כי וסכםלעיל, ה ה'2יא'- ד' ו1יא' בסעיפיםדולפינוס כאמור 

התוספת להחלטה  במסגרת"ז. נתג של ההולכה במערכת הגז הזרמת בעלויות יישאו העניין
 בתחנת שתחילתו כך לקום שעתיד ההולכה מערכת של הימי המקטע כי, היתר בין, נקבע

 -  "מ (להלןבע גז פרימה חברת של היצוא במתקני ההתחברות במתקן וסיומו באשדוד הקבלה
 הרישיון בעל ידי על תמומן, שתיקבע כפי, המשולב המקטע מעלות מחצית); המשולב המקטע
 לבין היצואן בין ההולכה בהסכם שיקבעו הדרך לאבני בהתאם היצואן ידי על השנייה ומחצית

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, מקיימת נובל, בשם שותפי תמר  .ההולכה רישיון בעל
משא ומתן עם נתג"ז לצורך חתימת הסכם הולכה ביחס למלוא הכמות ושותפי לווויתן, 

הנדרשת להזרמה למצרים על פי הסכמי דולפינוס. להערכת השותפות, במהלך החודשים 
הקרובים יחתם הסכם הולכה כאמור, אשר יאפשר הזרמה למצרים, של מלוא כמויות הגז 

  הטבעי הנדרשות על פי הסכמי דולפינוס.
  

  כההול שירותי  יד.

 
"ז לבין נובל הסכם לאספקת שירותי הולכה לא רציפים נתגנחתם בין  2019 ,במאי 28ביום 

)Interruptibleהסכם נתג"ז) בקשר עם הזרמת גז טבעי ממאגר תמר וממאגר לוויתן אל  -  ) (להלן
. EMGבאשקלון. מנקודת קבלה זו יוזרם הגז למצרים באמצעות צינור  EMGנקודת הקבלה של 

פי הסכם נתג"ז יתבצע על בסיס כמות הגז שתוזרם בפועל במערכת ההולכה של נתג"ז, -התשלום על
בכפוף להתחייבות נובל לתשלום בגין כמויות מינימאליות, כמפורט בהסכם נתג"ז. התחייבות נתג"ז 
להולכת הגז לא תחול במקרים מסוימים שנקבעו בהסכם נתג"ז, שעיקרם העדר קיבולת זמינה 

. יצויין 2023 ,בינואר 1כת ההולכה. הסכם נתג"ז יעמוד בתוקף החל ממועד חתימתו ועד ליום במער
כי ההסכם כולל תנייה המאפשרת סיומו המוקדם, במקרה בו יושג בין הצדדים הסכם קיבולת על 

), ובמקרה כאמור תועבר התחייבות נובל לתשלום בגין הכמויות המינמליות FIRMבסיס מחייב (
  לומים הנדרשים תחת ההסכם החדש.  לטובת התש

 בסיס על קיבולת הסכם, מתנהלים בין הצדדים משא ומתן בדבר הכספים הדוחות אישור למועדכון נ
), במסגרתו הצדדים מתכוונים להרחיב את הקיבולת באופן שתאפשר את הזרמת מלוא FIRM( מחייב

  דולפינוס. מיהכמויות האפשריות תחת הסכ
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, החליט דירקטוריון השותף הכללי להנחות את הנהלת השותפות לבחון ולקדם 2019 ,סבמר 17ביום   .טו
  הפיצול).  -תכנית לפיצול נכסי השותפות (להלן 

השותפות תכנית הפיצול הנבחנת כוללת, בין היתר, את השלבים העיקריים הבאים: (א) כלל נכסי 
והתחייבויותיה, ובעיקרם מאגרי לוויתן ואפרודיטה, למעט הנכסים וההתחייבויות המיוחסים 

התאגיד החדש והנכסים  -לחזקות תמר ודלית, יועברו לתאגיד ייעודי זר שתקים השותפות (להלן 
 וההתחייבויות המועברים); (ב) כל מניות התאגיד החדש תחולקנה על ידי השותפות כחלוקה בעין

 -בעלי היה"ש); ו - למחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות כפי שיהיו במועד הקובע לחלוקה (להלן 
), ותיבחן Main Market(ג) מניות התאגיד החדש תירשמנה למסחר בבורסה הראשית בלונדון (

  אפשרות לרשמן בד בבד גם בישראל. 
  

תחזיק, לאחר הפיצול, בנכסים  במועד השלמת הפיצול, ימשיכו בעלי היה"ש להחזיק בשותפות, אשר
ובהתחייבויות המיוחסים לחזקות תמר ודלית, ובנוסף יחזיקו בעלי היה"ש, בשיעורים זהים, במניות 

  התחייבויות המועברים.בהתאגיד החדש אשר יחזיק, לאחר הפיצול, בנכסים ו
באופן שבו  בעניין מתווה הגז, 476הפיצול עשוי לאפשר חלופה נוספת ליישום החלטת ממשלה מס' 

בעלי היה"ש שאינם נמנים על קבוצת השליטה בשותפות יוכלו להמשיך להחזיק (באמצעות 
השותפות) בזכויות בחזקות תמר ודלית, בכפוף לכך שבעלת השליטה תמכור לצדדים שלישיים את 

  החזקותיה בשותף הכללי ובשותפות.
  

, הוסמכה הנהלת השותפות לבחון ולקדם את מכלול השותף הכללי במסגרת החלטת דירקטוריון
ההיבטים הנוגעים לתכנית הפיצול וביצועו, ובכלל זאת: אופן הטיפול בהתחייבויות השותפות; 
בחינת התנאים לרישום מניות התאגיד החדש למסחר בבורסה הראשית בלונדון ו/או בישראל; 

  ועוד.  בחינה וטיפול באישורים הרגולטוריים והאחרים הנדרשים;
  

בכוונת השותפות לפעול לקבלת החלטת מיסוי מרשות המסים, בין היתר, במטרה לאפשר את ביצוע 
הפיצול בדחיית מס, הן לשותפות (עד למכירת הנכסים בפועל) והן לבעלי היה"ש (עד למכירת 
יחידות ההשתתפות או מניות התאגיד החדש). ככל שתתקבל החלטת מיסוי כאמור, אזי תשלום 

  מימוש ההחזקות ולא ביום השלמת הפיצול. מועדיתבצע בהמס 
  

מובהר כי אם יוחלט לקדם את הפיצול, הוא יובא לאישורי האורגנים על פי דין, לרבות אישור 
ברוב מיוחד, למען הזהירות, כפי שנדרש לאישור  ההשתתפות יחידותהאסיפה הכללית של בעלי 

  עסקה חריגה אשר לבעל השליטה יש בה עניין אישי.
עוד יצוין כי במקביל לבחינת היתכנות הפיצול, ממשיכה השותפות לבחון ולקדם חלופות נוספות 

  למכירת יתרת החזקותיה בחזקות תמר ודלית.
  

בלת אישורים רגולטוריים (לרבות אישור רשות יובהר כי, השלמת הפיצול מותנית, בין היתר, בק
המסים) בישראל ובחו"ל ואישורי צדדים שלישיים, ובשלב זה טרם התבהרה היתכנות הפיצול ואין 
כל ודאות שניתן יהיה להוציאו לפועל ובאילו תנאים. עוד יובהר כי לאור האמור עשויים לחול 

  בפרטי תכנית הפיצול שינויים מהותיים.
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  )2011- א"התשע נפט רווחי מיסוי חוק :קודם( 2011-א"התשע טבע ומשאבי רווחים מיסוי חוק  .טז
  
 -  (להלן 2011-התקבל בכנסת חוק מיסוי רווחים ומשאבי טבע, התשע"א 2011אפריל  בחודש  .1

והחברה,  השותפותהחוק). יישומו של החוק מביא לשינוי בכללי המיסוי החלים על הכנסות 
הכוללים בין היתר, הנהגת היטל רווחי נפט וגז לפי מנגנון שנקבע בחוק וביטול ניכוי האזילה. 

  . 2014החוק כולל הוראות מעבר לגבי מיזמים מפיקים או כאלה שיחלו בהפקה עד שנת 
 

 כלהלן חוקה הוראות עיקרי
 

היטל רווחי נפט וגז בשיעור שיקבע כאמור להלן. שיעור ההיטל יחושב לפי מנגנון  הנהגת
פקטור, על פי היחס בין ההכנסות המצטברות נטו מהפרויקט לבין ההשקעות  Rמוצע מסוג 
 Rייגבה החל בשלב שבו יחס  20%כפי שהוגדרו בחוק. היטל מינימאלי של   המצטברות

, וכשיעלה היחס יגדל ההיטל בצורה פרוגרסיבית עד לשיעור המקסימאלי 1.5-פקטור יגיע ל
 2017משנת כן, נקבע ששיעור ההיטל כאמור, יופחת החל -. כמו2.3- עד הגעת היחס ל 50%

לפקודת מס הכנסה לגבי  126בהפרש בין שיעור מס החברות הקבוע בסעיף  0.64במכפלה של 
 2016שיעור מס החברות שנקבע החל משנת . בהתאם ל18%כל שנת מס לבין שיעור המס 

 .46.8%ואילך השיעור המקסימלי יעמוד על 
 מס חישוב לצורך כהוצאה יוכר ההיטל, היתר בין, ההיטל לענין נוספות הוראות נקבעו בנוסף
 בנפרד מאגר לכל ביחס ויוטל יחושב ההיטל; יצוא מתקני ייכללו לא ההיטל גבולות; הכנסה

)Ring Fencing ;(חייב יהיה ,המופק מהנפט כשיעור המחושב נפט זכות בעל ידי על תשלום 
 מסכום יופחת זה וסכום, שקיבל התשלום לגובה בהתאם היטל בתשלום התשלום מקבל
  .הנפט זכות בעל חב שבו היטל
  .החוק לעניין נפט מיזמי של להפרדה או לאיחוד כללים נקבעו בחוק, כן כמו

והן כוללות  2011באפריל  10בדבר הטלת היטל רווחי נפט וגז הינן בתחילה מיום  ההוראות
  . 2014בינואר  1הוראות מעבר לגביי מיזמים שהחלו בהפקה מסחרית עד ליום 

 
בהתאם לחוק, מגישה מפעילת הפרויקטים דוח מס, הכולל, בין היתר, נתונים מצטברים בדבר 

קטור, כאמור לעיל. יצויין כי, במסגרת דיוני שומות פ R - לצורך חישוב ה תקבולים והשקעות
שהתקיימו, נתגלו חילוקי דעות בין המפעיל לרשויות המס, אשר בחלקם נדונים בערכאות 

  משפטיות, בין היתר, לגבי אופן סיווגם וכימותם של מספר נתונים בדוחות שהוגשו.
  
ל פסק דינו של בית המשפט הגיש השותף הכללי בשותפות ערעור ע 2017 ,בדצמבר 31ביום   .2

המחוזי (להלן בסעיף זה: "ערעור השותפות") במסגרתו התבקש בית המשפט העליון להורות 
, באופן בו תקבע דרך קבועה, ידועה ורוחבית למיסוי 19מהי פרשנותו הראויה של סעיף 

ת, בין הכנסותיהן החייבות של שותפויות נפט, לפיה יוכלו שותפויות הנפט כולן לנהוג בוודאו
היתר, תוך ייחוס תשלום המס בין המחזיקים באופן שיוויוני אשר ימנע קיפוח מחזיקים 
החבים בשיעור נמוך משיעור המס המירבי החל על יחיד. כן התבקש בית המשפט העליון 

 19לקבוע, כדלקמן: (א) יש לייחס את תשלום המס שמשלמת שותפות נפט לפי הוראות סעיף 
כל היחידות בשותפות; (ב) בהתאם, על השותפות להנפיק למחזיקי באופן שיוויוני בין 

היחידות תעודות מס שיוויוניות, כך שהמס ששילמה השותפות, על חשבון המס שחייבים בו 
מחזיקי היחידות, יירשם בתעודת המס בסכום אחיד ליחידים ולתאגידים, ללא הבחנה ביניהם, 

ל הדרוש לו, בין אם לשם השלמת תשלום המס וכל מחזיק יוכל לעשות שימוש בתעודה זו, ככ
הנדרש ממנו, ובין אם לשם קבלת החזר מס; (ג) לחלופין, לקבוע כי החלטת בית המשפט 
המחוזי לפיה יש לייחס את המס למחזיקים באופן דיפרניציאלי תחול מכאן ולהבא בלבד, 

ויוני למחזיקים ואילו ביחס לעבר יוכלו שותפויות הנפט לייחס את המס ששולם באופן שיו
הרלוונטיים, ובהתאם הן תהיינה רשאיות להוציא תעודות מס שיוויוניות; (ד) לחילופי 

אינו מהווה חלוקה כמשמעה בחוק  19חילופין, וככל שייקבע כי תשלום המס בהתאם לסעיף 
"חוק החברות") אזי ייקבע כי גם תשלום איזון שיבוצע  - (להלן 1999 -החברות, התשנ"ט 

מחזיקים (על מנת למנוע סבסוד בין מחזיקי יחידות בשותפות בתשלום המס), אינו -םלתאגידי
מהווה חלוקה, וזאת על מנת למנוע קיפוח מחזיקים החבים בשיעור נמוך משיעור המס 

  המירבי החל על יחיד (דוגמת חברות או גופים מוסדיים). 
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  )המשך(  )2(

  
הוגש  -"ישראמקו")  -  (להלן 2ישראמקו נגב  -מאחר שגם בעניינה של שותפות נפט נוספת 

ייחוס ערעור לבית המשפט העליון על החלטה דומה של בית המשפט המחוזי בעניין אופן 
"ערעור ישראמקו"),  - המס שמשלמת השותפות על חשבון המחזיקים (להלן בסעיף זה

ולבקשת ישראמקו והשותפות, קבע בית המשפט העליון כי הערעור ידון יחד עם ערעור 
  ישראמקו. 

  
התקבל פסק דינו של בית המשפט העליון הדוחה את הערעורים כאמור  2019ביולי  28ביום 
ין בערעור"). בית המשפט העליון אימץ את פסק דינו של בית המשפט הד-"פסק - (להלן

המחוזי וקבע, בין היתר, כי הסדר שבמסגרתו תישא השותפות במלוא שיעור המס של 
, ולצד זאת או בהמשך לכך, תבצע תשלומי 19המחזיקים, יחידים כתאגידים, כמתחייב מסעיף 

כהגדרתה בדין, אלא תוצאה המתחייבת מכך מחזיקים, אינו בבחינת "חלוקה" - איזון לתאגידים
ששולמו מהרווחים תשלומים על חשבון המס. עם זאת, בית המשפט העליון הבהיר, כי אינו 

  מתיימר להמליץ או לקבוע מסמרות לגבי הטכניקה של תשלומי האיזון. 
  

-, לצד תשלומים על חשבון המס שחל על יחידים2019 -ו 2018, 2017בסמוך לתום שנות המס 
מחזיקים. יצוין כי, תשלומי האיזון -מחזיקים, ביצעה השותפות תשלומי איזון לתאגידים

אינם מהווים בהכרח איזון מלא בין התשלום  2019-2017שבוצעו כאמור, בגין שנות המס 
מחזיקים לבין התשלום הנגזר משיעור המס החל על - הנגזר משיעור המס החל על יחידים

שיהיה פער בין אומדן ההכנסה החייבת על פיו בוצעו התשלומים מחזיקים, שכן ככל -תאגידים
"הפרשי שומות"), תידרש השותפות  -  לבין השומה הסופית שתוצא לשותפות בעתיד (להלן

לשלם לרשות המסים (או לקבל ממנה כהחזר) את המס המתחייב מהפרשי השומות. יצוין כי 
ת מהו הסדר האיזון הראוי ביחס בהירו-נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, קיימת אי

 2016 -ו 2015לתשלומי מס הנובעים מהפרשי שומות, אם וככל שיהיו. הואיל ובגין שנות המס 
, 2017-2019"תקופת העבר") לא בוצעו תשלומי איזון כפי שבוצעו בגין שנות המס  -  (להלן

יישם בגין תקופת בהירות בנוגע להסדר האיזון הראוי שעל השותפות ל- קיימת במועד הדוח אי
הבהירות הקיימת בנוגע להסדרי האיזון הראויים שעל השותפות ליישם, הן - העבר. לאור אי

בגין תקופת העבר והן בגין הפרשי שומות שיתבררו רק בעתיד, בכוונת השותפות לפנות לבית 
המשפט על מנת שיכריע ויקבע כיצד על השותפות לפעול בכל אחד מהמקרים האמורים. 

זו, בכוונת השותפות להציג בפני בית המשפט מספר פתרונות אפשריים, ובכלל זאת: במסגרת 
(א) פתרון המבוסס על איזון בדרך של השבה ; (ב) פתרון לפיו לא יבוצעו תשלומי איזון 

(ג) פתרון  -מחזיקים (הן ביחס לתקופת העבר והן ביחס להפרשי שומות); ו-כלשהם לתאגידים
מחזיקים, בהתאם למספר חלופות. ביחס -י איזון לתאגידיםלפיו השותפות תבצע תשלומ

לתקופת העבר, החלופות לביצוע תשלומי איזון לתאגידים שהחזיקו ביחידות ההשתתפות 
מחזיקים -) תשלום לתאגידים1, יכללו, בין היתר: (2015-2016בתום כל אחת משנות המס 

ם בתקופת העבר, בסך כולל מחזיקי- האמורים בגובה הסכום "העודף" ששולם עבור היחידים
המחזיקים - ) תשלום בגובה הסכום שהיה משולם לתאגידים2מיליון דולר; ( 12.3 - של כ

 68.7- האמורים אילו היו מתבצעים תשלומי איזון מלאים בתקופת העבר, בסך כולל של כ
מחזיקים - ) תשלום בגישה משולבת, המביאה בחשבון כי חלק מהתאגידים3מיליון דולר; (

מחזיקים עוד כיום ביחידות. בהתייחס לפתרונות והחלופות הקיימים לגבי תקופת העבר אינם 
כמפורט לעיל, להערכת השותפות, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, קיים סיכוי של 

מחזיקים -שהשותפות תידרש לבצע בגין תקופת העבר תשלומי איזון לתאגידים 50%-יותר מ
לפחות, אולם נוכח חוסר הבהירות באשר להחלטת בית המשפט מיליון דולר  12.3בסך של 

בקשר עם תקופת העבר ונוכח חסרונותיה של כל אחת מהחלופות האמורות, ובהתחשב 
במכלול הנסיבות והשיקולים, כמו גם במורכבות המקרה, אין ביכולתה של השותפות ושל 

ות תאומץ על ידי יועציה המשפטיים להעריך את ההסתברות שכל אחת מהחלופות האמור
בית המשפט, ועל כן אין ביכולתם להעריך את ההסתברות שהשותפות תידרש לשלם סכום 

מיליון דולר,  12.3 -בהתאם, הכירה השותפות בהפרשה בסך של כמיליון דולר.  12.3העולה על 
יצויין כי סך ההפרשה במאוחד הסתכמה  אשר נזקפה כנגד יתרת הרווחים בהון השותפות.

  מליון ש"ח. 13-כלסך של 
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז   - :12 באור
  

  (המשך) )2011- א"התשע נפט רווחי מיסוי חוק :קודם( 2011-א"התשע טבע ומשאבי רווחים מיסוי חוק  .טז
  
  (המשך)  .2
  

של  שומה עצמיתהמבוסס על דוח  2016סכומם המשוער של תשלומי האיזון לגבי שנת המס  
תגלעו מחלוקות בין השותפות לבין רשות המיסים. יצוין כי, הכרעות נ אשר לגביו, השותפות

במחלוקות כאמור עשויות לשנות באופן מהותי את ההכנסה החייבת של השותפות לשנת 
  , ובהתאם את גובה תשלומי האיזון הנגזרים ממנה. 2016

  
 ההכנסה אומדן את השותפות עדכנה 2019 לשנת השותפות תוצאות בסיס על כי, יצוין עוד

 האיזון הסדר לגבי בהירות אי קיימת הדוח למועד ונכון הואיל. 2019 המס לשנת שלה החייבת
 והעדר הנושא למורכבות לב בשים, שומות להפרשי בנוגע לאמץ השותפות שעל הראוי
 איזון כתשלום לשלם השותפות על שיהיה הסכום לגבי ההסתברות את להעריך היכולת

 הוא כי שייקבע ככל, האמור האיזון תשלום שסכום בכך ובהתחשב, תאגידים למחזיקים
 השותפות ביצעה לא, המשפטיים יועציה של דעת חוות על ובהתבסס, מהותי אינו, מתחייב
 .האמור בגין כלשהי הפרשה

  
  אקספלורציה בקנדה רישיונותבהגשת מכרז להשתתפות בזכויות   .יז

  
הצעה במכרז  DKL Investments Limitedהגישה באמצעות חברה בת זרה בבעלות מלאה,  החברה

 9בקנדה. ביום  Newfoundlandלהשתתפות בזכויות ברישיונות אקספלורציה בים באזור מזרח 
נקבעו תוצאותיו של המכרז לפיהן זכתה החברה, באמצעות חברת הבת, בזכויות  2016בנובמבר, 

מטרים מפני הים  4,500- קמ"ר בעומק מטרות מוערך של כ 2,000- פני כ- תרע עלהמש 7לרישיון בבלוק 
 Navitas Petroleum Limitedמטרים). חברת הבת ניגשה למכרז ביחד עם  1,400-(עומק הים הוא כ

 Navitasמהזכויות ברישיון והיתרה תוחזק על ידי  70%כאשר החברה, באמצעות חברת הבת, תחזיק 
Petroleum Limited  השותפים). - (להלן יחד  

במכרז לבחירת ההצעה הזוכה הוא הסכום הכולל אותו מתחייב להשקיע המציע בגין  הקריטריון
דולר קנדי  מליוני 48- פעילות אקספלורציה בשטח המכרז. הצעתם של השותפים הסתכמה בסך של כ

). במסגרת המכרז 70% -דולר ארה"ב נכון למועד הדוח וחלק החברה מתוך זה  מליוני 36- לתקופה (כ
 מליוני 8-מסכום ההתחייבות על פי חלקה בזכויות הרישיון (כ 25%העמידה החברה ערבויות בסך של 

ואקספלורציה בבלוק  בסייסמיקהישקיעו כספים בעבודות הקשורות  יםדולר קנדי). ככל שהשותפ
יון, על בסיס בריש כמוגדר בפועל מההשקעות 25%לשחרור הערבות בגובה של עד  םזכאי יהיו םה

בתשלומים שנתיים בגין עבודות סביבתיות ואחרות.  יםמחויב יםשנתי. בנוסף לערבות, השותפ
הרישיון, בהתאם למכרז, יינתן לתקופה של שש שנים עם אפשרות להארכה בשלוש שנים נוספות. 

לית, והשטחים הכלולים בו יוחזרו, למעט אותם שטחים בהם תוכרז תג הרישיוןבתום התקופה יפקע 
(טרם  לרישיוןחודשים מהמועד הקובע  6תגלית או פיתוח. תוך  רישיוןככל שתוכרז, ויתקבל בגינה 

  במתכונת מקובלת. JOA),צריכים לחתום על הסכם תפעול משותף ( לרישיוןהתקבל), הצדדים 
 - אל באגן הגאולוגי י, הפוטנצNewfoundland and Labradorעל פי דוח שפרסמה ממשלת הפרובינסיה 

West Orphan  -  ,20.6-וכ נפטמיליארד חביות  25.5, עולה כדי 7, בלוק היתר ביןשבו מצוי TCF גז  של
  .בלבד הבלוק לשטח ולא כולו האגן לשטח היא ההערכה כי יובהר. In Placeטבעי, במונחי 
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז   - :12 באור
  
  איתקה חברת באמצעות הצפוני בים וגז נפט הפקת  .יח
  

איתקה פועלת בהפקת נפט וגז באיזור הים הצפוני. בבעלותה זכויות בשיעורים שונים בנכסים 
  ואחרים, בחלקם משמשת איתקה כמפעיל. Captain, אזור GSAמפיקים ולא מפיקים, בעיקר באיזור 

ותפותיה בפרוייקט רכשה איתקה את כל הזכויות במתקנים וברישיונות של ש 2018שנת  במהלך
GSA " כך שלאחר השלמת העסקה מחזיקה איתקה את מלוא הזכויות במתקן ההפקה הצףFPF-1 "

 - ו Vorlich ,Courageous רישיונות, למעט GSAובמלוא הזכויות ברישיונות פרויקט  GSAבפרוייקט 
Vorlich West  רכישת הזכויות כאמור נועדה להגדיל באופן מהותי את חלקה של איתקה בעתודות .

, ולאפשר לאיתקה שליטה מלאה וגמישות ארוכת טווח בפיתוח הנכסים GSAוההפקה של פרוייקט 
  לעיל.' ו10לפרטים נוספים ראה ביאור   .GSAהמפיקים בפרויקט 

רכישת מניות  במסגרתהים הצפוני  באיזור מניבים נכסים עשרה איתקהרכשה  2019, בשנת בנוסף
 .לעיל' ו10 באור ראה נוספים לפרטים.  CNSLשל חברת 

  
  GSA פרויקט

  
, Harrier -ו Stellaאשר בשטחם מצויים שני המאגרים המפיקים  רישיונותכולל מספר  GSA פרויקט

, אשר נכון Austen -ו Hurricane ,Vorlich ,Vorlich West ,Courageous - וכן חמישה נכסים נוספים 
, בוצעו בעבר קידוחי Vorlich West, למעט GSAלמועד הדוח אינם מפיקים. בכל נכסי הנפט בפרויקט 
  . פטרוליוםניסיון והערכה על ידי צדדים שלישיים ונתגלו מאגרי 

חלקה של . למתקן ולחברו Vorlichשדה  פיתוח את להשליםאיתקה  בכוונת 2020 שנת במהלך
 איתקהלאחר מכן תמשיך  בשנים. דולר מליוני 45-בכ מוערך האמורותפיתוח הבעלויות  איתקה

   לחבר את יתר המאגרים שבבעלותה למתקן ההפקה הצף.
  

 יםלבעל GSAמההכנסות ממכירת נפט וגז מפרויקט  3.34%משלמת תמלוגים בשעור של  איתקה
  .הרשיון של מקוריים

  
  Capain רואז
 

קמ"ר ומכיל  85-משתרע על שטח של כ, הCaptainהוא  CNSLשנרכש במסגרת עסקת הנכס העיקרי 
  ). Captainשדה  -  ) וגז טבעי (להלןheavy oilנפט כבד (
לתוכנית הפיתוח של השדה  OGA - את אישור ה  Captain, קיבלו השותפים בשדה2018בנובמבר 

  .EOR - Enhanced Oil Recovery -ה הפיתוח בשיטתהמתייחסת לפעולות 
  

בארות נוספות,  שבעתכנית הפיתוח תיושם בשני שלבים והיא כוללת בעיקרה, התחייבות לקידוח 
ההשבה של הנפט. נכון למועד אישור  יכולתאת  הגבירוהזרקה של פולימרים לשדה על מנת ל

בארות הפקה  של ם, הושלם שלב א' לתוכנית הפיתוח, אשר כלל חמישה קידוחיהדוחות הכספיים
ההשקעות הצפויות להמשך פיתוח השדה  .של השדה Aהזרקת  פולימרים באזור ל מתקנים נישוכן 

בשנים  השכבות התחתונות של המאגר השונים ופיתוחבאזורים  EOR-ה יישום שיטתוהרחבה של 
  מליוני דולר. 540-הבאות נאמדת בכ

  
  נוסף מידע

  
 תהמשמש .Total E&P North Sea UK Ltd , הודיעה חברת2020, במרס 16ביום לאחר תאריך המאזן, 

כי במהלך כמפעיל בנכס הנפט איזבלה הנמצא בשטח מדף היבשת של בריטניה באזור הים הצפוני, 
לחץ גבוה  קידוח ניסיון נתגלו סימני פטרוליום בשכבות המטרה בקידוח. המפעיל מסר כי עקב

 הציוד הקיים. כפי שנמסרוטמפרטורה גבוהה בשלב זה לא ניתן לבצע מבחני הפקה באמצעות 
לאיתקה, בכוונת המפעיל לבחון חלופות שונות לביצוע מבחני הפקה בנכס הנפט במועד מאוחר 

יצוין כי על פי תנאי העסקאות שערכה איתקה בקשר לנכס הנפט, איתקה לא נושאת בתשלום  .יותר
 ).10%- בנכס הנפט (כ בגין חלקה
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  (המשך) של נפט וגזהשקעות בחיפושים והפקה    - :12 באור

  
  (המשך) הפקת נפט וגז בים הצפוני באמצעות חברת איתקה  .יח

 
   איתקהשל  העתודותנתוני 

 
   כמויות נתוני

 
 לניהול המערכת לכללי בהתאם הוכן ואשרעבור איתקה, NSAI ידי חברת - פי דוח שנערך על- על

 הגז ונוזליהגז הטבעי, , הנפטעתודות ( 2019בדצמבר,  31ליום  נכון), SPE-PRMS( פטרוליום משאבי
  :להלן כמפורט הן, האחרים בנכסיםהנפט הכלולים  שבנכסי

 
  איתקה עתודות

  נפט  עתודות קטגוריית
  טבעי  גז

)Natural Gas(  נוזלי ) גזNGL(  
   BOE"כ סה

)Net MBOE(* ( 

  

  איתקהשל  חלקה
)Net Mbbl(  

  איתקהשל  חלקה
)Net MMcf(  

  איתקהשל  חלקה
)Net Mbbl(  

  איתקהשל  חלקה
)Net MBOE(  

          
 1P"כ עתודות מוכחות סה

(Proved Reserves) 
86,617  230,555  7,587  133,954  

          
  2P"כ עתודות מסוג סה

(Proved+Probable 
Reserves) 

137,835  332,403  11,130  206,276  

  

  ערך חביות נפט.- אלפי שווה  (*)

  
 איתקה של בזכויות מותנים משאביםהו נוזלי הגז, הטבעי הגז עתודות בדבר"ל הנ ההערכות
ההערכות הנ"ל הינם בגדר הערכות . מבוססות, בין היתר על מידע גיאולוגי, גיאופיסי ואחרבמאגרים 

הנפט,  כמויות בגין ההערכות. וודאות כל קיימת לא לגביהם אשר, NSAIוהשערות מקצועיות של 
, היתר בין"ל, הנ וההשערות מההערכות שונות להיות עשויות, בפועל שיופקו ונוזלי הגז הטבעי הגז

/או ו בשוק וביקוש היצע מתנאי/או ו רגולטורים משינויים ואו וטכניים תפעוליים מתנאים כתוצאה
 מידע שיצטבר ככל להתעדכן עשויות"ל הנ וההשערות ההערכות. המאגרים של בפועל מהביצועים

  .טבעי וגז נפט של והפקה חיפושים של בפרויקטים הקשורים גורמים של ממכלול כתוצאה/או ו נוסף
  

הים הצפוני  באיזורנכסי נפט וגז  של ערך לירידת הפרשה הקבוצה כללה 2019, בדצמבר 31 ליום
 כאמור הערך ירידת"ח). ש מליוני 688 -דולר (כ מליוני 199-של כ בסך ) GSA נכסי עם בקשר(בעיקר 
 כשווי נקבע ההשבה בר סכום .גזהו הנפט מחירי לגבי תחזיותוב רזרבותב מירידה, היתר בין, נבעה
על ידי מעריך שווי  בניכוי עלויות מכירה. השווי ההוגן כאמור חושב ,מזומנים מניבה יחידה של הוגן

נפט וגז בניכוי  ממכירתלנבוע  םיהצפוי יםיבהתבסס על תזרימי המזומנים העתיד חיצוני בלתי תלוי,
עלויות מכירה ובהתחשב בהנחות שמשתתף שוק סביר משתמש בהן לקביעת השווי ההוגן. תזרימי 

כאמור  ההוגן השוויששימשו לחישוב  ההנחות. 9%בשיעור היוון לאחר מס של  הוונוהמזומנים 
 ."וני"נכסי נפט וגז בים הצפ ידתזהות לאלו ששימשו בבחינת ירידת ערך מוניטין המיוחס ליח

  ).3ב'(14, ראה באור נוספיםלפרטים 
  

 ,לאחר תאריך המאזן לעיל, ב'1כאמור בבאור במדרג השווי ההוגן.  3שווי מסווגת לרמה ההערכת 
חלה ירידה משמעותית במחירי הנפט והגז בעולם. לפיכך ולאור ההשפעה המהותית שיש למחירים 

ביצעה הקבוצה ניתוח רגישות לגבי נכסי  ,שווים ההוגן של נכסי הגז והנפט בים הצפוניאלו על 
 20%-ממוצעת של כ דהיבהתאם לניתוח הרגישות יר. גז המיוחס לפעילותה בים הצפוניההנפט ו
תוביל לירידת  2019בדצמבר,  31הנפט והגז ביחס למחירים ששימשו בהערכת השווי ליום  במחירי

רמטרים כגון שינוי אפשרי בשיעורי צוין כי שאר הפימליוני דולר.  600- ערך, נטו ממס בסך של כ
ההיוון וחסכון בעלויות הקפיטליות והתפעוליות לא הובאו בחשבון בבחינה זו, כמו גם גידול בשווי 

  עסקאות הגידור. 
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז   - :12 באור
  
  מקסיקו מפרץ במימי וגז נפט והפקת פיתוח חיפושי  .יט
  

 - , חברה בת זרה בבעלות מלאה של החברה (להלן Delek GOMהתקשרה  ,2018 ,בינואר 8 ביום  .1
ההסכם או הסכם רכישת הזכויות)  -הרוכשת) בהסכם לרכישת זכויות נפט וגז (להלן בדוח זה 

, GulfSlope ,Texas South - להלן( .Texas South Energy, Inc -ו .GulfSlope Energy, Incעם 
 למסחר רשומות שמניותיהן ציבוריות חברות הינן המעבירותהמעבירות).  -בהתאמה, וביחד 

 ).OTC"ב (בארה
זיכיונות פדראליים לחיפוש, פיתוח והפקת נפט וגז במימי  12הנפט נשוא ההסכם הינם  נכסי

 - מטרים עומק מים) (להלן  150- מפרץ מקסיקו, ארה"ב, המצויים במים רדודים (פחות מ
פרוספקטים עיקריים  9נכסי הנפט). בשטח נכסי הנפט אותרו על ידי המעבירות  - יונות והזיכ

 עמוקות לשכבות פרוספקטים 7הפרוספקטים), מתוכם  - לביצוע קידוחי אקספלורציה (להלן 
. הרוכשת התחייבה בהסכם ("מעל למלח") רדודות לשכבות פרוספקטים 2- ו ("מתחת למלח")

נכסי  - (להלן  Canoe" -" וTauוחים הראשונים בפרוספקטים "מעלות שני הקיד 90%לממן 
מהזכויות בנכסי השלב הראשון אשר בשטחם יבוצעו  75% -השלב הראשון), בתמורה ל

מליוני דולר ובנוסף תהיה לרוכשת אופציה לרכישת זכויות  50הקידוחים, בסך שלא יעלה על 
חברה תעמיד לרוכשת הלוואת . הבהסכם שנקבע כפיביתרת הפרוספקטים בהתאם למנגנון 

  . העצמיים מקורותיה מתוךבעלים לצורך מימון עלות שני הקידוחים האמורים 
 המפעיל) חתמה על ההסכם עם חברת -המשמשת כמפעיל הקידוחים (להלן  GulfSlope חברת

Rowan Companies  על החכרת אסדת הקידוחRalph Coffman  אסדת הקידוח) לביצוע  - (להלן
  שני קידוחי האקספלורציה. 

  
 Canoe לשכבות רדודות קידוח האקספלורציה בפרוספקט הסתיים, 2018 אוגוסטבחודש   .2

 נמצאו, מהקידוח המידע של ראשוני ניתוח על בהתבסס. שבמפרץ מקסיקו VR-378בבלוק 
   ).Discovery( ממצא על הודעה מפעילה ידי על נמסרה לא כי ,יודגש. נפט עם חול שכבות

  
הקיים לצורך הערכה  הסייסמיהקידוח ביחד עם המידע  מימצאילבחון את  ממשיךהמפעיל   

 מידעהמעם זאת, . לפיתוחו הכלכלית הכדאיות ובחינת הפרוספקט פיתוחשל פוטנציאל 
שנמסר לקבוצה עד כה על ידי המפעיל, בקשר עם תוצאות הבחינה האמורה עולה כי  הנוסף

צפויה ירידה משמעותית בהערכת כמות בהתאם להערכה פנימית שבוצעה על ידי המפעיל, 
הפחיתה הקבוצה את  2018 . לאור זאת, בשנתים בנכס הנפט ביחס להערכה הקודמתהמשאב

מליוני  40-מליוני דולר ארה"ב (כ 11- כ כמו לסך של, אשר הסתסך העלויות שהושקעו בקידוח
  ש"ח).

  
 2018חודש ספטמבר  בתחילתהגיעה  Canoeסיומו של קידוח האקספלורציה בפרוספקט  עם  .3

-SSברישיון  Tau לשכבות עמוקות בפרוספקט האקספלורציהאסדת הקידוח לאתר קידוח 
המפעיל, במהלך עבודות  בהתאם להודעתמקסיקו והחלה בפעולות קדיחה.  שבמפרץ 351

מהעתקים בשכבות  , בין היתר,הקידוח לעבר שכבת המלח, נתקל המפעיל בקשיים שנבעו
 יםמשמעותי יםלעיכובוגרמו הסלע, דבר אשר הצריך שינויים במבנה ותכנית הקידוח, 

 -  להלן( .GulfSlope Energy Inc בהתאם למידע שנמסר לחברה מהמפעיל .בהתקדמותו
רגל כאשר  15,254הגיע לעומק סופי של  Tauקידוח האקספלורציה לפרוספקט ), המפעיל

 רגל 29,857הקידוח המקורי תוכנן לבדוק המצאות של הידרוקרבונים בשכבות עד לעומק 
הקידוח לא חדר שכבות נושאות  ) הסמוך).Mahogany(שמחלקן מופק נפט בשדה מהוגני (

י הידרוקרבונים. לא נמסרה על ידי המפעיל הידרוקרבונים ברי הפקה, אך כן נמצאו סימנ
  ).Discovery( הודעה על ממצא
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12באור 
  
  (המשך) מקסיקו מפרץ במימי וגז נפט והפקת פיתוח חיפושי  .יט

  
  (המשך)  .3

    
ההתחייבויות החוזיות של לאור התנאים הגיאומכניים המורכבים שנתגלו בקידוח ולאור 

לאטום ולנטוש את הקידוח,  2019 מאי בחודשלמפעיל אחר, המפעיל המליץ  אסדת הקידוח
לפי המפעיל, המידע שנאסף במהלך  באופן שיאפשר כניסה מחדש לתוכו בשלב מאוחר יותר.

הקידוח מאשש את המודלים הגיאולוגים, הגיאופיזיים וההנדסיים שלו, ומחזק את עמדת 
והמפעיל  הקבוצה .המפעיל לגבי הפוטנציאל בשכבות העמוקות שטרם נקדחו בפרוספקט

אפשרויות שונות הקשורות בביצוע פעולות נוספות בעתיד בשטח הקידוח המשיכו לבחון 
עלות ב הקבוצה של חלקה .וובחינת השכבות העמוקות יותר של הפרוספקט, אשר טרם נקדח

 (לאחר תקבולי  דולרמיליון  72- כבסך של  תכמההסהקידוח עד לאטימה הזמנית כאמור 
 ביטוחי כיסוי לקיום מהמבטחים אישור התקבל 2019 נובמבר בחודש. )ביטוח שהתקבלו

 לתנאי בהתאם). לעיל(כאמור  רגל 15,245 של בעומק הקידוח הופסק בגינו אשר לארוע
 הדרושות עלויות וכן בבאר בשליטה הקשורות מסוימות עלויות ישלמו המבטחים הפוליסה

 באשר הבהירות ואי שנוצרו הוודאויות אי לאור .האמור לעומק עד הקידוח את להמשיך בכדי
) החליטה הנהלת הקבוצה, בשלב המאזן תאריך לאחר אף(שהתחזקו  הקידוח המשך לתוכנית

 בהתחשב"ח) שמליוני  182- (כ דולר מליוני 53 - ך של כסב הערך לירידת הפרשהזה, לכלול 
  .להתקבל צפויים שעוד הביטוח בתקבולי

  
לפיו תעניק דלק  GulfSlopeעם חברת בהסכם  GOM, התקשרה דלק 2019 ,פברוארב 11ביום   .4

GOM ל-GulfSlope 6 של לתקופה תהיה הההלווא. מליוני דולר 11-עד כ בסכום של הלוואה 
. על פי GulfSlope באמצעות שעבודים על נכסיותובטח  5%ריבית בשיעור של תישא  ,חודשים

מתוך תמורה ממכירת מניות או מתוך החזר  ותתידרש להחזיר את ההלווא GulfSlopeההסכם, 
 12תינתן אופציה, לתקופה של  GOMבנוסף לדלק כלשהו מחברות ביטוח או ספקים. 

סנט  4.2, במחיר של ושניתנ ותגובה ההלוואעד בהיקף כספי  GulfSlopeמניות  חודשים, לרכוש
  למניה.

  
. GulfSlope - מליוני דולר ארה"ב ל 10-סך של כ GOMהזרימה דלק  2019בתחילת חודש מרס 

את האופציה לרכישת המניות כנגד קיזוז מלוא החוב ולאור  GOMבד בבד, מימשה דלק 
 GulfSlope-(ההשקעה ב GulfSlopeמהון המניות של  22%-בכ GOMהאמור מחזיקה דלק 

מליון  1-סך של כ GOMהזרימה דלק  2019בחודש אפריל . המאזני)מטופלת לפי שיטת השווי 
בהסכם עם  GOMדלק , התקשרה 2019דולר נוספים על חשבון ההלוואה. בחודש אוקטובר 

GulfSlope  המגיעים לקבוצה מליוני דולר  1.6-חלק נוסף מסכומי הביטוח בסך של כלפיו
 24.46% - בשיעור של כ GOMדלק קה , כך שלאחר ההנפקה מחזיGulfSlopeהומרו למניות של 

   .GulfSlopeמהון מניות 
  

 TAUלאור אי הוודאיות באשר להמשך תוכנית הקידוח של פרויקט  2019בדצמבר,  31ליום 
את  GOMדלק ), הפחיתה GulfSlopeלעיל (שהינו הנכס העיקרי של חברת  3כאמור בסעיף 

בגין ההשקעה זו  2019במלואה. סך ההפסד שנרשם בשנת  GulfSlopeיתרת השקעתה בחברת 
מליוני דולר) אשר נכלל במסגרת סעיף חלק הקבוצה ברווחי  13-מליוני ש"ח (כ 43- הסתכם בכ

  (הפסדי) חברות כלולות תפעוליות, נטו.
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  רכוש קבוע  -: 13באור 
  

  ההרכב והתנועה  א.
  

  2019לשנת 

  

 מבנים, קרקע  
 ושיפורים
  במושכר

,מתקנים, מכונות  
 וציוד רכב כלי

  משרדי

, משאבות  
 וציוד מיכלים

  בתחנות

  

  "כסה

  "חשמליוני     

                  עלות
  4,091    1,026    1,561    1,504    2019בינואר,  1יתרה ליום 

  103    29    74    -    תוספות במשך השנה 
  )3(    -    )3(    -    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  39    2    37    -    איחוד ל כניסה

  )43(    )16(    )8(    )19(    גריעות במשך השנה

  4,187    1,041    1,661    1,485    2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

                  פחת שנצבר
  1,791    721    523    547    2019בינואר,  1יתרה ליום 

  179    42    108    29    תוספות במשך השנה
  )1(    -    )1(    -    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  )32(    )15(    )6(    )11(    גריעות במשך השנה

  1,937    748    624    565    2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

  2,250    293    1,037    920    9201בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום 

  121    13    55    53    )1(, נטו ךת ערוליריד ותהפרש -בניכוי 

  2,129    280    982    867    9201בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 

  
  2018לשנת 

  

 מבנים, קרקע  
 ושיפורים
  במושכר

,מתקנים, מכונות  
 וציוד רכב כלי

  משרדי

, משאבות  
 וציוד מיכלים

  בתחנות

  

  "כסה

  "חשמליוני     

                  עלות
  4,468    1,030    1,921    1,517    2018בינואר,  1יתרה ליום 

  146    12    85    49    תוספות במשך השנה 
  3    -    -    3    מנדל"ן להשקעההעברה 

  )46(    -    -    )46(    העברה לנדל"ן להשקעה
  )440(    -    )433(    )7(    *) יציאה מאיחוד

  )40(    )16(    )12(    )12(    גריעות במשך השנה

  4,091    1,026    1,561    1,504    2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

                  פחת שנצבר
  1,960    693    740    527    2018בינואר,  1יתרה ליום 

  150    43    77    30    תוספות במשך השנה
  )291(    -    )286(    )5(    *) יציאה מאיחוד

  )28(    )15(    )8(    )5(    גריעות במשך השנה

  1,791    721    523    547    2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

  2,300    305    1,038    957    2018בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום 

  121    13    55    53    )1(, נטו ךת ערוליריד ותהפרש -בניכוי 

  2,179    292    983    904    2018בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 

  
  ).'גי(10 באורבאשר למכירת ההשקעה במניות גדות, ראה   *)
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  (המשך) רכוש קבוע  -: 13באור 
  

  (המשך) ההרכב והתנועה  א.
  

(שנרשמו בעיקרן  2019בדצמבר,  31ת לירידת ערך הרכוש הקבוע ליום והמצטבר ותההפרש  )1(
הפרשה לירידת ערך מתקן לדחיסת גז ותחנות תדלוק בדלק ל ותבשנים קודמות) מתייחס

ורק) והפרשה לירידת ערך תחנת כוח לייצור חשמל (באזור ש ח"שמליוני  66- כישראל בסך של 
  . ח"שמליוני  55-כבסך של 

  
 ביוםאחת.  מזומניםישראל בוחנת ירידת ערך בגין מרבית תחנות התדלוק כיחידה מניבת  דלק  )2(

לפיה יקטן מרווח  האנרגיה במשרד המחירים ועדת החלטת פורסמה, 2018 ,באפריל 30
"מ). מע כולל(לא  לליטר אגורות 4.7-ב עצמי בשירות 95לליטר בנזין  המפוקחהשיווק 
 1"מ), עלייה של מע(כולל  אגורות 21 על תעמוד 95 בנזין לליטר מלא שירות בעד התוספת

לעיל וכן לאור ירידה אפשרית  כאמור השיווק במרווח הירידה לאור(כולל מע"מ).  ותאגור
 דלקבצריכת הדלקים העתידית (על רקע כניסתם של רכבים "חסכוניים"/חשמליים) בחנה 

את הצורך בירידת ערך תחנות התדלוק והגיעה למסקנה ששווי השימוש של תחנות  ישראל
 של ההשבה בר סכום אתשוב  ישראל דלקבחנה  2019עולה על ערכם בספרים. בתום שנת 

 החוזר בהון גם בהתחשב"ח (וזאת ש מליוני 1,009 -כ הינו בספרים ערכן אשר, התדלוק תחנות
 תוך תלוי בלתי חיצוני שווי מעריך ידי על נקבע ההשבה בר סכום). תחנות לאותן המתייחס
 2026 שנת עד המכירות במחזור הגידול כי והנחה 11% -כ של) מס(לפני  ניכיון בשיעור שימוש
קיטון בשיעור שנתי  2041-2027בשנים  לשנה בממוצע ולאחר מכן 1.3% - כ של בשיעור יהיה

בר ההשבה עלה על הערך בספרים . בהתאם להערכה האמורה הסכום 3.8% - ממוצע של כ
  ולפיכך לא נדרשת הפרשה לירידת ערך.

  
את סכום  שובדלק שורק)  - (להלן  מ"בע שורק דלק.פי.פי. אייבחנה  2019בדצמבר,  31 ליום  )3(

 סכום בחינת לצורך. מליוני ש"ח 700-שערכה בספרים מסתכם בכ הכחבר ההשבה של תחנת 
 אמד אשר תלוי בלתי חיצוני שווי מעריך עם שורק דלק התקשרה הכח תחנת של ההשבה בר
 ההשבה בר סכום בקביעתעתידיים.  מזומנים תזרימי היוון בשיטת ההשבה בר סכום את

  :הבאים הפרמטרים בחשבון הובאו
 

 ).הזכיון(מועד תום  2037 לשנת עד חשמל ממכירת הכנסות אומדן -
 בטורבינות תקופתיות טיפול עלויות גם הכוללות ומשתנות קבועות הוצאות תחזית -

 ועלויות הולכה קבועות לרשת החשמל. התחנה
 .7.3%-כ לפני מס נכיוןה שיעור -
-   

  דלק שורק. בספרי תחנת הכח של המופחתת מהעלות מהותית שונות לא הבחינה תוצאות   
    

  .25לגבי שעבודים, ראה באור   ב.
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  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים   -: 14באור 
  

  ההרכב:  א.
  

  מוניטין  

 זכויות
, שיווק
  ,מותגים
 זכיונות
 ותיקי
  סה"כ  לקוחות

  "חשמליוני   
        

  1,492  6  1,486  8201, בינואר 1יתרה ליום 
        

  )25(  )1(  )24(  שהוכרה במהלך השנה(ירידת ערך) הפחתה 
  )65(  -  )65(  גריעה

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
  82  -  82  פעילויות חוץ  
        

  1,484  5  1,479  2018 בדצמבר, 31יתרה ליום 
        

  )1(  )1(  -  הפחתה שהוכרה במהלך השנה
  2,840  3  2,837  (*) חברות שאוחדו לראשונה

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
  )142(  -  )142(  פעילויות חוץ  
        

  4,181  7  4,174  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
  

  ז'.10באור ראה   (*)
  

  ירידת ערך מוניטין  ב.
  

  מגזרי הפעילות, כדלקמן:להמוניטין  הלצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין הוקצ
  

  בדצמבר 31
2019  2018  

  מליוני ש"ח
      

  320  322  )1פעילות דלקים בישראל (
  493  455  )2פעילות חיפושי הפקת נפט וגז בישראל וסביבתה (

  666  3,397  סה"כ)3( באיזור הים הצפוני נפט וגזפעילות חיפושי הפקת 

  1,479  4,174  סה"כ
  

לפעילות אחסון בעיקר  מיוחסתבפעילות זו  מוניטיןה יתרת, 2019בדצמבר,  31ליום  נכון  )1(
 31מליוני ש"ח. דלק ישראל בחנה ליום  308-של כ בסך המסתכמתוניפוק הדלקים בישראל 

יחידה מניבת המזומנים המיוחסת השל (שווי שימוש) הסכום בר ההשבה  את 2019בדצמבר, 
-כלפעילות האחסון והניפוק וכוללת את המוניטין כאמור ואשר ערכה הכולל בספרים הינו 

על ידי מעריך שווי  שווי השימוש כאמור נקבע). והון חוזר מליוני ש"ח (לרבות רכוש קבוע 600
של פעילות האחסון והניפוק, עלה על ערכה בספרים  ושווי השימושחיצוני בלתי תלוי. מאחר 

  של היחידה, הכוללת את המוניטין, לא נדרשה ירידת ערך של המוניטין בגין פעילות זו.
  

  :הבאות המפתח בהנחות ישראל דלק השתמשה השימוש שווי בקביעת
  

  ).7%- כ מס(לאחר  8.5%- בכ נאמד מס לפני הנכיון שיעור  -
  .1%-כ של שנתית צמיחה בחשבון הובאה המזומנים תזרימי בתחזית  -
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  (המשך) מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים   -: 14באור 
  

  (המשך) ירידת ערך מוניטין  ב.
  

 31מסתכם ליום בישראל וסביבתה  וגז המיוחס לפעילות חיפושי והפקת נפט מוניטיןה  )2(  
. המוניטין )"חש מליוני 493 - 2018בדצמבר,  31ש"ח ( מליוני 455-כ של לסך 2019בדצמבר, 

והעליה לשליטה בשותפות אבנר  2011נוצר אגב רכישת מניות כהן פיתוח בחודש דצמבר 
(שהינו לכל הפחות שווי השוק של החברות  הפעילות של המימוש שווי חיפושי נפט.

לא נדרשת הפרשה  ,הפנקסני ולפיכך ערכה עלמשמעותית  עולה והשותפות בתחום זה)
  .לירידת ערך של המוניטין האמור

  
לאחר ההפרשה  זור הים הצפונייהמיוחס לפעילות חיפושי והפקת נפט וגז בא המוניטין    )3(

מליוני ש"ח)  666-מליוני דולר (כ 178-לסך של כ 2018בדצמבר,  31ליום  מסתכםלירידת ערך 
עיקר סכום "ח). ש מליוני 3,397- דולר (כ מליוני 983-כשל סך ל 2019בדצמבר,  31ליום ו

 גם(ראה  2019במהלך שנת  CNSLשל המוניטין נוצר אגב רכישת פעילות נפט וגז בים הצפוני 
 בלתי חיצוני שווי מעריך באמצעות ,בחנה החברה 2019, בדצמבר 31 ליום). לעיל 'ו10 באור
נפט וגז באיזור פיתוח והפקת סכום בר ההשבה של יחידה מניבה מזומנים "נכסי את  ,תלוי

בכללותו, לרבות בקשר עם נכסיה ההיסטוריים של  הים הצפוני" אליה מיוחס המוניטין
הים  של ההשקעה בפעילות הפקת נפט וגז באיזור סכום בר ההשבה. החברה הבת איתקה

 2019בדצמבר,  31יחידה בניכוי עלויות מכירה והוא נאמד ליום הנקבע כשווי הוגן של הצפוני 
 תזרימי היוון בשיטת השווי מעריך השתמש שוויה בקביעת .דולר מליוני 1,919 -בסך שלכ
 ברנט מסוג נפט ומחירי 9% של מס אחרי ניכיון שיעור של בחשבון הבאה תוך מזומנים
 מחירעד ל ומגיעים 2021 בשנת לחביתדולר  63-כ, 2020 בשנת לחבית דולר 61-כ של עתידיים

יתרת ההשקעה באיתקה  הסתכמהלמועד ההערכה,  בסמוך. 2024 בשנת לחביתדולר  73 של
   .המוניטיןשל לירידת ערך לא נדרשת הפרשה ולפיכך  דולרמליוני  1,547-בסך של כ

  
עלולה להיות השלכה במחירי הנפט והגז הטבעי, לירידות החדות שחלו לאחר תאריך המאזן   )4(

יתרות המוניטין המיוחסות לפעילות חיפושי גז ונפט בישראל ובאזור הים מהותית לרעה על 
  הצפוני. 

  
  

  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים  -: 15באור 
  

  ההרכב:  א.
  

שיעור 
  בדצמבר 31  הריבית
  2018  2019  )1השנתית (

  ש"חמליוני   %

  1,127  1,131  3.3  ללא הצמדהבמטבע ישראלי 
    

  1,124  1,998  חלויות שוטפות של אגרות חוב 
  355  1,877  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 

3,875  1,479  

5,006  2,606  
  
מרבית ההלוואות נושאות ריבית בשיעור משתנה. השיעור המוצג הינו ממוצע משוקלל ליום   )1(

  .2019בדצמבר,  31
  
   ג'.1ובאור  ג'18לגבי דרישות לעמידה באמות מידה פיננסיות, ראה באור   ב.
  
  .25לגבי בטחונות, ראה באור   ג.
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  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  -: 16באור 
  

  בדצמבר 31
2019  2018  

  מליוני ש"ח
   - בעיקר חשבונות פתוחים 

  960  1,128  (בעיקר דולר) במטבע חוץ או צמודים לו

  233  118  במטבע ישראלי

1,246  1,193  
  
  

  .ימים 33- כ הינוימי אשראי ספקים  ממוצעהחובות לספקים אינם נושאים ריבית. 
  
  

  ויתרות זכותזכאים   -: 17אור ב
  

  בדצמבר 31
2019  2018  

  מליוני ש"ח
      

  221  246  מוסדות
  502  345  והוצאות לשלם מלקוחות מקדמותהכנסות מראש, 

  48  63  משכורות ונלוות 
  6  -  התחייבות בגין תשלום מבוסס מניות

  20  12  צדדים קשורים
  492  430  בגין עסקאות משותפות בתחום הגז והנפט  זכאים

  161  230  ריבית לשלם
  53  46  דיבידנד לשלם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

  30  67  אחרים 

1,439  1,533  
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  אחריםמהלוואות מתאגידים בנקאיים ו   -: 18באור 
  

  ההרכב והתנאים:  א.
  

  בדצמבר 31  שיעור הריבית
  2018  2019  )*השנתית 

  ש"חמליוני   %
  הלוואות מבנקים:

  7,437  11,676  5.8  **) בדולר של ארה"ב או בהצמדה אליו
  -  193  4.0  באירו 

  183  126  3.0   צמודות למדד המחירים לצרכן
  1,442  1,973  3.2  ללא הצמדה

      

13,968  9,062  

  )355(  )1,877(  חלויות שוטפות -בניכוי 

12,091  8,707  
  

. השיעור המוצג הינו ממוצע משוקלל ליום משתנהמרבית ההלוואות נושאות ריבית בשיעור   )*
   .2019בדצמבר,  31

 
  להלן. 4ראה סעיף ג'  *)*

  
  מועדי הפרעון:  ב.
  

  בדצמבר 31
2019  

  מליוני ש"ח

  1,877  חלויות שוטפות - שנה ראשונה
  7,610  שנה שניה

  1,775  שנה שלישית
  1,139  שנה רביעית
  1,161  שנה חמישית
  406  שנה שישית 

13,968  
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  (המשך) אחריםמהלוואות מתאגידים בנקאיים ו   -: 18באור 
  
   - פרטים נוספים  ג.

  
 מיליארד 2-כ של בסך מתאגידים בנקאיים בישראל ובחו"לוהלוואות מסגרות אשראי  בגין  .1

לעמוד בהתניות וחברות מטה שלה  החברה והתחייב) 2019בדצמבר,  31 ליום"ח (נכון ש
וחוב נטו לשווי נכסים ועמידה ברמות דרוג  מסוימות לרבות יחס שווי בטוחות לחובפיננסיות 
 .הנדרשים ביחסים וחברות המטה החברה תועומד 2019בדצמבר,  31. נכון ליום מסוימות

לאחר תאריך המאזן, בהמשך להרעה במצבן הפיננסי של החברה וחברות הקבוצה חלו ארעו 
  ג'. 1הפרה או כאלה העשוייים להיחשב כארועי הפרה ביחס להלוואות הנ"ל, ראה באור 

  
ן ליום מסוימות שיתרת מאוחדותומאחרים שנטלו חברות  בנקאיים מתאגידיםבגין הלוואות   .2

אמות ב לעמודחברות מאוחדות  אותןח התחייבו מיליארד ש" 15-הינה כ 2019בדצמבר,  31
בקשר לסכום ההון שלהן, ליחס אשראי לסך המאזן, יחס של ההון לסך  לרבותמידה פיננסיות 

 2019בדצמבר,  31 ליום. ויחסים תפעוליים מסוימים יחס כיסוי חוב ,המאזן ולחוב פיננסי
  .שנקבעו המידה באמות המוחזקות תהחברו עומדות

ת, ונוספים אודות התניות פיננסיות ותפעוליות בקשר עם מסגרת מבוססת עתוד לפרטים  
RBL בדלק בנקאיים מתאגידים התחייבויותנוספים אודות  לפרטיםו 'ו10, ראה באור 

  .לעילי' 12 באור ראה, קידוחים
  
  .25, ראה באור לגבי בטחונות נוספים  ד.

  
  

   אחרות ואגרות חוב להמרה אגרות חוב  -: 19באור 
  

  :(שאינן ניתנות להמרה) ההרכב של אגרות החוב  א.
  

שיעור 
  ריבית
 משוקלל
  ליום

  בדצמבר 31  בדצמבר 31
2019  2019  2018  

  מליוני ש"ח  %

  אגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן
  2,489  1,780  5.1  שהונפקו על ידי החברה
        אגרות חוב ללא הצמדה 
  3,667  3,692  4.3  שהונפקו על ידי החברה

שהונפקו על ידי  בדולר או בהצמדה לואגרות חוב 
  5,051  6,347  6.0  מאוחדות ושותפויות חברות

11,819  11,207  

  )715(  )1,998(  חלויות שוטפות -בניכוי 

9,821  10,492  
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  (המשך) ואגרות חוב להמרהאחרות  אגרות חוב  -: 19באור 
  
  :הינם כדלקמןשל אגרות החוב מועדי הפרעון לאחר תאריך המאזן   .ב
  

  בדצמבר 31
2019  

  מליוני ש"ח
    

  1,998  שנה ראשונה (חלויות שוטפות)
  2,268  שנה שניה

  1,057  שנה שלישית
  1,884  שנה רביעית
  2,470  שנה חמישית

  2,142  שנה שישית ואילך
11,819  

  
  :הניתנות להמרהוהתחייבות ההרכב של אגרות חוב   .ג
  

  שיעור ריבית
  ליום משוקלל

  בדצמבר 31  בדצמבר 31
2019  2019  2018  

  מליוני ש"ח  %
  -  171  8.3  להלן)ז' (בדולר) (ראה סעיף  המירה התחייבות

  689  694  2.8  (ללא הצמדה) להמרה במניות החברהאגרות חוב 

865  689  
  
  :הינם כדלקמןשל אגרות החוב הניתנות להמרה מועדי הפרעון לאחר תאריך המאזן   .ד
  

  בדצמבר 31
2019  

  מליוני ש"ח
    

  -  שנה ראשונה (חלויות שוטפות)
  -  שנה שניה

  694  שנה שלישית
  -  שנה רביעית

  171  שנה חמישית

865 
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   (המשך) אחרות ואגרות חוב להמרה אגרות חוב  -: 19באור 
  
  נוסף מידע  .ה

  
ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ל"ד)  ש"ח 520,700,000קה החברה יהנפ 2018בחודש פברואר   .1

. אגרות החוב יפרעו בשמונה תשלומים לא שווים: בתום שנת ש"ח מליוני 515-בתמורה לכ
ובתום  ש"ח מליוני 65- כ 2026עד  2023, בתום השנים ש"ח מליוני 39-סך של כ 2021-ו 2020

הריבית  4.48%. אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור של ש"ח מליוני 91-כ 2027-2028השנים 
  .2028ועד  2018בדצמבר של כל אחת מהשנים  31ביוני וביום  30תשולם פעמיים בשנה, ביום 

  
 למניות להמרה ניתנות היו אשר"ב, ל סדרה חוב אגרות את החברה פרעה 2019 ביולי 18 ביום  .2

  .לפרמיה נזקפו"ח ש מליוני 7-כ של בסך המרה אופציית בגין התקבולים האמור לאור. החברה
  
השונים נקבעו עילות או תנאים המקנים לבעלי אגרות החוב את הזכות  חוב אגרות יבשטר  .3

להעמיד את אגרות החוב לפרעון מיידי ובכללם בקרות אירוע המהווה פגיעה מהותית או 
בעסקי החברה וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות מהותית הרעה שחלה 

החוב במועדן. בפרט יצוין כי ביחס לאגרות חוב סדרות ל"א ול"ג אשר ההתחייבות בגינן ליום 
אשר יתרתן  מיליארד ש"ח וביחס לאגרות חוב סדרה ל"ד 4-, מסתכמת בכ2019בדצמבר  31

המקנים נקבעו, בין היתר, התנאים הבאים, מליוני ש"ח  521- במועד זה הסתכמה בסך של כ
  לבעלי אגרות החוב את הזכות להעמדת החוב לפרעון מיידי:

  
"ח שמליוני  2,400של החברה יפחת מסך של  במידה וההון העצמיעצמי מינימלי:  הון  )1(

 המבוקרים המאוחדים הכספייםפי דוחותיה -עלמליוני ש"ח)  2,600(סדרה ל"ד סך של 
  .עוקבים רבעונים שני במשך החברה של, העניין פיל, הסקוריםאו 

 מסך 20% של משיעור יפחת החברה של העצמי ההוןבמידה והון עצמי לסך מאזן:  יחס  )2(
, העניין לפי, הסקורים או המבוקרים(סולו)  הנפרדים הכספיים דוחותיה פי על המאזן
  . במשך שני רבעונים עוקבים החברה של

יעודכן דירוג אגרות החוב על ידי החברה המדרגת ו במידה -הורדת דירוג אגרות החוב    )3(
) של -BBBשל אגרות החוב כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של (

), או דירוג מקביל לו על ידי חברה מדרגת אחרת, ככל שתבוא במקום S&Pמעלות (
 ימי עסקים.  21החברה המדרגת הקיימת, במשך תקופה העולה על 

  
חוב של החברה (לרבות מספר חובות במצטבר ו במידה - )cross default( תצולב הפרה  )4(

י גופים בנקאיים ובלבד שאלו הועמדו לפירעון מיידי בד בבד או בסמוך אחד לשני) כלפ
חוב מהותי),  - (להלן  ש"ח מיליוני 150 -בסכום שלא יפחת מ יםפיננסי ותו/או מוסד

הועמד לפירעון מיידי , ובלבד שהדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה 
יום מיום ההעמדה לפרעון מיידי. בנוסף, במידה  30לא פרעה את החוב המהותי תוך 

אחרת אשר הונפקה על ידי החברה והרשומה למסחר בבורסה וסדרת אגרות חוב 
תועמד לפירעון מיידי על ידי הנאמן לאותה סדרה ו/או על פי אישור אסיפת מחזיקי 

 3אגרות החוב מאותה סדרה, ובלבד שהדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה תוך 
 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הנאמן על העמדה לפרעון מיידי. 

  
  י שליטה בחברה כהגדרתם בשטרי הנאמנות.יאירועי שינו  )5(

  
. בקשר עם התפתחויות שלאחר עומדת החברה בכל ההתניות הנ"ל 2019בדצמבר,  31ליום 

  .ג'1 תאריך המאזן ראה באור
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   (המשך) אחרות ואגרות חוב להמרה אגרות חוב  -: 19באור 
  
  נוסף מידע  .ה

  
  :הבאים התנאים, בנוסף, נקבעו"ד ול"ג ל"א, לאגרות חוב סדרות  בשטרי .4

  
החברה תהא רשאית לבצע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות ובלבד שהתקיימו התנאים   .1

 החברה לחוק החברות; (ב) 302הינה חלוקה מותרת לפי סעיף  החלוקההבאים: (א) 
אינה מפרה את ההתניות הפיננסיות המפורטות בשטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה 

מליוני  2,600- העצמי של החברה לא יפחת מ ההון) גטרם החלוקה ועקב החלוקה; ( ')דל
 עילה מתקיימת לאבעקבות החלוקה; (ד)  מליוני ש"ח)  2,800 של סך"ד ל(סדרה  ש"ח

 אין, החלוקה אישור למועד נכון; (ה) מיידי לפירעון') לד(סדרה  החוב אגרות להעמדת
  . הנאמנות שטר תנאי של מהותית הפרה

  
בעקבות  .1%בשיעור מצטבר של עד  דרוגה תוהורד בעקבות ריביתה שיעור תוהעלא  .2

ג', שיעור הריבית 1הורדות הדרוג של אגרות החוב לאחר תאריך המאזן כמפורט בבאור 
  .1%השנתי ביחס לסדרות האמורות עלה בשיעור של 

  
 705 - מסתכמת בכ 2019 ,בדצמבר 31לגבי אגרות חוב סדרה לג' אשר יתרתן ליום  בנוסף  .3

המרה כפויה של ל זכות לחברה קיימתמליוני ש"ח נקבעו תנאים אשר בהתקיימותם   
  אגרות החוב.    

  
  ')לג(סדרה  חוב אגרות של המרה תנאי  . ו

  
, בדצמבר 31עד ליום להמרה למניות החברה תהיה קיימת לבעלי אגרות החוב בכל יום מסחר  הזכות
 של חתא למניה רגילה  להמרה ניתנות החוב אגרות של.נ. ע"ח ש 1,298.82318 כל בו באופן 2021

  .דיבידנד תווחלוק זכויות בהנפקת השתתפות, הטבה מניות חלוקת עקב התאמותבכפוף ל החברה
  
  המירה התחייבות  ז.
  

ביחד עם החברה על הסכם הקצאה עם מוסד פיננסי מטעמה DKL חתמה  2019בדצמבר,  18ביום   
עם מנגנון המרה  DKL-מיליון דולר ארה"ב ב 50שקע סך של הולפיו  ),המשקיע - (להלן   BPשל

 יתקהא ) שלIPO(  במקרה של הנפקה ראשונה לציבורשל חברה המונפקת אוטומטית למניות רגילות 
 של בשיעורההשקעה נושאת קופון  מיליארד דולר ארה"ב. 2.5או חברה קשורה שלה, לפי שווי של 

 כולל ההסכם. החמישית בשנה 12%-ו הרביעית בשנה 10%, הראשונות השנים שלושב לשנה 6.5%
במידה . כאמור מנגנון התאמה ביחס לשווי ההנפקה הראשונה לציבורו מינימלית תשואהטחת הב

) למשקיע תהיה הזכות לדרוש שנים 3 עד(וההנפקה לציבור לא תתרחש בפרק הזמן המוגדר בהסכם 
לדרוש את פרעון הסכום  הזכות תהיה למשקיע, בנוסף. בגינה והתשואה ההשקעה סכום פרעון את

 לחברהובמקרים אלו  ,והפרה צולבת של הפרה םאירועימכירה של איתקה או ב כאמור במקרה של
 החברה או של תאגידים המוחזקים על ידה שללהמיר את סכום ההשקעה למניות סחירות הזכות 

חלק  בגין למשקיע ערבות העניקה. בנוסף, החברה ולמגבלות שנקבעו בהסכם בהתאם למנגנון
לאור האמור, סכום ההשקעה מוצג  .בקשר עם הסכם ההקצאה כאמור DKL מהתחייבויותיה של

כהון. למען הזהירות, בדוחות הכספיים של הקבוצה מוצג הסכום האמור  DKLהכספיים של  בדוחות
  כהתחייבות המירה.

  
   .' לעילי12 באורראה דולריות בדלק קידוחים אגרות חוב  לגבי  .ח
  
  .25 באור ראה בטחונות לעניין  .ט
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  מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  
  גורמי סיכון פיננסיים  א.

  
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק (סיכון מטבע חוץ, 

סיכון ריבית וסיכון מחיר), סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול סיכון מדד מחירים לצרכן, 
הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות 
על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות 

  מסוימות לסיכונים.
  

  סיכון שער חליפין  .1
  

 אירו ,ארה"ב הקבוצה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים, כגון דולר
סיכון שער חליפין נובע מעסקאות מסחריות עתידיות  .לירה שטרלינג ומטבעות נוספים

שהוכרו הנקובים במטבע  והתחייבויות נכסיםוכן בגין (לרבות רכישת סחורות במטבע חוץ), 
  . של החברות השונותץ שאינו מטבע הפעילות חו

  
נסיים נגזרים כגון עסקאות נחברות הקבוצה מתקשרות לעיתים בעסקאות במכשירים פי

  בשערי החליפין. לשינוייםשנועדו להגן על החשיפה  ואופציותאקדמה 
  

  : להלן כמפורט פתוחות התקשרויות תומאוחדולחברות לחברה  2019, בדצמבר 31 ליום
  

  עסקאות אקדמה:
  

  "ח.ש מליוני 621-לכ בתמורה דולר מליוני 179 לרכישת  -
  .חש" מליוני 3.5- לכ בתמורה דולר מליוני 1 למכירת  -
  .דולר מליוני 14.9-לכ"ט בתמורה ליש מליוני 12 לרכישת  -

  
עיקר עסקאות הפורוורד בליש"ט יועדו כהגנה שאינה מוכרת חשבונאית כנגד יתרות כספיות 

 חשבונאית כהגנה יועדו הדולריות הפורוורד עסקאות עיקר והתקשרויות עתידיות בליש"ט.
- השווי ההוגן של העסקאות הנ"ל משקף נכס של כ .הדלקים מספקי דולרי מלאי רכישות כנגד

  מליוני ש"ח. 16
  
 השפעה על הרווח (הפסד)  
 2019 2018 

 
עלייה של 

5% 
ירידה של 

5% 
עלייה של 

5% 
ירידה של 

5% 
 מליוני ש"חגורם סיכון

    
 25 )25( 15 )15(שער חליפין דולר/שקל
  -  -  6  )6(  שער חליפין אירו/שקל
  -  -  10  )10(  שער חליפין דולר/אירו

  
  סיכון מדד המחירים לצרכן  .2
  

ואגרות חוב שהונפקו אשר צמודות לשינויים  ואחרים לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים
  במדד המחירים לצרכן בישראל. 

  
 2%מליוני ש"ח וירידה של  38תגרום להפסד של  2%עלייה במדד המחירים לצרכן בשיעור של 

  מליוני ש"ח). 54 - 2018בדצמבר,  31תגרום לרווח בסכום זהה (ליום 
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  
  (המשך) גורמי סיכון פיננסיים  א.

  
  סיכון אשראי  .3

  
הקבוצה מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר ולזמן ארוך ומכשירים פיננסיים 

  אחרים במוסדות פיננסיים שונים בארץ ובחו"ל מהדרג הגבוה ביותר. 
  

מצומצם של הכנסות הקבוצה מורכבת ממספר רב של לקוחות. יתרת הלקוחות כוללת מספר 
לקוחות אשר להם בדרך כלל יתרת חוב משמעותית. בגין מרבית יתרות הלקוחות וההלוואות 

יצויין כי, בתחום הפקת הנפט והגז בארץ  שהועמדו כאמור לא הועמדו לקבוצה בטחונות.
ובחו"ל קיימת חשיפה ללקוחות עיקריים אם כי סיכון האשראי בגין לקוחות אלה מוערך על 

החברות  חברות המאוחדות, בין היתר, על בסיס נסיון העבר, כסיכון נמוך.ידי הנהלות ה
המאוחדות עוקבות באופן שוטף אחר חובות הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות והשותפות 

המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת החברות המאוחדות, את  הפרשות לחובות מסופקים
  ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.

  
  סיכון נזילות  .4

  
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי 

  התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים:
  

  2019בדצמבר,  31ליום 
  

  שנה עד  
 3 עד משנה

  שנים
 שנים 3- מ
  שנים 5 עד

 5 מעל
  "כסה  שנים

  ש"ח מליוני  
            

  1,149  -  -  -  1,149  אשראי זמן קצר
  הלוואות מתאגידים 

  15,964  534  2,574  10,425  2,431  בנקאיים לזמן ארוך  
  התחייבויות לספקים 

  1,246  -  -  -  1,246  ולנותני שירותים  
  806  -  -  -  806  זכאים 
  237  -  -  35  202  נגזרים

  1,121  473  196  274  178  התחייבות בגין חכירה
  14,314  1,102  6,200  4,350  2,662  אגרות חוב

והתחייבות חוב  אגרות
  998  -  211  756  31   להמרההניתנות 

  התחייבויות אחרות לזמן
  416  -  101  214  101  ארוך  

  8,806  16,054  9,282  2,109  36,251  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  
  (המשך) גורמי סיכון פיננסיים  א.

  
  (המשך) סיכון נזילות  .4

  
  2018בדצמבר,  31ליום 

  

  שנה עד  
 3 עד משנה

  שנים
 שנים 3- מ
  שנים 5 עד

 5 מעל
  "כסה  שנים

  "חש מליוני  
            

  1,127  -  -  -  1,127  אשראי זמן קצר
  הלוואות מתאגידים 

  11,058  590  1,407  8,163  898  בנקאיים לזמן ארוך  
  התחייבויות לספקים 

  1,193  -  -  -  1,193  ולנותני שירותים  
  1,013  -  -  -  1,013  זכאים 

  13,474  3,233  3,642  5,419  1,180  אגרות חוב
  חוב הניתנות  אגרות

  1,191  -  714  40  437  החברה למניות להמרה  
  התחייבויות אחרות לזמן

  547  64  210  266  7  ארוך  

  5,855  13,888  5,973  3,887  29,603  

            
המצב הכספי של באשר להתפרצות משבר הקורונה לאחר תאריך המאזן והשפעתו על 

  .1החברה, ראה באור 
  

  סיכון ריבית  .5
  

חשופה  ,לחברה ולחברות המוחזקות הלוואות שקליות בריבית בשיעור משתנה ולפיכך
קבוצה נטלו הלוואות בשיעור הלשינויים בריבית הבנקאית בישראל. חלק מחברות  הקבוצה

הן חשופות  ,ולפיכך(בעיקר דולר ארה"ב ואירו) ריבית המשתנה בהתאם לריביות בחו"ל 
  . ריביות אלולשינויים בשיעורי 

להלן השפעה על הרווח לפני מס בעקבות שינויים אפשריים בשיעורי ריבית שוק לגבי 
  מכשירים פיננסיים נושאים ריבית משתנה:

  
 השפעה על הרווח (הפסד)  
 2019 2018 

 
עלייה של 

0.5% 
ירידה של 

0.5% 
עלייה של 

0.5% 
ירידה של 

0.5% 
 מליוני ש"חגורם סיכון

    
 36 )36( 40 )37(ריבית דולרית

  27  )3(  13  )13(  שקלית ריבית
  9  16  1  )1(  ריבית אירו

  
חברה מאוחדת התקשרה בחוזה החלפת ריבית  Libor-על מנת להגן על תנודתיות בריבית ה

על  Libor- מליוני דולר המקבעת את ריבית ה 300בקשר עם הלוואה לזמן ארוך בסך של 
  . העיסקה אינה מטופלת כהגנה חשבונאית.2.86%

  
במהלך שנת  דלק קידוחים הביצעדלק קידוחים, במסגרת מדיניות ניהול הסיכונים של  בנוסף,

בריבית הליבור  הסיכון של שינויהמגדרות את  IRSעסקאות גידור תזרים מזומנים מסוג  2019
, בעיקר בגין ההלוואה שנלקחה על ידי דלק קידוחים לצורך מיליון דולר 743.9 -בהיקף של כ

  מימון חלקה בפרויקט לוויתן. העסקה מטופלת כגידור חשבונאי.
  

    



  קבוצת דלק בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

- 158 -  

  
  

  (המשך) פיננסייםמכשירים   -: 20באור 
  
  (המשך) גורמי סיכון פיננסיים  א.

  
  (המשך) סיכון ריבית  .5

  
להלן ניתוח רגישות שווי התמורה המותנית בקבוצה בקשר עם מכירת הזכויות בחזקות כריש 

  :לעיל לשינויים בשיעור ההיוון 'ז12 באורותנין כאמור ב
 
  היוון בריבית מהשינוי) הפסד( רווח  

  מליוני ש"ח  

  1.5%  0.5%  0.5%-  1.5%-  

  2019  
          

  בקשר עם מכירת סכומים לקבל 
  115  36  )35(  )98(  נכסי גז ונפט   
          

         
  

  סיכון מחיר  .6
  

  סיכון בקשר עם מחירי הסחורות  (א)
  

איתקה חשופה לשינוים במחירי הנפט והגז בגין המכירות העתידיות שלה. על מנת 
) SWAP-ו PUTבעיקר מסוג גידור (עסקאות איתקה מבצעת לגדר את החשיפה האמורה 

שלה. להלן פירוט בדבר  העתידית מהתפוקה לחלקביחס  והגזהנפט  מחיריעל 
  : 2019בדצמבר,  31העסקאות הפתוחות ליום 

  
  הנפט מחיר על עסקאות   -

  
  

  תקופה 

  היקף

  )נפט חביות(אלפי 

  ממוצע מימוש מחיר

  )לחבית($ 

Swap  61  8,779  2022 דצמבר עד 2020 ינואר  

Put  65  13,456  2021 דצמבר עד 2020 ינואר  
  

 הגז מחיר על עסקאות  -
 

  

  תקופה

  היקף

 -חום יחידות(אלפי 

ktherms)(   

  ממוצע מימוש מחיר

  )חום ליחידת(פני 

Swap   51  299,015  2022 יוני עד 2020ינואר  

Put  53  264,990  2021 דצמבר עד 2020ינואר  

       

  
 128-בכ (בערכים הלא מהוונים) עסקאות הגידור האמורות מסתכמתעלות רכישת 

   והיא תפרע על פני תקופת העסקאות (פרמיה נדחית) כמפורט להלן:מיליוני דולר 
  

תקופת עסקאות 
  הגנה

  מליוני
  דולר

    
  74  2020שנת 
  54  2021שנת 

  128  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  
  (המשך) פיננסייםגורמי סיכון   א.

  
  (מחר) סיכון מחיר  .6

  
  (המשך) סיכון בקשר עם מחירי הסחורות  (א)

 
הסתכם שווין  2019בדצמבר,  31העסקאות האמורות מטופלות כגידור חשבונאי. ליום 

   .מליוני ש"ח 170-כ שלשל עסקאות הגידור האמורות לנכס בסך  , נטוההוגן
  

  למועד אישור הדוחות הכספיים: להלן פירוט בדבר העסקאות הפתוחות בסמוך
  

  הנפט מחיר על עסקאות   -
  

  

  תקופה 

  היקף

  )נפט חביות(אלפי 

  ממוצע מימוש מחיר

  )לחבית($ 

Swap  דצמבר עד 2020 רבעון שני 

2022  
11,096  47  

Put  דצמבר עד 2020 רבעון שני 

2022  
7,338  62  

  
 הגז מחיר על עסקאות  -

  

  תקופה

  היקף

 -חום יחידות(אלפי 

ktherms)(   

  ממוצע מימוש מחיר

  )חום ליחידת(פני 

Swap  49  283,100  2022 יוני עד 2020 רבעון שני  

Put 
 דצמבר עד 2020 רבעון שני

2022  
208,075  51  

  
 73-בכ (בערכים הלא מהוונים) עלות רכישת עסקאות הגידור האמורות מסתכמת

   נדחית) כמפורט להלן:והיא תפרע על פני תקופת העסקאות (פרמיה מיליוני דולר 
  

תקופת עסקאות 
  הגנה

  מליוני
  דולר

    
מרבעון שני עד 

  2020דצמבר 
50  

  23  2021שנת 
  73  

  
  בנוסף הקבוצה התקשרה בעסקאות על מחיר הנפט כלהלן:

  
  מליוני דולר. 39- כ יות נפט בתמורה לסך שלבאלפי ח 715לרכישת  Callאופציות   -
  דולר.מליוני  50- כ אלפי חביות נפט בתמורה לסך של 725למכירת  Callאופציות   -

  
שווי הוגן של  2019בדצמבר,  31כהגנה חשבונאית. ליום  ועסקאות אלה לא יועד

מליוני ש"ח. מרבית העסקאות נפרעו  19-עסקאות אלה מסתכם בהתחייבות של כ
  לאחר תאריך המאזן.
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  
  (המשך) סיכון פיננסייםגורמי   א.

  
  (מחר) סיכון מחיר  .6

  
  (המשך) סיכון בקשר עם מחירי הסחורות  (א)

 
להלן ניתוח רגישות שווי התמורה המותנית בקבוצה בקשר עם מכירת הזכויות 

 לעיל לשינויים במחיר הגז הטבעי. 'ז12בחזקות כריש ותנין כאמור בבאור 
  

  במחיר הגז מהשינוי) הפסד( רווח  

  מליוני ש"ח  

  

 1עליה של 
 -דולר ל

Mmbtu  

עליה של 
 -דולר ל 0.5

Mmbtu 

ירידה של 
 -דולר ל 0.5

Mmbtu  

 1ירידה של 
 -דולר ל

Mmbtu  

  2019בדצמבר,  31ליום   
          

  בקשר עם מכירת סכומים לקבל 
  )153(  )80(  69  147  נכסי גז ונפט   
          

  
  פיננסיותמחיר שוק של השקעות סיכון בקשר עם   (ב)
  

לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך, מניות ואגרות 
ונכסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כנכסים פיננסיים חוב, המסווגים 

פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן מכשירים פיננסיים נוספים, אשר 
לסיכון בגין שינוי בשווי ההוגן הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בגינן הקבוצה חשופה 

  בבורסה.
  

להלן מוצגת השפעה של שינויים אפשריים במחירי שוק של ניירות ערך על רווח לפני 
  .)בישראל למעט חברות ביטוח מאוחדות - 2018- במס ועל ההון (

  
 רווח כולל אחרהשפעה על השפעה על הרווח (הפסד) 

2019 2019 
עלייה של 

במחיר 10%
ירידה של 

במחיר 10%
עלייה של 

 במחיר 10%
10%ירידה של 
 במחיר

 מליוני ש"חגורם סיכון
   

 )19( 19 )71(71מחיר ניירות ערך
  

 רווח כולל אחרהשפעה על השפעה על הרווח (הפסד) 
2018 2018 

עלייה של 
במחיר 10%

ירידה של 
במחיר 10%

עלייה של 
 במחיר 10%

10%ירידה של 
 במחיר

 מליוני ש"חגורם סיכון
   

 )2( 2 )58(58מחיר ניירות ערך
  
אשר להתפרצות משבר הקורונה לאחר תאריך המאזן והשפעתו על המצב הכספי של ב   ג)

  .1החברה, ראה באור 
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  
  (המשך) גורמי סיכון פיננסיים  א.

  
  בחישוב מבחני רגישות הנחות עבודה עיקריות  .7

  
השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים 

  אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.
  

להשפיע על תוצאות החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי 
הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או 
השינוי בהון (לפני מס), עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו 
נכון לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות 

פעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר ה
  המשתנים קבועים.

  
בהלוואות בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית. בהלוואות בריבית 

  משתנה, מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשתנה בריבית.
ות סחירות שלגביהן קיים מחיר שוק מצוטט (מחיר בורסה) התבססו על מבחני הסיכון להשקע

  שינויים אפשריים במחירי שוק אלה. 
  

  .B&Sמבחני רגישות לאופציות נעשו ברובם על בסיס מודל 
  
  שווי הוגן  .ב
  

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, 
  פי שווים ההוגן:-ות הכספיים, שלא עלהמוצגים בדוח

  
 שווי הוגן יתרה 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 20192018 2019 2018 
 מליוני ש"ח 

   התחייבויות פיננסיות
    

 8,945 14,232 14,0869,126הלוואות לזמן ארוך 
 12,540 12,801 12,75812,388אגרות חוב

    
 21,485 27,033 26,84421,514 סה"כ

  
במדרג השווי ההוגן. השווי ההוגן של מרבית  3מדידת השווי ההוגן של ההלוואות מסווגת לרמה 

  במדרג השווי ההוגן. 1אגרות החוב מסווג לרמה 
  

היתרה בדוחות הכספיים של יתרת המכשירים הפיננסיים כגון: מזומנים ושווי מזומנים, השקעות 
לזמן קצר, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, הלוואות שניתנו לזמן ארוך, אשראי מתאגידים בנקאיים 
ואחרים, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן 

  שלהם.
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  
 מדרג שווי הוגןסיווג מכשירים פיננסיים לפי   .ג

  
  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

  
 3רמה  2רמה   1רמה  
 מליוני ש"ח 

   9201בדצמבר,  31
    

   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
          

 -  -  711  מניות
 140  -  -הלוואת מוכר לרוכשי הפניקס

 -  372  23  נגזרים פיננסיים
 1,015  41  -  בקשר עם מכירת נכסי גז ונפטלקבל תמלוגים 

  -   293   -  הלוואה בקשר עם מכירת חזקות כריש ותנין
 -  -  171  כספית קרן
        

       אחר כולל רווח דרך הוגן בשוויפיננסיים  נכסים
       

 -  -  246  מניות
 -  -  4אגרות חוב 

  
  

  פיננסיות הנמדדות בשווי הוגןהתחייבויות 
  
 3רמה  2רמה  1רמה  
 מליוני ש"ח 

   2019בדצמבר,  31
    

 41 - - תמורה מותנית
 - 237 -נגזרים פיננסיים 

  
 כולל רווח דרך הוגן בשוויהתחייבויות פיננסיות 

        אחר
        

  19  -    עסקאות גידור תזרים מזומנים
  
  
 3רמה  2רמה   1רמה  
 מליוני ש"ח 

     2018בדצמבר,  31
    

   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
          

 -  80  68  מניות
 -  -  298 אגרות חוב

 -  136  10  נגזרים פיננסיים
 790  102  -  תמלוגים לקבל בקשר עם מכירת נכסי גז ונפט

  -   343   -  בקשר עם מכירת חזקות כריש ותניןהלוואה 
 -  -  105  סל קרנות

 19  -  96  ניםבמו פקדונות
        

       אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי נכסים
       
 -  -  24אגרות חוב 
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  
 (המשך) הוגןסיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי   .ג

  
  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן

  
 3רמה  2רמה  1רמה  
 מליוני ש"ח 

   2018בדצמבר,  31
    

 82 - - תמורה מותנית
    

  
  לא היו העברות בין רמות מדרג השווי ההוגן השונות. 2019שנת במהלך 

 
  במדרג השווי ההוגן. 2לרמה  3הועבר מרמה  מליוני ש"ח 302-כ סך של 2018במהלך שנת 

  
  

  נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים  -: 21באור 
  

  הטבות לאחר סיום העסקה
  

לשלם פיצויים  הפועלות בישראל דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את חברות הקבוצה
לחוק  14לעובד בעת פיטורין או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרות לפי סעיף 

כמתואר להלן. התחייבות חברות הקבוצה בשל  חוק פיצויי פיטורין) -(להלן  1963-התשכ"ג פיצויי פיטורין
ה בשל הטבות לעובדים מתבצע כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות חברות הקבוצ

  על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.
  

ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הטבה 
  מוגדרת או כתוכנית הפקדה מפורטת כמפורט להלן.

  
  מוגדרתתוכניות הפקדה 

  
חוק פיצויי  - (להלן  1963- לחוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג 14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 

פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות -פיטורין) על
לעיל, הפקדות אלו וכן הפקדות בגין  אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור

  תגמולים מהוות תוכניות הפקדה מוגדרת.
  

  תוכנית הטבה מוגדרת
  

הקבוצה מפעילה תוכנית הטבות מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי החוק 
ד מעביד זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או דרישתם. ההתחייבות בשל סיום יחסי עוב

  מחושבת לפי שיטה אקטוארית.
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  חכירות  -: 22באור 
  

, אשר רכביםו מתקן הפקה צף, )תדלוק תחנות מבנים (בעיקר חכירה הכוללים חכירות של הסכמילקבוצה 
   חברות הקבוצה.משמשים לצורך קיום הפעילות השוטפת של 

  
 הם רכבים מכונות של החכירות הסכמישנים,  15 -ל 3לתקופה הנעה בין  הינם מבנים שלהחכירות  הסכמי
 שנים. 2.5-ואילו הסכם לחכירת מתקן הפקה צף הינו לתקופה של כ שנים 3 עד של לתקופה

כוללים אופציות הארכה ו/או ביטול וכן תשלומי חכירה  הקבוצהמהסכמי החכירה שבהן התקשרה  חלק
  משתנים.

  
 חכירה עסקאות בדבר פירוט  .1

  

  

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

2019  

 ש"ח מליוני  
   

 34  ת חכירהיוהוצאות ריבית בגין התחייבו
 16  הוצאות בגין תשלומי חכירה משתנים
 169  סך תזרים מזומנים שלילי עבור חכירות

 
  משתנים חכירה דמי  .2

  
חכירה המשתנים חלק מחוזי החכירה של התחנות דלק המשמשות את החברה כוללים תשלומי 

בהתאם לקצב המכירות הנובע מהתחנה הספציפית. מטרת החברה בביצוע התקשרויות חכירה 
הכוללות תשלומי חכירה משתנים הינה לבצע הקבלה בין העלויות הנובעות מחכירת התחנה לבין 
הכנסות הנובעות מפעילות התחנה ובאמצעות הקבלה זו להפחית את העלויות הקבועות הנובעות 

  עלת התחנה.מהפ
  

 וביטול הארכה אופציות  .3
  

הסכמי חכירה הכוללים הן אופציות הארכה והן אופציות ביטול. אופציות אלה מקנות  לדלק ישראל
 דלק ישראל .הגמישות בניהול עסקאות החכירה והתאמה לצרכים העסקיים של לדלק ישראל

  ציות הארכה וביטול ימומשו.מפעילה שיקול דעת משמעותי בבחינה האם ודאי באופן סביר כי אופ
יתרה מזאת, תקופות החכירה שהינן תחת אופציית ביטול החכירה נכללו כחלק מתקופת החכירה 

  כאשר ודאי באופן סביר כי אופציות אלה לא ימומשו.
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  חכירות  -: 22באור 
  

  גילויים בדבר נכסי זכות שימוש  .4

 
  סה"כ  נכסי נפט וגז   כלי רכב   מקרקעין   

  מליוני ש"ח   
              
              

              עלות
              

(יישום  2019בינואר,  1יתרה ליום 
  992   -   9   983    )לראשונה

              
              תוספות במשך השנה:

 בגין שימוש זכות לנכסי תוספות
  16   -   2   14   בתקופה חדשות חכירות
 בגין שימוש זכות לנכסי עדכונים

  3   -   -   3   למדד הצמדות
 בגין שימוש זכות לנכסי עדכונים
  4   -   -   4   החכירה בתנאי שינויים

גריעות מנכסי זכות שימוש בגין 
  )9(      )1(   )8(   חכירות שהופסקו בתקופה

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
  )1(   )1(   -   -   חוץ פעילויות של כספיים

  46   46   -   -   חברה שאוחדה לראשונה 
              

  1,051   45   10   996   2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
              

              נצברשפחת 
              

     -   -   -   2019בינואר,  1יתרה ליום 
              

  150   -   6   144   והפחתות פחת
  )9(   -   )1(   )8( שימוש זכות מנכסי גריעות

              
  141   -   5   137   2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

              
, בדצמבר 31 ליום מופחתת עלות יתרת

2019   860   5   45   910  
  

 ג'.24באור ראה -של התחייבות לחכירה  פרעוןמועדי   .5
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  הפרשות והתחייבויות אחרות  -: 23באור 
  

  בדצמבר 31
2019  2018  

  מליוני ש"ח

  26  32  )1התחייבות לתיקון מפגעים סביבתיים (
  1,364  4,754  )2(  סילוק נכסים ליבות יעלויות בגין מחו

  409  396  )3זכאים בגין השקעה בנכסי גז ונפט (
  102  -  התחייבות בגין חכירה מימונית 

  105  152  אחרות

      
5,333  2,006  

  
מייצגת את אומדן הנהלות חברות הקבוצה לגבי התחייבויות בגין  2019בדצמבר,  31ליום  היתרה  )1(

 זיהומים עם ובקשר בישראל תדלוק תחנות במספר שהתגלו זיהומים עם בקשראיכות הסביבה 
  .גלילות פי במתקני אפשריים

  
 CNSLמרכישת פעילות נובע  2019הגידול בשנת  .'יח2בקשר עם נכסי הפקה של נפט וגז, ראה באור   )2(

ושיעור  4%-שיעור ההיוון השנתי בחישוב ההתחייבות הנ"ל הינו כ ).'ו10(ראה באור  ידי איתקהעל 
מליוני דולר בגין יתרת  273.8-ההתחייבות לסילוק נכסים כוללת סך של כ .2%- כ הינוהאינפלציה 

, אשר איתקה נטלה על עצמה במסגרת רכישת Strathspey -ו  Heatherההתחייבות לסילוק שדות 
CNSL  לעיל). כחלק מתנאי הסכם הרכישה, עלויות שינבעו לאיתקה במסגרת  10(ראה באור

ההתחייבות כאמור ובמסגרת הסכמי תמריצים לסילוק נכסים, נטו ממס, יוחזרו במלואן על 
. לאור האמור כללה הקבוצה במסגרת חייבים אחרים לזמן ארוך את יתרת החוב  Chevronידי

  .Chevronהמתייחס של 
  

  הלן תנועה בעלויות בגין מחוייבות סילוק נכסים:ל
  

  בדצמבר 31
2019  2018  

  מליוני ש"ח

  1,015  1,364  בינואר 1יתרה ליום 
  -  3,313  כניסה לאיחוד

  250  98  תוספות
  46  82  השפעת חלוף הזמן

  23  104  השפעת עדכון שיעור ההיוון
  )37(  -  גריעה

  )16(  )31(  ביטול הפרשה

  83  )176(  הפרשי תרגום

      

  1,364  4,754  בדצמבר 31יתרה ליום 
  
עד  2021אשר תשולם בשנים נדחית (בחלקה מותנית) הנוכחי של תמורה  משקף בעיקר את ערכה  )3(

  .'ו10, ראה באור 2023
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  התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות  -: 24באור 
  
  התחייבויות תלויות  א.

  
מסויימות הוגשו תביעות תלויות בסכומים משמעותיים לרבות בקשות  חברות מוחזקותהחברה ונגד 

. העלויות העשויות לנבוע מתביעות אלו, מופרשות להגיע למיליארדי ש"ח ותלתביעות ייצוגיות העלול
בדוחות הכספיים של החברה או של חברות הקבוצה הרלוונטיות, לפי העניין, רק אם "יותר סביר מאשר 

) שתיווצר חבות הנובעת מאירועי העבר, וסכום החבות ניתן 50%רות עולה על לא" (דהיינו, ההסתב
לכימות או להערכה באופן מהימן. סכומי ההפרשות שבוצעו מבוססים על ההערכה של חברות הקבוצה 
הרלוונטיות בדבר מידת הסיכון בכל אחת מהתביעות (למעט חלק מן התביעות שבשל השלב המקדמי 

ן להעריך את סיכויי ההצלחה בהן). הערכותיהן של חברות הקבוצה הרלוונטיות של הטיפול בהן לא נית
בדבר הסיכון מתבססות הן על חוות דעת של יועציהן המשפטיים והן על האומדן של חברות הקבוצה 

כתוצאה מהליכי הרלבנטיות בדבר הסכומים של הסדרי הפשרה הסבירים שחברות אלה צפויות לשאת 
  פשרה.

  
(תביעות שהיו פתוחות כנגד חברות  נגד חברות הקבוצה שעומדותתביעות המהותיות להלן פירוט ה

הקבוצה ואשר נסגרו עד למועד אישור הדוחות הכספיים ללא השפעה מהותית לא נכללו בתאור 
  :שלהלן)

  
  
  תביעות תלויות כנגד דלק ישראל  .1
  

משמעותיים  כנגד דלק ישראל וחברות מוחזקות שלה הוגשו תביעות תלויות בסכומים
העלולים להגיע לכדי מאות מליוני ש"ח אשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב זה את 
תוצאותיהן ולפיכך לא נכללה בגינן הפרשה בדוחות הכספיים. להלן יפורטו תביעות מהותיות 

  :מתוך כלל התביעות אשר נכון למועד פרסום הדוח תלויות ועומדות כנגד דלק ישראל
  

התקבלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברה מאוחדת של  2018נובמבר בחודש   )1(
מליוני ש"ח שעניינה הפרת חוק הפקדון על מיכלי משקה  55.1-דלק ישראל על סך של כ

  .1999-התשנ"ט
  

  התובעים הגישו הסדר פשרה עם חברות הדלק המפעילות את רשת סד"ש.
  

פט המחוזי, במסגרתו הורה בית המשפט    התקיים דיון בבית המש 2019באפריל,  3ביום 
 2019ביולי,  9ביום   לצדדים לנהל בינהם מו"מ בניסיון לסיום התיק ללא צורך בניהולו.

  התקיימה פגישת מו"מ עם הצדדים והוצעה הצעה לסיום התיק.
  

, הוסכם כי תוגש בקשת הסתלקות על2020בפברואר,  3במסגרת דיון שהתקיים ביום   
  יצוגית.ידי התובעת הי  

  
להערכת הנהלת דלק ישראל, בהסתמך בין היתר על חוות דעתם של יועציה 
המשפטיים, ככל והתיק יסתיים בפשרה אזי לסכום הפשרה לא תהיה השפעה מהותית 

  על החברה.
  
התקבלה במשרדי דלק ישראל בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך  2018בחודש נובמבר   )2(

בעת, דלק ישראל הפרה את חוק שיוויון זכויות מליוני ש"ח. לטענת התו 50של 
לאנשים עם מוגבלות ותקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין קיים) כאשר לא הנגישה ו/או לא הנגישה באופן מלא, את 

  תחנות הדלק שבבעלותה. 
  

חוות דעתם של יועציה להערכת הנהלת דלק ישראל, בהסתמך בין היתר על 
  המשפטיים, בשל השלב המקדמי בו נמצא ההליך, לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה.
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  (המשך) התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות  -: 24באור 
  
  (המשך) התחייבויות תלויות  א.

  
  (המשך) תביעות תלויות כנגד דלק ישראל  .1
  

ישראל התגלו זיהומי קרקע ומי תהום. בתחנות אלה במספר תחנות תדלוק של דלק   )3(
מבצעת דלק ישראל סקרי קרקע וקידוחי ניטור למי התהום במטרה לאפיין את אופי 
הזיהום. כמו כן קיבלה דלק ישראל דרישות מהמשרד להגנת הסביבה ונציבות המים 
ת לבצע בדיקות לאיתור נזקי קרקע ומים. בדוחות הכספיים נכללו הפרשות מתאימו

  בגין האמור.
  
 העסקים ממהלך הנובעות תביעות מספר הוגשו מאוחדות וחברות ישראל דלק נגד  )4(

, המשפטיים יועציה של דעתם חוות על בהסתמך, ישראל דלק הנהלת לדעת. הרגיל
  .מספיקות, הקיים הביטוחי לכיסוי מעבר האמורות התביעות בגין שנעשו ההפרשות

  
  להן צד שהשותפות תלויות תביעות  .2
  

 אביב (המחלקה הכלכלית) - הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2019 ,בפברואר 4ביום   )1(
 ), האישור בקשת -זה  בסעיף להלן( ייצוגית כתובענהתובענה ייצוגית ובקשה לאישורה 

 -  נציגי הציבור (להלן יחד בסעיף זה ידי בעל מניות בתמר פטרוליום ועמותת- על
מנכ"ל השותף הכללי בשותפות ודירקטור המבקשים), כנגד תמר פטרוליום, השותפות, 

בתמר פטרוליום במועד ההנפקה, מנכ"ל תמר פטרוליום, סמנכ"ל הכספים בתמר 
המשיבים), בקשר עם  -  ) בע"מ (להלן יחד בסעיף זה1993( הנפקות פטרוליום ולידר

 ההנפקה). -  (להלן בסעיף זה 2017בחודש יולי  הנפקת מניות תמר פטרוליום
המבקשים, בתמצית, הטעו המשיבים את ציבור המשקיעים בעת ההנפקה ביחס  לטענת

לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה, בגין התקופה שתחילתה  פטרוליוםליכולתה של תמר 
ת על ), והפרו חובוהתקופה - (להלן בסעיף זה  2021ההנפקה וסיומה בסוף שנת ממועד 

פי חוקים שונים, בין היתר, הפרת חובת הזהירות של נושאי המשרה האמורים והפרת 
  טרם ההנפקה.  פטרוליוםחובות השותפות כבעלת מניות וכבעלת השליטה בתמר 

  
 הסעדים המבוקשים בתובענה הייצוגית האמורה, כוללים בעיקר סעד כספי בסך של

מיליון דולר,  שהינו, לטענת המבקשים, ההפרש שבין סך הדיבידנד שצפויה  53 לפחות
תמר פטרוליום לחלק בגין התקופה, כפי שצוין במסמך ההצעה למשקיעים מוסדיים 

פי חוות דעת מומחה שצורפה - , לבין סך הדיבידנד, אשר על2017ביולי,  12מיום 
  קופה.לבקשת האישור, צפויה תמר פטרוליום לחלק בגין הת

  
, 2019 ,באוגוסט 13 ביום. המשיבים של תשובותיהם הוגשו 2019 ,באוגוסט 12 ביום
 היועץ לידי בתיק המצויים הדין בית כתבי את להעביר למבקשים המשפט בית הורה

 מבקש הוא אם 2019 ,בספטמבר 15 ליום עד יודיע שזה מנת-על לממשלה המשפטי
 זה בשלב כי לממשלה המשפטי היועץ הודיע 2020 ,בפברואר 6 ביום. להליך להצטרף

  . להליך להצטרף לנכון מצא לא
  

הגישו המבקשים את תגובתם לתשובת המשיבים. לתגובה  2020בפברואר  2ביום 
בפברואר  2ידי המומחה מטעם המבקשים. כמו כן, ביום - צורפה חוות דעת משלימה על

הגישו  2020בפברואר  23, ביום בנוסףהגישו המבקשים בקשה לזימון עדים.  2020
 בית הורה 2020 במרץ 30המבקשים בקשה למתן צו גילוי ועיון במסמכים. ביום 

  .המבקשים הגישו אשר עדים לזימון הבקשה קבלת על המשפט
הגישו המבקשים את תשובתם לתגובות המשיבים. טרם ניתנה החלטה  24.4.2020ביום 

  בבקשה לגילוי מסמכים. 
הגישו המשיבים בקשה למחיקת תגובת המבקשים לתשובות  19.3.2020בנוסף, ביום 

הגישו המבקשים  19.4.2020המשיבים לבקשה (ולחילופין מחיקת סעיפים מתוכה). ביום 
 את תגובתם לבקשה הנ"ל. טרם ניתנה החלטה בבקשה הנ"ל. 

להערכת השותפות, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכויה בקשת האישור 
  .50%-תקבל נמוכים מלה
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  (המשך) התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות  -: 24באור 
  
  (המשך) התחייבויות תלויות  א.

  
  (המשך) להן צד שהשותפות תלויות תביעות  .2

  
 תובענה לאישור אביב-בתל המחוזי המשפט לבית בקשה הוגשה 2014 יוני במהלך חודש  )2(

 בקשתהמבקש ו -להלן ( תמר שותפי נגד החשמל חברת של צרכן ידי-על ייצוגית
 גז תמר שותפי מוכרים שבו במחיר האמורה הבקשה של עניינה). , בהתאמההאישור
 . החשמל לחברת טבעי

 ניצול המהווה הוגן בלתי מחיר הוא החשמל לחברת הגז מחיר כי נטען האישור בבקשת
, בישראל טבעי גז אספקת בתחום מונופולין כבעלי תמר שותפי של מעמדם של לרעה
  .התחרות הכלכלית לחוק א29 לסעיף המנוגד באופן

  
 שבין בהפרש החשמל צרכני כל של פיצוי: הם האישור בבקשת המבוקשים הסעדים
 מחירו לבין תמר שותפי ידי על שסופק טבעי גז עבור החשמל חברת ששילמה המחיר
 במונחי( ח"ש מיליארד 2.456-כ של כולל בסך שהוערך במועד הגשת האישור, ההוגן
 הטבעי הגז את מלמכור להימנע תמר שותפי על לפיהם, הצהרתיים צווים וכן), 100%

 במחיר ומכירתו, האישור בבקשת שנקבע הסכום על העולה בסכום תמר מפרויקט
  .המונופוליסטי כוחם של לרעה ניצול מהווה יותר גבוה

התקיים דיון בבית המשפט בבקשת סילוק על הסף אשר הגישו  2016יולי  חודשב
, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה מטעמו 2016 אפריל בחודששותפי תמר 

לפיה יש לסלק על הסף את בקשת האישור. בעמדתו טען היועץ המשפטי לממשלה כי 
ף את אסדרת המחירים אין מקום לברר את התובענה הייצוגית, משום שלא ניתן לתקו

(שהיא רכיב אחד במתווה הגז) במנותק ממתווה הגז כולו, ומקומה של הביקורת 
השיפוטית על מתווה הגז היא בבג"ץ ולא בתובענה ייצוגית. היועץ המשפטי לממשלה 

  הוסיף וטען כי בירור התובענה הייצוגית עלול לסכל את מימוש מתווה הגז. 

טה לפיה נדחתה הבקשה לסילוק בקשת האישור על ניתנה החל 2016נובמבר  בחודש
  הגישו שותפי תמר בקשת רשות ערעור על החלטה זו.  2016דצמבר  בחודשהסף, ו

ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בבקשת רשות הערעור.  2017בחודש ספטמבר 
בית המשפט העליון דן בבקשה כאמור, כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור, ולגופם של 

ברים קבע, כי אין להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי וכי דין הערעור להידחות. ד
עם זאת, קבע כי יש לערוך בירור עובדתי נוסף ולכן הורה על החזרת הדיון לבית 

  המשפט המחוזי על מנת שידון בבקשת האישור לגופה. 
ובמקביל  מטעם המדינה הגישה נובל בקשה לזימון עדים בתיק 2017 בחודש אוקטובר

קיבל בית המשפט את  2017חודש דצמבר בקשה להוספת ראיות . ב שותפי תמרהגישו 
הבקשה לזימון עדים כאמור והתיר לצרף לתיק מסמך אחד מהמסמכים שצירופם 

הגישו באי כוח המבקש המנוח בקשה מוסכמת להחליפו  2018חודש אפריל התבקש. ב
יר משלים מטעמה ובאותו היום תצהלהגשת  ), בכפוףהמבקשת -  באלמנתו (להלן

, הסתיימו אישור הדוחות הכספייםידי בית המשפט. נכון למועד - אושרה הבקשה על
דיוני ההוכחות, במסגרתם נחקרו המומחים והמצהירים מטעם הצדדים וכן הוגשו 

, קיבל בית המשפט את בקשת השותפות לקבוע 2020בחודש פברואר סיכומי הצדדים. 
להערכת השותפות,  .2020 ,ביוני 1הצדדים. מועד זה נקבע ליום  מועד לדיון בסיכומי

סיכוייה של הבקשה לאישור  ,בהתבסס על חוות הדעת של היועצים המשפטיים
   .50%-התביעה כתביעה ייצוגית להתקבל נמוכים מ
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  (המשך) התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות  -: 24באור 
  

  (המשך) התחייבויות תלויות  א.
  

  (המשך) תביעות תלויות שהשותפות צד להן  .2
  
) תביעה התובעות -  זה בסעיף יחד להלן( ונובל השותפות, הגישו 2015 ,במרס 12 ביום    )3(

 ממשרד יהלבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד מדינת ישראל, באמצעות נציג
), הכוללת בעיקרה השבתם של תמלוגים, אשר הנתבעת -  זה בסעיף להלן( האנרגיה

שילמו התובעות, ביתר ותחת מחאה, לנתבעת, בגין הכנסות הנובעות מהסכמי אספקת 
לבין שותפי ים ) הסופיים הלקוחות - זה בסעיף להלן' (ג צד לקוחות ביןגז אשר נחתמו 

בהתאם  וזאתתטיס, ואשר חלק מן הגז נשוא הסכמים אלו סופק מפרויקט תמר, 
, בצירוף מהלקוחות הסופיים התקבלהלפיו התמורה אשר  למנגנון התחשבנות,

המשקפת את חלקה של קבוצת דלק, אשר הינה בעלת זכויות בים תטיס התמורה 
ואינה בעלת זכויות ישירות בתמר, התחלקה באופן שבו שותפי תמר שאינם גם שותפי 

, קיבלו מחיר גז טבעי השווה ים תטיס (קרי ישראמקו, דור גז, תמר פטרוליום ואוורסט)
למחיר הממוצע החודשי של גז טבעי שסופק במהלך אותו חודש מכוח הסכמים אשר 
נחתמו בין שותפי תמר ללקוחותיהם, והיתרה הכספית שנותרה חולקה בין שותפי ים 
תטיס שלהם גם זכויות בפרויקט תמר (קרי, התובעות), לפי חלקם בפרויקט תמר. 

, איפשר שמירה על איזון כמויות הגז בפרויקט תמר בין השותפים מנגנון התחשבנות זה
בו לפי חלקם. סעד ההשבה, אותו ביקשו התובעות, נכון למועד הגשת התביעה, עמד 

למו התובעות ביתר מחודש ימיליון דולר ומשקף את התמלוגים שש 15.3 -על סך של כ
יסודה של התביעה, ב ).ההשבה סכום - ועד למועד הגשת התביעה (להלן 2013מאי 

, הרי שהתובעות כבעלות הזכויות הן הנתבעתטענת התובעות לפיה, במובחן מטענת 
נוטלות מן הגז שברשותן כך שלא התקיימה כל  בפרויקט תמרתטיס והן  בפרויקט ים

בסיס בסיס התמלוגים הינו מכירה בין "פרויקט תמר" ל"פרויקט ים תטיס" ועל כן 
ות הסופיים בצירוף חלקה של קבוצת דלק, שאינה אשר התקבלה מהלקוחהתמורה 

גובה מהתובעות תמלוגים  שהנתבעתכפועל יוצא, הרי  בעלת זכויות ישירות בתמר.
 המשקפיםמהלקוחות הסופיים,  שמתקבליםביתר, בגין סכומים העולים על הסכומים 

 את שווי השוק של הגז, וזאת לנוכח היותם של הלקוחות הסופיים צד בלתי קשור. 
, סעד ההשבה בגין טענת התובעות הראשית כאמור, עומד 2019 ,בדצמבר 31נכון ליום 

סכום קרן החזר תמלוגים ששולמו ביתר בגין התקופה מיליון דולר ( 27.6 -על כ
ועד  2019, ובגין התקופה שמחודש מאי 2017ועד לחודש ספטמבר  2013שמחודש מאי 

) כאשר העדכני ההשבה סכום - (להלן, בהתאם לטענת התובעות) 2019לחודש דצמבר 
  . מיליון דולר 12.8 -כבקרן הסכום האמור הינו בסך של חלקה של השותפות 

לחילופין, טענת התובעות כי אף אם התקיימה מכירה כלשהי, הרי שהמכירה 
שהתבצעה הינה בגין חלקן של בעלות הזכויות בפרויקט תמר שאינן בעלות הזכויות 

ובחלק מן התקופה אף תמר פטרוליום  32.75% -בפרויקט ים תטיס (ישראמקו ודור 
טיס, כאשר יתרת הגז המסופקת ) לבין בעלות הזכויות בפרויקט ים ת45.5% - ואוורסט 

ובחלק מן התקופה בה תמר פטרוליום  67.25%ידי התובעות (-ללקוחות הסופיים על
) הינו גז שברשות התובעות שבו רשאיות הן לעשות 54.5% -ואוורסט בעלות זכויות 

 המכירה גישת - שימוש לצורך אספקת הגז ללקוחות הסופיים כאמור (להלן בסעיף זה
  ). החלקית

סעד ההשבה בגין גישת המכירה החלקית כאמור, עומד על  2019 ,בדצמבר 31ון ליום נכ
מיליון דולר (סכום קרן החזר תמלוגים ששולמו ביתר בגין התקופה שמחודש  19.1-כ

ועד לחודש  2019, ובגין התקופה שמחודש מאי 2017ועד לחודש ספטמבר  2013מאי 
כאשר חלקה של השותפות בקרן  , בהתאם לגישת המכירה החלקית),2019דצמבר 

  מיליון דולר.  8.9 - הסכום הינו בסך של כ
. דיון של דיוני הוכחות םבאיב ה, התביעה מצויאישור הדוחות הכספיםנכון למועד 

  , בטל. טרם נקבע דיון הוכחות נוספת.2020 ,באפריל 26ההוכחות אשר נקבע ליום 
היועצים המשפטיים, קיים סיכוי להערכת השותפות, בהתבסס על חוות הדעת של 

אפשרי לקבלת טענת התובעות הראשית, כך שתהיינה זכאיות לסכום ההשבה העדכני 
  וכן הסיכוי שגישת המכירה החלקית תתקבל עולה על הסיכוי כי זו תידחה.
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  (המשך) התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות  -: 24באור 
  

  (המשך) התחייבויות תלויות  א.
  

  (המשך) תביעות תלויות שהשותפות צד להן  .2
  
לעיל, בעקבות החלטת הממונה על התחרות (להלן בסעיף  ה'12בהמשך לאמור בביאור     )4(

(ב) לחוק התחרות הכלכלית, לאשר בתנאים את 20הממונה), בהתאם לסעיף  - זה 
, במסגרתו נחתמו שורה של הסכמים על מנת לאפשר EMED -ל EMGהמיזוג בין  

 99), הגישו לובי  המיזוג - א גז למצרים ממאגרי הגז תמר ולוויתן (להלן בסעיף זה ייצו
ערר לבית   2019 ,בספטמבר 8ביום  לקידום חברה הוגנת (ע"ר) -בע"מ (חל"צ) והצלחה 

הדין לתחרות בבית המשפט המחוזי בירושלים. הערר הוגש נגד הממונה (כמשיבה) 
. בתמצית, נטען בערר כי המיזוג יאפשר לשותפות ולנובל לחסום EMG -ו EMEDוכנגד 

כל אפשרות לייבא גז טבעי ממצרים אשר יתחרה בגז המופק ממאגרים תמר ולוויתן 
שבבעלותן וכי התנאים שהוטלו במסגרת אישור המיזוג אינם ישימים ואין בהם כדי 

מיזוג. במסגרת לרפא את הפגיעה התחרותית אשר עשויה להיגרם לגישתן מאישור ה
  הערר, התבקש בית הדין לבטל את החלטת הממונה או לשנותה. 

 2019 ,בנובמבר 13, הגישה הממונה את תשובתה לערר וביום 2019 ,באוקטובר 31ביום 
תשובתן לערר וכעת מתנהלים הליכי גילוי ועיון במסמכים וביום  EMG -ו EMEDהגישו 

ת הדין. להערכת השותפות, בהתבסס על התקיים דיון בנושא בבי 2020 ,בפברואר 17
  .50%-חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכוייו של הערר להתקבל נמוכים מ

  
לעיל, אודות בחירת הצעת שותפי לוויתן  ג'2יא'12- ג' ו1יא'12 בבאוריםבהמשך לאמור   )5(

הומצאה לשותפות עתירה מנהלית,  2019 ,באפריל 18כזוכה בהליך התחרותי, ביום 
ידי חלק משותפי תמר (ישראמקו, -אביב, על- אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל

העותרים)), כנגד חברת החשמל  - תמר פטרוליום, דור גז, ואוורסט (להלן יחד בסעיף זה
 -  המשיבים) (להלן -  ושותפי לוויתן (חברת חשמל ושותפי לוויתן להלן יחד בסעיף זה

העתירה), על פיה התבקש בית המשפט להצהיר כי החלטת ועדת המכרזים של חברת 
, המכריזה על זכיית שותפי לוויתן 2019 ,באפריל 4הוועדה) מיום  - החשמל (להלן

בהליך התחרותי, פסולה ומנוגדת לדין ועל כן דינה בטלות; לחילופין, להחזיר את 
ת אחרות, כמפורט בעתירה; ולחילופי ההחלטה לוועדה ולהורות לה לשקול אפשרויו

 חילופין, להורות על ביטול ההליך התחרותי. 
בד בבד עם הגשת העתירה, הוגשה לבית המשפט בקשה לצו ביניים שיאסור על 
המשיבים לבצע כל פעולה לקידום או הוצאה לפועל של תוצאות ההליך התחרותי עד 

 - קשה לצו ביניים ובעתירה (להלןלהכרעה בעתירה האמורה ובקשה לקיום דיון דחוף בב
הוגשו תגובות המשיבים לבקשה למתן צו ביניים ותשובת  2019,במאי  6הבקשה). ביום 

, ניתן פסק דינו של 2019 ,ביולי 7. ביום 2019 ,במאי 14העותרים לתגובות הוגשה ביום 
בית המשפט הדוחה את העתירה המנהלית האמורה ומחייב את העותרים בהוצאות 

הגישו העותרים ערעור על פסק הדין לבית  2019 ,באוגוסט 19החשמל. ביום חברת 
הערעור), במסגרתו התבקש בית המשפט להורות על ביטול פסק  - המשפט העליון (להלן

 4הדין ולפסוק כמבוקש בעתירה. המערערים הגישו את סיכום טענותיהם ביום 
וצגו בבית המשפט המחוזי , אשר חזרו על טענותיהם המקוריות כפי שה2019 ,בדצמבר

ועל בסיסן טענו שפסק הדין שדחה את העתירה אינו יכול לעמוד, ובפרט כי נסיבות 
ההצעות שהוגשו בהליך התחרותי, כללו מחיר זהה מטעם שתי הקבוצות שהשתתפו 
בו, אינן יכולות להצדיק הצבת תנאים חדשים לקביעת ההצעה הזוכה שלא נמנו או 

רותי שקבע שהבחירה בהצעה הזוכה תתבסס אך ורק על הוזכרו בפתח ההליך התח
מחיר. על פי החלטת בית המשפט העליון, על המשיבים (חברת החשמל ושותפי לוויתן) 

כאשר המערערים יהיו זכאים  2020 ,באפריל 5להגיש את סיכום טענותיהם עד ליום 
 14ליום . דיון בערעור נקבע 2020 ,במאי 7להגיש סיכומי תשובה מטעמם עד ליום 

 להתקבל הערעור להערכת יועציה המשפטיים של השותפות סיכויי .2020 ,במאי
  .50% -מ נמוכים
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העותרת) לבית המשפט  - עתרה עמותת שומרי הבית (להלן 2019 ,באוגוסט 28ביום   )6(
המחוזי בירושלים נגד המשרד להגנת הסביבה ובעלי תפקידים בו ונגד נובל ומשרד 
האנרגיה, בה ביקשה להורות למשרד להגנת הסביבה ולבעלי תפקידים בו לחייב את 

נת העותרת, נובל או את משרד האנרגיה להמציא פרטי מידע שונים הדרושים, לטע
לצורך קבלת החלטה בבקשת היתר הפליטה של לוויתן; לפרסם את מלוא המידע 

ימים לצורך הגשת הערות; ולהימנע ממתן היתר  45לציבור ולהקצות פרק זמן של 
פליטה לאסדה עד לבירור העתירה. בד בבד עם העתירה הוגשה בקשה למתן צו ארעי 

הפליטה של לוויתן עד לבירור העתירה. וצו ביניים המכוונים למנוע את מתן היתר 
 ,בדצמבר 19ביום  נדחתה הבקשה למתן צו ארעי וצו ביניים. 2019 ,בספטמבר 5ביום 
, התקבל פסק דינו של בית המשפט הדוחה את העתירה, והמחייב את העותרת 2019

ערערה  2020 ,בפברואר 3אלפי ש"ח. ביום  60בהוצאות המשיבים בסכום כולל של 
  בית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי כאמור.העותרת ל

  
ידי מועצה מקומית זכרון - הומצאה לנובל עתירה שהוגשה על 2019 ,בנובמבר 21ביום   )7(

זרקא, מועצה אזורית -עמותה לאיכות הסביבה, מועצה מקומית ג'סר א - יעקב, צלול 
-  עמק חפר (להלן בסעיף זה כרכור ומועצה אזורית-מגידו, מועצה מקומית פרדס חנה

העותרים) נגד ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה ונגד נובל (להלן בסעיף 
המשיבים) לבית המשפט המחוזי בירושלים. בעתירה התבקש בית המשפט להורות  - זה

על בטלות היתר הפליטה של לוויתן ולקבוע כי לא תתקיים באסדת לוויתן פעילות 
גזים. לחלופין, התבקש בית המשפט לקבוע כי אישור תכנית ההרצה הכרוכה בפליטת 

ביניים למניעת פעילות באסדה הדורשת היתר -של האסדה תבוטל. כן התבקש צו
החליט בית המשפט על מתן צו ארעי ולפיו עד  2019 ,בדצמבר 17פליטה. ביום 

להחלטה אחרת יימנעו המשיבים מלקיים באסדת לוויתן פעילות הכרוכה בפליטת גזים 
, התקבלה 2019 ,בדצמבר 19הצו הארעי). ביום  - וכי היתר הפליטה יוקפא (להלן

 5 החלטת בית המשפט בדבר ביטול הצו הארעי ודחיית הבקשה לצו ביניים. ביום
ניתן פסק דינו של  2020במרס,  15ביום  .התקיים דיון מקדמי בעתירה 2019 ,בינואר

  בית המשפט הדוחה את העתירה.
  
 לאישורה ובקשה ייצוגית תובענה הגשת אודות לשותפות נודע 2020 ,בפברואר 27 ביום  )8(

 זיהמחו המשפט לבית הוגשה אשר) האישור בקשת - (להלן בסעיף זה ייצוגית כתובענה
 וכנגד ונובל השותפות כנגד) המבקש -(להלן בסעיף זה חשמל צרכןידי -עלאביב, - בתל
), סעד נגדם מתבקש שלא דין(כבעלי  לוויתן ובפרויקט תמר בפרויקט המחזיקות יתר
ובקשר עם  החשמל חברת שערכה טבעי גז לאספקת התחרותי ההליך עם בקשר זאת

ידי -תיקון אפשרי להסכם אספקת הגז מפרויקט תמר לחברת החשמל, כפי שסוכם על
 - יתר המחזיקות בפרויקט תמר, ללא מעורבות השותפות ונובל (להלן בסעיף זה

  ). תמר להסכם התיקון
העיקריות של המבקש, בתמצית, הן כי ההצעות שהציעו המחזיקות בפרויקט  טענותיו

תמר והמחזיקות בפרויקט לוויתן במסגרת ההליך התחרותי עולות לכדי ניצול לרעה 
 חתימתן אי; הכלכליתשל כוח מונופוליסטי ולכדי הסדר כובל, כהגדרתו בחוק התחרות 

 כוח של לרעה ניצול לכדי היא אף עולה תמר להסכם התיקון על ונובל השותפות של
לוויתן לחברת החשמל,  מפרויקט הגז אספקת בהסכם שנקבע המחיר; מונופוליסטי

בהמשך להליך התחרותי, הינו מחיר בלתי הוגן; ועושר שעשו ויעשו השותפות ונובל 
  בהתאם להסכם זה ותוך פגיעה בתחרות עולה לכדי עשיית עושר ולא במשפט. 

לו של השותפות ונובל גרמו וצפויות לגרום נזק לקבוצות המבקש פעולות א לטענת
מיליארד ש"ח, שלפיו מתבקש בית המשפט  1.16- אותן הוא מבקש לייצג בסך של כ

לפסוק גמול ושכר טרחה. יחד עם זאת, בקשת האישור אינה מציבה בקשה לסעד כספי. 
פט כי הסעד העיקרי המבוקש בתובענה הייצוגית האמורה הוא קביעה של בית המש

השותפות ונובל אינן רשאיות למנוע מיתר המחזיקות בפרויקט תמר לחתום על התיקון 
  להסכם תמר. 

יצוין כי, טרם הומצא כדין לשותפות עותק של בקשת האישור. השותפות תלמד, בסיוע 
לאור האמור יועציה המשפטיים, את פרטי בקשת האישור לאחר שזו תומצא לה כדין. 

  יך בשלב זה את סיכוייה של בקשת האישור להתקבל.לעיל, לא ניתן להער
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הגישה בז"ן ללשכת המסחר  2018 ,בדצמבר 30למיטב ידיעת השותפות, ביום   )9(

 EMGבקשה לפתוח בבוררות נגד  )International Chamber of Commerce(הבינלאומית 
-  (להלן 2010בדצמבר  12בהתאם להסכם למכירת הגז טבעי שנחתם ביניהם ביום 

בז"ן -EMGבז"ן). לטענת בז"ן בשל אי אספקת גז טבעי בתקופת הסכם  -EMGהסכם 
, בז"ן אינה EMGנת מיליון דולר. לטע 304-וביטול ההסכם נגרם לה נזק משוער של כ

בז"ן הושהה בשל אירועי כוח עליון, וכי על -EMGזכאית כלל לפיצוי מכיוון שהסכם 
כי אף אם יימצא כי בז"ן זכאית  EMGהטענות של בז"ן חלה התיישנות. עוד טוענת 

-EMGמיליון דולר בהתאם לתנאי הסכם  11-לפיצוי בגין נזקיה, סכום הפיצוי מוגבל לכ
 16 - 12אישור הדוחות הכספיים, הדיונים בבוררות נקבעו לימים  בז"ן. נכון למועד

  .2020לאוקטובר, 
  

סיכוייה של התביעה  EMGלהערכת השותפות, המבוססת על יועציה המשפטיים של 
  .50%-להתקבל נמוכים מ

  
, EMGממניות בחברת  25%, שבבעלותה PTTהגישה חברת  2019 ,באוגוסט 26ביום   )10(

 ,EMGתביעה בבית הדין כלכלי במצרים, נגד  EMED וצדדים נוספים לעסקת EMG ,
  לעיל.  'ה12לפרטי העסקה ראה באור 

  
 10מיום  EMGאת ביטול החלטות האסיפה הכללית של  PTTבכתב התביעה מבקשת 

, וביניהן את ההחלטה בדבר אישור החתימה על הסכם הקיבולת וההפעלה. 2019 ,ביוני
, החלטות אלה מהוות קיפוח בעלי מניות מיעוט והן נוגדות את טובת PTTלטענת 

  .EMGהחברה, וזאת בניגוד להוראות חוק החברות המצרי, לו כפופה חברת 
  

אך נדחה  2020 במרס, 14נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, דיון בתביעה נקבע ליום 
  בשלביה הראשונים.  לאחרונה, ללא קביעת תאריך חדש. יצויין כי, התביעה נמצאת

  
סיכוייה של התביעה  EMGלהערכת השותפות, בהתבסס על יועציה המשפטיים של 

  .50%-להידחות גבוהים מ
   

נודע לשותפות  כי, השותפות הודיעה ,2020באפריל,  26 ביום לאחר תאריך המאזן,  )11(
 בקשת -  אודות הגשת תובענה ייצוגית ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית (להלן

ידי מי -אביב, על-) אשר הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתלהאישור
) התביעה המבקש - שלטענתו הוא מחזיק יחידות השתתפות של השותפות (להלן

, בחברה השליטה בעל, החברהובקשת האישור הוגשו כנגד השותפות, השותף הכללי, 
ומנכ"ל  )דירקטוריון לשעברה הדירקטורים של השותף הכללי בשותפות (לרבות יו"ר

 .המשיבים) - השותף הכללי בשותפות (להלן 
בבקשת האישור נטען שהמשיבים נמנעו מלגלות בדיווחי השותפות על קיומה של 

 Dolphinus Holdings למכירת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר לחברת תניה בהסכמים
Limited  בה המחיר היומי  לפיה בשנההרוכשת) -הסכמי המכר ו -(להלן בהתאמה

דולר לחבית,  50-ירד מתחת ל )בהסכמי המכר כהגדרתה(הממוצע של חבית ברנט 
פי הסכמי המכר -המינימלית הנרכשת על הרוכשת רשאית להקטין את הכמות השנתית

 .מהכמות החוזית השנתית 50%כך שכמות זו תעמוד על 
תביעה מכוח סעיפים  הגילוי הנטען בדיווחי השותפות מקים עילות-לטענת המבקש, אי

, מכוח עוולת הפרת חובה חקוקה, ומכוח 1968-ניירות ערך, התשכ"ח שונים בחוק
הסעד העיקרי המבוקש בבקשת האישור הוא פיצוי הקבוצה אותה .עוולת הרשלנות

שנטען שנגרם לה המוערך, בהתאם לחוות דעת  מתעתד לייצג המבקש על הנזק
כן, עתר המבקש להורות על מתן  ש"ח. כמו ימליונ 55.5-שצורפה לבקשת האישור, בכ

 .העניין כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כפי שבית המשפט ימצא לנכון בנסיבות
, הומצאה בקשת האישור כדין לשותפות. השותפות תלמד את 2020באפריל  27 ביום

  פרטי בקשת האישור בסיוע יועציה המשפטיים.
  

   



  קבוצת דלק בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

- 174 -  

  
  

  (המשך) ערבויות והתקשרויותהתחייבויות תלויות,   -: 24באור 
  

  (המשך) התחייבויות תלויות  א.
  

  להן צד שהחברה תלויות תביעות  .3
  

 -, הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית (להלן בסעיף זה 2016 ,בדצמבר 25ביום   )1(
, אושרה אבנר לשותפות קידוחים דלקמיזוג בין הכי עסקת  בטענה) ת האישורהבקש

 כפיאבנר,  בשותפותמחזיקי יחידות המיעוט לששולמה הוגן והתמורה  שאינוהליך ב
בלתי הוגנת. הבקשה הוגשה כנגד שותפות אבנר,  הינה, המיזוג בהסכם שנקבעה
, קבוצת דלק כבעלת השליטה בו הדירקטוריון וחברי אבנר בשותפות הכללי השותף

 כיועציה PWCע״מ נגד פרייס ווטרהאוס קופרס ייעוץ בוכ(בשרשור),  אבנר שותפותב
. בין היתר נטען אבנר שותפותשל ועדת דירקטוריון בלתי תלויה שהקימה  הכלכליים

אבנר וחברת השותף הכללי בשותפות  שותפותבבקשה, כי חברי הוועדה, דירקטוריון 
אבנר התנהלה באופן  שותפותאבנר הפרו את חובת הזהירות כלפי שותפות אבנר, וכי 

 בניגוד דלק קבוצת את הציבה המיזוג עסקת כי נטען ןכ כמוהמיעוט.  את קיפחש
 אישור עם, ולפיכך, קידוחים ובדלק באבנר השליטה בעלת היותה מכוח מובהק עניינים
 פקודת מכוח עליה החלה ההגינות חובת את דלק קבוצת הפרה המיזוג עסקת

  מיליון ש"ח.  320ידי המבקשים בסכום של - סך הנזק הוערך על .השותפויות
  

לאישור תביעה אישר בית המשפט הסדר דיוני שלפיו הבקשה  2017 ,בפברואר 13ביום 
 ,ביולי 6ידי קבוצת דלק. ביום -ידי הוספת טענה לקיפוח המיעוט על- תתוקן עלייצוגית 

 ,ביולי 27בימים . על פי בקשתה הורה בית המשפט על צירוף השותפות כמשיבה 2017
 2018 ,בינואר 14שובות לבקשת האישור וביום הוגשו ת 2017 ,בנובמבר 13 -ו 2017

התקיים דיון  2018 ,באוקטובר 15ביום הגישו המבקשים את תגובתם לתשובות כאמור. 
 דיוני להסדר להגיע לנסות הצדדים הסכימו במסגרתוקדם משפט בבקשת האישור 

 2019 ,ביולי 11 ביוםלכך,  בהמשךו. במסמכים ועיון לגילוי צו למתן המבקשים בבקשת
 דיוניהדיוני אליו הגיעו הצדדים.  להסדר בהתאם המסמכים גילוי את המשיבים ביצעו

השותפות, בהתבסס על חוות הדעת להערכת . 2020 אוקטובר לחודש נקבעו הוכחות
  .50%-היועצים המשפטיים, סיכוייה של בקשת האישור להתקבל נמוכים משל 

  
  תמר בפרויקט ההשקעה החזר מועד בנושא נגזרת תביעה  )2(

  
בקשה לאישור הגשת תביעה  הקבוצה, התקבלה במשרדי 2018 ,בנובמבר 28ביום 

אביב, כנגד השותפות, השותף הכללי -נגזרת, אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל
, דלק אנרגיה ודלק תמלוגים (קבוצת דלק, דלק אנרגיה ודלק החברה בשותפות,

תמלוג), הדירקטורים בשותף הכללי בעלות ה - זהתמלוגים, להלן ביחד בסעיף 
בשותפות, מנכ"ל השותף הכללי בשותפות ורואי החשבון המבקרים של השותפות, 

) 1.5%(חלף שיעור של  6.5%בקשר עם תשלום תמלוגים לבעלות התמלוג בשיעור של 
מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר (להלן בסעיף זה כ שנקבע, 2018החל מחודש ינואר 

אישור "מועד החזר ו). לטענת המבקש, בתמצית, נפלו פגמים בקביעת בקשת האישור -
היטל על רווחי גז ונפט מכח חוק  נכלל שלא בכךההשקעה" בפרויקט תמר, לרבות 

היטל ששינסקי) בתחשיב מועד החזר  -מיסוי רווחים ממשאבי טבע (להלן בסעיף זה 
פרו את חובת ההשקעה. בנוסף, לטענת המבקש, השותף הכללי ונושאי המשרה ה

הזהירות וחובת האמונים המוטלת עליהם כלפי השותפות, בכך שערכו טיוטת תחשיב 
מועד החזר השקעה שגוי ו/או שאינו כולל את היטל ששינסקי. כן טוען המבקש להפרת 

על בעלות התמלוג ולהפרת חובת הזהירות המוטלת  לטענתוחובת ההגינות המוטלת 
  תפות.על רואי החשבון המבקרים של השו

 
הסעדים המבוקשים בבקשת האישור כוללים סעדים הצהרתיים, לרבות קביעה כי יש 
להכליל בתחשיב מועד החזר ההשקעה את היטל ששינסקי ובהתאם לחשב את מועד 

, וכי עד למועד 6.5%החזר ההשקעה למועד נדחה שרק לאחריו יחול שיעור התמלוג של 
. 1.5% -מוגים בשיעור של יותר נדחה זה, לא יהיו בעלות התמלוג רשאיות לקבל תמל

כמו כן מבוקש בבקשת האישור סעד כספי בסכום השווה להפרש בין סכום התמלוגים 
לבין סכום  6.5%ששילמה השותפות החל ממועד החזר ההשקעה בשיעור של 

  .1.5%התמלוגים בשיעור של 
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  (המשך) התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות  -: 24באור 
  

  (המשך) התחייבויות תלויות  א.
  
  (המשך) להן צד שהחברה תלויות תביעות  .3
  

  (המשך) תמר בפרויקט ההשקעה החזר מועד בנושא נגזרת תביעה  )2(
  

הגישה השותפות בקשה לסילוק הבקשה על הסף  ,2018 ,בדצמבר 27יצוין כי ביום 
(ולעיכוב ההליכים עד להכרעה בבקשה לסילוק על הסף), וזאת בשל העדר פנייה 

 (ב) לחוק החברות ולאור ההליכים המקבילים194לפי סעיף  לשותפותמוקדמת 
 ניתנה 2018 ,בדצמבר 30להלן. ביום  4שהתנהלו מול המפקחים כמפורט בסעיף 

  לפי שעה מעוכבים ארעית ההליכים בתובענה.  לפיהפט המש בית החלטת
  

התייחסות בעלות  וכןהוגשה תשובת המבקש לבקשת הסילוק  2019בינואר,  9 ביום
נטען בין היתר כי אין להותיר על כנם את ריבוי  במסגרתה, התמלוג לבקשת הסילוק

ההליכים שנוצרו בעניין "מועד החזר ההשקעה" (ההליך דנא ותביעת הקיפוח שבסעיף 
 ). להלן 4

 הסילוק לבקשת המבקש לתגובת השותפות תשובת הוגשה 2019בינואר,  15 ביום
, זו במסגרת. התמלוג בעלות להתייחסות המבקש תגובתהוגשה  2019בינואר,  23 וביום
 הקיפוח תביעת( ההליכים שני מהעברת מנוס אין לשיטתו כי היתר בין המבקש ציין

 והנכון הראוי ההליך מהו יחליט אשר, אחד למותב) האישור ובקשת להלן 4 שבסעיף
  . ל"הנ ההליכים בשני הדיון את לאחד יבחר ולחילופין העניין בנסיבות

  
של בית המשפט המחוזי בתל אביב, המורה על  ןפסק די, ניתן 2019 ,בספטמבר 24ביום 

סילוק בקשה לאישור תביעה נגזרת בקשר עם סוגיית מועד החזר ההשקעה בפרויקט 
  .דלק קידוחיםתמר על הסף בהתאם לבקשת 

  
מטעם מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות  יםהמפקח והגיש 2019 ,בינואר 6ביום   )3(

וכן בקשה דחופה  תביעת קיפוחאביב (המחלקה הכלכלית) -לבית המשפט המחוזי בתל
כג(ב) 65הבקשה לצו זמני, בהתאמה), לפי סעיף  -התביעה ו -בסעיף זה  לצו זמני (להלן

 לפקודת השותפויות, כנגד השותפות, השותף הכללי בשותפות, ובעלות התמלוג.
  

התבקש בית המשפט להצהיר, בין היתר, כי יש לכלול במסגרת  תביעה ה מסגרתב
תחשיב "מועד החזר ההשקעה" את התשלומים שעל השותפות לשלם למדינה בהתאם 

; להצהיר כי מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר טרם הגיע וכן לקבוע ששינסקילהיטל 
יב לקופת השותפות את מתי יחול המועד האמור; להצהיר כי על בעלות התמלוג להש

התשלומים שנטען שהתקבלו ביתר (ולחילופין, להצהיר כי על השותפות לדרוש 
מבעלות התמלוג להשיב את התמלוגים הנ"ל, ולנקוט בצעדים הנדרשים לצורך כך, 

 לרבות באמצעות קיזוז ו/או הגשת תביעה). 
  

הגישה השותפות בקשה לעיכוב הליכים בתובענה עקב קיומה  2019בפברואר,  6 ביום
הגישו  2019בפברואר,  18). ביום הבקשה לעיכוב הליכים - בוררות (להלן תנייתשל 

להלן)  כמפורט, זמניבעלות התמלוג את עמדתן (במסגרתה הפנו לתגובתן לבקשה לצו 
 הוגשה תשובת המפקחים לבקשה דנן. 2019בפברואר,  20וביום 
בבד עם הגשת התובענה הגישו המפקחים בקשה דחופה  בדור בסעיף זה לעיל, כאמ

 להורות, היתר בין, המשפט בית התבקש, זמנילצו זמני. במסגרת הבקשה לצו 
" המוגדל העל"תמלוג  את התמלוג לבעלות מלהעביר להימנע הכללי ולשותף לשותפות

 להכרעה עד הפחות לכל, השותפות בבעלות נאמנות לחשבון להעבירו, זאת וחלף
"תמלוג  את להשיב התמלוג לבעלות להורות המשפט בית התבקש, כן כמו. בתובענה

 הפחות לכל שלעיל הנאמנות לחשבון ולהעבירו עתה עד אצלן שהתקבל" המוגדל העל
 .בתובענה להכרעה עד
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  (המשך) התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות  -: 24באור 
  

  (המשך) תלויותהתחייבויות   א.
  

  (המשך) להן צד שהחברה תלויות תביעות  .3
  

המגובה  הזמניהוגשה תגובת (התנגדות) בעלות התמלוג לצו  2019בינואר,  22 ביום  )3(
נטען, כי יש לדחות את הבקשה משורה של טעמים, וביניהם:  במסגרתהבחוות דעת, 

בתביעה  כשעסקינןצו מניעה  ליתןבוררות, אין  תנייתהליך תלוי ועומד, קיומה של 
כספית כבענייננו, שיהוי כבד, החשש "להכבדה" על ביצוע פסק הדין הינו סתמי 

 המצב את לשמר(חלף  קוו הסטאטוס את לשנות עותר המבוקשומלאכותי, הסעד 
  .ועוד), הקיים

  
נטען כי הטענות שבתובענה נטולות יסוד בהיותן מבוססות על פרשנות משפטית  עוד

ה כלכלית שגויים מהיסוד. נטען כי אין יסוד לטענה כי יש לכלול את היטל ותיאורי
בחישוב "מועד החזר ההשקעה", וכי לשיטת בעלות התמלוג "מועד החזר  ששינסקי

ההשקעה" חל הרבה לפני המועד שנקבע על ידי השותפות (שכן השותפות "העמיסה", 
וצאות מימון, הולכה, שיווק, שלא כדין, הוצאות רבות שאין להביאן בחשבון ובניהן ה

  סילוק ופינוי מתקנים והוצאות מטה). 
  

 26 ביוםעל ידי הצדדים ו תותגוב והוגש 2019פברואר  -במהלך החודשים ינואר 
 7 בתוך יודיעו הצדדים כי נקבע בסופוזמני ודיון בבקשה לצו  התקיים 2019בפברואר 

 הודיעו 2019במרס  5 ביום. ההליך המשך ניהול לאופן בנוגע להסכמה הגיעו אם ימים
הצדדים כי לא הגיעו להסכמה וכי הם מבקשים שבית המשפט ידון בבקשה לצו מניעה 

ובהמשך  ולסיכומים לחקירות מועד יקבע זה ובכלל, הליכים לעיכוב ובבקשהזמני 
  הצדדים מועדים מוסכמים לקיום דיון כאמור.  הגישו

  
 ימים 7 תוך יודיעו הצדדים לפיה, המשפט בית החלטת ניתנה 2019במרס,  10 ביום
 המפקחים .לגופה בתובענה או זמני לסעד בבקשה יתקיים הדיון כי מבקשים הם האם

 ואילו לגופה בתובענה גם הדיון את לקיים מבחינתם ניתן כי המשפט לבית הודיעו
 להגיש התמלוג בעלות כוונת נוכח, היתר בין, שונה עמדתן כי הודיעו התמלוג בעלות
 לצדדים המשפט בית הורה לכך בהמשך. לבוררות ההליך העברת על ועמידתן תביעה
  .מניעה לצו הבקשה בירור המשך אופן בעניין בדברים לבוא
הוגשה הודעה מטעם הצדדים לפיה, הצדדים הגיעו להסדר בדבר  2019באפריל,  1ביום 

מתן כתב התחייבות שתיתן דלק מערכות אנרגיה אשר מייתר את הדיון בבקשה לצו 
זמני. במסגרת ההסדר נקבע כי התובעים לא יוכלו לחדש בקשה מעין זו או בקשות 

להסכמת  בית המשפט נתן תוקף של החלטה 2019באפריל,  2דומות בהמשך. ביום 
 הצדדים הנ"ל. 

  
הוגשו כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד מטעם בעלות התמלוג.  2019באפריל,  3ביום 

כתב התביעה שכנגד כלל טענות לפיהן יש להקים את מועד החזר ההשקעה למועד 
  ; להלן: "תביעת בעלות התמלוג"). 2017או  2016, 2015מוקדם יותר (בשנים 

הגישה  2019במאי  13 ביוםותשובה מטעם המפקחים  הוגש כתב 2019במאי  12 ביום
 30השותפות בקשה (בהסכמה) לדחיית המועד להגשת כתב ההגנה שכנגד כך שיוגש 

 16ביום יום לאחר ההכרעה בבקשה לעיכוב הליכים. בית המשפט אישר את הבקשה. 
התקיים  2019ביוני  23ביום  הגישו המפקחים כתב הגנה בתביעה שכנגד. 2019ביוני 

ניתנה החלטה  2019ביוני  24דיון במסגרתו נדונה הבקשה לעיכוב הליכים, וביום 
הגישה השותפות  2019באוקטובר  2יום ב במסגרתה נדחתה הבקשה לעיכוב הליכים.

  כתב הגנה בתביעה הראשית וכן כתב הגנה במסגרת התביעה שכנגד. 
 מועד המשפט בית קבע ובמסגרת, משפט קדם דיון התקיים 2019באוקטובר  6 ביום

 לאחר כי נקבע עוד. התמלוג בעלות ומטעם המפקחים מטעם תשובה כתבי להגשת
  . המקדמיים ההליכים את הצדדים ישלימו התשובה כתבי הגשת
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  (המשך)  )3(
  

 כתב התמלוג בעלות הגישו 2019 בדצמבר 15 ביום, המשפט בית להחלטות בהתאם
ועל הצדדים להשלים את ההליכים המקדמיים בתיק  התמלוג בעלות בתביעת תשובה

הכרזה על מצב חירום בבתי המשפט, המועד להשלמת  לאור .2020במרס,  17עד ליום 
  .2020, במאי 10ההליכים המקדמיים בתיק נדחה ליום 

הודיעו המפקחים לבית המשפט על סיום כהונתו של עו"ד גיא  2020במרס,  25 ביום
גיסין כמפקח והחלפתו בעו"ד אורי קידר, כך שהאחרון ישמש מצהיר מטעם המפקחים 

 במסגרת ההליך. 
 ולפיה האמורה להודעה תגובה התמלוג ובעלות השותפות הגישו 2020באפריל,  7 ביום
 אינה היא וכי הנתבעות טענות/או ו בזכויות לפגוע כדי המצהירים בהחלפת אין

 בכך יראו שהנתבעות ככל, תצהיריו על להיחקר גיסין"ד עו של הגעתו את מייתרת
  .צורך

  
המחלוקות המתוארות לעיל וככל שטענת בעלות התמלוג בדבר הקדמת מועד  לאור

תתקבל, אזי ההיקף הכספי הכולל של טענות  2015שקעה לחודש אוגוסט ההחזר ה
מסכום זה  25%- זכאית ל החברהמיליון דולר ( 56-כבעלות התמלוג מסתכם לסך של 

ידיעת החברה וכפי שפורסם על  למיטבמסכום זה). מאידך,  75%-ודלק אנרגיה זכאית ל
ידי השותפות, על פי הערכת היועץ המקצועי של המפקחים, בדוח שהוגש על ידו 

, הכללת היטל ששינסקי בחישוב מועד החזר השקעה, 2018לשותפות בחודש יוני 
) 2019תדחה את מועד החזר ההשקעה בשנה עד שנה וחצי (עד למחצית שנת 

לתקופה  מיליון דולר 35-כחיה זו, צפויה להסתכם בוההשפעה הכספית הכוללת בגין ד
  האמורה.

  

לאחר בחינת מכלול הטענות ודלק אנרגיה להערכת החברה באשר לתביעת המפקחים, 
ובהתבסס על חוות הדעת שנמסרו לחברה וכן על הערכות של יועציה המשפטיים, 

  סיכויי תביעת המפקחים נגד החברה להתקבל נמוכים מסיכוייה להידחות.

  

להערכת החברה בהתבסס על יועציה המשפטיים נוכח באשר לתביעת בעלות התמלוג 
  השלב המוקדם של ההליך כאמור לעיל לא ניתן להעריך בשלב זה את סיכויו.
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לפיו יפנו  בהסכם , דלק אנרגיה ודלק תמלוגיםהתקשרו החברה 2019 ,באוגוסט 4 ביום  )4(

, ובמידה ולא דנציגרבפני כבוד השופט (בדימוס) יורם  פטרוליוםלהליכי גישור עם תמר 
יצלחו הליכי הגישור הסכימו הצדדים למנות שופט בדימוס כבורר דן יחיד ביניהם. בד 

ת ההסכם, חתמה החברה על כתב התחייבות לפיו אם יפסק בפסק בבד עם חתימ
בוררות כי על דלק תמלוגים או מי שיבוא בנעליה להשיב תמלוגים ששולמו לה ביתר 

בחישוב מועד החזר ההשקעה, החברה תישא  ששינסקיכתוצאה מאי הכללת היטל 
יימה ישיבת התק 2019 ,בספטמבר 22יום ממועד פסק הדין. ביום  14בתשלום זה בתוך 

גישור מקדמית, במסגרתה נקבע כי כל אחד מהצדדים ייפגש עם המגשר בנפרד להצגת 
בחישוב "מועד  ששינסקי, יש לכלול את היטל פטרוליוםעיקרי טענותיו. לטענת תמר 

החזר ההשקעה", מה שיביא לדחיית מועד החזר ההשקעה. מנגד, טוענות בעלות 
"ל שורה של הוצאות אשר "הועמסו" לתוך התמלוג כי לא ניתן לכלול בחישוב הנ

. הליך הגישור נמשך ובשלב זה ששינסקיהתחשיב, ובפרט לא ניתן לכלול את היטל 
 יועציה על בהתבסס החברה להערכתהצדדים נפגשים עם המגשר בנפרד וביחד. 

, בשים לב לשלב המוקדם של הליך הגישור הנ"ל, ככל שטענת תמר המשפטיים
 בסעיףפטרוליום ביחס להיטל ששינסקי תהיה זהה לטענת המפקחים בעניין זה, כאמור 

לעיל, הרי שדומה, לאור חוות דעת מקצועיות שנמסרו לחברה, כי סיכויי טענת ) 3(
 ת.תמר פטרוליום נגד החברה להתקבל נמוכים מסיכוייה להידחו

  

הודעות לפיהן הוגשו לבית החברה קיבלה  2020באפריל,  14ביום לאחר תאריך המאזן,   )5(
יפו, שני כתבי תביעה ובקשות  -משפט המחוזי (המחלקה הכלכלית) בתל אביב 

  לאישורן כתובענה ייצוגית, לפי הפרוט להלן: 

  

מנכ"ל בקשה ראשונה המופנית לחברה, לכל חברי הדירקטוריון של החברה,   .1
  המשיבים). - החברה בהווה ומנכ"ל החברה לשעבר (להלן בסעיף זה

כעולה מהבקשה, הטענה העיקרית של מגיש הבקשה היא כי המשיבים לא גילו 
לציבור המשקיעים (לכאורה) מידע מהותי אודות הבטוחות והשעבודים ואודות 

ם לרבות הזכויות שהסכמי ההלוואה היקנו למלווים, ובפרט בכל הנוגע למימוש
  למימושם המיידי.

הקבוצה המיוצגת לטענת מגיש הבקשה היא כל מי שרכש מניות של החברה 
, למעט המשיבים 2020 ,במרס 23 ועד ליום 2019 ,בנובמבר 28 בתקופה שמיום

  וגופים קשורים להם. 

 - לטענת מגיש הבקשה, כתוצאה מההפרות לכאורה אשר פורטו בכתב התביעה 
  ת נזקים כספיים המוערכים במיליונים רבים של שקלים.נגרמו לקבוצה המיוצג

מעיון ראשוני, החברה דוחה את הטענות שעולות מהבקשה ומכתב התביעה, 
 יועציה על בהתבסס החברה להערכת ומדגישה כי דיווחיה נעשים בהתאם לדין.

 בשלב להעריך ניתן לא לעיל כאמור ההליך של המוקדם השלב נוכח המשפטיים
  .סיכויו את זה

  

הבקשה השנייה מופנית לחברה, לכל חברי הדירקטוריון של החברה ולמנכ"ל   .2
  המשיבים). - החברה (להלן

טענת מגיש הבקשה בתביעה זו, כעולה מהבקשה, היא כי החברה נמנעה 
(לכאורה) מלדווח לציבור מחזיקי ניירות הערך שלה מידע מהותי הכולל שינויים 

הגידור למחיר הנפט והגז הטבעי שביצעה חברת באשר להיקף ותנאי עסקאות 
  .Ithaca Enenrgy Limitedהבת, 
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  (המשך)  )5(

  (המשך)  .2

הקבוצה המיוצגת לטענת מגיש הבקשה היא כל מי שרכש אגרות חוב של 
 22ועד ליום  2020 ,בינואר 1החברה מכל הסדרות הקיימות בתקופה שמיום 

בתום יום  2020 ,במרס 22והחזיק באגרות החוב שרכש ביום  2020 ,במרס
  המסחר. 

 –ה לטענת מגיש הבקשה, כתוצאה מההפרות לכאורה אשר פורטו בכתב התביע
  נגרמו לקבוצה המיוצגת נזקים כספיים המוערכים במיליונים רבים של שקלים.

מעיון ראשוני, החברה דוחה את הטענות שעולות מהבקשה ומכתב התביעה, 
  ומדגישה כי דיווחיה נעשים בהתאם לדין.

עמדת החברה היא שלא נפלו פגמים בדיווחיה והיא תמשיך ותלמד את פרטי 
 יועציה על בהתבסס ,החברה להערכת המשפטיים.הבקשות בסיוע יועציה 

 בשלב להעריך ניתן לא לעיל כאמור ההליך של המוקדם השלב נוכח המשפטיים
  .סיכויו את זה

  

, התקבלה בחברה בקשה לאישור תביעה ייצוגית אשר הוגשה 2020 ,באפריל 26 ביום  )6(
 יפו. -לבית משפט המחוזי (המחלקה הכלכלית) בתל אביב 

 לבחינת הועדה לחברי, החברה של המבקרים החשבון לרואי, לחברה מופנית הבקשה
נכ"ל החברה לשעבר (להלן בסעיף ולמ הדירקטוריון"ר ליו, החברה של הכספיים הדוחות

 ").המשיבים" - זה
מהבקשה, הטענה העיקרית של מגיש הבקשה היא כי המשיבים הטעו ולא גילו  כעולה

ם לעסקי החברה בקשר להפרשה בדוחות הכספיים (לכאורה) פרטים מהותיים הנוגעי
מיליון ש"ח (בגין חבות  160- של החברה בדבר סיכון לתשלום מס בסכום של למעלה מ

בשנים  .Delek US Holdings Incבמס רווח הון שנבעו לדלק הונגריה ממימוש מניות 
ה ) וכי היה אסור לבטל את ההפרשה שנעשתה בדוחות הכספיים של החבר2012-2013

 לאחר שהתקבל פסק דינו של בית המשפט המחוזי מתוך ידיעה שיוגש עליו ערעור.
 30המיוצגת לטענת מגיש הבקשה היא כל מי שרכש מניות של החברה מיום  הקבוצה
  . 2020 ,בינואר 26עד לפחות יום   והחזיקו בהן 2018 ,באוגוסט
 כלל לגבי"ח ש מיליון 90-ו מניה לכל"ח ש 36.26 הינו הנזק סך, הבקשה מגיש לטענת
 .הגשתה במעמד כייצוגית התביעה הערכת לצורך ורק אך הינו"ל הנ הסכום וכי הקבוצה
 הבקשה פרטי את ותלמד תמשיך והיא בדיווחיה פגמים נפלו שלא היא החברה עמדת
   .המשפטיים יועציה בסיוע

  
באשר להגשת תובענה ייצוגית ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית נוספת אשר הוגשה   )7(

  לעיל. )11)(2(א'כנד מספר משיבים, לרבות כנגד החברה, ראה סעיף 
  

  נוספות תביעות  .4
  

, פרסמה רשות החשמל החלטה שעניינה קביעת תעריפים 2015באוגוסט,  6 ביום  )1(
לשירותי ניהול של מערכת החשמל (תעריפי מערכת) לכלל יצרני החשמל הפרטיים 

דלק אשקלון). לפי ההחלטה  -ובכללם החברה הבת אי.פי.פי. דלק אשקלון בע"מ (להלן 
 2013 ,ביוני 1תקופה שמיום האמורה על דלק אשקלון לשלם באופן רטרואקטיבי בגין ה

  ש"ח בגין שירותים מערכתיים.  מליוני 44-סך של כ 2015בספטמבר,  12ועד ליום 
  

 לישראל החשמל מחברת דרישה מכתב אשקלון דלק קיבלה, 2017בפברואר,  16ביום 
 נדרשת פיו על, אחרים פרטיים חשמל ייצרני בעתירת"צ בג להחלטת בהתאם"מ, בע
 בגין המערכת ניהול לשירותי החוב יתרת עבור"ח ש מליוני 13-כ לשלם אשקלון דלק
 .תנאי על צו"צ בג הוציא 2013-2014 השנים בגין. 2015 שנת

  

   



  קבוצת דלק בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

- 180 -  

  
  

  (המשך) התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות  -: 24באור 
  

  (המשך) התחייבויות תלויות  א.
  
  (המשך) נוספות תביעות  .4
  

  (המשך)  )1(
  

אשקלון חולקת על דרישת התשלום בטענה שתחנת הכח הינה תחנה ייחודית  דלק
הואיל והיא הוקמה כתחנת כח במסגרת זכייה במכרז של המדינה להקמת מתקן 
ההתפלה ולספק חשמל למתקן ההתפלה במחירים שנקבעו במכרז ועל כן, יש להעניק 

במידה וההחלטה  לה פטור מהתעריפים המערכתיים וטרם התקבלה החלטה בעניין זה.
תהייה שלילית, דלק אשקלון בוחנת מספר חלופות, לרבות עתירה לבג"צ. טענה נוספת 

   .היא אי תחולה רטרואקטיבית של התעריפים המערכתיים
  

הגישה דלק אשקלון עתירה לבג"צ כנגד החלטת רשות החשמל  2018ביוני,  20ביום 
ל החברה (מתקן ההתפלה), בטענה כי היא פסולה באשר לתחולה על צרכני החצר ש

לחלופין התחולה הרטרואקטיבית של ההחלטה פסולה ולחילופי חילופין על רשות 
החשמל להחיל על החברה את הסכם הפשרה שהתקבל במסגרת העתירות האחרות של 
ייצרני החשמל הפרטיים כנגד רשות החשמל אשר קיבל תוקף של פסק דין במהלך 

  .2018חודש ינואר 
בקשה של דלק אשקלון לצו על תנאי אשר יורה לרשות החשמל לענות העתירה כללה 

  על טענותיה באשר להחלטה.
  

בנוסף, ביקשה דלק אשקלון להוציא צו ביניים המורה לרשות החשמל להקפיא את 
תחולת ההחלטה ביחס אליה וכן להוציא צו ארעי המורה לרשות החשמל להקפיא את 

  עד להכרעה בקשר לצו הביניים. תחולת ההחלטה ביחס לדלק אשקלון וזאת
  

  דחה בג"צ את בקשת דלק אשקלון להוצאת צו ביניים. 2018ביוני,  21ביום 
 

התקבלה תגובתה המקדמית רשות החשמל לעתירה זו לפיה  2018בנובמבר,  6ביום 
  היא דוחה את טענות דלק אשקלון.

  
יי העתירה לאור להערכת יועציה המשפטיים של דלק אשקלון לא ניתן להעריך את סיכו

השלב המקדמי של ההליך. דלק אשקלון כללה בדוחות הכספיים הפרשות מתאימות 
  בגין הדרישות הנ"ל.

  
לפרטים אודות ערעור שהגישה רשות המסים לפסיקה שניתנה בבית המשפט המחוזי   )2(

לגבי אופן חישוב רווח ההון ממכירת מניות דלק ארה"ב ע"י דלק הונגריה, ראה באור 
  ).6ג'(31

  
  תביעה תלויה שאיתקה צד לה  )3(

  
הוגשה כנגד איתקה בקשה לתביעה ייצוגית בבית המשפט הגבוה  2015במאי,  26ביום 

לצדק במחוז אלברטה שבקנדה על ידי משקיע הטוען כי איתקה פרסמה מידע המהווה 
מצג שווא, לכאורה, ביחס ללוח הזמנים הצפוי להשלמת התקנת מתקן ההפקה הצף 

)FPF-1 בפרויקט (GSA.7ביום  . לעמדת איתקה, לטענות התובע הייצוגי אין כל בסיס 
אשר לתנה החלטה ינ 2019 ,ביוני 24ביום  .התקיים דיון ראשוני בבקשה 2019 ,במרס

את הבקשה לתביעה ייצוגית אך לאור כך שהתובע לא הציג הוכחות שאיתקה נהגה לא 
התקופה  .2014 ,באוגוסט 12ביום  איתקה בסבירות בהתייחס לדוח המיידי שפרסמה

 עד 2014 ,באוקטובר 7התקצרה לתקופה שמיום  ,התביעה הייצוגית תאליה מתייחס
איתקה הגישה את כתבי הטענות שלה ושל  2019. בדצמבר 2015 ,בפברואר 25 ליום

לאיתקה יש כיסוי ביטוחי בגין . המנכ"ל והצדדים הסכימו על פרוטוקול גילוי מסמכים
הביטוח יכסה את חבותה ככל שהתביעה תתקבל. בשלב  איתקהיעה הזו ולהערכת התב

והחשיפה  לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה יםה המשפטייזה, להערכת איתקה ויועצ
ולפיכך איתקה לא ביצעה הפרשה בגין תביעה זו  הכספית הנובעת ממנה לאיתקה

  .בדוחות הכספיים
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  (המשך) תלויות, ערבויות והתקשרויותהתחייבויות   -: 24באור 
  

  (המשך) התחייבויות תלויות  א.
  
  (המשך) נוספות תביעות  .4

  
, התקבלה אצל החברה בקשה לאישור 2020 ,באפריל 27 ביוםלאחר תאריך המאזן,   )4(

תובענה ייצוגית אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד חברה בת של החברה, 
בנאמנות עבור חברת הבת, ונגד הדירקטורים בתאגידים  תאגיד אחר שרכש את הקרקע

 . המבקשים) -(להלן  אלו ששניים מהם נושאי משרה בכירה בחברה
  

, המבקשים לטענת. פרטיים מבקשים ושני צלול עמותת ידי על הוגשה הבקשה
"הקבוצה"  בגדר נופל(אשר  בישראל הציבור לכלל בפיצוי חבים, ולחוד ביחד, המשיבים
 והסביבה תהום מי לזיהום הנטענת אחריותם בגין) להלן והמתוארת בבקשה כהגדרתה
 הבת חברת ידי על שנרכש בשטח ומזהמים מסוכנים חומרים של קיומם עקב, הימית
חברת תעשיות  בעבר פעלה שבו באתר, עכו לעיר מדרום והמצוי 2011 בשנת

). לטענת המבקשים, חומרים אלה ממשיכים לזהם את האתר - אלקטרוכימיות (להלן
הקרקע באתר ובה בעת לזלוג אל הסביבה, תוך פגיעה במי תהום, מי ים בעלי חיים 

 וערכי טבע. 
  

המבקשים, משרכשה חברת הבת את הבעלות באתר, עברה אליה האחריות  לטענת
המשיכו לנזק שנגרם עקב חומרים שנשארו באתר מאז נרכש, וחומרים מסוג זה ש

לדלוף או לזלוג ממנו בתקופה מאז עבר לשליטתם. עוד טוענים המבקשים כי משרכשה 
חברת הבת את הבעלות באתר עברה אליה האחריות לנקוט בפעולות למניעת המשך 

 הזיהום ולניקוי הקרקע. 
  

המיוצגת מוגדרת בבקשה ככל תושבי ואזרחי ישראל המשתמשים בשירותי  הקבוצה
או כל קבוצה אחרת כפי שיקבע בית המשפט. בעת הזו, אין  -עכו  הסביבה החופית של

דרך להעריך את גודל הקבוצה ומכאן את גובה הפיצוי שלטענת המבקשות חייבים 
 2.5המשיבים לשלם לכל אחד מחברי הקבוצה. הבקשה נוקבת בסכום של "לפחות 

עקב המשך " כפיצוי הנתבע בגין הנזק שלטענת המבקשים נגרם לקבוצה ש"חמיליון 
הזיהום בתקופה שבה היה האתר בשליטת חברת הבת. כמו כן מבקשים המבקשים 
לחייב את המשיבים בתשלום כל הוצאות השיקום המוערכות על ידם במאות מיליוני 
שקלים וכן נוקבים בנזקים סביבתיים שלטענתם חייבים המשיבים לשלם לפיצוי 

ולכן לא ניתן לדעת מה סכום הציבור. חלק ממרכיבי הפיצוי לא נקצבו בבקשה 
התביעה המדויק, אך משתמע מטענות המבקשים כי גובה הפיצוי לציבור, בנוסף על 

  . ש"חעלות השיקום, גם הוא צריך להסתכם במאות מליוני 
  

 אותן ומחייבים המשיבות אל המופנים עשה לצווי בקשה התביעה כוללת ,כן כמו
 אינה הבקשה. זיהום למניעת תוכנית הכנת לרבות הזיהום למניעת באמצעים לנקוט
  .עלותן את להעריך ניתן ולא, אלה סעדים במסגרת הנדרשות הפעולות את מפרטת

  
, בשלב מקדמי זה, המשפטיים יועציה בסיוע הבקשה פרטי את תלמד הבת חברת

במיוחד בטרם הוכנה והוגשה תשובת חברת הבת, לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה 
מי מהמשיבים ולפיכך לא ניתן להעריך את החשיפה הכספית למשיבים  להתקבל כנגד

  בכלל ולחברת הבת בפרט, בקשר עם הבקשה.
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  (המשך) התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות  -: 24באור 
  

  ערבויות  ב.
  

  קיימות הערבויות הבאות: 2019בדצמבר,  31ליום 
  

  מליוני ש"ח 
  95  )1חברות כלולות (בגין התקשרויות של  ערבויות 

  6   צדדים שלישיים עםבגין התקשרויות ערבויות 
    

101  
  

מליוני ש"ח אשר הועמדו לטובת איי.די.אי. בקשר עם פרויקטים  180- כולל ערבויות בסך של כ  )1(
 20%מהסכום כאמור ניתן שיפוי אגב מכירת  60%כאשר בגין  לבניית והפעלת מתקני התפלה

. "חש מליוני 73- בכ מסתכמות השיפוי לאחר הערבויות שסך כך 2019 בשנת.די.אי איי ממניות
לאחר תאריך המאזן, לאור השלמת התנאים המתלים למכירת יתרת ההשקעה באיי.די.אי 

  הופחתו הערבויות במלואן.
  

ביצוע בלתי מוגבלות לטובת רפובליקת קפריסין להבטחת קיום מלוא  ערבותהחברה העמידה   )2(
  לעיל. 'ו12. ראה גם באור השותפותההתחייבויות של 

  
  התקשרויות  ג.

  
  להלן התקשרויות מהותיות שמבוצעות על ידי חברות הקבוצה:

  
-התקשרויות לרכישת מוצרי דלק בסכום כולל של כלדלק ישראל  2019בדצמבר,  31ליום   )1(

  .מליוני ש"ח) 2,724-כ 2018בדצמבר,  31ש"ח (ליום מליוני  3,052
  

  .יא'12, ראה באור לאספקת גז טבעי בפרויקט תמר ובפרויקט לוויתןבדבר התקשרויות   )2(
  

-לאיתקה התקשרויות בקשר עם השקעות בנכסי גז ונפט בהיקף של כ 2019בר, בדצמ 31ליום   )3(
  ח).מליוני ש" 363-מליוני דולר (כ 105

  
הקבוצה מחזיקה בבעלות מלאה בשתי חברות המפעילות תחנות כוח, איי.פי.פי. דלק אשקלון   )4(

  . )שורק דלק -  להלן"מ ( בע שורק דלק.פי.פי איידלק אשקלון) ו - בע"מ (להלן 
מגה וואט בצמוד למתקן התפלה באשקלון  80 -דלק אשקלון מפעילה תחנת כוח בהספק של כ

וזאת  2027מגה וואט עד לשנת  58 - ההתפלה חשמל בהיקף של כומחויבת לספק למתקן 
  בתמורה המורכבת ממחיר קבוע הצמוד למדד ומחיר משתנה הצמוד למחירי האנרגיה.

מגה וואט בצמוד למתקן התפלה בשורק  140 - דלק שורק מפעילה תחנת כוח בהספק של כ
וזאת  2037ד לשנת מגה וואט ע 100 -ומחויבת לספק למתקן ההתפלה חשמל בהיקף של כ

   .בתמורה המורכבת ממחיר קבוע הצמוד למדד ומחיר משתנה הצמוד למחירי האנרגיה
  

במידה ודלק אשקלון ודלק שורק לא תוכלנה לספק את החשמל למתקני ההתפלה הן תישאנה 
בהפרש שבין מחיר החשמל אותו ירכשו מתקני ההתפלה ובין המחיר שנקבע עימן בהסכמים 

  ההתפלה.מול מתקני 
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  (המשך) התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות  -: 24באור 
  

  שיפוי וביטוח נושאי משרה  .ד
  

הקבוצה התחייבה לשפות את כל נושאי המשרה הזכאים בקבוצה עקב פעולה שנעשתה   )1(
בתוקף היותם נושאי משרה בקבוצה בעבר, בהווה ובעתיד. ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לסוגי 
האירועים, לתנאים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי שאושר באסיפה הכללית של בעלי 

  המניות.
  
הקבוצה החליטה לתת פטור לנושאי המשרה בקבוצה מאחריותם בשל חובת הזהירות כלפי   )2(

  .1999-הקבוצה בהתאם לקבוע בפרק השלישי לחלק השישי של חוק החברות, התשנ"ט
  

 מליוני דולר 150 - כ אחריותם של נושאי המשרה, בגבול אחריות כולל שלהקבוצה ביטחה את   )3(
  .2020עד יוני 

  
  

  שעבודים  -: 25באור 
  

בדצמבר,  31מאחרים שיתרתן ליום  הלוואותחוב ו אגרותלהבטחת הלוואות מתאגידים בנקאיים,   א.
  מיליארד ש"ח, ניתנו הבטחונות הבאים: 18- של כ בסך, הינה 2019

  
החברה והחברות המאוחדות שלה רשמו שעבודים קבועים וצפים על הנכסים הקבועים   -

פקדונות מסויימים, שעבודים על זכויות לקבלת  שלוהשוטפים, לרבות המלאי, שיעבוד 
הכספים מהלקוחות, שעבוד על נכסי נפט וגז מסויימים, שעבוד על הזכות לקבלת תמלוגי על, 

של דלק  ימות בחברות מוחזקות ועל יחידות השתתפותשעבודים ספציפיים על מניות מסו
  וכן מושכנו כל הזכויות החברות בנכסים בגינם התקבל אשראי. קידוחים

  
חברות מאוחדות התחייבו לעמוד בתנאים מסויימים, לרבות המנעות מלרשום שעבוד לטובת   -

  אחרים, בלא הסכמת התאגידים המלווים מראש.
  
  .19ובאור  18 ת, ראה באורואמות מידה פיננסי הןשיש לגביבדבר התחייבויות   -

  
אגרות  ילגבי שעבודים ואמות מידה פיננסיות בקשר עם השקעות בנכסי נפט וגז ובקשר עם גיוס  .ב

  .י'12, ראה באור השותפותחוב על ידי 
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   הון  -: 26באור 
  

  הרכב הון המניות  א.
  

  2018בדצמבר,  31ליום    2019בדצמבר,  31ליום    
  מונפק ונפרע   רשום   מונפק ונפרע   רשום   
  מספר המניות   
              

  11,983,595   16,000,000   11,983,595   16,000,000   ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 
  -   2,000,000   -   2,000,000   בכורהמניות 

  
  אביב.- המניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

  
  אוצר מניות  .ב

  
שותפות  -מחזיקה שותפות בת בבעלות מלאה, דלק השקעות פיננסיות  2019בדצמבר,  31ליום 

ש"ח ערך נקוב של החברה. להלן נתונים  1מניות בנות  450,760 - שותפות הבת) ב -מוגבלות (להלן 
  :2018-2019לגבי רכישות ומימושים שביצעה שותפות הבת בשנים 

  
     

  כמות ערך נקוב
 סכום הרכישה

  (גריעה)
  מליוני ש"ח     
       
       

  450  726,968   2018, בינואר 1יתרה ליום 
       

       :2018שנת 
  39  72,965   רכישות

  הנפקה מחדש אגב הצעת רכש חליפין של מניות דלק 
  )'בי10אנרגיה (ראה באור   

 
)556,994(  )343( (*  

       
  146  242,939   2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

       
  111  207,821   רכישות - 2019שנת 

       
   450,760  257  
       

  
  .עלות המניות שמומשו  *)

  
 60-מניות נוספות של החברה בתמורה לסך של כ135,662לאחר תאריך המאזן, רכשה שותפות הבת 

  מניות הקבוצה.   586,422-בת בהמליוני ש"ח. לאחר הרכישות כאמור מחזיקה שותפות 
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  (המשך) הון  -: 26באור 
  

  דיבידנדים  .ג
  

יום ב שולם אשרש"ח,  מליוני 140- כבסך של  דיבידנדהחברה על  הכריזה 2019, במרס 31 ביום  .1
 לשותפות חולקש"ח  מליוני 3- סך של כ ש"ח. 11.6826. הדיבידנד למניה הינו 2019 ,אפרילב 29

   .המאוחדת
  
ביום  שולם אשר, מיליוני ש"ח 120-הכריזה החברה על דיבידנד בסך של כ 2019 ,במאי 29ביום   . 2

 לשותפות חולקש"ח  מליוני 2-סך של כ ש"ח. 10.0137הדיבידנד למניה הינו  .2019 ,יוני 27
 .המאוחדת

  
  .19הניתנות להמרה למניות החברה, ראה באור והתחייבות לעניין אגרות חוב   ד.

  
  

  ההכנסותעלות   -: 27באור 
  

  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

  2019   2018   2017   

  מליוני ש"ח  

            
  3,160   4,103   4,003  קניות נפט, דלקים ומוצרים

  221   137   112  הוצאות ייצור ועלויות אחרות
  626   615   1,070  פחת, אזילה והפחתות

  37   22   21  שכר ונלוות 
  22   17   17  הובלות

  , נפט וגזי הוצאות חיפושושנמכר והנפט עלות הפקת הגז 
  920  נטו  

 

591  

 

517  
  227   385   367  עלות חשמל שסופק

          
6,510   5,870   4,810  

  
  

  הוצאות מכירה, שיווק והפעלת תחנות תדלוק  -: 28באור 
  

  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

  2019   2018   2017   

  מליוני ש"ח  

            
  168   160   157  שכר ונלוות

  275   268   78  אחזקת תחנות תדלוק
  14   14   15  פרסום וקידום מכירות

  60   58   204  פחת והפחתות
  15   16   13  עמלות 
  37   27   20  אחרות

          
  487   543   569  
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  הוצאות הנהלה וכלליות  -: 29באור 
  

  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

  2019   2018   2017   

  מליוני ש"ח  

            
  107   80   91  שכר ונלוות

  7   6   8  פחת והפחתות
  39   48   44  שירותים מקצועיים

  33   52   50  אחרות

          
  193   186   186  

  
  

  אחרות, נטו )הוצאותהכנסות (  -: 30באור 
  

  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

  2019   2018   2017   

  מליוני ש"ח  

  ונדל"ן  רכוש קבוענכסי גז ונפט, הפרשה לירידת ערך 
  )830(  להשקעה  

 

)85(  

 

)273(  
  -   )24(   -  מוניטין ונכסים בלתי מוחשייםירידת ערך 

  153   17   29  נכסיםממימוש  רווח
  1,450   96   )3(  ממימוש נכסי נפט וגז *) (הפסד) רווח

  -   105   -  רווח מעסקה הזדמנותית **)
  -   )14(   5  ממימוש חברות מוחזקות )הפסדרווח (

  )117(   )79(   )26(  הוצאות אחרות, נטו

    
  

  
  

  

  )825(  16   1,213  
  .ג'12לפרטים נוספים ראה באור   *)

  .ו'10לפרטים נוספים ראה באור   **)
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  מימוןהוצאות והכנסות   - :31באור 
 

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
2019  2018  2017  

  ש"חמליוני 
        הכנסות המימון א.
          

  
  שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים שיועדו לשווי 

  -  81  42  הוגן דרך רווח או הפסד  
  20  -  -  רווח ממימוש ניירות ערך זמינים למכירה

  100  46  46  הכנסות מהשקעות 
  9  -  -  דיבידנדים מניירות ערך זמינים למכירה

  
  מניירות ערך המטופלים בשווי הוגן דרך רווחדיבידנדים 

  -  1  -  או הפסד  

  
דיבידנד מניירות ערך המטופלים בשווי הוגן לרווח כולל 

  -  -  38  אחר
  57  32  57  מכשירים פיננסיים נגזרים

  42  44  4   מכלולות וצדדים קשוריםהכנסות מימון 
  12  39  6  מהלוואות לרוכשיםהכנסות מימון 

  
תמלוגים לקבל והלוואה שניתנה בקשר עם שערוך 
  90  277  302  נכסי נפט וגז מכירת

  44  42  77  אחרות

572  562  374  

          
        הוצאות מימון ב.
          

  
אגרות  ,הוצאות מימון בגין אשראי מתאגידים בנקאיים

  961  944  1,207  ואחריםחוב 

  
  שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים שיועדו לשווי 

  -  35  19  הוגן דרך רווח או הפסד  
  17  -    ירידת ערך ניירות ערך זמינים למכירה  
  130  141  20  מכשירים פיננסיים נגזרים  
  -  -  29  הוצאות בגין התחייבות לחכירה  
  25  134  3  שערוך תמורה מותנית בגין נכסי נפט וגז  
  21  -  8  הוצאות הפרשי שער מהלוואה לרוכשים  

  37  30  32  הוצאות מימון אחרות, נטו  

          

    1,318  1,284  1,191  
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   מסים על ההכנסה  -: 32באור 
  

  חוקי מס החלים על חברות הקבוצה  א.
  

  1985- חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2007פי החוק, עד לתום שנת - על
  במדד המחירים לצרכן. 

-"ההתשמ), אינפלציה בשל(תיאומים  הכנסה מס לחוק תיקון בכנסת התקבל 2008 פברואר בחודש
 נמדדות, 2008 משנת החל. ואילך 2008 משנת התיאומים חוק של תחולתו את המגביל 1985

 המחירים במדד שינויים בגין מסוימים תיאומים למעט נומינליים בערכים מס לצורכי התוצאות
  .2007, בדצמבר 31 ליום שעד בתקופה לצרכן

  
  שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה  ב.

  
  בישראל הקבוצה חברות  )1
 

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות  2016דצמבר חודש ב
, אשר כולל הפחתת שיעור מס 2017 -), התשע"ז 2018 - ו 2017הכלכלית לשנות התקציב 

 2018בינואר,  1) והחל מיום 25%(במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1החברות החל מיום 
  .23%לשיעור של 

  
   .24% הינו 2017בשנת ו, 23%הינו  2018 -ו 2019ים בישראל בשנ שיעור מס החברות

  חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 
  

פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי  2013בחודש אוגוסט 
וק התקציב). החוק כולל בין היתר הוראות לגבי (ח 2013-), תשע"ג2014-ו 2013התקציב לשנים 

, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות 2013 ,באוגוסט 1מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום 
האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים 

לחול על נכסים מחוץ במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים 
  לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, תקנות כאמור טרם פורסמו.

  
  "לבחו הקבוצה חברות  )2
 

 Corporate Incomeאיתקה כפופה לדיני המס בבריטניה, הכוללים, בין היתר, מס חברות (  )א(
Tax) היטל נוסף ,(Supplementary Charge) ומס על הכנסות מנפט (Petroleum Revenue 
Tax שיעור מס החברות האפקטיבי החל על חברות נפט  2019בדצמבר,  31). נכון ליום

ושיעור מס על הכנסות  10%, שיעור היטל מס נוסף עמד על 30%וגז באנגליה עמד על 
   .0%מנפט, במקרים בהם חל, עמד על 

מס חברות פדרלי ) ימוסו בארה"ב ביט'12אור רווחי החברה האמריקאית (ראה ב  )ב(
. בנוסף למס הפדרלי כאמור, עבור הכנסות הנובעות מהפרויקטים 21%-כבשיעור של 

מס המדינה יוכר  .8%-4%הממוקמים בשטחי מדינת לואיזיאנה יחול מס מדינה בשיעור 
 כהוצאה בחישוב המס הפדרלי.

 15%( 30%ימוסו במס חברות בשיעור כולל של  )יז'12 אורב(ראה  בקנדה החברה רווחי  )ג(
 שיעור מס בפרובינצית ניופאונדלנד ולברדור).  15% -שיעור מס פדרלי ו
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 32באור 
  
  שומות מס  ג.

  
  .2014לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת   )1

  
קיבלו שומות מס סופיות או הנחשבות בישראל  נוספותהמרבית החברות המאוחדות   )2

  .2014 שנתכסופיות עד וכולל 
  

   ארה"ב דלק  )3
  

"ב. ארה דלק של מניות) הונגריה דלק הבת החברה(באמצעות  הקבוצה מימשה בשנים קודמות
"ב ארה דלק מניות ממימוש לה שנבע ההון רווח חישוב עם בקשר צווים הוצאו הונגריה לדלק

 שנבע ההון רווח מסכום לקזז הונגריה דלק של היכולת היתה שבמחלוקת העיקרית(הסוגיה 
 כדיבידנד חולקו שלא"ב ארה דלק של לחלוקה ראויים רווחים של סכומים הונגריה לדלק
 יולי בחודש. בלוד המחוזי המשפט לבית אלו צווים על ערעורים הגישה הונגריה דלק). בפועל
 הונגריה דלק של הערעור את קיבל במסגרתה המחוזי המשפט בית של פסיקתו ניתנה, 2018
 בספרים שנכללה ההפרשה את הקבוצה ביטלה, האמור לאור. העיקרית הסוגיה עם בקשר
 שנכלל"ח ש מליוני 170- כ של סך הפסד או רווח לדוח 2018 בשנת וזקפה זו סוגיה עם בקשר

 .נטו, שהופסקו מפעילויות רווח הסעיף במסגרת
  

הודעת ערעור לבית המשפט העליון,  י רשות המסים, הוגשה על יד2018 ,בדצמבר 2ביום 
במסגרתה עתר פקיד השומה להפוך את קביעת בית המשפט המחוזי ולהשיב את הצווים על 
כנם. במסגרת "צו סיכומי טענות" קבע בית המשפט העליון שהצדדים יגישו את סיכומיהם 

  . 2019יוני עד לחודש  בכתב
  

, התקיים דיון בבית המשפט העליון בקשר עם הסוגיה נשוא הערעור 2019בנובמבר,  6ביום 
קרי קיזוז רווחים ראויים לחלוקה של דלק ארה"ב שלא חולקו כדיבידנד בפועל מסכום רווח 

  ההון אשר נבע לחברת דלק הונגריה בשנים קודמות. 
נו של בית המשפט העליון בו בית , ניתן פסק די2020בינואר,  26לאחר תאריך המאזן, ביום 

  המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה והפך את פסיקת בית המשפט המחוזי.
(בתוספת ריבית  המס לשלםלאור האמור כללה הקבוצה בדוחות הכספיים הפרשה בגין 

מפעילויות  מליוני ש"ח, אשר נכללה בסעיף רווח (הפסד) 213-בסך של כ והפרשי הצמדה)
  . , נטושהופסקו

בנוסף יצויין כי לאחר תאריך המאזן התקבלה בחברה בקשה לאישור הגשת תביעה ייצוגית 
  ) לעיל.6(3א'24בגין הפרשה כאמור, ראה באור 
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 32באור 
  

  הפסדים מועברים לצורכי מס  ד.
  

לסך של  2019בדצמבר,  31מסתכמים ליום הלחברה הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות 
בגין הפסדים אלו לא  .מילארד ש"ח הינם הפסדים הוניים) 1.3-ש"ח (מתוכם סך של כ מילארדי 3.1-כ

  נזקפו נכסי מס נדחים לאור אי הוודאות באשר להכנסות חייבות במס בעתיד.
  

 2019בדצמבר,  31 וםלי המסתכמיםמאוחדות הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות  לחברות
 מסים נכסי הכספיים בדוחות נרשמוהעסקיים  ההפסדים יתרות בגיןש"ח.  מילארדי 9- של כ לסך

  "ח.ש ארדיימיל 3.2-כ של בסך נדחים
  

 2.4- כלאיתקה הפסדים מועברים לצרכי מס בסך של  2019בדצמבר,  31כי ליום  ,יצוין זה בהקשר
דולר (אשר נבעו בחלקם מזקיפת פחת מואץ לצרכי מס וכן מהטבות מס הנועדו לעודד  מיליארד

השקעות בתחום הגז והנפט בים הצפוני ואשר הגדילו משמעותית את יתרת ההפסדים לצרכי מס) 
ומאידך קיימים לאיתקה הפרשים זמניים בעיקר בגין פחת מואץ של נכסי נפט וגז בים הצפוני בסך 

מיליארד דולר). בדוחות הכספיים נכללו  0.4-כהפרשים נטו בסך של  ,דולר (דהיינומיליארד  2-כשל 
 נוצרו נטו ההפרשים כי יצויין. דולר מליוני 236-כנכסי מס נדחים בגין ההפרשים נטו בסך כולל של 

 וחלקם לאחרונה להפיק החלו חלקם אשר משמעותיים ונפט גז נכסי של פיתוחם בתקופת בעיקר
 הכנסות לה יהיו הבאות בשנים כי צופה שאיתקה כך הקרובה בתקופה הפקה להתחיל עתידים
 עד כשבע של תקופה במשך ינוצלו נטו ההפרשים ולהערכתה משמעותיים בהיקפים במס חייבות
   .שנים שמונה

  
  מסים נדחים  .ה

  
  ההרכב:

  
  הפסדאו דוח רווח   מאזן

  בדצמבר 31
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
2019  2018  2019  2018  2017  

  ש"חמליוני   

  )6(  31  )1(  )4(  )5(  רכוש קבוע
  פיננסיים המוצגים בשווי  מכשירים

  )60(  45  )34(  )114(  )145(  הוגן 
  )5(  )5(  )5(  )54(  )59(  נכסים בלתי מוחשיים

  293  154  317  )2,981(  )4,144(  נכסי גז ונפט
  )41(  67  253  2,782  3,245  הפסדים מועברים לצורכי מס
  )4(  6  32  795  330  התחייבויות לסילוק נכסים
  21  )82(  3  )35(  )20(  הפרשים זמניים אחרים

  198  216  565      הכנסות מסים נדחים
מסים נדחים, (התחייבויות)  נכסי
  389  )798(  נטו

  
 שלמחושבים לפי שיעור מס בגין חברות הקבוצה בישראל המסים הנדחים  2019בדצמבר,  31ליום 
המסים הנדחים בגין חברה בת בבעלות  בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש. 23%

  .40%מלאה באנגליה מחושבים על פי שעור מס של 
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 32באור 
  

  (המשך) מסים נדחים  .ה
  

  לרווח כולל אחרמסים נדחים בגין פריטים שנזקפו 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
2019  2018  2017  

  מליוני ש"ח
        

  -  59  6  מסים בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
  3  -  -  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה מסים

        
        

6  59  3  
  

  הכלולים בדוחות רווח והפסד(הטבת מס) מסים על ההכנסה   .ו
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

  2019   2018   2017   

  מליוני ש"ח  
            

  294   196   173   מסים שוטפים
  )198(   )216(   )565(  ' לעיל)המסים נדחים (ראה גם 

  18   4   1  מסים בגין שנים קודמות 
          
  )391(   )16(   114  
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 32באור 
  
  התאמת מס תיאורטי  .ז

  
להלן מובא תאום בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים 

  , לבין סכום המס שנזקף בדוח רווח והפסד לשנת הדוח:בישראלהרגילים החלים על החברות 
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

  2019   2018   2017   

  מליוני ש"ח  
            

  1,626   689   11  ההכנסהרווח לפני מסים על 
          

  24%   23%   23%  שיעור המס הסטטוטורי
          

  390   158   2  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
          עלייה (ירידה) בחבות המס בשל:
  )105(   )37(     )11(  ניצול הפסדים משנים קודמות

  204   86   73 שלא נכללה בגינם הטבת מסוהפרשים אחרים הפסדים 
   חלקם של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ברווחי 

  )88(  שותפויות מאוחדות  
 

)90(  
 

)276(  
חלק החברה בתוצאות של חברות ושותפויות, המוצגות 

  6  לפי שיטת השווי המאזני, נטו  
 

16  
 

10  
  18   4   1  מסים שוטפים בגין שנים קודמות

  1   )23(   )138(  בגין שנים קודמות נדחיםמסים 
  )79(   )165(   )209(  הטבת מס בגין נכסי גז ונפט בחו"ל

  )8(   )6(   )29(  הטבת מס אחרות בגין נכסי מס בחו"ל
  )35(   25   )113(  התאמות בשל שעור מס שונה בחברות שאוחדו

הכנסות פטורות, הוצאות בלתי מוכרות ותיאומים 
  115  אחרים, נטו 

 
16  

 
)6(  

          
  )391(   )16(   114  

  
החברה רשומה לצורכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה משותף (איחוד עוסקים) יחד עם חלק   .ח

  מהחברות המאוחדות.
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  רווח נקי (הפסד) למניה  -: 33באור 
  

 ששימשו בחישוב הרווח הנקי למניה החברההמיוחס לבעלי מניות  פרוט כמות המניות והרווח  א.
  :מפעילויות נמשכות

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2019  2018  2017  

    כמות    כמות    כמות

  רווח  מניות  רווח  מניות  רווח  מניות

  נקי  משוקללת  נקי  משוקללת  נקי  משוקללת

  אלפים
 מליוני
  אלפים  ש"ח

 מליוני
 ש"ח  מליוני  אלפים  ש"ח

  662  11,229  314  11,279  85  11,628  לצורך חישוב רווח נקי בסיסי 
בהפסד (ברווח) נטרול חלק החברה 

  40  -  124  -  25  -  בסיסי למניה של חברות מוחזקות
חלק החברה ברווח (הפסד) מדולל 

  )40(  -  )124(  -  )25(  -  למניה של חברות מוחזקות
השפעת מניות רגילות 
  35  859  -  -  -  -  *) פוטנציאליות מדללות

  697  12,088  314  11,279  85  11,628  לצורך חישוב רווח נקי מדולל 
  
 למניה ששימשו בחישוב הרווח הנקי החברהמניות המיוחס לבעלי  פרוט כמות המניות והרווח  ב.

  :מפעילויות מופסקות
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2019  2018  2017  

    כמות    כמות    כמות

  רווח  מניות  רווח  מניות  רווח  מניות

  נקי  משוקללת  נקי  משוקללת  נקי  משוקללת

  אלפים
 מליוני
  אלפים  ש"ח

 מליוני
  אלפים  ש"ח

 מליוני
  ש"ח 

  554  11,229  203  11,279  149  11,628  לצורך חישוב רווח נקי בסיסי 
נטרול חלק החברה ברווח בסיסי 

  )554(  -  )319(  -  )361(  -  למניה של חברות מוחזקות
חלק החברה ברווח מדולל למניה 

  554  -  319  -  361  -  של חברות מוחזקות
רגילות השפעת מניות 

  -  859  -  -  -  -  *) פוטנציאליות מדללות

  554  12,088  203  11,279  149  11,628  לצורך חישוב רווח נקי מדולל 
  

לא הובא בחשבון השפעת אגרות חוב להמרה שהנפיקה החברה מאחר והשפעתן  2018-ו 2019בשנת   *)
  אנטי מדללת.
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 מגזרי פעילות  -: 34באור 
 

  כללי  א.
  

מגזרי הפעילות של הקבוצה נקבעים בהתאם לדיווחי ההנהלה המבוססים בעיקרם  IFRS 8-בהתאם ל
  על ההשקעות בכל חברה מוחזקת.

  
  :כלהלן הינם הפעילות מגזרי

  
 עסקהעיקר הפעילות מתבצעת במסגרת  - וסביבתה בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז  -

, נוספות נפט וזכויותים תטיס", ים", עסקה משותפת "- משותפת "תמר", עסקה משותפת "רציו
   ., באמצעות דלק קידוחיםישראל חופי מול בים בעיקר

  
 אשר איתקה ידי על מתבצעת הפעילות - הצפוני בים ונפט גז נכסי והפקת פיתוח מגזר   -

ואשר דוחותיה הכספיים  הצפוני הים באזור הממקומים וגז נפט בנכסי זכויות בבעלותה
 Chevron(לגבי רכישת פעילותה של  2017מאוחדים עם דוחות הקבוצה החל מחודש אפריל 

 בעיקר כוללת הפעילות ). ו'10באור ראה  2019בים הצפוני על ידי איתקה בחודש נובמבר 
  . נוספים מאגרים ופיתוח המפיקים מהמאגרים וגז נפט ושיווק הפקה

 
עיקר הפעילות הינה שיווק ומכירות דלקים ומוצרי צריכה בתחנות  - בישראל פעילות דלקים  -

  תדלוק ומחוצה להן וכן אחסנה וניפוק של דלקים במתקנים.
  

מגזרים אחרים כוללים את פעילות הקבוצה בתחום התפלת מי ים ובתחום הקמה  - אחרים   -
י.אי המרכזת את אי.ד-והפעלת תחנות כוח להפקת חשמל (באשר למכירת השקעת החברה ב

פעילות חיפושי והפקת נפט  2018החל משנת בנוסף . )ט'10הפעילות בתחום המים, ראה באור 
כמו כן עד למועד מכירת ההשקעה בגדות (ראה באור  וגז במפרץ מקסיקו מוצגת בסעיף זה.

  יג') נכללה בסעיף זה גם פעילותה (בתחום הביוכימיה).10
 

במסגרת רווח פעילותיהן והצגת תוצאות פניקס, ברכב ו דלקה במכירת השקעת החבר לאוריצוין כי 
 .ת כמגזר בר דיווחומוצג ואינהפניקס דלק רכב ו ,)'ז10 ובאור 'ה10 באור(ראה  מפעילויות שהופסקו

  מספרי השואה סווגו מחדש על מנת לשקף את פעילותה של דלק רכב כפעילות מופסקת.
  

  דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.
 

  הכנסות  )1
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2019  2018  2017  

  מליוני ש"ח

 וסביבתה בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
(*  1,332  1,412  1,588  

  691  1,174  2,062  הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר
  4,143  5,034  4,912   מגזר דלקים בישראל

  430  552  551  מגזרים אחרים
  )21(  )48(  )63(  מגזרי *) בין

  4  4  3  התאמות

  6,835  8,128  8,797  סך הכל בדוח רווח והפסד
  
  .מכירות בין מגזריות הינן בעיקר מכירות של גז למגזרים אחרים  *)
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 (המשך) מגזרי פעילות  -: 34באור 
  

  (המשך) דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.
  
   )תפעולי(רווח (הפסד)  תוצאות המגזר  )2
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2019  2018  2017  

  מליוני ש"ח

  2,390  1,114  649  וסביבתה  בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
  136  510  )104(  הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר

  168  128  164   מגזר דלקים בישראל
  )77(  )34(  89  מגזרים אחרים

  )80(  )80(  )55(  *)התאמות 

  2,537  1,638  743  תפעולירווח 
  
  .בעיקר הוצאות הנהלה וכלליות המיוחסות לחברות המטה  *)
  

  החברה מניות לבעלי המיוחס נמשכות מפעילויות הנקי לרווח תרומה  )3
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2019  2018  2017  

  מליוני ש"ח

  1,217  520  476  וסביבתה בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
  10  364  )128(  הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר

  100  70  91   מגזר דלקים בישראל
  )97(  )81(  17   מגזרים אחרים

  )467(  )318(  )371(   *)התאמות 
  מפעולות נמשכות המיוחס לבעלי  רווח

  763  555  85  מניות החברה  
  

   המיוחסות לחברות המטה.ומיסים מימון  ,וכלליותבעיקר הוצאות הנהלה   *)
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 (המשך) מגזרי פעילות  -: 34באור 
  

  (המשך)  תדיווח בדבר מגזרי פעילו  ב.
  

  נכסים המשמשים את המגזר  )4
  

  בדצמבר 31  
2019  2018  

  מליוני ש"ח
      

  3,537  3,872  מגזר דלקים בישראל
  21,738  22,630  בישראל וסביבתה מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

  7,489  16,635  הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר
  1,390  1,352  מגזרים אחרים

      
44,489  34,154  

      
      השקעות בחברות כלולות

  466  259  מגזר חיפושי והפקת נפט וגז בישראל וסביבתה
      

  109  98  מגזר דלקים בישראל

  176  134  מגזרים אחרים 
491  751  

  92,147  1,983  *) נכסים שלא הוקצו למגזרים
      

  127,052  46,963  סך הכל נכסים במאוחד
  

  .שהופסקו תיולפעילו המיוחסים נכסים גם כולל 2018 ,בדצמבר 31 ליום  *)
  
  התחייבויות המגזר  )5

  
  בדצמבר 31  

2019  2018  
  מליוני ש"ח 

      
  2,571  3,245  מגזר דלקים בישראל

  13,436  15,401  בישראל וסביבתה מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
  4,463  11,293  הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר

  753  656  מגזרים אחרים
30,595  21,223  

  93,559  8,791  *)התחייבויות שלא הוקצו למגזרים 
      

  114,782  39,386  סך הכל התחייבויות במאוחד
  

  גם התחייבויות המיוחסות לפעילויות שהופסקו. כולל 2018 בדצמבר, 31 ליום  *)
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  (המשך) מגזרי פעילות  -: 34באור 
 

  עלות רכישת נכסים לזמן ארוך  )6
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2019   2018   2017  
  מליוני ש''ח   

           
  87   66   62   מגזר דלקים בישראל

  1,836   2,980   2,347בישראל וסביבתהמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
   הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר

  2,491   1,742   8,317  )עסקים צירופי במסגרת כולל(  
  83   301   92  מגזרים אחרים

          

  10,818   5,089   4,497  
  
  פחת והפחתות (לרבות ירידת ערך)  )7

           
  90   89   240   מגזר דלקים בישראל

  101   224   221בישראל וסביבתהמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
  205   294   1,395  הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר

  46   61   314  מגזרים אחרים
          
  2,170   668   442  

          
  

  מידע גיאוגרפי  ג.
  

ת ללקוחות ובעיקרן ממכיר ותנפט וגז באיזור הים הצפוני נובע הכנסות מגזר חיפושי והפקת
עיקר ההכנסות של מגזרים אחרים  .בבריטניהוהנכסים המשמשים מגזר זה ממוקמים בבריטניה 

  ממכירות ללקוחות בישראל ועיקר נכסיהם הינם בישראל. ותנובע
  
  

  בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 35באור 
  

   החברה"ל מנכ  א.
  

חברה בגין שנת ההחברה תשלום מענק למנכ"ל  של התגמול וועדתדירקטוריון, ה ו, אישר2019 בשנת
החברה  של התגמול וועדתדירקטוריון, ה ו, אישר2018 בשנת"ח. שאלפי  1,400בסכום של  2018

  "ח.שאלפי  1,400בסכום של  2017חברה בגין שנת התשלום מענק למנכ"ל 
  

דירקטוריון החברה את המשנה למנכ"ל, מר עידן וולס לתפקיד מנכ"ל , מינה 2019בנובמבר,  27ביום 
 ).2019בדצמבר  31 - (מועד סיום תפקידו של מר ברטפלד  2020בינואר,  1החברה בתוקף החל מיום 

  
   דירקטוריון"ר יו  .ב

  
אלפי ש"ח  700דירקטוריון, וועדת התגמול של החברה תשלום מענק בסך של ה ו, אישר2019 בשנת

החברה  שלדירקטוריון, וועדת התגמול ה ו, אישר2018 בשנת. 2018ליו"ר הדירקטוריון בגין שנת 
  .2017ש"ח ליו"ר הדירקטוריון בגין שנת  אלפי 600מענק בסך של  תשלום
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  (המשך) בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 35באור 
  
  . ב'23ר ראה באו -בדבר ערבויות שניתנו לצדדים קשורים  פרטים  .ג
  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ד
  

 בדצמבר 31 
 2019   2018  
 מליוני ש"ח 
      

 57 24  (בעיקר חברות כלולות) לקוחות
 5 5חייבים ויתרות חובה

 2 111 הלוואות, פקדונות וחייבים לזמן ארוך
 55 56  הלוואות לחברות כלולות
  12  -    נכסים מוחזקים למכירה

 5 4  (בעיקר חברות כלולות) התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 2 12זכאים ויתרות זכות

  7  -    התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים למכירה
    

  
  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ה
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2019   2018   2017  
  ש''חמליוני    

           
  170   353   176   (בעיקר חברות כלולות) מכירות
  5   16   22  קניות

  18   19   91  הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות 
  19   11   42  הכנסות מימון 

  42   51   55  הפסד בגין פעילות שהופסקה, נטו
  
  המועסקים בקבוצה )דירקטורים לרבות( ניהוליים מפתח לאנשי הטבות  .ו
  

 במזומן שלא להטבות, לשכר בנוסף, זכאים וחלק מחברי הדירקטוריון בחברה הבכירים המנהלים
 סיום לאחר מוגדרת הטבה כניתות במסגרת כספים עבורם מפקידה ). כמו כן, החברהרכב כגון(

  . העסקה
  

  : המועסקים בחברה) אחד הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים (לרבות דירקטור
  

   
  שהסתיימה ביוםלשנה 

 בדצמבר 31
   2019   2018   2017  
  סכום      סכום      סכום      

   
מס' 

  אנשים 
מליוני 
   ש"ח

מס' 
  אנשים 

מליוני 
   ש"ח

מס' 
  אנשים 

מליוני 
  ש"ח

               
  12  5  17  5  21  6 הטבות לטווח קצר
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  (המשך) בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 35באור 

  
 (המשך) המועסקים בקבוצה )דירקטורים לרבות( ניהוליים מפתח לאנשי הטבות  .ו

  
  שאינם מועסקים בחברה:של החברה דירקטורים להטבות 

  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

בדצמבר 31
   2019   2018   2017  
  סכום      סכום      סכום      
מליוני ש"ח מס' אנשים מליוני ש"ח מס' אנשים מליוני ש"ח מס' אנשים   
               
 בגין הטבות סך

 שאינם דירקטורים
  2  6  2  7  1  6*) מועסקים

  
 2019 בשנתש"ח  אלפי 230- כ של כולל בסך השליטה בעל של לבתו דירקטורים לוגמ כולל  *)

  . "ח)ש אלפי 366 -  2017ש"ח,  אלפי 314 -  2018(
  

  בחברה עניין בעלילדירקטורים שהינם  הטבות  **)
  

וקיבל  2019עד לחודש מאי  כדירקטור בחברה מאוחדת כיהןחתנו של בעל השליטה  ,כי יצויין
  .)2018ש"ח בשנת  אלפי 44- (וכ 2019אלפי ש"ח במהלך שנת  16- תגמול כולל בסך של כ

  
  השליטה בעל עם התקשרות  .ז
  

   הוצאות להחזר השליטה בעל עם התקשרות  )1
 

וכן כדירקטור  2014בספטמבר,  18השליטה בחברה, מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  בעל
אינו מקבל שכר דירקטורים בגין כהונתו כדירקטור.  השליטה בעלבחברת הבת, דלק אנרגיה. 

מעניק מעת לעת, בהתאם לדרישת הנהלת החברה, ייעוץ להנהלה ותורם מזמנו  השליטה בעל
 ידום ענייניה ועסקיה של החברה, וחברות הבנות, בארץ ובחו"ל. ניסיונו וכישוריו הרבים לק

 לתקופה, השליטה לבעל הוצאות החזר מנגנון הכללית האסיפה אישרה 2016, בינואר 6 ביום
אישרה האסיפה הכללית  2018 ,בפברואר 28ביום  .2015, בינואר 1 מיום החל שנים שלוש של

שנים החל  3של החברה הארכה של מגנון החזר ההוצאות למר תשובה לתקופה נוספת של 
 את החברה תשיב במסגרת המנגנון .2020 ,בדצמבר 31ועד ליום  2018בינואר,  1מיום 

 חשבוניות המצאת כנגד והכל, כאמור היעוץ עם בקשר ידו על ויוצאו הוצאו אשר ההוצאות
החזר ההוצאות כאמור כולל רשימה סגורה של סוגי הוצאות ואינו כולל תקרה  מנגנון .ןכדי

של סכום ההוצאות. ההוצאות תבחנה בהתאם לטיבן, ויקבעו בחברה מנגנוני בקרה ופיקוח 
 מקובלים על נחיצות ההוצאות המוחזרות. 

-2017 השנים בגין הוצאות עבור"ח ש אלפי 84-כ של סכום תשובה למר שולם 2019 שנתב
2018.  

  
 משרדים בניין השליטה בעל עם התקשרות  )2
 

להשכרת  חברה פרטית של בעל השליטהועדת הביקורת של החברה אישרה התקשרות עם 
בתנאי שוק בהתאם לחוות דעת שנערכה על ידי משרד  שטחים בבניין המשרדים שרכשה

  .קביעת דמי שכירות ראויים לשטח המושכר צורךל שמאות מקרקעין בלתי תלוי
וכוללת  2021בספטמבר,  18עד ליום  2019בספטמבר,  19תקופת השכירות הינה החל מיום 

  .2031בספטמבר,  18אופציה להארכה לשתי תקופות נוספות שסיומן ביום 
 .2019אלפי ש"ח עבור דמי שכירות בשנת  491-חוייבה השוכרת בסך של כ 2019בשנת 

 
 יועצים עסקתה  )3
 

ידי בעל השליטה -ת, אשר מועסק גם עלנוב ותבחברו בחברה כיועץהעסקת נושא משרה 
העסקת יועצים בחברה הנותנים שירותים לחברות פרטיות  ,וחברות פרטיות בבעלותו

  .בבעלותו של בעל השליטה בחברה
  
אשראי רגילים עם חברות הקבוצה מנהלות עסקאות במהלך העסקים הרגיל במחירי שוק ובתנאי   .ח

  ם.תאגידים שהם צדדים קשורים ובהיקפים שאינם מהותיי
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  רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות

  
שיעורי 
הבעלות 

והשליטה של 
החברה 
  המחזיקה

שיעור 
הבעלות של 

הקבוצה 
בשירשור 
  סופי

  החברה המחזיקה

  ליום  ליום
  בדצמבר 31  בדצמבר 31

  דרך הצגה  )1( 2019  )1( 2019  שם החברה
%  %  

  מאוחדת  100   100  דלק פטרוליום בע"מ  קבוצת דלק בע"מ
ומבני כהן פיתוח כהן פיתוח גז ונפט בע"מ (לשעבר: 

  מאוחדת  51.76  51.76  )תעשייה בע"מ
  מאוחדת  100  100  דלק תשתיות בע"מ

  מאוחדת  100  100  שותפות מוגבלת - תחנות כוחדלק 
  מאוחדת  100  100  דלק מערכות אנרגיה בע"מ

  מאוחדת  59.83  4.99  )2וחים שותפות מוגבלת (דלק קיד
  יחסי איחוד  33.5   4.441  עסקה משותפת ים תטיס

  מאוחדת  100  100  "מבע) 2011( מעגן ים דלק
  מאוחדת  100  100  "מבע ישראל אחזקות דלק וצתקב
  מאוחדת  100  100  מוגבלת שותפות -  2012 פיננסיות השקעות דלק

DKL Investments Limited  100  100  מאוחדת  

 דלק פטרוליום בע"מ
  

  מאוחדת  100  100  "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ
Ltd. Holding Delek Hungary  98.42  100  מאוחדת  

"דלק" חברת הדלק 
  מאוחדת  100  100  דלק חימום בע"מ  בע"מהישראלית 

  מאוחדת  100  100  דלק שינוע בע"מ 
  מאוחדת  100  100  דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ  
  מאוחדת  75  75  החברה המאוחדת ליצוא נפט בע"מ

  מאוחדת  100  100  ת שותפות מוגבלתפי גלילו - דלק 
  מאוחדת  100  100  דלק מתחמים קמעונאיים בע"מ

  מאוחדת  100  100  תדלוק ונכסים בע"מ ענבל
  מאוחדת  100  100  מוגבלת שותפות איבשקובסקי דלק

  מאוחדת  100  100  ישיר שיווק דלק שותפות
  מאוחדת  100  100  קליאוט -  דלק שותפות

Delek Hungary Holding Ltd.  1.58  100  מאוחדת  
  כלולה  15  15  "מבע ספנות שירותי קמור

  כלולה  50  50  "מבע מגידו מי אורחאן
  כלולה  50  50  "מבע פרוייקטים ופיתוח לייזום חברה סעדון דלק  
  כלולה  50  50  "מבע יהב עין דלק  

  כלולה  50  50  "מבע השרון רמת דלק
  כלולה  51  51  )3"מ (בע גורמה קפה'ו ג  
  כלולה  50  50  שותפות די.איי.אן  
  כלולה  50  50  הנגב דלק שותפות לתפעול וניהול  
  מאוחדת  100  100  אי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ  
  מאוחדת  100  100  "מבע שורק דלק.פי.פי איי  

  
  שיעור הבעלות והשליטה במישרין ובעקיפין.  )1(
  .אנרגיה דלק באמצעות גם מוחזקת  )2(
 שאינן זכויות בעלי בידי ממשיות השתתפות זכויות קיום עקב"מ בע גורמה'ו ג קפה של הכספיים הדוחות את מאחדת אינה הקבוצה  )3(

  .בחברה זו מהותיות החלטות קבלת עם בקשר שליטה מקנות
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  (המשך) רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות
  

    

שיעורי הבעלות 
והשליטה של 

החברה 
  המחזיקה

שיעור הבעלות 
של הקבוצה 
    בשירשור סופי

  החברה המחזיקה

  ליום  ליום
  בדצמבר 31  בדצמבר 31

  דרך הצגה  )1( 2019  )1( 2019  שם החברה

%  %  

          

  כלולה  20  20   בע"מ הולדינגסאיי.די.אי.   דלק תשתיות בע"מ

        

DKL Investments Limited  DKL Energy Limited    100  100  מאוחדת  

  Delek GOM Holdings, Inc. 100  100  מאוחדת  

 Delek Royalty, US, LLC 21  21  כלולה  

        

Delek GOM Holdings Inc.  Delek GOM Investments LLC 100  100  מאוחדת  

        

Delek GOM Investments LLC GulfSlope Energy, Inc. 24.1  24.1  כלולה 
        

DKL Energy Limited   Delek North Sea Limited 100  100  מאוחדת  

        

Delek North Sea Limited Ithaca Energy Limited  100  100  מאוחדת  

        

Ithaca Energy Limited  FPF1 Limited 100  100  מאוחדת  
  Ithaca Energy (Holdings) Limited 100  100  מאוחדת  
  Ithaca Energy (UK) Limited 100  100  מאוחדת  
  Ithaca Minerals (North Sea) Limited 100  100  מאוחדת  

  
Ithaca Energy Holdings (UK) 

Limited  100  100  מאוחדת  
  Ithaca Petroleum Limited 100  100  מאוחדת  
  Ithaca Causeway Limited 100  100  מאוחדת  
  Ithaca Alpha (NI) Limited 100  100  מאוחדת  
  Ithaca Gamma Limited 100  100  מאוחדת  
  Ithaca Epsilon Limited 100  100  מאוחדת  
  Ithaca Petroleum Holdings AS 100  100  מאוחדת  
  

  שיעור הבעלות והשליטה במישרין ובעקיפין. )1(
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  (המשך) רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות
  
  

שיעורי 
הבעלות 

והשליטה של 
החברה 
  המחזיקה

שיעור 
הבעלות של 

הקבוצה 
בשירשור 
  סופי

  החברה המחזיקה

  ליום  ליום
  בדצמבר 31  בדצמבר 31

  דרך הצגה  )1( 2019  )1( 2019  שם החברה
%  %  

  מאוחדת  100  100  ) בע"מ1993דלק ניהול קידוחים (  דלק אנרגיה
  מאוחדת  100  100  דלק נאמנויות קידוחים בע"מ
  מאוחדת  59.83  54.11  )2( דלק קידוחים שותפות מוגבלת

  מאוחדת  75.9  50  )3( אבנר נפט וגז בע"מ
  מאוחדת  75.9  50  נאמנויות בע"מ אבנר

          
שותפות  -דלק קידוחים 

  איחוד יחסי  33.5  48.5  )2( עסקה משותפת ים תטיס  מוגבלת
  איחוד יחסי  13.2  22  עסקה משותפת מיכל מתן

  איחוד יחסי  27.1  45.34   ים- עסקה משותפת רציו
  איחוד יחסי  17.9  30  עסקת קפריסין  
          
          
  
  
  ).משתתפת של הפניקסשיעור הבעלות והשליטה במישרין בעקיפין (ללא אחזקות   )1(
  .במישרין דלק קבוצתגם על ידי  מוחזקת  )2(
   .מוחזקת גם על ידי כהן פיתוח  )3(

  
  
  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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  בוצת דלק בע"מק
  

  ם מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים ינתונים כספי
   המיוחסים לחברה

  
  

  9201בדצמבר,  31ליום 
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  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
  1970-התש"לג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

  
  
  

- ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש השנים  2018-ו 2019בדצמבר  31החברה) לימים  - של קבוצת דלק בע"מ (להלן  1970

ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד  2019בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס 

  על ביקורתנו.
  
  

לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר 
, 2018- ו 2019בדצמבר,  31 מיםלימליוני ש"ח  4,149-כמליוני ש"ח ו 3,253- כלסך של  והסתכמבהן  ותההשקע
 מליוני ש"ח 463-כ מליוני ש"ח, 289- כ סך שלב םהסתכהחברות הנ"ל  ברווחיואשר חלקה של החברה  בהתאמה

. הדוחות הכספיים של , בהתאמה2017-ו 2018, 2019בדצמבר,  31 מיםבי וסתיימש"ח לשנים שה מליוני 948-כו
אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת 

  לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
  
  

מאיתנו לתכנן את ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש 
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. 
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת 

הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע 
. ובכללות שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד

  בסיס נאות לחוות דעתנו. ודוחות רואי החשבון האחרים מספקיםאנו סבורים שביקורתנו 
  
  
  

חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי 
   .1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
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ב' למידע הכספי הנפרד בדבר 1בבאור  מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור
משבר הקורונה והירידה המשמעותית ביותר במחירי הנפט והגז בעולם שארעו לאחר תאריך המאזן וכן לאמור 

  ג' למידע הכספי הנפרד לרבות בדבר: 1בבאור 
  
  
 לאחר תאריך המאזן בשווי נכסי הקבוצה והון המיוחס לבעלי המניות החברה; ירידה משמעותית שחלה 
  אי עמידה באמות מידה פיננסיות לאחר תאריך המאזן בקשר עם התחייבויות פיננסיות ודרישות לפרעון

 ופניות החברה לבית המשפט בקשר לכך;מסוימות מיידי של התחייבויות 
 ככל שלא יחולו  ,קבעו בשטרי הנאמנות של אגרות חובחשש ממשי לאי עמידה עתידית בספי הון שנ

 ;שינויים חיוביים משמעותיים, כגון עלייה משמעותית במחירי הגז והנפט
 ,הורדות דירוג של אגרות חוב החברה שחלו לאחר תאריך המאזן ועמדת החברה בנושא; וכן 
 .גרעון בהון החוזר של החברה וצרכי המזומנים שלה ושל חברות המטה 

  
  

ג' למידע הכספי הנפרד תוכניות החברה לפרעון התחייבויותיה והתחייבויות חברות במועדן 1ורט בבאור כמפ
נשענות על מימוש נכסים והשקעות, קבלת דיבידנדים מחברות בנות ועל הגעה להסכמות עם בעלי אגרות החוב 

) ככל שקמה Standstillמיידי ( ומוסדות פיננסיים במסגרתן, בין היתר, לא יועמדו ההתחייבויות כלפיהם לפרעון
  להם הזכות ובמקביל החברה תעמיד להם בטחונות נוספים תוך עדכון תנאי ההסכמים עימם. 

הנהלת החברה מנהלת משאים ומתנים עם בעלי אגרות החוב והמוסדות הפיננסיים ולהערכתה תוכל להגיע 
  ר טרם גובשו. להסכמות כאמור, אולם למועד אישור הדוחות הכספיים, הסכמות כאמו

  
מחברות  דיבידנדים וקבלתנכסים  במימוש, היתר בין, תלויהבשליטתה הבלעדית ו ההחברה אינ תוכניותהשלמת 

למועד  נכון כאמורהסכמות מחייבות עם מחזיקי אגרות החוב ומוסדות פיננסיים אשר  בגיבוש ובפרט בנות
אלו, ביחד עם גורמים נוספים המנויים בבאור הנ"ל, מעוררים  גורמים .וטרם גובש הכספיים הדוחות אישור

התאמות לגבי ערכי  לא נכללו בדוחות הכספייםספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. 
  .הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי

  
  

 
בדבר תביעות שהוגשו כנגד חברות  הכספי הנפרד ו' למידע4בבאור כמו כן, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור 

  הקבוצה.
  
  
  
  
  

קוסט פורר גבאי את קסירר אביב,-תל
 רואי חשבון 2020, במאי 2
  
  
  



 קבוצת דלק בע"מ
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  חברההמיוחסים ל יםהמאוחד המאזניםנתונים כספיים מתוך 

  

 
  בדצמבר 31ליום         
        2019    2018  
  מליוני ש"ח    באור    
              

        נכסים שוטפים
      

  628    685      מזומנים ושווי מזומנים
  63    112      השקעות לזמן קצר
  -    261        עסקאות החלף נכסים בקשר עם

  1    1        לקוחות
  13    6        נגזרים פיננסיים

  221    91    ב'4    חייבים ויתרות חובה 
          
    1,156    926  

  2,335    -      למימוש יםמיועד יםנכס
          

  3,261    1,156      סה"כ נכסים שוטפים
          

            נכסים לא שוטפים
              

  6,817    4,810    4    מוחזקות ושותפויות השקעות בחברות 
  3,181    4,923    'ב4    מוחזקותלחברות ושטרי הון הלוואות 
  30    185        נסייםננכסים פי
  -    261        עסקאות החלף בקשר עם נכסים

  261    407    3    הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
  -    34        נגזרים פיננסיים

  1    -    5    השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז
  192    222    6    נדל"ן להשקעה
  51    49    6    רכוש קבוע, נטו

          
  10,533    10,891      סה"כ נכסים לא שוטפים

          
    12,047    13,794  

  
  
  
  
  

  המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  
  
  

   



 

5  

  חברההמיוחסים ל יםהמאוחד המאזניםנתונים כספיים מתוך 

  
  

  בדצמבר 31ליום         
        2019    2018  
  מליוני ש"ח    באור    

      
        התחייבויות שוטפות

      
  1,123    894      חלויות שוטפות של אגרות חוב 

  380    253        אשראי וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
עסקאות עם  בקשרתאגידים בנקאיים ל התחייבותשוטפות של  חלויות
  החלף

  
  

  
259  

  
-  

  -    135        בתלוואה מחברה ה
  -    16        נגזרים פיננסיים

  198    170      זכאים ויתרות זכות
          

        1,727    1,701  
  768    -        התחייבויות המיוחסות לנכסים המיועדים למימוש

              
  2,469    1,727      סה"כ התחייבויות שוטפות

          
            התחייבויות לא שוטפות

          
  206    502      יםבנקאי יםארוך מתאגידהלוואות לזמן 

  -    123        בתהלוואה מחברה 
  -    234        החלף עסקאותעם  בקשר בנקאיים תאגידיםל ארוך לזמן התחייבות
  5,441    4,578    7    אגרות חוב
  689    694    7    ניתנות להמרה במניות החברה אגרות חוב

  -    19        נגזרים פיננסיים
  24    37      )ארוך לזמן נכסים סילוק בגין מחויבות(בעיקר  התחייבויות אחרות

          
  6,360    6,187      סה"כ התחייבויות לא שוטפות

          
          9    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

          
  13    13      הון מניות 

  1,910    1,919      פרמיה על מניות
  27    18        תקבולים בגין אופציית המרה

  3,403    3,382      רווחיתרת 
  )20(    )653(      התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 

  )324(    )289(      קרן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  99    )3(      קרנות אחרות
  )143(    )254(      מניות אוצר

          
  4,965    4,133       סה"כ הון

         
   12,047    13,794  

  
  
  

  המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  
  

 
    2020, במאי 2

 ברק משרקי עידן וולסגבריאל לסטתאריך אישור הדוחות הכספיים
משנה למנכ"ל ומנהל כספים מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון

 ראשי
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  המאוחדים על רווח והפסד המיוחסים לחברההדוחות נתונים כספיים מתוך 

  

 
  

  
  לשנה שנסתיימה ביום 

  בדצמבר 31
     2019    2018 (*    2017 (*  
  מליוני ש"ח   באור  
               
               
               

  17   28   27     )תמלוגים(בניכוי  גז ממכירתמתמלוגי על ו הכנסות
  2   8   9     דמי שכירות

  1,149   979   37   ושותפויות מוחזקות, נטוחברות  חלק החברה ברווחי
  4   3   2   דמי ניהול מחברות מוחזקות

             
  1,172   1,018   75     הכנסות סך
             

  15   1   11     שנמכר הגז הפקת עלות
  42   44   51   הוצאות הנהלה וכלליות

  32   )40(   157   אחרות, נטו) הוצאותהכנסות (
           

  1,147   933   170   תפעולי רווח
           

 נטו בגין הלוואות לחברות מוחזקות ,הכנסות מימון
  ואחרים

 
22  

 
109  

 
46  

מימון (בעיקר בגין השקעות (הוצאות) הכנסות 
  71  פיננסיות), נטו

 
115  

 
)6(  

  )439(   )432(   )389(   הוצאות מימון (בעיקר בגין אגרות חוב)
           

  748   725   )126(   מסים על ההכנסה לפני(הפסד)  רווח
             

  15   -   )1(   8  (מסים על ההכנסה) מס הטבת
             

  763   725   )127(     מפעילויות נמשכות(הפסד) רווח 
  453   )208(   361     נטו, ושהופסק תיומפעילו(הפסד)  רווח

             
  1,216   517   234   המיוחס לבעלי מניות החברה רווח נקי

  
  סווג מחדש.  *)
  
  
  
  

  המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  חברההמיוחסים לדוחות המאוחדים על הרווח הכולל הנתונים כספיים מתוך 

  
  

  לשנה שנסתיימה ביום
 בדצמבר 31

 2019   2018   2017  
 מליוני ש"ח 
    

  1,216  517  234  לבעלי מניות החברהרווח נקי המיוחס 
        

        כולל אחר: )הפסדרווח (
        

     :והפסד לרווח מחדש יסווגו שלא סכומים
        

הפסד מהשקעה במכשירים הוניים שיועדו למדידה בשווי הוגן דרך רווח 
  -  -  )19(  כולל אחר

  -  -  )88(  מוחזקותהפסד כולל אחר המיוחס לשותפויות וחברות 
  -  24  -  הערכה מחדש בגין מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה

        
  -  24  )107(  סה"כ 

        
  תנאים בהתקיים והפסד לרווח מחדשאו המסווגים  שיסווגו סכומים

        :ספציפיים
        

  )64(  -  -  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו הפסד
  -  1  -  אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי הנמדדיםבגין נכסים פיננסיים  רווח

  )13(  -  -  העברה לרווח או הפסד בגין מימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  17  -  -  העברה לרווח או הפסד בגין ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  )20(  -  )8(  הפסד בגין עסקאות גידור תזרים מזומנים
  -  -  9  העברה לרווח והפסד בגין עסקאות גידור תזרים מזומנים

  20  -  -  זקיפה לנכס המגודר של תוצאות עסקאות גידור תזרים מזומנים
  )11(  )1(  )94(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

דוחות כספיים של העברה לרווח והפסד בגין התאמות הנובעות מתרגום 
  13  17  -  פעילויות חוץ

(לאחר מוחזקות ולשותפויות כולל אחר המיוחס לחברות  )הפסדרווח (
  )655(  637  )558(  השפעת מס)

        
  )713(   654  )651(  סה"כ

        
  )713(  678  )758(  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר מפעילויות נמשכות

        
  79  )66(  23  (הפסד) כולל אחר מפעילויות שהופסקוסה"כ רווח 

        
  )634(  612  )735(  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

        
  582  1,129  )501(  כולל המיוחס לבעלי מניות החברה(הפסד) סה"כ רווח 

       
  
  

  הנפרד.המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי 
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 חברההמיוחסים לעל תזרימי המזומנים הדוחות המאוחדים נתונים כספיים מתוך 
  
  

  לשנה שנסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2019  2018  2017  
  ש"ח מליוני

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה

  1,216  517  234  חברהבעלי מניות ההמיוחס ל רווח נקי
להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה התאמות הדרושות 

  )56(  )253(  798  (א)
      

  1,160  264  1,032  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה
      

        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
      

  )28(  )55(  -  השקעות ברכוש קבוע ונדל"ן להשקעה
  169  421  48  תמורה ממימוש נכסים פיננסיים

  208  100  1,723  מוחזקות בחברות השקעות ממימוש תמורה
  155  -  )31(  , נטופקדונות זמן קצר

  )70(  )5(  )27(  יםיהשקעה בנכסים פיננס
  -  -  65 תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה

  -  )219(  )70(  פקדונות לזמן ארוך ת הפקד
  -  -  105  לזמן ארוךגביית פקדונות 

  367  30  210  אחריםלשניתנו הלוואות  פרעון
  -  -  160  תמלוג עללרבות  וגז נפט נכסי ממימושתמורה 

  )2,262(  )124(  )2,096(  חברות מוחזקות, נטו לוהשקעות בהון שהלוואות מתן 
      

  )1,461(  148  87  השקעה של החברה )ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות (מזומנים נטו 
      

        החברהתזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
      

  )780(  )490(  )260(  דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
  574  )206(  )127(  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים, נטו

  1,006  515  -  חוב אגרות הנפקת
  -  -  257  בת מחברה ותהלווא קבלת
  -  846  404  מתאגידים בנקאיים ותהלווא קבלת
  )12(  )137(  )208(  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים ןפירעו
  )700(  )844(  )1,129(  אגרות חוב ןפירעו

      
  88  )316(  )1,063(  מימון של החברהשנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מזומנים נטו 

      
  )7(  2  1  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

        
  )220(  98  57  ושווי מזומניםעלייה (ירידה) במזומנים 

      
  750  530  628  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

      
        

  530  628  685  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
  
  
  
  

 המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 חברההמיוחסים לעל תזרימי המזומנים הדוחות המאוחדים נתונים כספיים מתוך 
  
  
  לשנה שנסתיימה ביום  

  בדצמבר 31
    2019  2018  2017  
  ח"שמליוני   
  

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של   (א)
  החברה

  
  התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:  
  4  1  3  פחת אזילה והפחתות  
  )17(  -  -  נדחים, נטומיסים   
  -  12  )66(  ממימוש השקעה בחברה מוחזקת(רווח) הפסד   
  )1(  )92(  30  , נטוערך הלוואות שניתנו )עלייתירידת (  
  -  )81(  )34(  השקעות בנכסים פיננסיים, נטועליית ערך   
  )48(  )188(  998  מוחזקות *)ושותפויות של חברות  תוצאותחלק החברה ב  
  36  72  52  ערך התחייבויות, נטו עליית  
  5  )11(  )20(  , נטונגזרים פיננסייםשינוי בשווי הוגן של   
  )92(  -  )103(  )לרבות תמלוגי על ונפט גז נכסי מימוש עם(בקשר  אחרות הכנסות  
  7  8  )11(  שערוך נכסים אחרים לזמן ארוך  
  )13(  -  -  רווח ממימוש השקעה בנכסים פיננסיים זמינים למכירה  
  17  -  -  ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה  
  7  )2(  )1(  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים, נטו  
  -  -  )23(  רווח ממימוש נדל"ן להשקעה  
  26  )9(  )31(  ירידת (עליית) ערך נדל"ן להשקעה  
        
        שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:  
  1  -  -  בלקוחותירידה   
  )6(  18  33  בחייבים ויתרות חובה )עלייהירידה (  
  18  19  )29(  בזכאים ויתרות זכות (ירידה)  עלייה  
        
  798  )253(  )56(  
        
  1,554  583  1,343  דיבידנדים שהתקבלולאחר ניכוי     *)  
          
        פעולות מהותיות שלא במזומן בחברה  (ב)
        
  -  320  -  רכישת מניות חברה מוחזקת כנגד הנפקת מניות החברה   
  33  6  6  דיבידנד לקבל מחברות ושותפות מוחזקות  
  51  -  111  רכישת מניות של החברה על ידי שותפות בת  
  -  -  83  השקעה בנכס פיננסי אגב חלוקה בעין  
  -  32  -  רכישת נדל"ן להשקעה כנגד פירעון שטר הון שהנפיקה חברה בת  
  -  -  39  מכירת נדל"ן להשקעה כנגד הלוואה שניתנה  
  -  3  -  השקעה בנדל"ן להשקעה  
במסגרת  מניות מימוש נגדכ התחייבות לתאגיד בנקאי פרעון  

  -  -  132  עסקאות החלף
  -  10  152  כנגד הלוואה שניתנהבת מכירת חברה   
          
        מידע נוסף על תזרימי המזומנים  
        (ג)
        ה בחברה עבור:שנששולמו במשך המזומנים   
  398  377  350  ריבית  
        :בגיןה בחברה שנמזומנים שהתקבלו במשך ה  
  26  11  17  ריבית  
  -  24  56  מיסים  
  1,560  584  1,344  דיבידנד  
  

  המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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, 2019אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת   א.  -: 1באור 
  :המיוחסים לחברה

  
  הגדרות  .1

  
 קבוצת דלק בע"מ.-  החברה

   
החברה, החברות והשותפויות המאוחדות-  הקבוצה

 שלה. 
   

מאוחדות, חברות כלולות, חברותחברות 
מוחזקות, בעלי שליטה, בעלי עניין 

  וצדדים קשורים

כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות -
 2019הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 

  הדוחות המאוחדים).  -(להלן 
  

  אופן עריכת הנתונים הכספיים  .2
  

המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 
ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות 9הנתונים הכספיים), נערכו בהתאם להוראות תקנה  - (להלן

  .1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  

 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
  לדוחות המאוחדים.

  
  הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברהנכסים והתחייבויות   .3
  

מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
כחברה אם ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו 

ההדדיות בין החברה המאוחדים. כמו כן, נתונים אלה משקפים את היתרות  במאזניםסווגו 
  לחברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים. 

  
, ובהתאמה, ככל 1לעניין זה נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

  .במאזןשרלוונטי לאופן הפירוט 
  
  הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה  .4
  

 וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בגין רווח או הפסד, מוצגים סכומי ההכנסות
המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. נתונים אלו 
סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות הרווח והפסד המאוחדים. כמו כן, נתונים אלה משקפים 

  וטלו במסגרת הדוחות המאוחדים. את תוצאות הפעילות בגין עסקאות הדדיות שב
  

, ובהתאמה, 1לעניין זה, נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר 
  ככל שרלוונטי, לאופן הפירוט בדוחות רווח והפסד.

  
   תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה  .5
  

בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים 
כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים, בפילוח לפי תזרים מפעילות 
שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם. נתונים אלו 

  סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים.
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  יכלל  -: 1באור 
  

  ט והגזוירידת מחירי הנפ הקורונה משבר  .ב
  

הראשון של  הרבעוןבמהלך . )COVID-19, התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה (2019בחודש דצמבר 
ארגון הבריאות העולמי , 2020ובמהלך חודש מרס התפשט הוירוס למדינות רבות בעולם  2020שנת 

התפשטות הנגיף גרמה וגורמת למקרי משבר הקורונה).  - הכריז על המגפה כמגפה עולמית (להלן
בעקבות משבר הקורונה ננקטות במדינות רבות בעולם תחלואה ואף תמותה במדינות רבות בעולם. 

מגבלות הולכות וגדלות הכוללות, בין היתר, בידוד אזרחי, מגבלות על תנועה ותחבורה (לרבות 
שבר והמגבלות הקשורות בו גורמים להאטה טיסות), סגירה וצמצום פעילות עסקית ועוד. המ

ברחבי  קי ההוןובשוותנודתיות גדולה משמעותית בפעילות העסקית העולמית ולירידות חדות 
. כתוצאה מהירידה בפעילות העסקית, חלה ירידה משמעותית בביקוש למוצרי נפט. בנוסף, העולם
באה לידי שרב הסעודית לרוסיה חלה "מלחמת מחירים" במחירי הנפט בין ע 2020 מרס חודש במהלך

. תהליכים אלו גרמו לירידות חדות בביקושים לירידהביחס ביטוי בהגדלה בהיקפי ההפקה של הנפט 
סמוך ב עד כי יצוין זה בהקשרביותר במחירי הנפט ואף במחירי הגז הטבעי בחלק ממדינות העולם. 

 נכון למחירוביחס  60% של רבשיעוירד מחיר הנפט מסוג ברנט  הכספייםלמועד אישור הדוחות 
    .2019, בדצמבר 31 ליום

  
ביחס למועד שבו  ביותר נכון למועד אישור הדוחות הכספיים קיימת אי ודאות משמעותיתבנוסף, 

והגז ביחס למחירי הנפט וביחס להמשכו ו/או העמקתו של המשבר הכלכלי הגלובלי ותיבלם המגיפה 
והגז ככל שמחירי הנפט מאחר ועיקר פעילותה של החברה בתחום האנרגיה, העתידיים. הטבעי 
לרעה על תוצאות  עלולה להיות לכך השפעה מהותיתלאורך זמן יישארו ברמתם הנוכחית הטבעי 

תזרימי המזומנים הנובעים הונה,  (הסחירים והלא סחירים) , על שווי נכסיהקבוצההפעילות של ה
ועל יכולתה לגייס ולתה לממש נכסים ועל התמורה הצפויה ממימושם , וכן על יכמפעילותה השוטפת

  .גיוסם מקורות מימון נוספים ו/או על עלות
  

עוד יצוין, כי הימשכות המשבר עלולה לגרום לעיכובים בלוחות הזמנים של פיתוח פרוייקטים 
גרים (כתוצאה (בעיקר של מאגרי נפט וגז בים הצפוני ובישראל), לפגיעה בתפעול ויכולת הפקה ממא

בין היתר מאי זמינותו ו/או בידודו של כח אדם), לצמצום הביקושים בארץ ובעולם למוצרי הקבוצה 
  ולפגיעה בחוסנם הכלכלי של לקוחות הקבוצה, שותפיה וספקיה. 

  
בהקשר זה יצוין, כי לאור המשבר הכלכלי בשווקים הגלובליים והירידה החדה במחירי הנפט והגז 

, חלה ירידה משמעותית ביותר בשוויין הסחיר של מניות 2020אשון של שנת במהלך השליש הר
החברה ושל מניות חברות מוחזקות שלה (כולל יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים שותפות 

דלק קידוחים)), דבר שהוביל להרעה משמעותית במצבה הפיננסי של הקבוצה  - מוגבלת (להלן 
העובדה שחלק ממניות אלו משמש כבטוחה לטובת מסגרות ובמקורותיה הנזילים, בעיקר לנוכח 

  אשראי שהועמדו לקבוצה. ראה סעיף ג' להלן באשר למצבה הכספי של הקבוצה. 
  
  
  

   



  קבוצת דלק בע"מ
  מידע נוסף

12  

  
  

  (המשך) כללי  -: 1באור 
  

   הקבוצה של הכספי מצבה  ג.
  

  כללי  .1
  

  ש"ח,  מליוני 571 -, לחברה (סולו) גרעון בהון החוזר בסך של כ2019בדצמבר,  31ליום
 מליוני ש"ח.  3,053 -ולקבוצה (במאוחד) גרעון בהון החוזר בסך של כ

  
בהקשר זה יצוין כי מלבד האמור ביחס להתחייבויות החברה (סולו), העמידה החברה 
ערבויות מסוימות לתאגידים פיננסיים בקשר עם הלוואות ואשראים שנטלו חברות 

 , בהתאם ללוחות הסילוקין המקוריים,יצוין כי חברות המטה). - בנות מסוימות  (להלן 
מיליארדי  1.5- בסך של כקרן וריבית) של פרעונות (לחברה ולחברות המטה  2020בשנת 

  מיליארדי ש"ח. 2.5-כ 2021ש"ח ובשנת 
  

  מסתכמות סך ההתחייבויות (לזמן קצר וארוך) לגורמים  2019בדצמבר,  31ליום
יים) של החברה וחברות המטה, לסך מממנים (בעיקר בעלי אגרות חוב ומוסדות פיננס

מיליארד ש"ח ומנגד מסתכמים הנכסים הפיננסיים (בעיקר מזומנים ניירות ערך  9-של כ
 1.3-סחירים הנמדדים בשווי הוגן) של החברה וחברות המטה לאותו מועד בסך של כ

מיליארדי ש"ח. בנוסף, לחברה עסקאות החלף בקשר עם מניות הפניקס אשר 
מיליארד ש"ח וכנגד התחייבות זו עומדים  0.5- נן מסתכמת בסך של כההתחייבות בגי

מיליארד  0.6- הינו כ 2019 ,בדצמבר 31מניות הפניקס ופקדונות אשר שווים סמוך ליום 
מיליארד ש"ח ומפקדון  0.5-ש"ח (מורכב בעיקר משווי מניות הפניקס המסתכמות בכ

 מיליארד ש"ח).  0.1-בסך של כ
  

 וארוך קצר(לזמן  ההתחייבויות סך מסתכמות הכספיים הדוחות אישור למועד בסמוך (
בעיקר בעלי אגרות חוב ומוסדות פיננסיים) של החברה וחברות ( מממנים לגורמים

מיליארדי ש"ח ומנגד מסתכמים הנכסים הפיננסיים (בעיקר  8-המטה, לסך של כ
המטה לאותו  מזומנים וניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן) של החברה וחברות

מיליארד ש"ח. בנוסף, לחברה עסקאות החלף בקשר עם מניות  0.2-מועד בסך של כ
מיליארד ש"ח וכנגד  0.264-הפניקס אשר ההתחייבות בגינן מסתכמת בסך של כ

התחייבות זו עומדים מניות הפניקס ופקדונות אשר שווים סמוך למועד אישור הדוחות 
(מורכב בעיקר משווי מניות הפניקס המסתכמות  מיליארד ש"ח 0.402-הכספיים הינו כ

 מיליארד ש"ח). 0.173-מיליארד ש"ח ומפקדון בסך של כ 0.229-בכ
 
 1.4-בכ, הסתכם סך האשראי מגובה הבטוחות כאמור, 2019בדצמבר,  31 ליוםכן,  כמו 

 דלק של השתתפותיחידות  450,915,789( שוניםש"ח וכנגדו שועבדו בטחונות  מיליארדי
) 52%- (כ החברהומלוא אחזקות  אנרגיה ודלק החברה ידי על המוחזקות קידוחים

 אישור למועד ובסמוךכהן פיתוח))  -(להלן  מבע" וגז נפטבמניות חברת כהן פיתוח 
הגדלת מסגרות האשראי) מסתכם האשראי  או/ו פרעונות, (לאחר הכספיים הדוחות
 דלק של השתתפותיחידות  446,409,126ש"ח וכנגדו שועבדו  מיליארד 0.9- בכהאמור, 
 10,908,313ש"ח (בנוסף, שועבדו  מליוני 100- בסך של כ ופקדון) 38%-(כ קידוחים

בטחונות נוספים במסגרת עסקאות החלף של מניות הפניקס, כיחידות דלק קידוחים 
 ).לדוחות המאוחדים ו'10ראה באור 

  

  במסגרת הסכמי ההלוואות ושטרי  לדוחות המאוחדים 19-ו 18 בבאוריםכמפורט
נקבעו תנאים בהם  ,החברה למניות להמרה החוב ואגרותהנאמנות של אגרות החוב 

קמה למלווים ו/או למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדת החובות כלפיהם לפרעון מיידי 
הפרה ל(לרבות אי עמידה נדרשת באמות מידה פיננסיות ולרבות זכויות מסוימות 

, עמדה החברה באמות המידה והתנאים, כך שלא קמה 2019בדצמבר,  31 צולבת). ליום
 2, ראה גם סעיף למלווים ו/או למחזיקי אגרות החוב לאותו מועד עילה לפרעון מיידי

 להלן.
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  כללי (המשך)  -: 1באור 
  

  (המשך) הקבוצה של הכספי מצבה  ג.
  

  פיננסיות מידה אמות על והשלכות והגז הנפט מחירי ירידת  .2
  

  ,כאמור בסעיף ב' לעיל, לאחר תאריך המאזן, התרחש (וטרם הסתיים) משבר הקורונה
אשר בעקבותיו חלה האטה משמעותית בכלכלה העולמית ובישראל וחלה ירידה 
משמעותית ביותר במחירי הנפט והגז (דבר המשפיע לרעה על תחום הפעילות העיקרי 

  של הקבוצה).
  

 ועד בסמוך למועד אישור הדוחות  2020 יצוין כי, בעקבות האמור מתחילת שנת
  הכספיים, חלו האירועים העיקריים הבאים:

 
o  חלה ירידה משמעותית בשווי השוק (בבורסה) של מניות החברה ושל התאגידים

 .(כגון דלק קידוחים) המוחזקים על ידה
o ותלת דו בתשואות(נסחרות  החברה של החוב אגרות בתשואות עליה חלה 

/גיוס מיחזור של אפשרויות על מעשית מבחינה להקשות שעלול דבר) ספרתיות
 ב ואגרות חוב.חו של נוסף

o כי בקשר עם הנפקת אגרות החוב, אגרות חוב להמרה של החברה והלוואה  יצוין
 שני ובמשך, במידה לדוחות המאוחדים 19- ו 18 בבאוריםממוסד פיננסי כאמור 

 לספים מתחת יורד ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, רצופים רבעונים
 החברה מניות בעלי של שההון במידה או"ח) ש מיליארדי 2.6- ו 2.4( מסוימים

 של(סולו)  הנפרדים הכספיים דוחותיה פי על המאזן מסך 20% של משיעור יפחת
 לפרעוןתעמוד לבעלי אגרות החוב ולמוסד הפיננסי אפשרות העמדה  החברה

  לאור סעיפי הפרה צולבת).  אחריםשל החוב כלפיהם (וגם למלווים  דימיי
  

המיוחס  בהון הקיטון נאמד, הכספיים הדוחות אישור למועד עד כי יצוין זה בהקשר
בשווי  הכתוצאה ממימוש בפועל של נכסים וכתוצאה מיריד לבעלי מניות החברה

 ,למימוש המיועדים נכסיםובשווי המימוש של  השקעות פיננסיות סחירותהשוק של 
 31מיליארד ש"ח וזאת ביחס להון המיוחס לבעלי מניות החברה ליום  1 -בסך של כ
. סכום זה אינו מביא בחשבון הפרשות אפשריות לירידת ערך של נכסים 2019בדצמבר, 

נוספים (בעיקר נכסי גז ונפט ומוניטין) שעלולות להסתכם בסכומים מהותיים מאוד 
. לפיכך, קיים חשש ר ירידת מחירי הנפט והגז לאחר תאריך המאזןלאווזאת בעיקר 

ממשי כי החברה לא תעמוד בספים הכמותיים האמורים לעיל ככל שלא יחולו שינויים 
  חיוביים משמעותיים כגון עליה משמעותית במחירי הגז והנפט.

 
 לם התפשטות נגיף הקורונה שהביאה לתנודתיות חדה בשוקי ההון בארץ ובעו בעקבות

(בעיקר  הבטוחות של השוק בשוויולירידה החדה במחירי הגז והנפט, חלה ירידה 
דלק מערכות החברה הבת העמידו החברה ו יחידות השתתפות של דלק קידוחים) אותן

. בהתאם להוראות לטובת נותני אשראי שונים דלק אנרגיה)  -(להלן אנרגיה בע"מ 
ת מול יתרת החוב כלפי נותני האשראי יחס של שווי הבטוחוהירידה ב ,הסכמי המימון

הביאו לכך שבנקודות מסויימות מתחת לשיעורים שנקבעו בהסכמי ההלוואות השונים 
, להעמיד (לשעבד) אנרגיהנדרשו החברה ודלק  2020במהלך השליש הראשון של שנת 

לטובת נותני ו/או להפקיד מזומן (בהתאם להוראות כל הסכם) בטוחות נוספות 
 לנסות להימנע מהעמדה של האשראי/או לעמוד בדרישות ההסכמים וכדי האשראי 

  בהקשר זה יצוין כי: .מיידי פרעוןל
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 שיתרתה 2013זר עוד בשנת  מבנקבקשר עם הלוואה מסוימת אשר הועמדה לדלק אנרגיה   .3
 היו משועבדות באותו מועד ובגינה דולר מיליון 57-בכ , הסתכמה2020במהלך חודש מרס 

 הזרהבנק  טעןמהון דלק קידוחים,  15%-יחידות השתתפות המהוות כ הזרלטובת הבנק 
, קמה דלק קידוחיםשל  היחידות בשערשחלה  חריגה ירידה לאורכי  2020במהלך חודש מרס 

במרס,  15. אי לכך, התקשר הבנק הזר ביום מיידיעילה להעמדת החוב לפירעון (לטענתו) לו 
מהון של קידוחים.  במסגרת הסדר פשרה  12% -בהסכם עם צד שלישי למכירת כ 2020

-בין דלק אנרגיה, הבנק הזר וצד שלישי, רכשה דלק אנרגיה כ 2020במרס,  26שהושלם ביום 
- ון דולר. יתרת המילי 35.8 - ) בתמורה לכ12% - מהון היחידות של דלק קידוחים (מתוך ה 7%
 מהון דלק קידוחים שוחררו חזרה לדלק אנרגיה.  3%
  

 כתוצאהמהון דלק קידוחים.  55% -בכהקבוצה  מחזיקההשלמת הפעולות הנ"ל,  לאחר
 של מניות לבעלי המיוחסמהון דלק קידוחים) צפוי ההון  5%- נטו של כ מימוש( לעיל מהאמור
לפרטים נוספים  "ח.שמליוני  300-בכ 2020לקטון, במהלך הרבעון הראשון של שנת  החברה

   י' לדוחות המאוחדים. 10ראה באור 
  

 אשר קידוחים דלק של השתתפות ביחידות המגובה ש"ח מיליון 100 בסך הלוואה עם בקשר  .4
) לדלק אנרגיה ואשר מובטחת בערבות הבנק - תאגיד בנקאי ישראלי (להלן ידי על הועמדה

לאור הירידה שחלה  כי, ולחברה אנרגיה דלק, ל2020 ,במרס 31של החברה, הודיע הבנק ביום 
בערכן של יחידות ההשתתפות ששועבדו לטובתו, מתחת לשווי שנקבע בהסכם ומאחר שלא 
שועבדו לו יחידות השתתפות נוספות בהתאם לתנאי ההלוואה, הוא מבקש להעמיד את 

 שהועמדו לטובתו. תאת הביטחונו מיידי באופןש מרעון מיידי ולמיההלוואה לפ
  
ובו  עדכוןהבנק מכתב  שלח בנקעם ה ודלק אנרגיה הנהלת החברה שניהלושיחות  במסגרת

בטוחות. על מנת למנוע מצב שבו הבנק יממש הפורטו התנאים והדרישות להשהיית מימוש 
את יחידות ההשתתפות ששועבדו לו, שיעבדה דלק אנרגיה לבנק יחידות השתתפות נוספות 

וך יותר מכפי שנקבע בתנאי ההלוואה), וזאת למרות שלעמדת החברה ודלק (בשיעור נמ
אנרגיה בנסיבות המיוחדות של העניין, לאור בין השאר משבר הקורונה, לא קמה לבנק הזכות 

 האמורהשל ההלוואה. לאחר ההשלמה  מיידילדרוש השלמת בטחונות ו/או פירעון 
 -מההון של דלק קידוחים  5.7%-כהבנק יחידות השתתפות המהוות  תלטוב ותמשועבד

  ערב ההשלמה). דלק קידוחיםמהון  4.4%-שותפות מוגבלת (לעומת כ
  
להשלים את הדרישות שדרש  2020, באפריל 30לדלק אנרגיה פרק זמן עד ליום  העמיד הבנק

נכון במכתב השהיית המימוש ובמועד זה אם יתמלאו הדרישות תועמד שוב מסגרת המימון. 
לא עלה בידי החברה להגיע להסכמות עם הבנק שיבטיחו את אי  2020יל באפר 30ליום 

הגישה דלק  2020באפריל  30מימושן של יחידות ההשתתפות המשועבדות. לפיכך, ביום 
אנרגיה בקשה לצו מניעה זמני שיורה לבנק להימנע מלממש בכל דרך שהיא את היחידות 

י לא קמה לו עילה לפרעון מיידי) המשועבדות לטובתו (בין היתר, לאור עמדת החברה כ
  .  2020במאי  5ובמועד זה ניתן צו מניעה כאמור במעמד צד אחד. הדיון בבקשה נקבע ליום 
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בבעלות  זרה בת חברתידי  על נלקחהדולר אשר  מליוני 200-כ עם הלוואה על סך של בקשר  .5
 העובדהולאור לדוחות המאוחדים  ו'10 בבאור כמפורט) DKL Energy - להלן ( מלאה

 Delek North seaמניות מהון 51%- שההלוואה האמורה אינה מגובה בנכסים סחירים (אלא ב
Limited   להלן)- DNSL (חברה נסחרת), נקבעו  ןשאינ איתקהמניות של חברת  הון ומלוא

שווי סל חברות ב 20%נפילה של  הכוללים Margin Callם מסוג בהסכם ההלוואה אירועי
כאשר בקרות האירוע כאמור  FTSE100 -דומות (כהגדרתן בהסכם ההלוואה) או במדד ה

פי  על מוקדםתידרש הלווה להפקיד מזומן בשווי הנפילה כפי שהוגדר בהסכם. עילות לפירעון 
-במדד ה 50%של  הבסל החברות הדומות, יריד 50%הסכם ההלוואה כוללות ירידה בשווי של 

FTSE 100   וכן ירידה בדירוג של מעלות לחברה ל החברהמניית  ערבש 50%וירידה של-BBB 
היא בתנאי  ההלוואה. (פלוס) או מתחת מהווה עילה לפירעון מחצית מסכום ההלוואה

Limited Recourse כך שלחברה ערבות כלפי המלווה בגין התחייבויות הלווה על לחברה ,
וכן באירועים חריגים של  Margin Callראשון מסוג  אירועהריבית הצבורה שלא שולמה, על 

 הפרה.
  

מספר פעמים אמות מידה  DKL Energyהפרה  2020במהלך השליש הראשון של שנת 
בנק זכות לדרוש פרעון מיידי של חלק פיננסיות שונות בקשר עם ההלוואה האמורה המקנות ל

לפיו סכום הפקדון  תיקון להסכםנחתם עם הבנק  2020באפריל  7ו/או כל החוב כלפיו. ביום 
 (יתרת ההלוואה מליוני דולר ישמש לפרעון חלקי של ההלוואה 43.3במזומן שהופקד בסך של 

  . )לרמליוני דו 157-בסך של כ נכון למועד אישור הדוחות הכספיים מסתכמת
  

  מדרוג) את דירוג אגרות החוב של  - הורידה מדרוג בע"מ (להלן  2020 ,במרס 23ביום
דרגות) וזאת בשל הערכת מדרוג  14(ירידה של  Cailלדירוג של  A2ilהחברה מדירוג 

ועל  מדרוג של הדרוג דוח על חלקה החברהלכשל פירעון צפוי ברמת וודאות גבוהה. 
הורידה מעלות את דירוג אגרות החוב של החברה  2020 ,באפריל 1ביום  .התוצאה

דרגות) והשארתו ברשימת מעקב עם  4(ירידה של  BBB-ilלדירוג של  Ailמדירוג של 
השלכות שליליות וזאת בשל נזילות חלשה המתבטאת בפער משמעותי בין המקורות 
 לשימושים בטווח הקצר. בעקבות הורדות הדירוג כאמור עלה שיעור הריבית השנתית

  .1%של חלק מסדרות אגרות החוב בשיעור של 
  

הורדת דירוג על ידי מדרוג כך שהדירוג לדוחות המאוחדים  19 בבאור, כאמור בנוסף
 ימי 21 על העולהשל מעלות או דירוג מקביל לו למשך תקופה  - BBBיהיה נמוך מדירוג 

 13 ביום כי יצוין זה בהקשר. מיידי לפירעון חוב אגרות להעמדת עילה מהווה עסקים
 תחדל מדרוג וכי עימה ההתקשרות סיום על למדרוג החברה הודיעה 2020, באפריל
 תמשכנה החברה של חוב אגרותסדרות . יום מאותו בתוקף" מדרגת"חברה  לשמש
 קמה לא, שקיבלה משפטי יעוץ פי על החברה לעמדת. מעלות ידי על מדורגות להיות

 הורדת בגין מיידי לפירעון החוב אגרות להעמדת זכות ההתחייבות תעודות למחזיקי
  .האמורה הדירוג

  

  ויתרחש אירוע שינוי שליטה במסגרת הסכמי המימון של החברה נקבע כי במידה
(לרבות בעלי אגרות חוב)  לוויםתקום למבחברה (כהגדרת מונח זה בהסכמים השונים) 

המימון של  מיידי של החוב כלפיהם. בנוסף, במסגרת הסכמילפרעון הזכות להעמדה 
חברות מוחזקות נקבע כי במקרה בו החברה תחדל מלהיות בעלת השליטה בחברות 
המוחזקות ו/או שאחזקותיה יירדו מתחת לשיעור מסויים תעמוד למעמידי האשראי 

  מיידי של החוב כלפיהן. לפרעון בחברות המוחזקות הזכות להעמדה 
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  (המשך)  .5

 
  ,בהמשך לאמור לעיל, בדבר ירידה בשווי השוק של הבטוחות השונות כאמור לעיל

הורדות הדרוג והרעה ביחסי חוב לשווי נכסי החברה, הרי שבסמוך למועד אישור 
הדוחות הכספיים קיימים אירועים אשר עשויים להיחשב כארועי הפרה ביחס לחלק 

מוסדות אלה רואים  .ברות המטה כלפי מוסדות פיננסייםמהתחייבויות החברה וח
הודיעו לחברה כי הם שומרים על זכותם  חלקםעצמם כבעלי זכות לפירעון מיידי ו

 להעמיד את התחייבויות החברה וחברות המטה כלפיהם לפירעון מיידי. 
  

  והשקעות נכסים מימוש  .  6
  

 הלא מתוכננים של הלוואות מבנקים להם נדרשה החברה, דלק אנרגיה  הפרעונות
מומנו בעיקרם מתוך יתרות המזומנים אשר  ) לעיל,3כאמור בסעיף ג'( וחברות המטה

  .2020היו ברשות החברה נכון לתחילת שנת 
 

  לאור הירידה המשמעותית שחלה ביתרת המזומנים האמורה ולצורך עמידה בפרעונות
) במניות 20%את יתרת אחזקתה ( 2020ימשה החברה בחודש מרס חוב שוטפים מ

 באורמליוני ש"ח (ראה  164 - בתמורה לכ )IDE -חברת איי.די.אי. הולדינגס בע"מ (להלן 
מליוני ש"ח.  30 -ונכס נדל"ן להשקעה בחיפה בסך של כ )ט' לדוחות המאוחדים10

מימשה החברה את יתרת אחזקותיה במניות כהן פיתוח  2020בחודש אפריל בנוסף, 
 .יד' לדוחות המאוחדים)10(ראה באור מליוני ש"ח  207 -בתמורה לכ

 
 ובכלל זה מכירת החזקתה  נוספים , נמצאת החברה בבחינה של מימוש נכסיםבנוסף)

של  ציפיכנגד שיעבוד ספ הקבלת הלוואו) ומכירת תמלוגי על כריש בדלק ישראל
   תמלוגי על לויתן.

  
  דיונים עם נציגות מחזיקי אגרות החוב ועם תאגידים בנקאיים  .7

  

  אישרו אסיפות בעלי אגרות החוב של החברה הקמה של  2020במהלך חודש מרס
נציגות משותפת מטעמם ויועצים משפטיים וכלכליים משותפים לכלל סדרות אגרות 

מחזיקי אגרות החוב ולפעול כשלוחם בבדיקת החוב וזאת במטרה לסייע לנאמנים ול
מצבה הכספי של החברה, בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי 

לצורך הגנה על זכויותיהם ובמגעים ובמהלכים עם החברה ו/או בעלת  החובאגרות 
 השליטה בה. 

  
ת החוב במסגרת זו יצוין כי בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, הנאמנים לאגרו

הודיעו לחברה כי בכוונתם לכנס אסיפות של מחזיקי אגרות החוב שעל סדר יומן 
החלטה בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ונקיטת הליכים משפטיים, אם 

 החברה לא תקבל את דרישותיהם, הנוגעות, בין היתר, לגיוס הון נוסף לחברה.
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  (המשך) הקבוצה של הכספי מצבה  ג.
  
  דיונים עם נציגות מחזיקי אגרות החוב ועם תאגידים בנקאיים  .7

  
 מתווה עם מחזיקי אגרות החוב והבנקים להסכמות, הציעה החברהלהגיע  במטרה 

ימנעו צורך בהליכים משפטיים, לרבות  אשר חובותכולל לחיזוק בטוחות ופירעון 
של החוב ו/או מימוש בטוחות. במסגרת עיקרי מתווה שאומץ  מיידיהעמדה לפירעון 

בידי החברה והוצע על ידה לבנקים ולמחזיקי אגרות החוב, תמורת מכירת אחזקותיה 
בדלק ישראל (בשלמות או בחלקים) המתוכננת להתבצע בתקופה הקרובה, תשמש 

על ידי וחררו ). באופן זה ישראטה-לפירעון החוב של החברה ודלק אנרגיה לבנקים (פרו
בשלב  . כן במסגרת המתווה,הבנקים יחידות ההשתתפות המשועבדות לטובתם

לטובת הבנקים המממנים של החברה במישרין ובעקיפין מכירה, תשעבד עד להביניים 
טה להסכמי ההלוואה של כל אחד ואחד אר-החברות את מניות דלק ישראל, וזאת פרו

חות גם במקרה שבו תחול ירידה בשווי , חלף דרישות להשלמת בטותומהם עם החבר
הבטוחות שניתנו לבנקים. עוד במסגרת המתווה ינתן למחזיקי אגרות החוב שעבוד על 
תמלוגי העל ממאגר לווייתן, מבלי לגרוע מזכות החברה לקבל הלוואה כנגד שעבוד 
תמלוגים אלו, ובלבד שכספי ההלוואה ישמשו לתשלומים למחזיקי אגרות החוב לרבות 

ון מוקדם (ללא קנס  פירעון מוקדם). עוד הוצע כי לאחר פירעון חובות הבנקים פדי
ושחרור השעבוד הקיים לטובתם על יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים, ישועבדו 
לטובת מחזיקי אגרות החוב יחידות השתתפות בשווי סכום הפירעון לבנקים, ובמועד 

במסרת המתווה האמור, קיבל יים. זה גם יוסר השעבוד על תמלוגי לווייתן ככל שק
אישור  ערבמיליון ש"ח.  300 -דירקטוריון החברה החלטה לגיוס הון בהיקף של כ

, קיבל הדירקטוריון החלטה נוספת בעניין גיוס הון לפיה תפעל הדוחות הכספיים
ש"ח) במהלך  מליון 100(קרי תוספת של  ש"ח במזומןמיליון  400החברה לגיוס הון של 

  . 2020שנת 
  

דיונים עם הנאמנים והנציגות  ממשיכה לקיים, החברה ות הכספייםנכון למועד אישור הדוח
שהעמידו לחברה ולחברות המטה מסגרות  וכן עם תאגידים בנקאיים של מחזיקי אגרות החוב

, לשם גיבוש הסכמות על בסיס המתווה האמור ולהערכתה תוכל להגיע אשראי והלוואות
טרם התקבלו הסכמות הבנקים  הדוחות הכספייםאישור מועד עימם להסכמות ואולם, ל

 ומחזיקי אגרות החוב. 
  

   סיכום  .8

 
 לקבלביכולתן , נשען ומותנה במועדן התחייבויות החברה וחברות המטה פרעוןלעיל  כאמור

לגייס מימון  וביכולתןדיבידנדים בהיקף משמעותי מחברות מוחזקות, ביכולתן לממש נכסים 
בנוסף, נוסף ו/או למחזר חוב קיים תוך שעבוד חלק מנכסיהן ו/או הישענות על שווי נכסיהן. 

פרעון התחייבויות החברה במועדן מותנה בכך שהמוסדות הפיננסיים ו/או בעלי אגרות החוב 
י לא יעמידו לפרעון מיידי את התחייבויות החברה וחברות המטה כלפיהן. העמדה לפרעון מייד

כאמור עשויה גם להפעיל מנגוני הפרות צולבות הקיימים בחלק מהסכמי ההלוואות ו/או 
ה' לדוחות המאוחדים 10והתחייבויות החברה כאמור בבאור  שטרי הנאמנות של אגרות החוב

  . במסגרת מכתב גיבוי למוסדות פיננסיים

 
 תלקבלת דיבידנדים משמעותיים מחברות מוחזקות מתייחס יכולתה של החברהיצוין כי 

(ובמידת הצורך קבלת הסכמה מגופים  איתקהמוקידוחים  מדלקדיבידנדים  לקבלתבעיקר 
 אלוויכולתן של פיננסיים להם משועבדות המניות והיחידות להעברת הדיבידנדים לחברה) 

ו/ואו עמידתן באמות מידה  ימיםקי חובות למחזר לתןלחלק דיבידנדים מותנה בין היתר, ביכו
לייצר תזרים מזומנים חופשי משמעותי לאחר פעולות מימון דבר התלוי  יכולתןאו ו/ פיננסיות
  , ראה סעיף ד' להלן.הטבעי והנפט הגז במחירי משמעותית בעליהלגז טבעי ונפט ו בביקושים
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  (המשך) כללי  -: 1באור 
  

  (המשך) הקבוצה של הכספי מצבה  ג.
  

  (המשך) סיכום  .8

 
, בין היתר, במימוש כאמור לעיל החברה אינה בשליטתה הבלעדית ותלויה תוכניות השלמת

נכסים וקבלת דיבידנדים מחברות בנות ובפרט בגיבוש הסכמות מחייבות עם מחזיקי אגרות 
החוב ומוסדות פיננסיים אשר נכון למועד זה טרם גובשו. גורמים אלו, ביחד עם גורמים 

, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק לעילנוספים המנויים 
וההתחייבויות וסיווגם, שיתכן  התאמות לגבי ערכי הנכסים וחות הכספיים לא נכללוחי. בד

  .ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי
  

 בנות חברות של כספי מצב  .ד
  

    קידוחים דלק  .1
  

  דולר  מליוני 457-, לדלק קידוחים גרעון בהון החוזר בסך של כ2019 ,בדצמבר 31ליום
הנובע בעיקר מחלויות שוטפות של התחייבויות לתאגידים מליוני ש"ח)  1,580- (כ

מיליון דולר, העומדות לפירעון  620- בנקאיים ואגרות חוב תמר בונד בהיקף כולל של כ
, של השותפות הכספיים ותהדוח אישורנכון למועד . יצוין כי, 2020בחודש דצמבר 

מיליון  230 - תמר בונד בסך של כ חוב אגרותון לשותפות כרית בטחון להבטחת פירע
  .דולר

 נדרשת דלק קידוחים הדוחות הכספיים אישורחודשים מתאריך  12בנוסף, בתקופה של 
מיליארד ש"ח) לרבות פרעון  9- (כ מיליארד דולר 2.6- כלפרוע התחייבויות בסך של 

כפי שצוין  תיוולהשלכולמשבר הקורונה  התחייבות שהועמדו לפיתוח פרויקט לוויתן.
ס כספים לצורך מימון מחדש; לגרום ולעיל עשויים לפגוע ביכולת דלק קידוחים לגי

לפירעון מיידי,  קידוחים דלקאשר יקנו למלווים עילה להעמדת הלוואות  םלאירועי
  לעמוד בפירעון התחייבויותיה ועוד.  דלק קידוחיםביכולת  לפגוע

  

  נקבעו אירועים המקנים למלווים זכות  חיםדלק קידויצויין כי, בהסכמי המימון של
 במישרין(הקבוצה במקרה ששיעור החזקות  לרבותלפירעון מיידי,  ת ההלוואותלהעמד

. לפרטים נוספים אודות הסכמי 45%, ירד מתחת לשיעור של בדלק קידוחים), ובעקיפין
  .לדוחות המאוחדים 12ראו באור  דלק קידוחיםהמימון העיקריים של 

רעה כאמור לעיל במצבה הפיננסי של החברה עלולה להיות השפעה מהותית בנוסף, לה
  לרעה על דלק קידוחים ועסקיה. 

 
  הציגה בפני דירקטוריון השותף הכללי את כלל המקורות אשר  דלק קידוחיםהנהלת

על מנת לעמוד בהתחייבויותיה בשנים הקרובות  דלק קידוחיםיהיו עשויים לשמש את 
החזויות מהפרויקטים תמר ולוויתן, תזרים צפוי  דלק קידוחיםובכלל זאת, הכנסות 

כריש", יתרת מזומנים ופקדונות "-מתמלוגים והחזר הלוואה ממכירת חזקות "תנין" ו
, תכנית לגיוס כספים דלק קידוחיםמיליון דולר, אשר הצטברו בקופת  370 -בסך של כ

ות הלוואה מתאגידים בהיקפים משמעותיים באמצעות הנפקת אגרות חוב ו/או באמצע
פיננסיים, במסגרת המימון מחדש של פרויקט לוויתן, המבוססת על דיונים עם 

למכירת החזקותיה,  דלק קידוחיםסוכנויות דירוג ומלווים פוטנציאליים, תוכניות 
, וכן האפשרות הישירות והעקיפות, בפרויקט תמר בהתאם להוראות מתווה הגז

מיליון  300הון בדרך של הצעת זכויות בסך של עד  לגיוס קידוחים דלקהעומדת בפני 
  דולר.
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  (המשך) כללי  -: 1באור 
  

 בנות חברות של כספי מצב  .ד
  

  (המשך)   קידוחים דלק  .1
  

, לאחר שבחן את דוח המקורות והשימושים של דלק קידוחיםדירקטוריון השותף הכללי 
, תחת תרחישים שונים, קידוחיםדלק הדוח החזוי) שהציגה לו הנהלת  - החזוי (להלן

בגיוסי  דלק קידוחיםהתרשם כי, בהתבסס על ניסיון העבר, על יכולותיה המוכחות של 
 החזוי, ההנחות העומדות בבסיס הדוח דלק קידוחיםכספים בשנים האחרונות ועל נכסי 

תוכל  דלק קידוחים, כי בדלק קידוחיםהינן סבירות. כן סבור דירקטוריון השותף הכללי 
למצוא מקורות מימון אפשריים לצורך פרעון התחייבויותיה ו/או להגיע להסכמות עם 

  המלווים הקיימים בדבר הארכת מועד פרעון ההלוואות, עוד בטרם מועד פרעונן הסופי.
  

רואי החשבון של דלק קידוחים הפנו בחוות דעתם על הדוחות הכספיים של דלק קידוחים 
 את תשומת הלב לאמור בסעיף זה.

  
  איתקה  .2

 
מליוני ש"ח. בהמשך לאמור לעיל,  310- , לאיתקה גרעון בהון חוזר של כ2019בדצמבר,  31ליום 

למשבר הקורונה ולירידה במחירי הנפט והגז עלולה להיות השפעת מהותית על תוצאות 
פעילות איתקה ושווי נכסיה ונזילותה. הנהלת איתקה עוקבת באופן שוטף אחר המשבר 

בשווקים ונוקטת בצעדים ובגיבוש תוכניות בכדי לצמצם במידת האפשר את וההתפתחויות 
  השלכות כאמור. 

 
במסגרת זו, ננקטו, בין היתר, פעולות לבידוד והפרדה של צוותי עבודה לרמה המינימלית 

מליוני דולר וצמצום עלויות  130-בסך של כ 2020הנדרשת, צמצום השקעות הוניות בשנת 
של עשרות מליוני דולר. עוד יצוין כי לאיתקה עסקאות גידור על התפעול וההפקה בהיקף 
ו' לדוחות המאוחדים). 10בהיקף משמעותי (ראה באור  2020-2022מחירי הנפט והגז לשנים 

להערכת הנהלת איתקה, איתקה תוכל להמשיך בפעילותה המתוכננת ולפרוע את 
לדוחות  14- ו 12ו', 10רים התחייבויותיה במועדן. לפרטים נוספים בדבר איתקה ראה באו

 המאוחדים.
  

  דלק ישראל   .3
  

מליוני ש"ח, הנובע  650 - לדלק ישראל גרעון בהון החוזר בסך של כ 2019בדצמבר,  31ליום 
בעיקר מהתחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר שנלקחו למימון השקעות ארוכות מועד, אשר 

 מועד פרעונן יחול בשנה הקרובה. 
להערכת הנהלת דלק ישראל, בהתבסס, בין היתר, על תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, 
מסגרות אשראי קיימות ופנויות ונכסים שאינם משועבדים בהיקף מהותי ביכולתה להסב 
הלוואות לזמן קצר להלוואות לזמן ארוך או להמשיך ולקבל הלוואות לזמן קצר ו/או לממש 

 ימון השקעותיה ופרעון התחייבויותיה. נכסים שבבעלותה לצורך המשך מ
ב' לעיל עלולה להיות השלכה מהותית 1בהקשר זה יצוין כי למשבר הקורונה כאמור סעיף 

לרעה על תוצאות פעולותיה העתידיות של דלק ישראל וזאת בתלות כאמור במשך תקופת 
ת בהיקף חלה ירידה מהותי 2020המשבר והשלכותיו (יצוין שמהלך השליש הראשון של שנת 

  הפעילות של דלק ישראל).
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  מכשירים פיננסים  -: 2באור 
  

   גורמי סיכון פיננסיים
  

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק (סיכון מטבע חוץ, סיכון מדד 
ניהול הסיכונים הכוללת של החברה  סיכון ריבית), סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכניתוהמחירים לצרכן 

  .מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה
  

   סיכון נזילות  .1
  

של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים  הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון
  החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים בגין ריבית):

  
  9201בדצמבר,  31ליום 

  
    

  שנהעד 
משנה עד 
  שנתיים

משנתיים 
 שנים 3עד 

שנים  3- מ
 שנים 4עד 

שנים  4- מ
 שנים 5עד 

 5מעל 
  שנים

 פי על
  סה"כ  דרישה

  ש"ח מליוני
אגרות חוב (כולל 

  6,384  -  1,102  866  901  1,227  1,121  1,167  חלויות שוטפות)
ניתנות  אגרות חוב

להמרה במניות 
  754  -  -  -  -  714  20  20  החברה
 יםמתאגיד ותהלווא

  793  -  51  14  14  14  438  262  ואחרים בנקאיים
  262  -  -  -  -  -  125  137  בתהלוואות מחברה 

בקשר עם התחייבות 
החלף עסקאות 
  528  -  -  -  -  -  261  267  הפניקס
  2,144  2,144  -  -  -  -  -  -   ערבויות

                  

  1,853  1,965  1,955  915  880  1,153  2,144   10,865 

  
  

  2018בדצמבר,  31ליום 
  

    

  שנהעד 
משנה עד 
  שנתיים

משנתיים 
 שנים 3עד 

שנים  3- מ
 שנים 4עד 

שנים  4- מ
 שנים 5עד 

 5מעל 
  שנים

 פי על
  סה"כ  דרישה

  ש"ח מליוני
אגרות חוב (כולל 

  7,376  -  1,969  901  1,225  1,117  1,163  1,001  חלויות שוטפות)
ניתנות  אגרות חוב

להמרה במניות 
  1,191  -  -  -  714  20  20  437  החברה
 יםמתאגיד ותהלווא

  606  -  63  14  14  32  97  386  ואחרים בנקאיים
התחייבות בגין 

נכסים מיועדים 
למימוש 

(עסקאות החלף 
  801  -  -  -  -  261  263  277  הפניקס)
  1,777  1,777  -  -  -  -  -  -   ערבויות

                  

  2,101  1,543  1,430  1,953  915  2,032  1,777  11,751  
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  (המשך) מכשירים פיננסים  -: 2באור 
  

  (המשך)גורמי סיכון פיננסיים 
  

 סיכוני מדד ומטבע חוץ  .2
  

  :ומטבע חוץ של נכסים והתחייבויות, לרבות מכשירים פיננסיים דהחשיפה לסיכון מד
  

 2019בדצמבר  31  
    פריטים    בהצמדה     
    לא  בשווי  לדולר בהצמדה בהצמדה ללא  
  סה"כ  כספיים  הוגן  קנדי לדולר למדד הצמדה  
  ש"חמליוני   

    נכסים שוטפים
              

  685  -  -  -  4  -  681  מזומנים ושווי מזומנים
  373    286  -  -  -  87  השקעות לזמן קצר

  1  -  -  -  1  -  -  לקוחות
  6  -  6  -  -  -  -  נגזרים פיננסיים

  91  22  -  -  46  8  15  חייבים ויתרות חובה 
              

                נכסים בלתי שוטפים
                

 ושותפויות השקעות בחברות
  4,810  4,810  -  -  -  -  -  מוחזקות

  4,923  -  -  -  4,464  -  459  הלוואות לחברות מוחזקות
  446  -  446  -  -  -  -  השקעות לזמן ארוך

הלוואות ויתרות חובה לזמן 
  407  -  226  22  -  31  128  ארוך

  34  -  34  -  -  -  -  נגזרים פיננסיים
  222  -  222  -  -  -  -  נדל"ן להשקעה

  49  49  -  -  -  -  -  נטו, קבוע רכוש
              

  12,047  4,881  1,220  22  4,515  39  1,370  סה"כ נכסים
          

            התחייבויות שוטפות
              

 שוטפות וחלויות אשראי
 בנקאיים מתאגידים
  512  -  -  -  -  12  500  ואחרים

  135  -  -  -  -  -  135  הלוואה מחברה בת
  16  -  16  -  -  -  -  נגזרים פיננסיים

זכאים ויתרות זכות (בעיקר 
  170  20  -  -  4  14  132  ריבית לשלם)

              
                התחייבויות לזמן ארוך

              
 יםלזמן ארוך מתאגיד ותהלווא

  736  -  -  -  139  114  483  ואחרים יםבנקאי
  123  -  -  -  123  -  -  מחברה בת ההלווא

אגרות חוב (כולל חלויות 
  5,472  -  -  -  -  1,779  3,693  שוטפות)
להמרה  ניתנותאגרות חוב 
  694  -  -  -  -  -  694  החברה במניות

  19  -  19  -  -  -  -  נגזרים פיננסיים
  37  -  -  -  37  -  -  ארוך לזמן התחייבויות

              
  7,914  20  35  -  303  1,919  5,637  סה"כ התחייבויות

              
  4,133  4,861  1,185  22  4,212  )1,880(  )4,267(  חשיפה נטו
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  (המשך) מכשירים פיננסים  -: 2באור 
  

  (המשך)גורמי סיכון פיננסיים 
  

 (המשך) סיכוני מדד ומטבע חוץ  .2
  

  :ומטבע חוץ של נכסים והתחייבויות, לרבות מכשירים פיננסיים דהחשיפה לסיכון מד
  

 2018בדצמבר  31  
    פריטים    בהצמדה     
    לא  בשווי  לדולר בהצמדה בהצמדה ללא  
  סה"כ  כספיים  הוגן  קנדי לדולר למדד הצמדה  
  ש"חמליוני   

    נכסים שוטפים
              

  628  -  -  -  5  -  623  מזומנים ושווי מזומנים
  63  -  63  -  -  -  -  השקעות לזמן קצר

  1  -  -  -  1  -  -  לקוחות
  234  67  13  -  129  -  25  חייבים ויתרות חובה 
  2,335  2,035  80  -  -  -  220  נכס מיועד למימוש

              
            נכסים בלתי שוטפים

                
לזמן הלוואות ויתרות חובה 

  261  -  125  23  111  2  -  ארוך
 ושותפויות השקעות בחברות

  6,817  6,817  -  -  -  -  -  מוחזקות
  30  -  30  -  -  -  -  השקעות לזמן ארוך

  3,181  -  -  -  2,707  -  474  הלוואות לחברות מוחזקות
 של והפקה בחיפושים השקעות
  1  1  -  -  -  -  -  וגז נפט

  192  -  192  -  -  -  -  נדל"ן להשקעה
  51  51  -  -  -  -  -  נטו, קבוע רכוש

              
  13,794  8,971  503  23  2,953  2  1,342  סה"כ נכסים

          
            התחייבויות שוטפות

              
 שוטפות וחלויות אשראי

 בנקאיים מתאגידים
  380  -  -  -  -  12  368  ואחרים

זכאים ויתרות זכות (בעיקר 
  198  16  13  -  -  28  141  ריבית לשלם)

 המיוחסות התחייבויות
  768  -  -  -  -  -  768  למימוש המיועדים לנכסים

              
                התחייבויות לזמן ארוך

              
 יםלזמן ארוך מתאגיד ותהלווא

  206  -  -  -  -  126  80  ואחרים יםבנקאי
אגרות חוב (כולל חלויות 

  6,156  -  -  -  -  2,489  3,667  שוטפות)
להמרה  ניתנותאגרות חוב 
  1,097  -  -  -  -  -  1,097  החברה במניות
  24  -  -  -  24  -  -  ארוך לזמן התחייבויות

              
  8,829  16  13  -  24  2,655  6,121  סה"כ התחייבויות

              
  4,965  8,955  490  23  2,929  )2,653(  )4,779(  חשיפה נטו

  
  המאוחדים. הכספייםלדוחות  19למידע נוסף בדבר אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה ראה באור   .3
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  זמן ארוךלויתרות חובה הלוואות   -: 3באור 
  
, ראה LIMITED NAVITAS PETROLEUM חברת של לרוכש שניתנה הלוואהמידע נוסף בדבר ל  .1

  .המאוחדים תלדוחו 8באור 
  
 Delek Finance US Incהתקשרה החברה, באמצעות חברת בת בבעלות מלאה  2015בחודש ספטמבר   .2

אמטראסט),  -(להלן  AmTrust Financial Services Incדלק פייננס), בהסכם עם חברת  -(להלן 
מתוך ההון  66% - ריפבליק) (כ -(להלן  Republic Companies Inc -למכירת כל אחזקות דלק פיננס ב

  דולר ארה"ב. מליוני 140 -המונפק של ריפבליק) בתמורה לסך של כ
  

בד בבד עם החתימה על הסכם המכירה התקשרה אמטראסט גם עם מחזיקי יתרת המניות של   
) בעסקה לרכישת חלקם באופן שלאחר השלמת העסקאות קבוצת המשקיעים -להלן ריפבליק (

-מהון המניות של ריפבליק. במסגרת העסקה הכוללת בוטלו אופציות ה 100%-תחזיק אמטראסט ב
call  משקיעים.הלקבוצת  שהעניקה דלק פייננס  

  
 מליוני 35-כ מהתמורה 25% ,הושלמה העסקה והתקבלה התמורה על פי ההסכם 2016בחודש אפריל   

 105-בסך של כ ,במזומן במועד הסגירה. היתרהלדלק פייננס  שולמו, מליוני ש"ח) 132-(כ דולר ארה"ב
 4- תפרע בשנים אשר  4כהלוואת מוכר לתקופה של  הועמדה מליוני ש"ח) 393- (כ דולר ארה"ב מליוני

כתוצאה מהשלמת העסקה הכירה החברה . 5.75%תישא ריבית שנתית בשיעור של תשלומים שווים ו
  ).המאוחדים לדוחות 8 באור גם(ראה  ש"ח מליוני 16-ברווח בסך של כ 2016בשנת 

  
  , נפרעה ההלוואה במלואה.2019ביולי,  15ביום   

  
 -(להלן  Fortissimo Capital Fund IV, L.P, התקשרה החברה בהסכם עם 2018 ,באפריל 30 ביום  .3

גדות)  -בחברה מאוחדת, גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ (להלן  החזקותיהפורטיסימו) למכירת מלוא 
דולר ארה"ב), בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם.  מליוני 11-ש"ח (כ מליוני 40-בתמורה לסך של כ

לא כוללת את הקרקע שמפעל גדות ממוקם בה אשר מועברת לחברה, כמפורט להלן,  המכירה
  שנים.  20ותושכר לגדות לתקופה של 

 פרעוןלפני ההתקשרות בהסכם כאמור, נמכרה הקרקע עליה ממוקם מפעל גדות לחברה כנגד  בסמוך  
 9-ש"ח (כ מליוני 32-שטרי ההון שהונפקו על ידי גדות לחברה בעבר. שווי הקרקע מוערך בסך של כ

נמכרה הקרקע האמורה לגדות, לפרטים  2020לאחר תאריך המאזן, בחודש מרס דולר).  מליוני
  .המאוחדיםג' לדוחות 10נוספים ראה באור 

מליוני דולר ארה"ב  8-מועד הסגירה) הושלמה העסקה וסך של כ - (להלן  2018במאי,  22ביום   
תשלומים שווים  6-כשת ויתרת התמורה תשולם במהתמורה שולמו לחברה במזומן על ידי הרו

  .3%רבעוניים נושאי ריבית שנתית בשיעור של 
  

  , נפרעה ההלוואה במלואה.2019בנובמבר,  22ביום 
  

פתאל), לפיו נמכרו  -בין החברה לבין מלונות פתאל בע"מ (להלן , נחתם הסכם 2019בינואר,  2ביום   .4
מזכויות הבעלות של החברה בנכס (חלק ממבנה המשרדים שהוסב למלון) בתמורה  28.3%- כ לפתאל

מדמי השכירות המשולמים על ידה על  1/3 - מיליוני ש"ח וכן הועברו לפתאל זכויות ל 103-לסך של כ
פי הסכם השכירות של המלון. במסגרת העסקה התקשרה החברה עם פתאל בהסכם הלוואה לפיו 

מיליוני ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן נושאת  39- לפתאל הלוואה בסכום של כהעמידה החברה 
התקיימו כל התנאים המתלים  2019לפברואר,  3לצורך תשלום התמורה. ביום  2.96%ריבית בשיעור 

מיליוני  23-שנקבעו בחוזה המכר. כתוצאה מעסקת המכירה האמורה הכירה החברה ברווח בסך של כ
  רת סעיף הכנסות אחרות, נטו. ש"ח אשר נכלל במסג

  
 ש"ח.מיליוני  36-שניתנה לפתאל מסתכמת בכ יתרת ההלוואה 2019בדצמבר,  31נכון ליום 
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  (המשך) ארוך לזמן חובה ויתרות הלוואות  -: 3באור 
 
 החברה מכרה במסגרתה העסקה הושלמה ,המתלים התנאים השלמת לאחר, 2019, בנובמבר 3 ביום .5

 Gallatin Point Capital-ו Centerbridge Partners LPשבשליטת  תאגיד ל הפניקס מניות מהון 32.5%-כ
LLC  ח, ש מיליארד 1.57- בכ העסקה השלמת למועד הסתכמה אשר בתמורה וזאת), הרוכשת -(להלן"
 של סך זה סכום מתוך. ההשלמה למועד עד הפניקס ידי על שחולקו דיבידנדים בגין התאמות לאחר

 לרוכשת הועמדה והיתרה ההשלמה במועד החברה ידי על במזומן התקבלו"ח ש מיליארד 1.335-כ
  .כהלוואה

  
, העשויות להביא לתוספת בתמורה הכוללת שתקבל החברההמכירה בהסכם נקבעו התאמות למחיר 

 , כפוף להתאמות מסוימות,מליוני ש"ח 866-של עד כ מיליארד ש"ח, בסכום 1.57-מעבר לסכום של כ
ההתאמות האמורות כוללות התייחסות מליוני ש"ח.  196- או להפחתה בתמורה הכוללת של עד כ

לרווחים של הפניקס הקודמים למועד ההשלמה, התאמות שינבעו מעלייה או ירידה בשווי מניית 
  הפניקס וכן מדדי תשואה של הרוכשת במהלך תקופת ההשקעה בפניקס. 

  
מהלוואה בכירה שקיבלה הרוכשת ממוסדות  מומנהמהתמורה ששולמה על ידי הרוכשת  חלק

, שנים 5 של לתקופה הינה ההלוואה). בכירה הלוואה -"ח (להלן ש מליוני 548-פיננסיים בסך של כ
  .מסוימים בתנאים נוספות לשנתייםעם אופציה להארכה 

-בנוסף, במסגרת הסכם למכירת מניות הפניקס, העמידה החברה לרוכשת הלוואה נחותה בסך של כ
שנים (עם אופציה להארכה  5לתקופה של  הלוואה נחותה). ההלוואה הינה  - מליוני ש"ח (להלן  235

. ההלוואה תישא ריבית בשיעור אשר יביא לכך שסך הריבית לשנתיים נוספות בתנאים מסוימים)
מת על ידי הרוכשת בגין ההלוואה הבכירה ובגין ההלוואה הנחותה גם יחד תעמוד על שיעור המשול

בשנה השביעית. הריבית והקרן של  8%-בשנה השישית ו 7%השנים הראשונות,  5-לשנה ב 4%של 
ההלוואה ייפרעו מתוך תקבולי הדיבידנד על ידי הרוכשת, תמורה ממכירת מניות הפניקס וכן מתוך 

חיר העסקה אותם התחייבה החברה לשלם לרוכשת בתנאים מסוימים, כאמור לעיל. התאמות למ
להבטחת התחייבויותיה בקשר עם ההלוואה האמורה, התחייבה הרוכשת לשעבד לטובת הקבוצה 

   ידה.-בשעבוד מדרגה שניה, בין היתר, את מניות הפניקס המוחזקות על
  

בשווין ההוגן דרך רווח והפסד. שווי  הנחותה והאופציה נמדדים בדוחות הכספיים ההלוואה
ש"ח ושווי האופציה הסתכם  מליוני 200 -נאמד בסך של כ 2019בדצמבר,  31ההלוואה הנחותה ליום 

ההוגן נאמד על ידי מעריך השווי באמצעות מודל מונטה  השוויש"ח.  מליוני 60- להתחייבות של כ
, תוחלת התשואה השנתית על מניות האמור לאור. לסיכון ניטרליות בהנחתקרלו, תוך שימוש 

 -בכהתקן השנתית הוערכה  סטייתכן,  כמו .0.46%-של כ בשעור נאמדוהפניקס וכן מחיר ההון 
  משווי המניות בסוף כל רבעון. 1.25% -ב נאמדהדיבידנד השנתי שיחולק  ושיעור 21.6%

  
  

  זקותהתקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוח, יתרות, הלוואות  -: 4באור 
  

 2019בדצמבר,  31ליום  מהותיותערבויות   .א
  

מליוני ש"ח לחברה כלולה, איי.די.אי  185-של כ כוללהחברה העמידה ערבויות בהיקף   .1
 ים.-מי התפלת מתקני והפעלת לבנייתבקשר עם פרויקטים  ,.די.אי)איי - (להלן  בע"מ הולדינגס
.די.אי ואגב המכירה קיבלה החברה שיפוי אייון מניות של מה 30% הקבוצה מכרה 2019 בינואר

מכרה  2020לאחר תאריך המאזן, בחודש מרס  .לעיל הערבויות מסכום 60%בגין  מהרוכשת
  בגין יתרת סכום הערבויות.הקבוצה את יתרת החזקותיה באיי.די.אי וקיבלה שיפוי 

"מ בעשורק  דלק.פי.פי אי תמליוני ש"ח לחבר 184-של כ כוללהחברה העמידה ערבויות בהיקף   .2
 הכוח תחנת מכירת השלמת לאור בקשר עם פרויקט הקמה של תחנת כוח לייצור חשמל.

שיפוי  ניתן 2019) בחודש דצמבר ישראל דלק -"מ (להלן בע הישראלית הדלק חברת -"דלק" ל
   .לסכום הערבות האמורה ישראל מדלק

הבטחת קיום מלוא קפריסין להחברה העמידה ערבות בלתי מוגבלת בסכום לטובת רפובליקת   .3
  המאוחדים. לדוחות 'ו12 באור, לפרטים נוספים ראה דלק קידוחיםשותפות ההתחייבויות של 

במהלך  - סייםנלתאגידים פינ מלאה בבעלות בנותלהבטחת חובות של חברות  ערבויות  .4
מיליוני  1,275-כעד בהיקף כולל של ת יוהעמידה החברה ערבו 2019רבעון הרביעי של שנת ה

   .ש"ח
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  (המשך) התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות, יתרות, הלוואות  -: 4באור 
  

 (המשך) 2019בדצמבר,  31ליום  מהותיותערבויות פיננסיות   .א
  

  התחייבויות פיננסיות נוספות:
  

  החברה מול המוסדות הפיננסיים חתמההפניקס,  רוכשיההלוואה הבכירה שנלקחה על ידי  במסגרת
מסוימים שנקבעו בהסכם,  אירועים בקרות האמורה ההלוואה לגיבוי Credit Support מסמך על

גיבוי חלקי בגין סכומים שתחלק הרוכשת לבעלי  ,גיבוי בגין תשלומי הריבית על ידי הרוכשת ובכללם
כמו כן, במקרים מסויימים עלולה החברה  ההלוואה הבכירה. לפרעונותמניותיה כדיבידנד במקביל 

למידע נוסף, ראה  מליוני ש"ח. 275-להידרש להבטחת פקדון בקשר עם החוב הבכיר בהיקף של עד כ
  ) לדוחות המאוחדים.4(ה'10באור 

  
   מוחזקותחברות הלוואות שניתנו ל  .ב
 

הינה  2019מבר, בדצ 31אשר יתרתן ליום בחברות מוחזקות לחברה הלוואות והשקעות בשטרי הון 
 מליוני 34- כמתוכן מליוני ש"ח  938- כסך של ב הלוואות העמידה החברהמליוני ש"ח.  4,923- סך של כ

נושאות ריבית שנתית לאיתקה ההלוואות דולריות  ש"ח מליוני 904-כ, שיקליותש"ח הלוואות 
-כשהנפיקו חברות בנות בסך של  הון שטריכן, השקיעה החברה ב כמו .4.75%- קבועה בשיעור של כ

 שטרי). דולר ארה"ב הון ישטר םהינ"ח ש מליוני 3,560-"ח (מתוך סכום זה סך של כש מליוני 3,985
   ללא ריבית וללא הצמדה. הונפקו ההון

  
 התקשרויות  .ג

  
) התחייבה החברה לספק 2007ביולי,  31(כפי שתוקן ביום  2000ביוני,  4הסכם מיום  פי על  .1

 בתדלק ישראל), חברה  -בע"מ (להלן  הישראלית הדלק חברת -יעוץ לדלק ישירותי ניהול ו
בבעלות מלאה, הדרושים לניהול השוטף של דלק ישראל. בהסכם נקבע כי, תמורת הספקת 

בתוקף עד ליום  היהאלפי דולר לחודש. ההסכם  25-ברה כהשירותים תשלם דלק ישראל לח
  . 2012יולי, ב 31

, ישראל לדלק דירקטורים שירותי לספק החברה התחייבה 2012, באוגוסט 1 מיום החל
 שנתי גמול, ישראל דלק תשלם ההסכם תנאי פי על. ישראל דלק של השוטף לניהול הדרושים

 בתוספת הקבוע לסכום השווה סכום הדירקטור השתתף בה ישיבה כל עבור השתתפות וגמול
), חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר(כללים  החברות לתקנות השלישית ובתוספת השנייה
נחתם הסכם  2015. בחודש אוגוסט 2015, ביולי 31 ליום עד בתוקף היה ההסכם. 2000- "סהתש

ש שנים נוספות עד ליום לתקופה של שלו 2015ביולי,  31המאריך את ההסכם שהסתיים ביום 
נחתם הסכם נוסף המאריך את ההסכם שהסתיים ביום  2018אוגוסט  בחודש .2018ביולי,  31
  .2021 ,ביולי 31לתקופה של שלוש שנים נוספות עד ליום  2018, ביולי 31
  

- כאלפי ש"ח,  252-כ של בסך מוהסתכ 2017- ו 2018, 2019 בשניםדמי ניהול וגמול הדירקטורים 
  אלפי ש"ח, בהתאמה. 286-וכ"ח ש אלפי 260

  
מיום  החל דירקטוריםהתחייבה החברה לספק שירותי  2012באוקטובר,  11פי הסכם מיום  על  .2

דלק אנרגיה), חברה בת בבעלות  -לדלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן  2012בספטמבר,  1
דלק אנרגיה  מלאה, הדרושים לניהול השוטף של דלק אנרגיה. על פי תנאי ההסכם תשלם

סכום השווה לסכום  הדירקטור השתתף בהשנתי וגמול השתתפות עבור כל ישיבה  גמול
ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות  השנייההקבוע בתוספת 

 בחודש. 2015, באוגוסט 31 ליום עד בתוקף היה. ההסכם 2000-"סהתשלדירקטור חיצוני), 
לתקופה של  2015ביולי,  31הסכם המאריך את ההסכם שהסתיים ביום נחתם  2015 אוקטובר

נחתם הסכם נוסף  2018בחודש אוגוסט  .2018, אוגוסטב 31עד ליום  שלוש שנים נוספות
לתקופה של שלוש שנים נוספות עד  2018באוגוסט,  31המאריך את ההסכם שהסתיים ביום 

חר השלמת הצעת הרכש למניות דלק אנרגיה עודכנו התנאים כך לא. 2021 ,באוגוסט 31ליום 
  .יתחדש מידי שנהשההסכם 

אלפי  350-כ"ח, ש אלפי 440-כ של בסך הסתכמו 2017- ו 2018, 2019 בשנים הדירקטורים גמול
  .בהתאמה"ח, שאלפי  257-ש"ח וכ

  
  

   



  קבוצת דלק בע"מ
  מידע נוסף

26  

  
  

  (המשך) מוחזקותהתקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות , יתרות, הלוואות  -: 4באור 
  

  (המשך) התקשרויות  .ג
  
גז  פיתוח כהןיעוץ ליהתחייבה החברה לספק שירותי ניהול ו 2012, אוגוסטב 15מיום  החל  .3

), הדרושים לניהול פיתוח כהן -(להלן  )"מבע תעשיה ומבני ונפט בע"מ (לשעבר: כהן פיתוח
לחברה  פיתוח כהן. בהסכם נקבע כי, תמורת הספקת השירותים תשלם פיתוח כהןהשוטף של 

 14בתוקף עד ליום  היה. ההסכם שנה אשר ישולמו כל רבעוןל דולראלפי  350- כ של סך
נחתם הסכם המאריך את ההסכם שהסתיים באוגוסט  2015. בחודש אוגוסט 2015, באוגוסט

נחתם  2018בחודש אוגוסט  .2018י, ביול 31לתקופה של שלוש שנים נוספות עד ליום  2015
לתקופה של שלוש שנים נוספות  2018הסכם נוסף המאריך את ההסכם שהסתיים באוגוסט 

  .2021ביולי,  31עד ליום 
אלפי ש"ח  1,267-אלפי ש"ח, כ 1,246-כ שלבסך הסתכמו  2017-ו 2018, 2019הניהול בשנים  דמי
לאחר תאריך המאזן, מומשה ההשקעה במניות כהן פיתוח,  .בהתאמה"ח, ש אלפי 1,243-וכ

  .המאוחדים לדוחות' יד10 באורלפרטים נוספים ראה 
הושלמה עסקה למכירת כל מניות החברה בחברת  2020לאחר תאריך המאזן, בחודש אפריל 

  יד' לדוחות המאוחדים.10כהן פיתוח, לפרטים נוספים ראה באור 
  

חברה על הסכם שכירות עם גדות להשכרת הקרקע שמפעל חתמה ה 2018, מאיב 22יום ב  .4
לאחר תאריך המאזן, נמכרה הקרקע לגדות בתמורה שנים.  20גדות ממוקם בה לתקופה של 

  לדוחות המאוחדים. 'יג10 באור ראהלפרטים נוספים מיליוני ש"ח.  33- לכ
  
להשכרת שטח המלון בבניין  חתמה החברה על הסכם שכירות עם פתאל 2018בחודש ינואר   .5

ולמשך תקופה של חמש שנים וזאת בתמורה  2018שבבעלות החברה לפיו החל מחודש מאי 
מליוני ש"ח בתוספת סכומים משתנים. באשר למכירת חלק מהבניין ראה  9- לסך שנתי של כ

  לדוחות המאוחדים. 11באור 
  

  דים.המאוח דוחותל 10באור מידע נוסף בדבר חברות מוחזקות ראה ל
  

  השקעות במוחזקות  .ד
  

  לדוחות המאוחדים. 10 באור ראה, חברות מוחזקותלפרטים אודות מימוש החזקות החברה במניות   
  
  שעבודים  .ה
  

 ארדמילי 1.1-בסך של כהחברה וחברה בת בבעלות מלאה  שלמובטחות  אשראי מסגרות להבטחת
 עבדהיש, בנוסףמוחזקות מסוימות.  ושותפות מניות של חברות הבת תוחבר שיעבדה החברה "חש

בסך של  הסתכמה 2019, בדצמבר 31 ליום נכון שיתרתה, הלוואה לטובת המשרדים בניין את החברה
   "ח.ש מליוני 126-כ

  
  תלויות התחייבויות  .ו
  

נגד החברה וחברות מוחזקות מסוימות הוגשו תביעות תלויות בסכומים משמעותיים, לרבות בקשות 
ות, העלולים להגיע עד מיליארדי ש"ח, אשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב זה לתביעות ייצוגי

את תוצאותיהן ולפיכך, לא נכללה בגינן הפרשה בדוחות הכספיים. לפרטים אודות תביעות שהוגשו 
  חדים.המאו לדוחותא' 24 באור ראהכנגד חברות הקבוצה 

  
  

  וגז נפט של והפקה בחיפושים שקעותה  -: 5באור 
  

  המאוחדים. לדוחות 5'ג12 באור ראה -בדבר מכירת הזכות לקבלת תמלוגים ממאגר תמר 
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  נדל"ן להשקעה  -: 6באור 
  

   המאוחדים. לדוחות 13- ו 11 באורים ראה, בהרצליה ומסחר משרדים בבנייןלמכירת חלק  באשר
  
  

  אגרות חוב ניתנות להמרה במניות החברהוחוב  אגרות  -: 7באור 
  

 19 באורראה  החברהלפרטים נוספים אודות רכישה עצמית של אגרות החוב ואגרות החוב להמרה של 
   לדוחות המאוחדים.

 
 

  מסים על הכנסה  -: 8באור 
  
  החברהחוקי מס החלים על   א.
  

  1985- חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2007פי החוק, עד לתום שנת - על
  במדד המחירים לצרכן. 

  
-"ההתשמ), אינפלציה בשל(תיאומים  הכנסה מס לחוק תיקון בכנסת התקבל 2008 פברואר בחודש

 דותנמד, 2008 משנת החל. ואילך 2008 משנת התיאומים חוק של תחולתו את המגביל 1985
 המחירים במדד שינויים בגין מסוימים תיאומים למעט נומינליים בערכים מס לצורכי התוצאות

  .2007, בדצמבר 31 ליום שעד בתקופה לצרכן
  

  שיעורי המס החלים על החברה  ב.
  

  . 24% 2017 בשנתו, 23% הינו 2018 -ו 2019 יםבשנ בישראל החברות מס שיעור
   .המכירה בשנת החל החברות מס בשיעור ריאלי הון רווח על במס חייב אדם בני חבר

  
  הפסדים מועברים לצרכי מס והפרשים זמניים אחרים  .ג
  

לסך של  2019בדצמבר,  31מסתכמים ליום הלחברה הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות 
 אלו הפסדים בגין). הוניים הפסדים הינם"ח ש מיליארדי 31.-כ של סך"ח (מתוכם ש מיליארדי 3.1-כ
נמצאת  החברה .בעתיד במס חייבות להכנסות באשר הוודאות אי לאור נדחים מס נכסי נזקפו לא

 מס נכסי יוצרת לא והחברה מאחר. 2015-2017 המס שנותעם שלטונות המס בגין  שומה בדיוני
לתוצאות הדיונים האמורים לא צפויה להיות השפעה מהותית על , המועברים ההפסדים על נדחים

  .הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה
  

  שומות מס  .ד
  

  .2014לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 
  

  
  הון  -: 9באור 

  
, ראה על ידי שותפות הבתהמוחזקות מניות החברה ב ושינויים באשר לחלוקות דיבידנד על ידי החברה

  המאוחדים. לדוחות 26 באור
  
  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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לסך  2019הכנסות פרופורמה של הקבוצה בשנת בהתאם לדוח רווח או הפסד פרופורמה, הסתכמו  .6
בפועל, גידול  2019מליארדי ש"ח הכנסות בשנת  8.8-מליארדי ש"ח, לעומת סך של כ 12.1 - של כ
מליארדי ש"ח. הכנסות פרופורמה של פיתוח והפקת נכסי גז ונפט בים הצפוני הסתכמו  3.2 - של כ

 0.5-מליארדי ש"ח (כ 2.1 - ומת סך של כלע מליארדי דולר) 1.5 -מליארדי ש"ח (כ 5.3לסך של 
 בפועל. 2019מליארדי דולר) הכנסות בשנת 

  
, התפוקה הכוללת של איתקה 2019היתה מתרחשת בתחילת שנת   CNSLיצוין כי אילו רכישת 

  אלפי חביות ליום). 75-אלפי חביות (כ 27,590-היתה מסתכמת ל 2019בשנת 
  

מליוני ש"ח לעומת  751-לכ  2019רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה פרופורמה הסתכם בשנת  .7
 מליוני ש"ח בפועל. 234 - סך של כ

תרומת מגזר פיתוח והפקת נכסי גז ונפט בים הצפוני לרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה 
  מליוני ש"ח.  460-פרופורמה הסתכמה לסך של כ

  
 הכספי מצבה על הקורונה משברהשפעות שחלו לאחר תאריך המאזן ובכללם  להתפתחויות באשר .8

  .המאוחדים הכספיים לדוחות 1 באור ראה, הקבוצה של
  

  
ולאור שינויים  אור העובדה כי נתוני הפרופורמה, מעצם טיבם, מבוססים על הערכות ואומדנים שוניםל

שינויים שחלו במחירי הנפט והגז ושינויים , ובפרט לאור CNSLשחלו ועשויים לחול בפעילותה של 
הפרופורמה המדווחים בהכרח  הרי שאין לראות בנתוני צפויים בהיקפי ההפקה מהמאגרים שנרכשו,

לתוצאות המייצגות ו/או העתידיות של הקבוצה לאחר רכישת  CNSLלתרומתה של אינדיקציה 
  .הפעילות

  
  
  
  

    בכבוד רב,  
      
      
  עידן וולס    לסט גבריאל

      
  מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון

      
      
      
      

    2020 ,במאי 2 :חתימה תאריך
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  קבוצת דלק בע"מ
  

  2019 ,בדצמבר 31ליום  דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
  
  

  מבוקרים
  
  
  

  העניינים תוכן
  
  
  

  עמוד    
      
      

  2-3    חוות דעת רואה החשבון המבקר
      
      

  4    הפסד פרופורמהדוח מאוחד על רווח או 
      
      

  5    פרופורמה דוח מאוחד על הרווח הכולל
      
      

  6-11    פרופורמה מאוחדים באורים לדוחות הכספיים
      

  
  
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  -   
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  דוח רואה החשבון המבקר
  

  לבעלי המניות של קבוצת דלק בע"מ
  

  
 לשנה רווח כולל פרופורמהאת הדוח המאוחד על ו פרופורמה הפסדאו הדוח המאוחד על רווח  ביקרנו את

אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של פרופורמה מאוחדים . דוחות כספיים 2019בדצמבר,  31ביום  השהסתיימ
  אלה בהתבסס על ביקורתנו.פרופורמה  מאוחדים החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים

  
  

 1%- כמהוות פרופורמה  לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר הכנסותיהן הכלולות באיחוד
. כמו כן, לא ביקרנו את הדוחות 2019בדצמבר  31 וםבי השהסתיימ הלשנ פרופורמהלל ההכנסות המאוחדות מכ

 להפסדהחברות הנ"ל הסתכם  תוצאותהכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר חלקה של החברה ב
הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי הדוחות . 2019בדצמבר  31בימים  השהסתיימ הלשנ "חש מליוני 24סך של ב

חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת 
  על דוחות רואי החשבון האחרים.

  
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג 1973- פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של  הצגה מוטעיתפרופורמה מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות פרופורמה התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים ראיות

המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה שיושמו ושל האומדנים 
לותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות בכלפרופורמה בדוחות הכספיים 

  לחוות דעתנו.
  
  

הנ"ל משקפים  פרופורמה לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים
לשנה , רות המאוחדות שלהפרופורמה של החברה והחב באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את תוצאות פעולותיהן

 3, ולהנחות המפורטות בבאור 2למדיניות החשבונאית המפורטת בבאור בהתאם  ,2019בדצמבר  31ליום שהסתיימה 
- א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ובהתאם לתקנה 

1970.  
  

לדוחות כספיים מאוחדים  5בבאור  ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמורמבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"
פרופורמה בדבר משבר הקורונה והירידה המשמעותית ביותר במחירי הנפט והגז בעולם שארעו לאחר תאריך המאזן 

  ולאמור בבאור הנ"ל, לרבות בדבר: 
  

 חס לבעלי המניות החברה;ירידה משמעותית שחלה לאחר תאריך המאזן בשווי נכסי הקבוצה והון המיו 
  אי עמידה באמות מידה פיננסיות לאחר תאריך המאזן בקשר עם התחייבויות פיננסיות ודרישות לפרעון

 מיידי של התחייבויות מסוימות ופניות החברה לבית המשפט בקשר לכך;
 ,יחולו ככל שלא  חשש ממשי לאי עמידה עתידית בספי הון שנקבעו בשטרי הנאמנות של אגרות חוב

 שינויים חיוביים משמעותיים, כגון עלייה משמעותית במחירי הגז והנפט;
 ,הורדות דירוג של אגרות חוב החברה שחלו לאחר תאריך המאזן ועמדת החברה בנושא; וכן 
 .גרעון בהון החוזר של החברה וצרכי המזומנים שלה ושל חברות המטה 

  
  
  

   

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 א',144ן בגי מנחם דרך
   649210אביב -תל
 

  +972-3-6232525טל.   
  972-3-5622555+פקס  
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התחייבויותיה והתחייבויות חברות המטה במועדן נשענות  כמפורט בבאור הנ"ל תוכניות החברה לפרעון
על מימוש נכסים והשקעות, קבלת דיבידנדים מחברות בנות ועל הגעה להסכמות עם בעלי אגרות החוב ומוסדות 

) ובמקביל החברה Standstillפיננסיים במסגרתן, בין היתר, לא יועמדו ההתחייבויות כלפיהם לפרעון מיידי (
  ונות נוספים תוך עדכון תנאי ההסכמים עימם. תעמיד להם בטח

הנהלת החברה מנהלת משאים ומתנים עם בעלי אגרות החוב והמוסדות הפיננסיים ולהערכתה תוכל להגיע 
  להסכמות כאמור, אולם למועד אישור הדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה, הסכמות כאמור טרם גובשו. 

  
  
  

 דיבידנדים וקבלתנכסים  במימוש, היתר בין, תלויהבשליטתה הבלעדית ו ההחברה אינ תוכניותהשלמת 
 נכון כאמורהסכמות מחייבות עם מחזיקי אגרות החוב ומוסדות פיננסיים אשר  בגיבוש ובפרט בנותמחברות 

אלו, ביחד עם גורמים נוספים המנויים  גורמים .וטרם גובש מאוחדים פרופורמה הכספיים הדוחות אישורלמועד 
המאוחדים  בדוחות הכספייםאור הנ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. בב

, שיתכן של החברה ערכי הנכסים וההתחייבויות אפשריות בקשר עםהתאמות השפעת  הלא נכללפרופורמה 
  .ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי

  
  
  

בדבר תביעות  פרופורמה המאוחדים לדוחות הכספיים 6בבאור כמו כן, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור 
   שהוגשו כנגד חברות הקבוצה.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  קסירראת גבאי קוסט פורר     אביב,-תל
  רואי חשבון    2020 ,במאי 2
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר
  א',144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב - תל
 

  +972-3-6232525טל.   
  972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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  דוח מאוחד על הרווח או הפסד פרופורמה 
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  2019בדצמבר  31

  נתונים 
    בפועל

התאמות 
    הפרופורמה

  נתוני 
  הפרופורמה

  מליוני ש"ח
 (למעט נתוני רווח נקי למניה)

            
  12,064   3,267  8,797   הכנסות

  8,688   2,178  6,510   עלות ההכנסות
  3,376   1,089  2,287   רווח גולמי

  487   -     487   הוצאות מכירה, שיווק והפעלת תחנות תדלוק
  168   )25(  193   הוצאות הנהלה וכלליות

  )39(   -     )39(   נטו, תפעוליות כלולות חברות פסדיבההקבוצה  חלק
  )853(   )28(  )  825(   אחרות, נטו הוצאות

  1,829   1,086  743   רווח תפעולי
  669   97  572   מימון הכנסות

  )1,541(   )223(  )1,318(   הוצאות מימון

   )3(  960   957  
  14  -     14   חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות, נטו

  971   960  11   לפני מסים על ההכנסה רווח
  52   443  )391(   מסים על הכנסה (הטבת מס)

  919   517  402   מפעילויות נמשכות רווח
  384   -     384   , נטומפעילויות שהופסקו רווח

  1,303   517  786   נקי רווח

          
          מיוחס ל:

  751   517  234   בעלי מניות החברה
  552   -     552   זכויות שאינן מקנות שליטה

   786  517   1,303  

          רווח נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח)
          

  51.7    44.4  7.3     מפעילויות נמשכותרווח בסיסי 
  12.8    -   12.8     בסיסי מפעילויות שהופסקורווח 

   64.5    44.4  20.1   רווח בסיסי 

          
  51.7    44.4  7.3     מפעילויות נמשכותרווח מדולל 

  12.8    -   12.8     מדולל מפעילויות שהופסקורווח 
   64.5    44.4  20.1    רווח מדולל

  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה.
  
  
  
  

 
2020, במאי 2  

   

 ברק משרקי  עידן וולסגבריאל לסטתאריך אישור הדוחות הכספיים
 כספיםומנהל  משנה למנכ"ל  מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון

 ראשי
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  פרופורמה על הרווח הכולל מאוחד דוח
  
  
 

  2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
  נתונים
    בפועל

התאמות 
    הפרופורמה

  נתוני 
  הפרופורמה

 ש"חמליוני 
            

  1,303   517  786  רווח נקי
         רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס):

         
         :סכומים שלא יסווגו מחדש לרווח או הפסד

         
הפסד מהשקעה במכשירים הוניים שיועדו למדידה בשווי הוגן דרך רווח 

  )167(   -  )167(  כולל אחר
         

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 
         :ספציפיים

         
  92   -  92  רווח בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים

  )105(   -  )105(  לרווח או הפסד בגין עסקאות גידור תזרים מזומניםהעברה 
  )1,079(   )110(  )969(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות בגין והפסד לרווח העברה
  14  -  14  חוץ פעילויות

  )4(  -  )4(  נטוחברות כלולות, ל המיוחסרווח (הפסד) כולל אחר 
  )1,082(   )110(  )972(  סה"כ

  )1,249(   )110(  )1,139(  מפעילויות נמשכות סה"כ הפסד כולל אחר
  153   -  153  מפעילויות שהופסקו, נטו סה"כ רווח כולל אחר

  )1,096(   )110(  )986( אחר כולל הפסדסה"כ 
         

  207   407  )200(   כולל(הפסד) סה"כ רווח 
         

         מיוחס ל:
  )    94(     407  )501(  בעלי מניות החברה

  301   -     301  זכויות שאינן מקנות שליטה
  )200(  407   207  
         
         
          
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה.
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    פרופורמה לדוחות הכספיים המאוחדיםבאורים 
  
  

  כללי  -: 1באור 
  

, 2019 ,במאי 29ביום , 2019, בדצמבר 31 ליום יםהמאוחד הכספיים לדוחות 3'ו10 בבאור כאמור  .א
 100%) לרכישת המוכרת -(להלן  Chevron products UK Limitedבהסכם עם חברת  איתקההתקשרה 

 CNSL בבעלותהמוכרת.  שבבעלות CNSL) - (להלן  Chevron North Sea Limitedממניותיה של חברת 
, בבריטיניהזכויות בשיעורים שונים בעשרה נכסי גז ונפט מפיקים הממוקמים באזור הים הצפוני 

, מערכת תשתית וכוח אדם מקצועי ומיומן, אשר כולם מהווים חלק קידוח ואקספלורציה רשיונות
שדות נפט וגז מפיקים ורישיון  הם הרכישה הינם עשרמעסקת הרכישה. נכסי הגז והנפט נשוא הסכ

) בנכסים הנרכשים, P2( העתודות ךמס 67%-כ היוו אשר, הנרכשים מהנכסים בארבעהאקספלורציה. 
CNSL ) משמשת כמפעילהOperator ,בהתאם לחוות דעת של מומחים חיצוניים להערכת רזרבות .(
כמות המשאבים  וסך 2P ((proved and probable)כמות העתודות ( סך, 2019בדצמבר,  31 ליום נכון

מיליון שווה ערך  206- כ על עומד הנרכשים לנכסים המיוחסים (2C) כאומדן הטוב ביותר המותנים
ממחיר  וכחלקההסכם  חתימת במועד. בהתאמהמיליון שווה ערך חביות נפט,  66-חביות נפט וכ

   .דולר יונימל 200-בסך של כ פקדון המוכרת לטובת הופקדהרכישה 
  

, לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים, הושלמה העסקה. במסגרת העסקה 2019בנובמבר,  8ביום   ב.
ואיתקה שילמה למוכרת את  CNSLהעבירה המוכרת לאיתקה את הבעלות במלוא הון המניות של 

, כך שסכום התמורה 2019בינואר,  1מיום  CNSLסכום התמורה בניכוי הכספים שהצטברו בקופת 
מיליוני דולר, כאמור לעיל).  200מיליארדי דולר (בנוסף לפקדון בסך של  1.477 - הסתכם לסך של כ

  מליוני דולר בגין הון חוזר.  50בנוסף, שולם סך של 
  

 בקשר עם CNSLהחל ממועד ההשלמה, קיבלה על עצמה איתקה את כל הזכויות וההתחייבויות של 
 -מתוך וכחלק ממימון ה )Letters of creditהנכסים הנרכשים, לרבות נכסי הנפט, והעמידה בטוחות (

RBL  שגויס על ידה, כאמור להלן, ביחס לחובות הנטישה שלCNSL  ,בקשר עם הנכסים הנרכשים
  או חברות קשורות מטעמה. CNSLחלף הבטוחות שניתנו על ידי 

 BPמקבוצת איתקה על הסכמים עם חברות מקבוצת  במקביל להשלמת העסקה, חתמו חברות
Limited International Oil  להלן)- BP ( ,להפצה ולשיווק של גז ונפט שיופקו מהנכסים הנרכשים

  שנים.חמש לתקופה של 
  

מימון תמורת העסקה וההון הנוסף שנדרש לאיתקה עם השלמת העסקה התבסס בעיקר על   ג.
  המקורות הבאים:

  
 בינלאומיים בנקים של קונסורציום עם התקשרות איתקה השלימה, 2019 יולי בחודש -

) בסך של RBL - Reserve Based Lending Facility( עתודות מבוססת אשראי מסגרת להעמדת
לאיתקה לצורך מימון  ה) שהועמדעתודותמסגרת האשראי מבוססת  -מליוני דולר (להלן 1,650

-, בכפוף להשלמתה. מסגרת האשראי מבוססת העתודות הועמדה לתקופה של כCNSLרכישת 
 בשיעור שנתית ריבית נושאת העתודות מבוססת האשראי מסגרת שלשנים. חלקה הארי  5

 בשנה 3.25%-ו הראשונות השנים בארבע 3% של מרווח בתוספת הליבור ריבית של
הסכום הכולל תשמש כמסגרת לא דולר מתוך  מליוני 550-כ של בסך מסגרת. החמישית

את איתקה, להעמדת ביטחונות ביחס לחובות הנטישה של  המנוצלת אשר מחציתה שימש
CNSL 1.5% של בשיעור שנתית עמלה תשולם זה סכום ובגין, לעיל כאמור, הנרכשים בנכסים 
 רק לניצול ניתנת הנותרת המחצית. החמישית בשנה 1.625%-ו הראשונות השנים בארבע
 והגז הנפט ומחירי הצפוי ההפקה קצב על בעיקרם המבוססים מסוימים תנאים ייםבהתק

 .החזויים
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  פרופורמה באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  
  

  כללי  -: 1באור 
  

  (המשך)  ג.
 

דולר. על פי  מליוני 500, השלימה איתקה הנפקת אגרות חוב בהיקף של 2019בחודש יולי  - 
שנים והריבית השנתית שנקבעה במכרז הינה  5תנאי ההנפקה, קרן אגרות החוב תשולם בתוך 

(משולמת כל חצי שנה). אגרות החוב האמורות הונפקו ללא בטוחות כלשהן ותמורת  9.375%
 .CNSLההנפקה שימשה את איתקה לצורך מימון עסקת 

 
בת בבעלות מלאה של החברה אשר  חברה( DKL Energy Limitedגייסה  2019נובמבר  בחודש -

 - כ של בסך זר בנקאי מתאגיד הלוואה) DKL Energy -מחזיקה בשרשור במניות איתקה, להלן
, 2020 נובמבר בחודש ייפרעו ההלוואה קרן מתוך דולר מליוני 50 -כ של סך. דולר מליוני 200

 מאי בחודש תיפרע והיתרה 2021 פברואר בחודש ייפרעו הנוספיםמליוני דולר  50 -סך של כ
. המוקדם לפי, בלונדון בבורסה למסחר תירשם איתקה של פעילותה בו במועד או 2021

 הראשונים חודשים 12 -ב לשנה 6.5% של בתוספת ליבור מבוססת ריבית תישא ההלוואה
 .הבאות חודשים 3 של מהתקופות אחת בכל 0.5% -ב תגדל והיא ההלוואה לחיי

 
יתרת תמורת הרכישה, לרבות המקדמה ששולמה במועד חתימת ההסכם, הועמדה  -

  .ממקורתיהן העצמיים של החברה ושל איתקה
  

ממועד  החל  CNSLאת דוחותיה הכספיים של  הקבוצהמאחדת  CNSL -ב השליטה השגת לאור  ד.
   .)2019, בנובמבר 8( השגת השליטה

 
ם יערך דוחות תקופתי ניירות בתקנות כהגדרתו פרופורמה אירוע מהווה CNSL - בהשגת השליטה   ה.

  .1970 - ומיידיים), התש"ל
 

 על הפרופורמה אירוע השפעת את לשקף נערכו על מנת פרופורמה המאוחדים הכספיים הדוחות
 דוחותיה עם מאוחדים היוCNSL  שדוחות ההנחה תחת )במאוחד(של החברה  פעולותיה תוצאות
  .להלן 3 -ו 2 בבאורים לאמור בהתאם וזאת ,2019בינואר  1מיום  החל החברה של הכספיים

  
ב' לדוחות הכספיים המאוחדים  1לפרטים בדבר השלכות משבר הקורונה על הקבוצה ראה באור   ו.

  .2019בדצמבר,  31ליום 
  
 31ג' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 1לפרטים בדבר מצבה הכספי של הקבוצה ראה באור   ז.

  .2019בדצמבר, 
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה עקבית לזו שיושמה בעריכת 
 - ולשנה שהסתיימה באותו תאריך (להלן  2019בדצמבר  31ליום  הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה

א לתקנות 9דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלה נערכו בהתאם לתקנה הדוחות הכספיים המאוחדים). 
-2017מספרי השוואה לשנים  בהקשר זה יצוין כי .1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

יש  ., וזאת בהתאם להסכמות עם סגל רשות ניירות ערךנכללים במסגרת דוח הדירקטוריון של החברה 2018
   עם הדוחות הכספיים המאוחדים.ת הכספיים המאוחדים פרופורמה בהקשר לעיין בדוחו
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  פרופורמה באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  
  

  ההנחות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה  -: 3באור 
  

מאוחדים של החברה ועל ההדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה מבוססים על הדוחות הכספיים   .1
בגין פעילויות  Carve Out של(לאחר שאלה הותאמו בדרך  הכספיים של החברה הנרכשת הדוחות

 דיווח כלליאשר נערכו בהתאם ל הרלוונטית לתקופת הדיווח )שנותרו בידי המוכרת לאחר העסקה
   .)IFRS( בינלאומי כספי

 
לשנה הרווח הכולל פרופורמה והדוח המאוחד על פרופורמה הפסד הרווח או הדוח המאוחד על   .2

 1 ביוםהחברה הנרכשת התרחשה  רכישת, נערכו תחת ההנחה כי 2019 ,בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
 .2019 ,בינואר

  
 השפעת הנוטרל 2019, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה שנהלהרווח או ההפסד פרופורמה  בנתוני  .3

   .ש"ח) מיליוני 61-דולר (כ מליוני 17-בסך של כ לעסקה הנלוות עלויותמ ההפסד
  

בדוח על הרווח או הפסד פרופורמה נכללו הוצאות מימון רעיוניות בקשר עם מקורות המימון   .4
לעיל, וזאת על מנת לשקף בדוחות אלה את ההשפעות אילו גיוסי המימון ' ג1המפורטים בסעיף 
 25 -שנבעו לאיתקה בסך של כבמסגרת זו, נוטרלו עלויות מימון . 2019בינואר  1כאמור נעשו ביום 

 מימון מקורות עם בקשרהמימון מחדש.  כחלק מהליךדולר בקשר עם סילוק חוב ישן מליוני 
הוצאות המימון הרעיוניות שנכללו הינן לפי  מיליוני ש"ח) 550 - (בסך של כ החברה של עצמאיים

הרעיוניות בגין מקורות המימון של  . כמו כן, בקשר עם הוצאות המימון4.5%שיעור שנתי של 
ואילו בקשר עם מקורות המימון  איתקה נכללה הטבת מס בהתאם לשיעור המס החל על איתקה

  . שאינן מאיתקה לא נכללה הטבת מס
  
שנוצרו המדווחת נכללה הפחתת עודפי העלות  התקופלבדוח על הרווח או ההפסד פרופורמה   .5

 CNSLשל השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות של  ארעיתלמדידה וזאת בהתאם ברכישה, 
 3'ו10 בבאור שמפורטכפי  ,חיצוני שווי מעריך ידי על שבוצעה השווי הערכת לטיוטתבהתאם 
בהתאם לשיעור המס החל  מס השפעת נזקפהההפחתה כאמור  בגין. המאוחדים הכספיים לדוחות

יצוין, כי במסגרת סעיף עלות ההכנסות בדוחות המאוחדים פרופורמה נכללו הוצאות  .CNSLעל 
  מיליוני ש"ח.  1,023 -שנרכשו בסך של כ CNSLאזילה בגין נכסי 

  
ולאור  לאור העובדה כי נתוני הפרופורמה, מעצם טיבם, מבוססים על הערכות ואומדנים שונים  .6

ובפרט לאור שינויים שחלו במחירי הנפט והגז  ,CNSLבפעילותה של  ים לחוליעשוושחלו שינויים 
הפרופורמה  הרי שאין לראות בנתוני ושינויים צפויים בהיקפי ההפקה מהמאגרים שנרכשו,

לתוצאות המייצגות ו/או העתידיות של הקבוצה  CNSLלתרומתה של המדווחים בהכרח אינדיקציה 
  .לאחר רכישת הפעילות

  
  
  

 
   



  קבוצת דלק בע"מ

- 9 - 
  

  פרופורמה המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים 
  
  

   מגזרי פעילות  -: 4באור 
  

  כללי  .א
  

מגזרי הפעילות של הקבוצה נקבעים בהתאם לדיווחי ההנהלה המבוססים בעיקרם  IFRS 8-בהתאם ל
   על ההשקעות בכל חברה מוחזקת.

  
עסקה עיקר הפעילות מתבצעת במסגרת  - וסביבתה בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז  -

, נוספות נפט וזכויותעסקה משותפת "ים תטיס", ים", - משותפת "תמר", עסקה משותפת "רציו
  .ישראל חופי מול בים בעיקר

  
אשר הפעילות מתבצעת על ידי איתקה  - הצפוני יםב ונפט גז נכסי והפקת פיתוח מגזר   -

באזור הים הצפוני. הפעילות כוללת בעיקר הפקה  הממקומיםוגז בבעלותה זכויות בנכסי נפט 
 מהמאגרים המפיקים ופיתוח מאגרים נוספים. וגז ושיווק נפט 

 
עיקר הפעילות הינה שיווק ומכירות דלקים ומוצרי צריכה בתחנות  -  פעילות דלקים בישראל -

  תדלוק ומחוצה להן וכן אחסנה וניפוק של דלקים במתקנים.
  

תשתיות הכוללות בעיקר את תחום התפלת מי ה תחוםהפעילות בהשקעות בעיקר  - אחרים   -
י.די.אי המרכזת את יא למכירתאשר (ב להפקת חשמלומתחייב הקמה והפעלת תחנת כוח ים 

בנוסף, נכללה בסעיף . )לדוחות הכספיים המאוחדים ט'10הפעילות בתחום המים, ראה באור 
 ההשקעה בגדותלמועד מכירת , עד כןכמו יקו. זה פעילות חיפושי והפקת נפט וגז במפרץ מקס

   ).בתחום הביוכימיה( נכללה בסעיף זה גם פעילותה
  

, במסגרת רווח פעילותיהןתוצאות  הצגתפניקס, והמכירת ההשקעה בדלק רכב וב לאוריצוין כי 
דלק ), לדוחות הכספיים המאוחדים 'ז10 ובאור 'ה10 באור(ראה  , נטומפעילויות שהופסקו(הפסד) 
   ת כמגזר בר דיווח.ומוצג ןהפניקס אינרכב ו

  
  פרופורמה דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.
  

  הכנסות )1
  

 לשנה  
  שהסתיימה

  ביום  
  בדצמבר 31

  2019  
  ש"ח מליוני  
    

    מחיצוניים הכנסות
  1,332  וסביבתה בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

  5,329  הצפוני בים ונפט גז נכסי והפקת פיתוח מגזר 
  4,912  מגזר דלקים בישראל 

  551  מגזרים אחרים
  )63(  *) מגזרי בין

  3  התאמות

  12,064  הפסד אורווח  עלסך הכל בדוח 
    

  
  

  למגזרים אחרים.גז מכירות בין מגזריות הינן בעיקר מכירות של   *)
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  פרופורמה באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  
  

  (המשך) מגזרי פעילות  -: 4באור 
  

  תוצאות המגזר  )2
  

 לשנה  
  שהסתיימה

  ביום  
  בדצמבר 31

  2019  
  ש"ח מליוני  
    

  649  וסביבתה בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
  982  הצפוני בים ונפט גז נכסי והפקת פיתוח מגזר 

  164  מגזר דלקים בישראל 
  89  מגזרים אחרים

  -  *) מגזרי בין
  )55(  התאמות

  1,829  הפסד אורווח  עלבדוח  סך הכל
    

  
  .בעיקר הוצאות הנהלה וכלליות המיוחסות לחברות המטה  *)
  

  החברה מניות לבעלי המיוחס נמשכות מפעילויות הנקי לרווח תרומה  )3
  
 לשנה  

  שהסתיימה
  ביום  

  בדצמבר 31
  2019  
  ש"ח מליוני  
    

  476  וסביבתה בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
  460  הצפוני בים ונפט גז נכסי והפקת פיתוח מגזר 

  91  מגזר דלקים בישראל 
  17  מגזרים אחרים

  -  *) מגזרי בין
  )442(  התאמות

  602  הפסד אורווח  עלסך הכל בדוח 
    
  
  בעיקר הוצאות הנהלה וכלליות ומימון המיוחסות לחברות המטה.  *)
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  פרופורמה באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  
  
  

  משבר הקורונה ומצבה הכספי של הקבוצה  -: 5באור 
  

 ביותר המשמעותית והירידה הקורונה משברג' לדוחות הכספיים המאוחדים באשר ל1-ב' ו1ראה באורים 
 ירידה: בדבר לרבותתאריך המאזן)  -(להלן  2019בדצמבר  31 לאחר שארעו בעולם והגז הנפט במחירי

עמידה  אי; החברה המניות לבעלי המיוחס והון הקבוצה נכסי ווימועד זה בש לאחר שחלה משמעותית
של  מיידי לפרעוןבאמות מידה פיננסיות לאחר תאריך המאזן בקשר עם התחייבויות פיננסיות ודרישות 

 הון בספי עתידית עמידה לאי ממשי חששופניות החברה לבית המשפט בקשר לכך;  מסוימות התחייבויות
, ככל שלא יחולו שינויים חיוביים משמעותיים, כגון עלייה חוב רותאג של הנאמנות בשטרי שנקבעו

 ועמדת המאזן תאריך לאחר שחלו החברה חוב אגרות של דירוג הורדות ;משמעותית במחירי הגז והנפט
  .המטה חברות ושל שלה המזומנים וצרכי החברה של החוזר בהון גרעון, וכן; בנושא החברה

ג' לדוחות הכספיים המאוחדים, תוכניות החברה לפרעון התחייבויותיה והתחייבויות 1 כמפורט בבאור
חברות במועדן נשענות על מימוש נכסים והשקעות, קבלת דיבידנדים מחברות בנות ועל הגעה להסכמות 
עם בעלי אגרות החוב ומוסדות פיננסיים במסגרתן, בין היתר, לא יועמדו ההתחייבויות כלפיהם לפרעון 

) ככל שקמה להם הזכות ובמקביל החברה תעמיד להם בטחונות נוספים תוך עדכון תנאי Standstillיידי (מ
  ההסכמים עימם. 

  
  

הנהלת החברה מנהלת משאים ומתנים עם בעלי אגרות החוב והמוסדות הפיננסיים ולהערכתה תוכל 
  כמות כאמור טרם גובשו. להגיע להסכמות כאמור, אולם למועד אישור הדוחות הכספיים פרופורמה, הס

תוכניות החברה אינה בשליטתה הבלעדית ותלויה, בין היתר, במימוש נכסים וקבלת דיבידנדים השלמת 
מחברות בנות ובפרט בגיבוש הסכמות מחייבות עם מחזיקי אגרות החוב ומוסדות פיננסיים אשר כאמור 

אלו, ביחד עם גורמים נוספים המנויים  טרם גובשו. גורמים פרופורמה נכון למועד אישור הדוחות הכספיים
 בדוחות הכספייםבבאור הנ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. 

, של החברה ערכי הנכסים וההתחייבויות בקשר עםאפשריות התאמות השפעת  הלא נכללפרופורמה 
  .כל להמשיך ולפעול כעסק חישיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תו

  
  
  

   התחייבויות תלויות  -: 6באור 
  

נגד החברה וחברות מוחזקות מסוימות הוגשו בקשות לתביעות ייצוגיות, בסכומים משמעותיים, אשר לגבי 
חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב זה את תוצאותיהן ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, כמפורט 

  הכספיים המאוחדים. לדוחותא' 24בבאור 
  
  
  
  
  
  

  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  -  - -  
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  לכבוד
  בע"מ קבוצת דלק הדירקטוריון של

  

  א.ג.נ.,

  

 "החברה") -(להלן  בקשר עם הדוחות הכספיים של קבוצת דלק בע"ממכתב הסכמה  הנדון:
  2019בדצמבר,  31ליום 

  

 המפורטים שלנו הדוחות של) הפנייה של בדרך לרבות( להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו
  :2019במאי,  31 מיום של החברה מדף תשקיף בסיס על להלן

 החברה שלהדוחות הכספיים המאוחדים  על 2020, במאי 2מיום  דוח רואה החשבון המבקר .1
 31ביום כל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה לו 2018-ו 2019, בדצמבר 31ימים ל

 .2019בדצמבר 

דבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על ב 2020, במאי 2מיום  דוח רואה החשבון המבקר .2
 .2019,  בדצמבר 31ליום של החברה דיווח כספי 

 בהתאםהחברה נפרד של ה כספיההדוח  על 2020, במאי 2המבקר מיום  החשבון רואה דוח .3
בדצמבר  31לימים  1970 - ל"התש), ומיידיים תקופתיים דוחות(ערך  ניירות לתקנות ג'9 תקנהל

 .2019 בדצמבר 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2018- ו 2019

פרופורמה של  ות כספיים מאוחדיםעל דוח 2020במאי,  2דוח רואה החשבון המבקר מיום  .4
 .2019בדצמבר,  31החברה לשנה שנסתיימה ביום 

  

  

  בכבוד רב,

  

  קוסט פורר גבאי את קסירר

  רואי חשבון
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   פרטים נוספים על התאגיד -פרק ד' 
 

 25-334405-5: מספר חברה ברשם       קבוצת דלק בע"מ :שם החברה

 

            5332בדצמבר  03 :תאריך הדוח על המצב הכספי

 (9)תקנה 

 

 5353 מאיב 5 :תאריך הדוח התקופתי

   

 הערכת שווי : ב'8תקנה 

  

 קות כריש ותניןזת חכירם מע רשבק לוגיםתמה רכיב של שווי ערכתה (א)
 
 כריש מחזקות הקבוצה חברותת וזכאי להם התמלוגים רכיב בנושא מהותית שווי הערכת בוצעה הדוח בשנת
 .ותנין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :האמורה השווי הערכת עם בקשר פרטים להלן
 

 בחזקות הזכויות מכירת עם בקשר הקבוצה חברות זכאיות לוהתמלוגים  רכיב :ההערכה נושא זיהוי
 ותנין כריש

 5332 רבבדצמ 03 :ההעבוד יעיתו

 סמוך ההערכה נושא וישו
 אילו ההערכה מועד לפני
 החשבונאות כללי

 פחת לרבות, המקובלים
 מחייבים היו לא, והפחתות

 בהתאם ערכו שינוי את
 :השווי להערכת

 

 לא רלוונטי

 שנקבע ההערכה נושא שווי
 :להערכה בהתאם

 ליוניימ 30332-כב )ארה"לר דו ליוניימ 524-התמלוגים הסתכם לסך של כ שווי
נכלל במסגרת הלוואות ויתרות חובה לזמן  והואפי הפירוט לעיל0 0 על (ח"ש

 ארוך של הקבוצה.

 03בשנה שהסתיימה ביום שנבע לבעלי מניות החברה )נטו ממס(  הרווח
 ליוניימ 342-כתוצאה מעדכון השווי כאמור הסתכם לסך של כ 5332בדצמבר 

 . ש"ח

 התמלוגים שווי התמלוגים  שווי לתמלוגים הזכאית החברה

 ש"ח ליוניימ ארה"ב דולר ליוניימ 

 263 365 מוגבלת שותפות -קידוחים  דלק
 528 52 "מבע גיהאנר כותמער קדל

 333 05 "מבע נפט וגז פיתוח כהן
 86 52 החברה

 15,,1 492 "כסה
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 :וניופיוא המעריך זיהוי

הינה חברה בת של  אשר'י.אס.אי ייעוץ כלכלי בע"מ0 ג ידי על צעהוב העבודה
חברת גיזה זינגר אבן בע"מ0 פירמת ייעוץ פיננסי ובנקאות להשקעות מובילה 

 הבולטות ההפרטות0 הגדולות החברות בליווי עשיר ניסיון לפירמהבישראל. 
 .פעילותה תשנו 03 במהלך צברה אותו0 הישראלי במשק החשובות והעסקאות

 הכלכלית המחלקה ומנהל שותף0 כהן איתן ח"רועמד  העבודה תוצו בראש
 הכלכלי הייעוץ בתחומי שנים מעשר למעלה של ניסיון בעל0 אבן זינגר בגיזה
 עם ההתקשרות הסכם. הקבוצה לבין השווי מעריך בין תלות קיימת לא. ועסקי

 .לשיפוי התחייבות כולל המעריך

 שמעריך ההערכה מודל
 :לפיו לפע השווי

 היוון תזרימי מזומנים צפויים. טתיש

 ביצע שלפיהן ההנחות
, ההערכה את השווי מעריך

 :ההערכות למודל בהתאם

זמנים  לוחותהעיקריות בבסיס הערכת השווי כוללות הנחות בדבר  ההנחות
מחירי גז טבעי0 תחזית  תזיתחהפקה שנתי0  וקצב כמויותלפיתוח המאגרים0 

 היוון שיעור0 נפט רווחי היטלקטיבי0 פאהם תמלוגיה0 שעור סטקונדני מחיר
  .33% לש )לפני מס(

 

 

 ת הערכת השוויטיוט - CNSLמניות  של (PPAה )רכישהעלות  הקצאת (ב)
 

מדידה  .CNSLייחוס עלות רכישת מניות  עםבקשר  ית )זמנית(עה איתקה מדידה ארעצבשנת הדוח בי
מדובר בטיוטת ר שמאחהותית מאוד. הערכת שווי מווה שווי אשר מהכת וטת הערזאת התבססה על טי

 ת לדוחות החברה.הערכת השווי היא אינה מצורפ
 

 :זו כלכלית עבודהטיוטת ב המפורטים עיקריים נתונים להלן

  CNSLות מנירכישת ת עלו הקצאת :ההערכה נושא זיהוי

 5332בנובמבר  8 :העבודה עיתוי

 מועד לפני ךסמו רכהההע נושא שווי
 שבונאותחה כללי אילו ההערכה

 לא, והפחתות פחת לרבות, המקובלים
 בהתאם ערכו שינוי את מחייבים היו

 :השווי להערכת

 נטיוורל לא

 םתאבה שנקבע ההערכה נושא שווי
 :להערכה

  .ייםכספלדוחות ה (0)'ו33 אורבב פורטמכ

 גלובלית0 יעוץ חברתשהינה  Duff & Phelpsבוצעה על ידי  העבודה :ואפיוניו המעריך זיהוי
 נוסדה החברההעולם.  מדינות 58-ב עובדים 00233-יותר מ המונה
0 כולל לקוחות של רב למספרמספקת שירותי ייעוץ  והיא0 3205בשנת 

ותי שר קת מגווןהחברה מספ .S&P 500 ברשימת מהחברות 23%-כ
תחום ויעוץ בכוללים0 בין היתר הערכות שווי0 שרותי מס0 יעוץ0 ה

 30533-מ מעלה מונה כות השווי של החברמיזוגים ורכישות. צוות הער

PPA 0ביצוע  הפיננסי0 כולל היעוץעובדים מקצועיים ומומחים בתחום 
 הערכות עביצום ומוחשיי בלתיבחינות ירידת ערך מוניטין ונכסים 

 . וויש

 התנהגות שלההתקשרות עם מעריך השווי0 פרט למקרים  כתב פי על
 לגובה מוגבלת אחריותו 0השווי מעריך מצד הונאה או למתוה בלתי
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. כמו כן0 החברה התחייבה לשפות את מעריך השווי בגין טרחתו שכר
 בהםצד שלישי0 למעט המקרים  מתביעת כתוצאה לושייגרם  קזנכל 
חמורה0  תישירות מרשלנו הבענ ההתביע כי מוסמךשפט ית מע בקב

 . השווי מעריך מצד אההונ או התנהגות בלתי הולמת מכוונת

 פעל השווי שמעריך רכהההע מודל
 :לפיו

 מזומנים תזרימי היוון

 השווי מעריך ביצע שלפיהן ההנחות
 למודל בהתאם, ערכההה את

 :ההערכות

ות ות ההכנסוללות תחזיהשווי כההנחות העיקריות בבסיס הערכת 
מחירי  תחשב0 בין היתר0 בכמויות וקצב הפקה0 תחזיתוההוצאות בה

 השתמש שוויה בקביעת. סילוקת ועלויו עור אינפלציהינפט וגז וש
 של בחשבון הבאה תוך מזומנים תזרימי היוון בשיטת השווי מעריך
-כ של עתידיים ברנט מסוג נפט ומחירי 2% של מס אחרי ניכיון שיעור

עד  ומגיעים 5353 בשנת לחביתדולר  60-כ0 5353 בשנת לחבית דולר 63
 .5354 בשנת לחביתדולר  50 של מחירל

 
 

נפט וגז באיזור פיתוח והפקת מזומנים "נכסי ה מניבה חידן המיוחס לימוניטית ערך בחינת יריד (ג)

 Great Stellaם דה מניבה מזומנייכים ליחייהשבחינת ירידת ערך נכסי נפט וגז והים הצפוני" 

Area (GSA.)  
 

ן מוניטילבחינת ירידת ערך  מאודיות הותי מרכות שוועההקבוצה  הביצע 5332בדצמבר  03 ליום
ובחינת ירידת ערך  נפט וגז באיזור הים הצפוני"פיתוח והפקת מזומנים "נכסי  מניבהה חידיוחס ליהמ

העבודה הכלכלית  Great Stella Area (GSA.)ם דה מניבה מזומנייכים ליחייהשנכסי נפט וגז 
 קבוצה.דוחות הר מצורפת לת שתי הערכות השווי כאמוהכוללת א

 :זו כלכלית בעבודה המפורטים עיקריים נתונים להלן

קביעת סכום בר השבה של יחידה מניבה מזומנים אליה מיוחס  :ההערכה נושא זיהוי
חידה מניבה מזומנים קביעת סכום בר השבה של יר ומוכאהמוניטין 

GSA. 

 5332 בדצמבר 03 :העבודה עיתוי

 עדמו לפני סמוך ההערכה נושא שווי
 החשבונאות כללי אילו כהההער

 לא, והפחתות פחת ותלרב, המקובלים
 בהתאם ערכו שינוי את מחייבים היו

 :השווי להערכת

 נטיוורל לא

 בהתאם בעשנק ההערכה נושא שווי
 :להערכה

נפט פיתוח והפקת "נכסי  ניםיבה מזומל יחידה מנההשבה שסכום בר 

 30232-ך בכהוער יןאליה מיוחס המוניט וגז באיזור הים הצפוני"

 דולר ארה"ב. ימיליונ

 652-הוערך בכ GSAבר ההשבה של יחידה מניבה מזומנים  סכום

 5332בשנת החברה רשמה  כאמור הכערעל בסיס הה .ח"שמליוני 

לבעלי  הפרשה לירידת ערך נכסים אשר הסתכמה בהפסד המיוחס

 מליוני דולר ארה"ב. 334-ך של כבסמניות החברה )נטו ממס( 

גלובלית0  יעוץ חברתשהינה  Duff & Phelpsבוצעה על ידי  העבודה :ואפיוניו ריךהמע יהוזי
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 נוסדה החברההעולם.  מדינות 58-ב עובדים 00233-יותר מ המונה
0 כולל לקוחות של רב למספרמספקת שירותי ייעוץ  והיא0 3205בשנת 

החברה מספקת מגוון שרותי  .S&P 500 ברשימת מהחברות 23%-כ
יעוץ בתחום ם0 בין היתר הערכות שווי0 שרותי מס0 והכוללי יעוץ0

 30533מעל  מיזוגים ורכישות. צוות הערכות השווי של החברה מונה 

PPA 0הפיננסי0 כולל ביצוע  היעוץעובדים מקצועיים ומומחים בתחום 
 הערכות ביצועשיים ווחמ יבלתכסים מוניטין ונדת ערך ירי תבחינו
 . שווי

 התנהגות שלפרט למקרים מעריך השווי0  רות עםההתקש כתבפי  על
 לגובה מוגבלת אחריותו0 השווי מעריך מצד הונאה או הולמת תילב

. כמו כן0 החברה התחייבה לשפות  את מעריך השווי בגין טרחתו שכר
 בהםים מעט המקרשלישי0 לד צ ביעתתמ אהצכתו לושייגרם  נזקכל 

חמורה0  תונת מרשלישירו הנבע התביעה כי מוסמךקבע בית משפט 
 . השווי מעריך מצד הונאה אוהתנהגות בלתי הולמת מכוונת 

 פעל השווי שמעריך ההערכה מודל
 :לפיו

 מזומנים תזרימי היוון

 את השווי מעריך ביצע שלפיהן ההנחות
 :תרכוההע ללמוד בהתאם, ההערכה

ות ות ההכנסוללות תחזיהשווי כההנחות העיקריות בבסיס הערכת 
מחירי היתר0 בכמויות וקצב הפקה0 תחזית בין  תחשב0בהוההוצאות 
 השתמש שוויה בקביעת. סילוקועלויות  עור אינפלציהינפט וגז וש

 של בחשבון הבאה תוך מזומנים תזרימי היוון בשיטת השווי מעריך
-כ של עתידיים ברנט מסוג נפט ומחירי 2% של מס יראח ניכיון שיעור

עד  ומגיעים 5353 בשנת תבילחדולר  60-כ0 5353 בשנת לחבית דולר 63
 .5354 בשנת לחביתדולר  50 של מחירל

 
 

 
 דוח מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פירעון  :ד9תקנה 

החברה דוח מיידי בדבר מצבת ההתחייבויות של  זה0 מפרסמת פתידוח תקו לפרסוםביל במק   

בלתי ון0 המהווה חלק י הפירעלפי מועד החברה והחברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים0

 תי.נפרד מהדוח התקופ

  התאגיד לכל אחד מהרבעונים של על הרווח הכוללתמצית דו"חות  :א,1תקנה 

 לדוח זה. ענייני התאגיד(0 המצורףקטוריון על דיר' )דוח הבפרק בשון הרא לקחל 0ראה סעיף 

 שימוש בתמורת ניירות ערך  :ג,1תקנה 

ה של התמורה ברוטו של ההנפקה האחרונת חוב. אגרו רהחבפיקה הנלא ה 5332בשנת  

מיליוני ש"ח שימשה ותשמש את החברה  253 -בסך של כ 5338החברה מחודש פברואר 

ידי -יה של החברה וכפי שיקבע עלהכל לפי צרכ0 וה השוטפתם ולפעילותחוב קיילמחזור 

 דירקטוריון החברה מעת לעת.
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  .ושל יותהמהותוהכלולות הקשורות החברות , הבתהדוח על המצב הכספי בכל אחת מחברות  ךד בתארישל התאגי רשימת ההשקעות :11תקנה  

 המוחזקות באופן ישיר על ידי החברה ילות עפחברות 

רך ר עמספר ניי שם החברה
 בבורסה

ערך נקוב  סוג ני"ע
 לני"ע

כמות 
ע"נ/יה"ש 
המוחזקות 

 ע"י הקבוצה

% 
החזקה 

 בהון

% 
החזקה 

 העבהצב

 

שקעה סך הה
 אריך הדוח עללת

 המצב הכספי 
 ()מיליון ש"ח

שער בש"ח של 
ני"ע בבורסה 

 דוח עלבתאריך ה
 המצב הכספי

 , אג"חיתרת ההלוואות
)לרבות ריבית  ושטרי הון

צב המ לקבל( בדוח על
 הכספי )מיליון ש"ח(

 52 - 253 333 333 30333 ש"ח 3.33 מניות רגילות - דלק פטרוליום בע"מ

 - 56.82 032 23.56 23.56 004360362 ש"ח 3 מניות רגילות 833333 (3) "מבע זוג נפטיתוח פן הכ

 300 - (3) 333 333 330333 ש"ח 3.3 מניות רגילות  - בע"מ (5333גן )דלק ים מע

 - -  00548 333 333 203400252 ש"ח 3 מניות רגילות 262333 ה בע"ממערכות אנרגיק דל

 - 8.56 453 4.22 4.22 2806380553 - יה"ש  452353 (5)וגבלת מ תושותפ -ם וחיידדלק ק

 - - (5) 333 333 30333 - - - (0שותפות מוגבלת ) -( 5335דלק השקעות פיננסיות )

 - - 334 333 333 333 ש"ח 3 רגילותות מני - (4) ע"מב שתיותדלק ת

 525 - (525) 333 333 - - - -  דלק תחנות כוח שותפות מוגבלת

DKL Investments Limited  (2) - 00554 - 55 333 333 330333 € 3 מניות רגילות 

 . תיאור עסקי התאגיד לעיל בפרק 3.33.4 ראו סעיף  "מ. לפרטים נוספיםחזקות החברה בכהן פיתוח נפט וגז בעכל ה ת הושלמה מכיר 5353באפריל  32ביום   (3)
 .וגבלתמ תושותפ -וחים ידדלק קב 2.36%ת יה"ש המהוו 2204550332ה החברה פרסום הדוח מחזיקסמוך לתאריך  יה.מוחזקת גם באמצעות דלק אנרג (5)
 מניות של החברה. 2860455  -כמחזיקה בח והדפרסום יך לתארסמוך  ברה. חות של המני 4230563פות הבת ה שותקהחזי 5332בדצמבר  03ליום (  0)
  .די.אי.איממניות  ( 53% ) הכל אחזקותי רה עסקה למכירתהשלימה החב 56.0.5353ביום  .י די אימהון מניות אי 53%-ב החברה חזיקהה 5332בדצמבר  03ליום (  4)

 . לעיל בפרק תיאור עסקי התאגיד 3.5.3 סעיפיםראו  לפרטים נוספים      
   .  DKL Investments Limitedשל  333% חברה בתניתנו לני ש"ח שמיליו 30523שטרי ההון כוללים סכום של  . Ithaca Energy Limitedמניות מ 333% בעקיפין יקהמחז 5332 בדצמבר 03ליום ( 2) 

 

 (DKL, דלק אנרגיה ,דלק תשתיות ד )דלק פטרוליום,ות בשליטתו של התאגיברהמוחזקות על ידי חמהותיות חברות 

מספר נייר ערך  שם החברה
 בבורסה

ה"ש ע"נ/יכמות  ערך נקוב לני"ע סוג ני"ע
המוחזקות ע"י 

 צהובהק

החזקה  %
 ןהוב

קה החז%
 עהצבהב

ה קעהשסך ה
הדוח על  לתאריך

המצב הכספי 
 )מיליון ש"ח(

שער בש"ח של 
ני"ע בבורסה 

ריך הדוח על תאב
 המצב הכספי

)לרבות  תאוההלוויתרת 
ית לקבל(  בדוח על ריב

 המצב הכספי 
 )מיליון ש"ח(

 - - 304 53 53 5630422 ש"ח 3 רגילותות מני - (3) בע"מהולדינגס איי.די.אי 

 - 8.56 00584 24.33 24.33 60402850853 - יה"ש 452353 (5לת )גבמושותפות  -וחים ק קידלד

 2 - 30386 333 333 3300480643 ש"ח 3 גילותרמניות  - (0מ )לית בע"דלק הישראחברת ה -"דלק" 

 Ithaca Energy Limited.  

 

 230 - 40445 333 333 64032502380365 "בארה ולרד 3.3 מניות רגילות

 Delek GOM Holdings LLC(4) - 005 - (563) 333 333 330333 "בדולר ארה 3 מניות רגילות 
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 .יאדי..אי יותממנ ( 53% ) הותיכל אחזק השלימה החברה עסקה למכירת 56.0.5353ביום  מהון מניות איי די אי. 53%-ב0 מבע" תיותדלק תש0 בבעלות מלאה ת בתחברת עוצמבא החברה חזיקהה 5332בדצמבר  03ליום ן נכו ( 3)
 . לעיל בפרק תיאור עסקי התאגיד 3.5.3 סעיפיםראו  וסףע נלמיד

 תושותפ -וחים ידדלק קב 42.35יה"ש המהוות  25602530465 אנרגיה דלק מערכות ה פרסום הדוח מחזיקסמוך לתאריך  .בע"מ נרגיהכות אדלק מערבבעלות מלאה0 באמצעות חברה 0 03.35.5332נכון ליום הינה  זקהההח  ( 5)
  .לתוגבמ

    ."(ות הכחנחת)להלן:" בע"מ שורקדלק פי.פי יי.וא בע"מ אשקלון דלק .פילתחנות הכוח איי.פי מהחברה ישירות הניתנהמוצגת הלוואות הרת ית בע"מ. לק פטרוליוםבת בבעלות מלאה0 ד רהת חבינה באמצעוחזקה הה(   ה0)
  בפרק לעיל)ה( 3.2.5סעיף ראו  וסףלמידע נ .5332צמבר החל מד "מבע שראליתברת הדלק היהכספיים של דלק ח בדוחות 0 ההלוואות אוחדומית בע"ישראלהחברת הדלק כח לדלק עסקה למכירת תחנות ההת קבות השלמבע       

 .תיאור עסקי התאגיד       
 . DKL Investments Limitedמוחזקת על ידי   (4)
 
 

  חמהותיות בתקופת הדו וכלולות תוות קשורברבח, בת -עות בחברותשינויים בהשק :14תקנה  

 השינוי ותהמ תאריך השינוי
 

 ברהשם הח
 

 ורה מת ערך נקוב לני"ע רך נקובכ עסה" המניהג סו הבבורסהמניה ' מס

 ש"ח מליון 048 -כ חש" 3.33 0830685 תגילומניות ר - בע"מלדינגס והאיי.די.אי  מכירה 58.5.5332

 ש"ח מיליארד 3.25 -כ ש"ח 3 8005220250 ילותמניות רג 565335 "מזקות בעאח קסהפני מכירה  0.33.5332

  מליון ש"ח 53 -כ חש" 3  6360633.4 ת רגילות יומנ 686334 מבע" מהדרין )*(שה רכי 38.2.5332

 דולררד מיליא 3.50 -כ ליש"ט 3 55303330333  ותמניות רגיל - Chevron North Sea Limited רכישה 8.33.5332

 רדול מליון 06 -כ ש"ח 3 8005680324 רגילות ות מני 452353 שותפות מוגבלת -וחים ידק קלד (**)שה רכי 52.0.5353

 ש"ח מליון 364 -כ חש" 3.33 5630422 יות רגילותנמ - "מבעהולדינגס איי.די.אי  מכירה 56.0.5353

 "חש מליון 535-כ ש"ח 3 004360362 מניות רגילות 833333 מ"עפיתוח נפט וגז בכהן  מכירה 32.4.5353

 חלוקת הדיבידנד בעין כאמור0 רכשה החברה ל בנוסף .0.33.5332ליום  עדהשליטה  תלייתה בעה חברהה בה בע"מהפניקס אחזקות ידי  על ד בעיןניבידדכ חולקו לחברהע"מ הדרין בחברת ממניות ע.נ  4850385.4)*( 

  מהדרין בע"מ. חברתשל ע.נ מניות  3040454

לפרטים נוספים  .52.0.5353החברה ביום  היה"ש נרכשו בחזרה על ידימ 8005680324. 34.0.5353ם וה בינמכרו על ידN.A London Branch   Citi Bankאשר שועבדו לטובת "ש דלק קידוחים יה 34500430245*()*

  .ל בפרק תיאור עסקי התאגידלעי)ג( 3.36.5  -ו )ד(3.6.6פים ראו סעי
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 4,19 דצמברב 11ם יושהסתיימה בלשנה כספי ה ך הדוח על המצבמהן לתאריהתאגיד  סותוהכנ וכלולות קשורות, הכולל והנקי של חברות בנות ווחהר :11תקנה 

 "ח(. )מיליוני ש

 בחברה מ: בלוקתהש תוהכנס הפסד( כולל לשנה)רווח  נהי לשרווח )הפסד( נק שם החברה

מיוחס 
לבעלי 

ניות מ
 החברה

מיוחס לבעלי 
כויות ז

 המיעוט

מיוחס 
לבעלי 
מניות 
 החברה

מיוחס 
ות כוילבעלי ז

 המיעוט

 לוניהדמי  ריבית דיבידנד

עד יום 
11.14.4,19 

עד   ,1.1.4,4ם מיו
 רסום הדוחמועד פ

עד יום 
11.14.4,19 

 דע ,1.1.4,4מיום 
 מועד פרסום הדוח

 וםי עד
11.14.4,19 

ועד עד מ ,1.1.4,4מיום 
 פרסום הדוח

 - - - - - 03 56 048 56 023 ע"מות רכב בדלק מערכ

 - 3.4 - - - 554 366 364 062 068 "מגיה בעראנ כותרמע דלק

 - 3.0 - - 62 00 - 652 - 525 בלתגמו שותפות -ם דלק קידוחי

 - 3.5 - - - - - 66 - 66 "מבעק אשקלון אי.פי.פי דל

  - - - - - - (55) - (55) .פי.פי דלק שורק בע"מ יא

 - - - - - 52 50 252 50 525 *()זקות בע"מאח סקיהפנ

 - 3.0 - - - - - 88 - 88 "משראלית בעק היחברת הדלק" "דל

 - 3.6 - - - 303 5 336 5 50 **() ע"מס בלדינג.אי הודיאיי.

Ithaca Energy Limited. (20) - (44) - - - - - - - 

Delek GOM Holdings LLC (36) 5 (35) 2 - - - - - - 

 - 3.5 - - - 34 - 55 - 55 (***) בע"מ נפט וגזכהן פיתוח 

 .תשעה חודשים עבורהינם ים וצגים המהנתונ .בע"מזקות הפניקס אחב רההחבת אחזקו ירתכלמעסקה הושלמה  0.33.5353ביום )*( 

 .לעיל בפרק תיאור עסקי התאגיד 3.5.3 סעיפיםראו  פיםם נוסלפרטי .די.אי.איממניות  ( 53% ) הכל אחזקותי השלימה החברה עסקה למכירת 56.0.5353ביום  **()

 . תיאור עסקי התאגיד לעיל בפרק 3.33.4 סעיף ראו נוספים חזקות החברה בכהן פיתוח נפט וגז בע"מ. לפרטים כל ה ת הושלמה מכיר 5353באפריל  32ביום   *(**)

 

 פסקת מסחרבות הך שנרשמו למסחר ומועדי וסירע ותנייר -סה בורר במסח :,4תקנה 

  ע שנרשמו למסחר:ני" 

גין פרסום דוחות כספיים והודעות ר קצובות בחהפסקות מס למעט ההחבר הערך של ירותינבות מסחר לא היו הפסק 0 בשנת הדיווחהחברהידיעת  למיטב

 .החברה
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  )באלפי ש"ח(:ה ירי משרה בכתשלומים לנושא :41תקנה 

שר אושליטתה0 שב תאגידב שרה הבכירה בחברה אואי המן נושים מבילכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוה 5332שנת יתנו בירוט התגמולים שנן פלהל (:1)א() 41

 ח: ם באלפי ש"ספייהכ חותדושבשליטתה כפי שהוכרו ב הונתו בחברה או בתאגידכניתנו לו בקשר עם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וניתנ וליםטים בטבלה לעיל ושהתגממפורנמנו עם השלא  רה0חבב משלושת נושאי המשרה הבכירה אחדלכל  5332שניתנו בשנת וט התגמולים פיר לןלה      (:4)א()41

 :חות הכספיים0 באלפי ש"חבדו רווכ0 כפי שההרעם כהונתם בחבשר בק להם

 סה"כ ר שירותיםם בעבותגמולי פרטי מקבל התגמולים
החזקה ור עיש היקף משרה תפקיד שם

 בהון התאגיד
גמול  שכר

 יםדירקטור
 מענק
 

תשלום 
 מבוסס מניות

 ראח

ומנהל  כ"ללמנ משנה (6)י משרק קבר
 40382 325 - 50333 - 30825 - המלא הבחבר כספים ראשי

עד  החברה מנכ"לכ הןכי (7) לדברטפאסי 
 3,650 503 - 30433 - 2,020 3.35% אהלמ 03.35.5332ום לי

 2,983 536 - 533 - 50365 3.34% מלאה יו"ר הדירקטוריון (8) גבי לסט

 

 סה"כ םשירותיתגמולים בעבור  יםולגמקבל התי מפרט
היקף  תפקיד שם

 רהמש
ור שיע

החזקה 
בהון 

 התאגיד

 מענק י ניהולמד שכר
 

לום שת
 ססמבו

 מניות

 
 אחר*

 (1יצחק עוז )

לידרים  ותף באגםל משמנכ"
ח לביטו תסוכנו)ישראל( 

5330 
 

 80383 44 - 20328 50852 322 - מלאה

עון כהן גב חברת מנכ"ל (4) רן גבעון
 40684 - - 50555 638 30522 - מלאה "מ( בע3224) נות לביטוחסוכ

 (1בו )יוסי א
ות דלק פתל שומנכ" 
ומנכ"ל דלק  יםוחידק

 כות אנרגיהמער
 40054 023 - 30623  50004 - מלאה

בחברת  ףמשות מנכ"ל (2)מוני פלר 
 40326 - - 40308 - 328 - מלאה  קפיטל בע"מהפניקס 

בחברת משותף כ"ל נמ (5)א שפירסטו 
 40326 - - 40308 - 328 - מלאה הפניקס קפיטל בע"מ
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שנתנו בחברה שירותים בקשר עם 0 לעילאות בטבל יםרטפועם המ נמנולא רה0 שחבב ייןמבעלי הענלכל אחד  5332בשנת שניתנו תגמולים ה וטירלהלן פ :(1))א(41
 לפי ש"ח:אבטתה0 ובתאגידים שבשלי

 תגמולים שירותים תגמולים בעבור גמוליםקבל התפרטי מ
 אחרים 

 סך הכל
 היקף תפקיד שם 

 משרה
ור שיע

 החזקה
בהון 

 ידאגהת

תשלום  מענק שכר
 בוססמ

 מניות

 דמי
 ניהול

דמי 
 עוץיי

 ולגמ אחר להמע
 טוריםרקיד

 יצחק שרון
 84 - - 84 - - - - - - - - ר ובעל השליטה בחברהקטודיר (9) בהתשו

 035 - 035 - - - - - - - - - דירקטור  (,1אל )אבי הר

שרון כרמית 
 (11אלרואי )

ק לדירקטורית )מכהנת גם כדירקטורית בד
 503 - - - - - - - - - (ראליש

- 
503 

 535 - - - - - - - - - תלויבלתי רקטור יד (14) מילוארוני 
- 

535 

 דירקטורים
 265 - 265 - - - - - - - - - - (11חיצוניים )
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  שךהמ – 41תקנה 

  :ים שבטבלאותנתונהערות ל

 מע"ב (5330ביטוח )ת לנווכסידרים )ישראל( משותף בחברת אגם לל מנכ"מכהן כ – עוז יצחק רמ (1)

גם לידרים של חברת אמניות הון המ 43%-ק בכוז מחזיעיצחק  (. מר"ישראל אגםן: ")להל

מי . דישראל ה באגםהינה בעלת השליטשר 0 א"(תזקואח אגם)להלן: " ( בע"מ5333אחזקות )

ע"מ ב ותקמים לנ.ע.ר החזנם דמי ניהול המשוליהוז הניהול והמענק המפורטים בקשר למר יצחק ע

דמי ניהול  כולליםיהול מי הנוז. דיצחק ע מלאה שלותו ה"(0 חברה פרטית בבעלעוזת חבר" )להלן:

 בסיס הוא מדדרים לצרכן0 כאשר מדד המחילמדד האלפי ש"ח הצמודים  538 -ם בסך של כקבועי

י דמ 5332באוקטובר  3החל מיום . ווי רכבגילום ש. כמו כן כוללים דמי הניהול 5332מרס חודש 

 חודש ןן בגילצרכ חיריםלמדד המח צמוד פי ש"אל 543 -ו לסך של כודכנהניהול החודשיים ע

רווחי אגם אחזקות ואגם מ זרגהני שנת ו מענקכאי מר יצחק עוז הינהמענק לו ז. 5332בר נובמ

ה שנה0 לפני ניכויי מס0 הפחתת רווח של אגם אחזקות ושל אגם ישראל באות: קמןכדלחד ישראל י

ותף המש  מנכ"לשל  השכרו   עלות   ניכוילבעלי המניות ובמענקים ניכוי דמי ניהול0 0 יןטמוני

 2.352%בשיעור של  נוהי תישננק ה(. המע"הרווח לצרכי מענק" )להלן:ף  באגם  ישראל  וסהנ

"ח מיליון ש 45 -גבוה מנק יהיה בשנה כלשהי אם הרווח לצרכי מעכאשר  י מענקמהרווח לצרכ

ש"ח. ליון מי 45ל העולה ערווח מה 8.052%ור של נק בשיעזכאית בנוסף לכך למע זוחברת עתהיה 

ק ודמי הניהול מענתנאי העוז בקשר לשינוי  מר יצחקהגיעה להסכמה עם  ישראל גםיצוין0 כי א

ה עוז יהיה אילך0 כך שנוסחת המענק הקודמת בטלה ובמקומו 5332ת החל משנ המשולמים לו

ך לבד שהסח0 ובון ש"מילי 23העולה על  מהרווח לצרכי מענק 35.5%ל זכאי למענק בשיעור ש

ת בתוספ מיליון ש"ח 8.30ענק לא יעלה על סך של החודשיים והמ הניהולדמי  בר שלהמצט השנתי

חודש ספטמבר ום זה צמוד למדד בגין אשר סכיל(0 כע"מ )ללא דמי שכירות ורכיב השכר לעמ

ת0 כום התקרה השנתיוכים מסיחד נמ זעוחברת ל ש תינהש י הניהול והמענק. במידה וסך דמ5332

השוטפים  החודשייםהפרש בין סך דמי הניהול בה הבגו מיחד פעונוס קבל בזכאית לתהיה א הי

פים שהיו משולמים לה בגין כל השוטדשיים הניהול החולבין סך דמי  5332  שנת כל ה בגיןשקיבל

 543 -טובר0 קרי מעודכנים לחודש אוקהל ויהילו חושבו ע"פ הסכום סכום דמי הנא 5332שנת 

 ."חשפי אל

"( הסוכנותלהלן "( בע"מ )3224ן סוכנות לביטוח )מכהן כמנכ"ל בחברת כהן גבעו - מר רן גבעון (4)

ין ות לבבין הסוכנוההתאמות לו0 על פי הסכם העסקה . ותנמהון המניות של הסוכ 48%ומחזיק 

סוכנות כאשר העלות השנתית הכוללת ון ישמש כמנכ"ל המר גבעקבע ש"(0 נההסכםבעון )"מר ג

צמוד למדד המחירים לצרכן0 כאשר אלפי ש"ח  264 -חברה תהיה בסכום כולל של כל ל שכרוש

שנתית בסכום של  גבעון לאחזקת רכב מרי א. כמו כן זכ5336א מדד חודש נובמבר הומדד הבסיס 

 43%גבעון הינו בשיעור של זכאי מר  ענק לון. המלצרכ חיריםלמדד המ ח צמודי ש"פלא 558

"ח צמודים למדד המחירים מיליון ש 3.2פני דמי ניהול0 בניכוי סך של ולני מס מהרווח השנתי לפ

ל שירותי כ 5332ודש נובמבר מחל ח. ה5330יס הוא המדד של חודש ינואר בסלצרכן0 כאשר מדד ה

 החזקות בע"מ0 בעלת מניות רן גבעון י חברתעל ידינתן לו להלות( הח"תי מנכשירו תהניהול )לרבו

 .בסוכנות

"( כמנכ"ל דלק ניהול מר אבוי אבו )להלן: "מר יוס 0 מכהן3.4.5333ם ול מיהח - בווסי אי מר (1)

אישרה אסיפת  35.2.5338. ביום "(כללי"השותף האו דלק ניהול" ( בע"מ )להלן: "3220)דוחים קי

הכללי בהיקף ל השותף קידו הנוכחי כמנכ"תפב ןההשתתפות כי מר אבו ימשיך לכהידות בעלי יח
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משרה של בהיקף נרגיה לכך כמנכ"ל דלק אמקביל כהן בוכן י(0 333%מקום )ב 83% רה שלמש

גיה(. ותפות ובדלק אנרורים הנדרשים בש)מועד קבלת כל האיש 0.5.5338מיום  0 וזאת החל53%

שש מיצירת עניין בו יתעורר חל בכ עדכן את ועדת הביקורת והדירקטוריוןעוד נקבע0 כי מר אבו י

בהתאם  ל דלק אנרגיה0 ויפעלנתו כמנכ"ין כהולי לבף הכלהשות כמנכ"ל וכהונת בין םיניגוד עניינ

ל מר את במלוא שכרו שהכללי ימשיך לש יין. הצדדים הסכימו כי השותףתו הענלהוראותיהם באו

לקה של רגיה בגין נשיאת חאנק לך התחשבנות בין השותף הכללי לבין דמשרה(0 ותיער 333%אבו )

ל גמול להם הוא זכאי עמרכיבי התות כל 0 לרבר אבושל מ הכוללת וות שכר( בעל53%דלק אנרגיה )

שותפות או דלק ידי ה-וחזקות עלין כהונתו כדירקטור בחברות מסף0 בגפי הסכם ההעסקה. בנו

כ"ל דלק אנרגיה מנכ ול כמקובל. עם סיום העסקתו של מר אבנרגיה0 יהא זכאי מר אבו לגמוא

. ביום (333%מלאה )משרה ללי בתף הככ"ל השונכהן כמוב לשי0 הוא 53%יקף משרה של בה

אנרגיה ולפיכך0 שב לכהן כמנכ"ל השותף הכללי  ל דלקסיים מר אבו את כהונתו כמנכ" 34.0.5353

 .(333%במשרה מלאה )

 5336מחודש יוני  קהעסהנים בהסכם דמים של מר אבו היו מעוגתנאי כהונתו והעסקתו הקו

 2.6.5336לי וביום תף הכלון השוקטוריודיר תגמולעדת הו ידי-על 34.4.5336שתנאיו אושרו ביום 

כם סהות0 בהתאם למדיניות התגמול הקודמת )להלן: "ההשתתפידי אסיפת בעלי יחידות -על

 העסקתוו תונבתנאי כהוי יחידות ההשתתפות עדכון אישרה אסיפת בעל 33.5.5332ביום "(. 4,16

נתו תנאי כהו"(0 כך ש4,19אי נתן: ")להל 03.4.5354ליום ועד  3.2.5332החל מיום של מר אבו 

אלפי ש"ח  363 -ו עומד על סך של כי של מר אבדשהחו שכרו  :והעסקתו של מר אבו הינם0 כדלקמן

 איכ(. מר אבו זתאם למדד המחירים לצרכןחודשים בה 0(  )השכר מתעדכן מדי 333%ברוטו )

 לביטוחו/או נסיה קרן פפרשות לל זה: הובכל ב מנהלים במשקובלים בקרלווים המקתנאים הנל

כב )שווי השימוש ברכב מגולם ודה; רהשתלמות; ביטוח אובדן כושר עבלקרן מנהלים; הפרשות 

י0 אינטרנט0 עיתונים נשיאה בהוצאות תקשורת )טלפון סלולארמעסיק(; ידי ה-עלומשולם 

ין; פי ד-עלי מחלה ה; דמתית; דמי הבראחופשה שנ מקצועית; בהשתלמותת פותיוצ"ב(; השתוכ

שותף קידו בהכללי במסגרת ולצורך מילוי תפשותף ר הוצאות אש"ל מהת; החזבריאויטוח ב

. תשל השותפוכל בהתאם למדיניות התגמול ישראל0 הה מחוץ להכללי0 לרבות בגין הוצאות נסיע

שנתי  בונוסמר אבו זכאי לאי משרה. לשיפוי ופטור לנושי כאזן0 נכלל מר אבו בהסדרי ביטוח וכ

חד חד פעמי0 בהתאם למדיניות ס מיוסכם ההעסקה ובונוקופת ההלך תית במקלנדרכל שנה ב

מר אבו למענק הסתגלות ולמענק  . במקרה של סיום העסקתו0 יהא זכאישל השותפות תגמולה

 השותף הכללי העניק 5336ם ת הסכגרמסבכמו כן0  .תגמול הנוכחיתלמדיניות השה0 בהתאם פרי

פות המקנה זכות תתלהן הוא יחידת השבסיס שנכס ה)אשר נטום ידות פאיח 502220863למר אבו0 

)להלן:  (5336הסכם המוגבל בשותפות0 כפוף להתאמות כמפורט בהשותף השתתפות בזכויות 

נות0 כאשר מ משחיחידות הפאנטום המקוריות תבשלנה ב ."((מקוריותיחידות הפאנטום ה"

זה: בסעיף  )להלן 3.2.5353ם ל ביוית תבשימישה החוהמנ אשות הבשילו כברמנות הרארבעת ה

יתנת למימוש החל ממועד לה הכוללת נית בחבכלולו"(. כל אחת מהמנות ההחבילה הכוללת"

 5336פי הסכם -של מר אבו על סיום העסקתויום לאחר  23אותה מנה ועד לתום  ההבשלה של

כללי ותף הדי השקו על יפת שהונוריוקמש של יחידות הפאנטום ה(. מחיר המימו03.6.5353)קרי: 

וש של יחידות ; מחיר המימהראשונמנה הש"ח ל 33.00"( עומד על אופציות דלק" בסעיף זה:)להלן 

אופציות לן בסעיף זה: "ות אבנר )לההונפקו על ידי השותף הכללי בשותפהפאנטום המקוריות ש

0 עסקה(הסכם הההקבוע בתאמה מנגנון ההשונה )בהתאם לש"ח למנה הרא 33.22 על "( עומדאבנר
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ף הכללי0 ל השותי שקיבפי הערכת שוו-על .ה הראשונהנלכל מנה החל מהמ 2%ספת ל בתווהכ

אלפי  00225.5 -ך של כהסתכם לס 03.35.5332וריות ליום ך הכלכלי של יחידות הפאנטום המקהער

)אשר פאנטום ידות יח 0505450503  5332י אמר אבו0 במסגרת תנל לילבנוסף0 העניק השותף הכ .₪

 תתפות בזכויות השותף המוגבלזכות השת השתתפות המקנה א יחידהן הויס שלס הבסנכ

"(. יחידות הפאנטום העדכניות יותיחידות הפאנטום העדכנות(  )להלן בסעיף זה: "בשותפ

ניה תבשיל ביום 0 המנה הש3.6.5353ם יובוש מנות0 כאשר המנה הראשונה תבשיל תבשלנה  בשל

ל אחת מהמנות "(. כהחבילה הכוללתלן: ")לה 3.6.5355יום שיל בישית תבלמנה הש0 וה3.6.5353

וף שנה נה ועד לחלשל אותה מ לת ניתנת למימוש החל ממועד ההבשלהה הכולהכלולות בחביל

מוש של יחידות מיה ר(. מחי3.6.5350 –שית )קרי עד ליום ממועד ההבשלה של המנה השלי

ש"ח  33.82 -שנייה; וש"ח למנה ה 33.00ונה; נה הראשש"ח למ 33.52 נטום העדכניות עומד עלהפא

ום הכלכלי של יחידות הפאנטל השותף הכללי0 הערך י שקיבפי הערכת שוו-לע  .ה השלישיתלמנ

 .₪אלפי  00445.3 -הסתכם לסך של כ 03.35.5332העדכניות ליום 

נתי ענק השמה  .5338שנת אלפי ש"ח בגין  30460ל בסך שו מענק שנתי אבר מקיבל  5332בשנת 

בגין בגין  -( 53%)א( רכיב התלוי ביעד עסקי )  :הבאיםעל הרכיבים  בססבהתבו למר אוענק ה

שר תית0 במישרין או בעקיפין0 אשר תאפו רכישת תשהובלת ו/א חתימת הסכם להקמת ו/או

ן ועל כ ,EMG ה0 עם השלמת עסקתדד המפורט בסעיף זבמד מהולכת גז טבעי למצרים. מר אבו ע

נים אלפי ש"ח; )ב( רכיב התלוי במבח 023 -ך של כשנתי בס למענק דד זהגין מאבו בכאי מר ז היה

(: המענק בגין השינוי ברווח הנקי 52%אם  )תומ ( שינוי ברווח שנתי3(: )63%מותיים שלהלן )הכ

 הד0 כאשר תנאי הסף לעמי353%-23%בשיעור של י נויהמתואם  משולם בצורה לינארית בשל ש

מיליון דולר. בשנת  23 -ס לא יפחת מהבונו גינה ניתןבשנה בתואם קי המוח הננו שהרויד זה הבמד

ע ועל כן לא היה זכאי מר אבו בגין קבשנשינוי ברווח הנקי המתואם היה נמוך מהטווח ה 5338

 רשישרין או בעקיפין(0 כאל ידי השותפות )במע ובח( גיוס הון או גיוס 5למענק שנתי; )מדד זה 

של השותפות ביחד עם שותפיה )ככל חתימה דולר או  מיליון 533 -חת מלא יפכאמור  סה בגיוחלק

או חתימה על הסכמי    52BCMל ע לההסכמים מחייבים למכירת גז טבעי בהיקף העו יו( עלשיה

ו במדד המפורט עמד מר אב 5338בשנת . (53%מהלך השנה בגינה ישולם הבונוס )ייצוא0 והכל ב

אבו בגין מדד זה למענק  כן היה זכאי מרוס0 ועל פינדולת סקת עעם השלמ לעיל0 (5) ןטבסעיף ק

תפות בנכס נפט בסך שלא שוה ( ביצוע השקעות בפועל על ידי0אלפי ש"ח; ) 023 -כשנתי בסך של 

שקעה על ( או קבלת החלטת היהרצוולר )לא כולל השקעות בקידוחי אקספלמיליון ד 23-יפחת מ

ליון דולר )במונחי מי 033העולה על בסכום נפט  בנכס יהיו()ככל ש השותפי ד עםחיידי השותפות ב

דד המפורט במד (. מר אבו עמ32%שקעה בקידוח אקספלורציה( )חלטת ה( )לא כולל ה333%

 ן ועל כן היה זכאייתוולסך של מעל למיליארד דולר בפרויקט  ( לעיל0 כאשר הושקע0בסעיף קטן )

ירקטוריון דעת הד ב שיקול)ג( רכי  ;"חלפי שא 520 -של כ ךנתי בסנק שעממר אבו בגין מדד זה ל

  .ש"חאלפי  023 -(: סך של כ53%)

אלפי ש"ח0 כך שסך המענקים יחד  385סך של כמו כן0 הוענקה למר אבו יתרת המענק המיוחד ב

ל ור שעיי0 דלק אנרגיה נשאה בשאלפי ש"ח. יצוין כ 30623ענק השנתי והמענק המיוחד( עמד על )המ

לק אנרגיה וך התקופה בה כיהן כמנכ"ל דמת 53%וה )המהו האמורנקים ך המעמתוך ס 33%-כ

 .(5338 בשנת
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 "(המנהליםלהלן: ")ירא מר סטוארט שפמר מוני גיל פלר ו - פיראש טוסמר ולר פגיל  מוני רמ (2), (5)

 העוסקת בייזום"( קפיטלבע"מ )להלן: " למשותפים בחברת הפניקס קפיטמנכ"לים מכהנים כ

 ין )באמצעות חברתבעקיפיחד0 מחזיקים  . המנהלים5338החל מחודש מרץ  0השקעה תקרנוהול ניו

אשר שיעור ניות קפיטל כמהון מ 02%"(0 בשיעור של ראספלן: "בע"מ( )להשקעות ספרא ייעוץ וה

ות ופיננסים בע"מ וזכאים באמצע ל מוחזקים ע"י הפניקס השקעותת קפיטנוספים מהון מניו 62%

ח לא דושנת הטל. בעי קפייצולב בהתאם 43%– ל 02%של בין  םבשיעורי חברהחי הוולרספרא  

 ש"ח 40333ל עבודה בקפיטל בסך ש לשכר יםהלמהמנ אי כל אחדוסף זכחים מקפיטל. בנחולקו רוו

( בע"מ )להלן: 5330ברת סייפא שירותי ניהול )באמצעות חהמנהלים0 .  בנוסף לאמור0 לחודש

 במתן אשר עוסקת FNX private-ה יחידת עילותפבביטוח  ספניקשל הם פישות הינם"(0 סייפא"

ם פוליסות וקופות גמל לינהות המיים ללקוחפיננס השקעה ושירותים תרונותפת בתחום שירו

אחד  לככן0  כמוהפעילות הנ"ל. מרווחי  23% –זכאים ל  לים באמצעות סייפאנההמאישי.  הולבני

   .לחודש ש"ח 40333של  ךח בסביטו סיקבהפנעבודה  לשכר מהמנהלים זכאי

 

כיהן  5338 ל משנתהל כספים ראשי בקבוצה. החלמנכ"ל ומנ כמשנהמכהן  - יר ברק משרקמ (6)

ה מיום רעסקה אישי עם החבה כםהתאם להסכספים בחברה0 באי על ענייני הכסמנכ"ל בכיר ואחר

מר 0 זכאי עבודהכפי שעודכן מעת לעת. בהתאם להסכם ההעבודה"(  םהלן: "הסכ)ל 5336 ביולי 36

גמול ישרו ועדת התא 5332כן. בחודש נובמבר ם לצרדד המחיריי צמוד למדשמשרקי0 לשכר חו

 353על סך של  3.2.5332ום שתעמוד החל מי של מר משרקי כךכון לשכרו דרקטוריון החברה עדו

מענק שנתי בהתאם למנגנון המפורט בתכנית ל יו כן זכאי מר משרקש"ח בחודש.  כמ יאלפ

לדמי הבראה0 חופשה  משרקיזכאי מר  ן. בנוסף0הלל 34כמפורט בס"ק  ל החברהמול שהתג

ובל ולארי ורכב כמקיומי0 מכשיר סלוי לעיתון ת לקרן השתלמות0 מנהפרשו ת0 ימי מחלה0שנתי

גילום שווי רכב וכן  ב0כהקשורות לאחזקת הרנושאת בהוצאות  הבכיר בחברה. החברל כ"לסמנ

רה לשמי מר משרקי יבויות שלחיכם העבודה כולל התארי. הסהסלולבהוצאות אחזקת המכשיר 

אחר סיום הראשונה ל סקתו והן במשך השנהופת העהן במהלך תק תחרות-על סודיות ולאי

מר לכן ניתן ו 5338ש"ח בגין שנת  ןליומ 3 י מענק בסך שלרקמשולם למר ש 5332ו. בשנת העסקת

ל גמותכנית התבהתאם ליליון ש"ח מ 3 של בסך0 ם עסקאות החברהקידומענק מיוחד בגין משרקי 

 . 5332ן שנת אושר מענק בגי . טרםלהלן 34ורט בס"ק ה כמפל החברש

יום0 האותו עדת תגמול מווכ הביקורת ביושבה ור ועדתלאחר קבלת איש 5338באוקטובר  33ביום 

 Delekי באמצעות חברת שרות החברה בעסקה עם מר משרקקישר דירקטוריון החברה את התא

Royalty US llc לתנאי העסקה0  "(. בהתאםרויאלטי דלק" )להלן ברההח של 53%-כ0 חברה בת

ז רכמתרויאלטי העיקרי של דלק יאלטי. עיסוקה ק רומהזכויות בדל 35.0%-חזיק בשרקי ממר מ

ה"ב. נכון למועד זה טרם בוצעו באר טהנפים בתחום הגז ותמלוגים מפרויקט בהשקעות ברכישת

 השקעות.

 
"( המנכ"ל" " אופלדמר ברט" לן:)לה 03.35.5332עד ליום רה נכ"ל החבכמכיהן – דברטפל אסי רמ (7)

על פי זכאי  לה היהשית רת החוד. המשכועל תיקוניו 3226ביולי  53מיום  עסקההלהסכם בהתאם 

רכן. למדד המחירים לצ הודצמ 0ש"ח אלפי 28-של כעל סך  עמדהומעת לעת  ההסכם התעדכנה
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פיצויי מולים ותג ת0מושתלית0 קרן החופשה שנתי ימאה0 הבר ד למענקלר ברטפאי מכזהיה כמו כן 

וצאות טלפון. בה תתפות( והש5דרגה רכב )0 גילום שווי ה בהוצאותיויאנש0 כבעמדת רפיטורים0 ה

 יאליים. וצסים האלתניס להפרשות הבס את היווההבראה  המשכורת החודשית ומענק

ו כהונתסיום  בעת. החברה כ"לכמנפלד את כהונתו מר ברט סיים 003.35.5332 ביום לעיל כאמור

אם לתכנית התגמול של חודשי משכורת בהת 0 בגובה למר ברטפלד מענק פרישה מיוחדהוענק 

 ישהרמענק פשולם לו  כןו טוריםצויי פיפי ם0 תשלושל החברה ועדת התגמוללאחר אישור  הרהחב

העסקתו של  בהתאם לקבוע בהסכם0 62 ילג עד בגין כל שנת עבודהה משכורת חודש אחד בוגב

ם לפרטי. 5335באפריל  5 מיוםיפה הכללית של החברה ם לאישור האסהתאוב הרמנכ"ל החב

(0 מיום 5335-33-330532)מס' אסמכתא  5.5.5335 ם של החברה מיוםיראו דוחות מיידפים נוס

(. 5335-33-302426 :אסמכת)מס' א 5.4.5335ם ( ומיו5335-33-352546 סמכתאא)מס'  32.0.5335

 הפניה.  על דרך שלבזאת בהם מובא דע האמור מיה אשר

וזאת על בסיס  5338אלפי ש"ח בגין שנת  30433 -כ ד מענק בסך שלברטפל קיבל מר 5332 בשנת

רה מה החבה לעציבהצשנתי שם הף הדיבידנדייעד היקאם והמתונקי עמידה ביעד השינוי ברווח ה

 . להלן 34 ס"קברט פוכמ 0רהבשל החהתגמול לתכנית אם בהת

 

-ר עלם העסקה שאושם להסכרקטוריון פעיל של החברה בהתאכיו"ר דימכהן  - אל לסטמר גברי (8)

רקטוריון כיו"ר די הן מר לסטמכ 5330בספטמבר  4. החל מיום 5333 באוגוסט 03ידי החברה ביום 

אלפי  353 -של כל סך ועומדת עמעת לעת  ם התעדכנהפי ההסכ עלת חודשיההחברה. המשכורת 

למדיניות נתי בהתאם כאי לבונוס שם לצרכן. מר לסט זמשכורת צמודה למדד המחירי. הש"ח

 .ןלהל 34ט בסעיף חברה כמפורה

לקרן פרשות ה ה0י מחלמית0 דמי חופשה שנתה0 יהבראסט לדמי זכאי מר למלבד האמור לעיל0 

ו לק אותוצו0 החזר הות בהחזקתוכנייד וההוצאות הכרטלפון  פקיד0צאות בתת0 החזר הוהשתלמו

0 רשאי כםפי ההס-תפעולו. עלת בהוצאות אחזקתו וושאונ ידה לורה מעמ0 ורכב שהחבטלפון רגיל

ת בתקופ עבודהרשאית לוותר על  ברהודשים. החל שלושה חכל צד לסיימו בהודעה מוקדמת ש

פי הודעת ל של סיום העבודה ע . במקרהפה זוגין תקום משכורת במוקדמת ולשלודעה ההה

ת0 ות. בנסיבות מיוחדודשיחו שכורותל שש מלות בגובה שט למענק הסתגלס מר איהחברה0 זכ

 5332נת בש הסתגלות. מתן מענק רות לסיים את ההסכם באופן מיידי0 ללאפשמוקנית לחברה א

ינוי ידה ביעד השמעבסיס  על אתוז 5338ת בגין שנ אלפי ש"ח 533 - כ שלך בס נקעמלסט קיבל מר 

תאם לתכנית יבה לעצמה החברה בהתי שהצים השנקף הדיבידנדעד היאם ויהמתונקי ה ברווח

  להלן. 34 קבס"ט כמפוררה החבשל התגמול 

 

 ומולאות ששצחזר הולפרטים אודות ה 0ה בחברהשליטעל הטור ובדירק -בהן תשומר יצחק שרו (9)

  .להלן 55לתקנה  3סעיף אראו ה שליטעל הלב

 

 ופיננסית בונאיתחשת בעל מומחיודירקטור הינו ראל ה מר .ר בחברהדירקטו – בי הראלא מר (,1)

לעת מעת  עודכןמשקנות הגמול0 כפי תוספת הרביעית לתלם תאבהה מומחגמול לו  שולםמו

 -כהינו  5332נת שבאל הר למר םלששו לגמוה. ה בכל שנת כספיםרהחבמסווגת  ם לדרגה בהבהתא

 . מע"מ( לללא כוש"ח ) אלפי 035
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אודות ה בחברה0 לפרטים טליהשבתו של בעל ו דירקטורית בחברה -ירואאל שרון מיתגברת כר (11)

  .להלן 55 תקנהל 5אף סעי ראוה ומהחברות בנות לגב' אלרואי מהחברתגמולים ששלומו 

 
ום ם לסכהשוויהשתתפות בסכומים גמול שנתי וגמול ל זכאי קטור בלתי תלוי0ירד - מילוא וניר מר (14)

 מילוא רמל לםהגמול ששו. תקנות הגמולפת השלישית לשנייה ובתוסין בתוספת הצוהמי המרב

 .()לא כולל מע"מח ש"אלפי  535 -הינו כ 5332בשנת 

 
  חיצונייםה ריםדירקטוהה של תנאי כהונ (11)

 זכאית 0מומחיות חשבונאית ופיננסית תבעלת ת חיצוניידירקטור - רגדית טיטלמן זיידנבוהי 'גב

 תעיביבתוספת הרעים טור חיצוני מומחה המופיסכומים המרביים לדירקם לחה בהתאגמול מומל

 .מ(מע" לללא כוש"ח )אלפי  052 -כהינו  5332בשנת  טיטלמן גב'מול ששולם לגה. תקנות הגמולל

תפות בסכומים השווים לסכום שנתי וגמול השתגמול זכאי ל .דירקטור חיצוני– ןדורומעון ש מר

 דורון מרהגמול ששולם ל .תקנות הגמולל וספת השלישיתובתוין בתוספת השנייה צהמהמרבי 

 .מע"מ( וללא כש"ח )ל פיאל 505 -הינו כ 5332ת בשנ

 

   לת התגמוהתאמות במדיניו (12)

אי יות תגמול לנושינעה בחברה מדנקב 3222-"ט0 התשנותברהחלחוק  53ון תיקות בהתאם לדריש

ללית של החברה מדיניות תגמול כהאסיפה ה אישרה 5338 לאוקטובר 35. ביום המשרה בחברה

ן ל רכיב משתנה במזומנגנון שן היתר0 מנקבע0 בי המעודכנתל מוות התג. בהתאם למדינימעודכנת

טווח רה למטרות החבשקפים את נסיים המפינ דדיםלושה ממש רכבמו (. הבונוס"הבונוס: "הלן)ל

ל0 במיוחד לאור מבנה ניהול סיכונים מושכ עלשיא ערך לבעלי מניותיה תוך שמירה 0 לההארוך

 :חברההייחודי והמורכב של ה החזקותיה

 י המתואם של השנה בגינההנק יתקבל מחלוקת הרווחהשיעור ש - מתואםוח הנקי השינוי ברו .3

שנה בגינה קדמו להשנים ש חברה בשלושם של הווח הנקי המתואע הרענק0 בממוצהמ ולםיש

 523-טר זה הינו השגת רווח מתואם שלא יפחת מות לבונוס בגין פרמאזכישולם המענק. תנאי סף ל

הזכאות  .353%-ל 83%בין בונוס ינוע שיזכה בברווח הנקי המתואם וח השינוי וש"ח. ט מיליוני

 ארי.לינן פמחושבת באו

נוף המתואם של החברה ושל חלוקת יחס המי יחושב על ידי - םס המינוף המתואחבי ישינו. 5

ם לם המענק בממוצע יחס המינוף המתואם בשלוש השניה ישושלה בשנה בגינ טההמחברות 

נו שיחס המינוף לא ה היבונוס בגין פרמטר זם המענק. תנאי סף לזכאות לבגינה ישולמו לשנה שקד

)מדובר  333%-ל 333%נוע בין ם שיזכה בבונוס ימתואווח הנקי הבר יו. טווח השינ62% על יעלה

ס יח .נוס מקסימלי(. הזכאות מחושבת באופן לינאריה בבומזכ 333%ור של יעש במדד הפוך0 דהיינו

טרול סעיף מניות ה בנל החברה וחברות המטוקה של החוב הפיננסי נטו שאם הינו חלנוף המתוהמי

קטוריון( בהון לות" בדוח הדיררות המימון והנזי"מקוופיע בפרק שמ יפפיננסי נטו כוב )ח רדומות

 .השנתייםבדוחות הכספיים  וופיעפי שיל מניות אוצר כרונטי של החברה בהעצמ

ש"ח  יוןמיל 533ס ינוע בין בידנדים השנתי שיזכה בבונוח היקף הדיטוו - תיים שנהיקף דיבידנד.0

 לינארי.ופן בא תמחושבאות הזכח. ון ש"לימי 433לבין 
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יחס נקים במעו לקביעת האשר שימשהאמורים לעיל  דדים הפיננסייםמתחשיבי היובאו  להלן

 :4,18לשנת 

 
 :אםרווח נקי מתו - 1מדד ביצוע 

  :5332-5338ואם בשנים ח הנקי המתאת הרוו להלן טבלה המרכזת
 

 4,18 4,17 4,16 4,15 

 י ש"חונליימ

 52 652 30536 235 ת החברההמיוחס לבעלי מניוהפסד( רווח נקי )

 פת )בקיזוז(:בתוס

/או עליה ומ אהכתוצ וך(שער )רווחי שערוך הפסדי
 מניות לבעלי המיוחסים (0ממס נטו) יטהמשל ירידה

 החברה

(85) (622) - (50) 

 לא נכסים של ם(אחרי שיערוך )רווחי אחרות הפחתות
 וחברות החברה ידי לע ישיר ופןוחזקים באהמ פיננסים

תזרים  יאתביצ או בקבלת כיםכרו אינם ואשר המטה
 ההחבר תיומנ לבעלי םחסיהמיו(0 ממס נטו) ניםמזומ

233 05 553 05 

 לבעלי המיוחסים (ממס נטו) עודפי עלות הפחתת
 יזוזובק כאמור ה משערוכיםוצאכת חברהה של יותמנה

 אמורכ משערוכים הכתוצא שנזקפה ערך עליית

54 66 (84) 88 

 יםהמוחזק פיננסיים לא נכסים מימושמ )הפסד( רווח
 תנולקר שנזקף המטה חברות החברה או דיי על ישירות

 (ממס נטו) הון

(50) (20) - - 

 לא סיםנכ בגין קודמות תופובתק שבוצעו ההתאמות
 וחברות ברההח ידי ישירות על הוחזקו ראש יננסייםפ

 עד זאתו0 שנהה במהלך שומומ אלו כסיםנ ואשר המטה
 קהחזהה של היחסי לחלקבהתאם 0 ש הנכסמימו למועד

 לך השנהבמה שמומש

(332) 005 (505) 22 

 824 885 אםקי מתונ רווח
 

252 385 

 
 ם":ווח הנקי המתואמשו בחישוב "הרהעקרונות ששי

חברה שאי משרה בול לנוות תגמכלולות בנספח א' למדיניואם מחושב בהתאם להגדרות הח הנקי המתהרוו
 :(5338נת )לגבי ש מור להלןהתחשב בא0 ב5338לאוקטובר  35יום מ

 

חסים (0 המיוה משליטה )נטו ממסירידכתוצאה מעליה/יערוך ש וספת הפסדיאו בתזוז רווחי שיערוך בקי .3
 .החברעלי מניות הלב

ישיר קים באופן המוחז יננסיםאחרות של נכסים לא פות ערוך אחרים או בתוספת הפחתז רווחי שיבקיזו .5
ם מזומנים )נטו ממס(0 או ביציאת תזרינם כרוכים בקבלת ואשר אי ת המטהל ידי החברה וחברוע
 ת החברה.י מניועלמיוחסים לבה

משערוכים כאמור  ברה כתוצאהות של החסים לבעלי המניהמיוח נטו ממס(פחתת עודפי עלות )פת הבתוס .0
 .מורכים כאמשערו ליית ערך שנזקפה כתוצאהובקיזוז ע

י החברה או חברות ם ישירות על ידפיננסים המוחזקי נכסים לאמימוש או בקיזוז הפסד מ ת רווחבתוספ .4
 . )נטו ממס(ת הון נושייזקף לקרהמטה 

ו ישירות על ידי אשר הוחזק פיננסים בגין נכסים לא בתקופות קודמותת ההתאמות שבוצעו תוספב .2
 בהתאם למועד מימוש הנכס0את עד ך השנה0 וזו במהלו מומשרות המטה ואשר נכסים אלהחברה וחב

 . ומש במהלך השנהחסי של ההחזקה שמלחלק הי

 
לת או אינו מגובה בקבנאי בשנה מסוימת שחשבורווח או הפסד רישום ל אשר יגרום רוע עתידי0יבקרות א
נויים בשל שידוגמה המתוארות לעיל )לתאמות מס(0 ואינו נכלל במסגרת ההנים )נטו מרים מזומיציאת תז

למיטב שיקול הדעת  מדיניות(0 אולםפה במועד גיבוש השלא נצר רוע אחבונאית או בגין אינה החשבתקי
 התגמול )בכפוף 0 בסמכות ועדת לרווח הנקי המתואםספת יצוע התאמה נודרוש בי עדת התגמולשל ו

 תואם.המרך חישוב הרווח הנקי ן( לבצע התאמות נוספות לצוהדירקטוריולאישור 

  םהמתוא ברווח הנקישינוי 

 885 ש"ח(יוני לי)במ לם המענקה בשנה בגינה ישושל החבר המתואםהרווח הנקי   

 223 5338לשנת שנים שקדמו  ששל החברה בשלומתואם ה הממוצענקי הרווח ה

 אםרווח הנקי המתושינוי ב

 

363% 
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 30333 למנכ"לאש"ח ו 433וריון הדירקטין מדד זה הינה: ליו"ר מור לעיל0 הזכאות למענק בגלאור הא

 י ש"ח.אלפ

 
 :יחס מינוף מתואם - 4מדד ביצוע 

 :ש"ח(וני ליי)במם ינוף המתוארכזת את השינוי ביחס המלהלן טבלה המ
  

 

 ":אםהמתו המינוף יחס" בחישוב וששימש ותהעקרונ

 הבחבר משרה ושאילנ תגמול למדיניות' א פחבנס כלולותה רותלהגד אםבהת מחושב מתואםה ינוףמה יחס
 בשל שלםל סכומים וכללנ לא תיוהפיננס יותההתחייבו שבמסגרת בכך בבהתחש 53380בר באוקטו 35מיום 

 .המאזן לתאריך שולם וטרם שהוכרז דיבידנד

 033-כח ולמנכ"ל ש"לפי א 353-כ: ליו"ר הדירקטוריון הן מדד זה הינאות למענק בגיהזכ לעיל0 ור האמורלא
 אלפי ש"ח.

 
 לב0תשומת ת הפנייוללא חוות דעת בלתי מסויגת0  ן המבקר המציאשר כי רואה החשבוהדירקטוריון מאבנוסף 

ינוף י יחס המוכן נתונ 5338מבר0 בדצ 03לשנה שהסתיימה ביום נתוני הרווח הנקי המתואם אשר לפיה 
 ות.ותיות המהמכל הבחינ באופן נאות0 מוצגים 5338בדצמבר0  03המתואם ליום 

 

 דנד השנתיהיקף דיבי - 1 ועמדד ביצ

ן מדד זה הינה יבג למענקאות כן הזכל וע ש"חיון מיל 423-בסך של כדנדים חולקו דיבי 5338נת בש
ח ש" אלפי 0233 למנכ"ל עד ש"חאלפי  533ס של עד ות לבונויו"ר הדירקטוריון קיימת זכאלקמן: לכד

 שכורות.מ 0בכירה עד ולנושא משרה 

 שינוי ביחס המינוף המתואם

 ואם יחס מינוף מת
 A ת תגמול( =ע בתוכני)כפי שנקב

4,18 4,17 4,16 4,15 

  המטה חברות של נטו פיננסי ובח
 של רקטוריוןהדי וחלד 2 לפרק בהתאם
 החברה

60343 60345 40453 40256 

 - - - - דנד לשלםדיבי

 רדומות מניות שווי בנטרול
 של וריוןהדירקט לדוח 2 לפרק אםבהת

 החברה

(303)  (438)  (254)  (453)  

 40286 40244 60422 60353 רדומות טרול מניותי נטו בנחוב פיננס

     B ות =ת רדומל מניוהון עצמי בנטרו

 40486 40635 40522 40262 עצמי של החברההון 

 אוצר ניותמ בנטרול
 תלתקנו' ג2 תקנה) נפרד כספי לדוח םבהתא
 (ערך ניירות

340 462 400 068 

 40824 20342 40554 20338 ראוצ מניות בנטרול עצמי הון

 A/(A+B 22% 28% 42% 23%ינוף מתואם = )יחס מ

 שינוי ביחס המינוף המתואם

שולם שנה בגינה מבתואם ינוף מיחס מ
 התגמול

22% - - - 

בשלוש שנים  חס מינוף מתואםממוצע י
 להתגמו לםבגינה משו שקדמו לשנה

20% - - - 

 - - - 330.22% שינוי ביחס המינוף המתואם
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 משרה אייפוי וביטוח נושטור, שפ (15)

  ( להלן.4())א52משרה אנא ראו תקנה וביטוח נושאי  יפוי0 שודות פטורלפירוט א

  בתאגידה השליט    :א14קנה ת

 64.55% -הון וכביות וזכהמ 63.35% -כיק המחזבה( תשויטה בתאגיד הינו מר יצחק שרון )בעל השל

בעה ההצ יותמזכו 63.03% -וכמלא ל ילוהון בדמזכויות ה 28.40% -וכ ות ההצבעה בחברהמזכוי

  .חברהבמלא בדילול 

 

 הבעל שליט ת עםעסקאו  :44תקנה 

יצחק שרון  לן הינו מרלה 55נה כל ההתקשרויות המנויות בתקו עניין אישי בשיש לליטה בעל הש

עם חברות עמו0 ות הינן ישרותקבע מכך שההנו)תשובה( )תשובה(. העניין האישי של מר יצחק שרון 

 ליטתם.בי משפחתו או חברות בשאו עם קרותו0 ליטבש

 

 ותלחוק החבר( 2),47סקאות המנויות בסעיף ע .א

  :צחק שרון תשובהמר י ות עםהתקשר .1

תורם מזמנו ניסיונו וכישוריו הרבים לקידום ור בחברה0 ן כדירקטבעל השליטה בחברה0 המכה

מר . הלת החברהת הנבקשנות0 בארץ ובחו"ל בהתאם לבת הרוהחברה0 וחבל ועסקיה שענייניה 

 אסיפההשרה אי 58.5.5338ביום  .ורכהונתו כדירקט ורים בגיןשכר דירקטמקבל אינו תשובה 

לתקופה של שלוש שנים החל  למר תשובה0ההוצאות רה0 הארכה של מנגנון החזר הכללית של החב

0 חברהד הה זכאי מר תשובה להחזר מצייה תואשר במסגר 03.35.53530ועד ליום  3.3.5338מיום 

ת חשבוניו נגד המצאתכל כשר עם פעילותו כאמור0 והעל ידו בקאות אשר הוצאו ויוצאו של ההוצ

 . ןכדי

ואינו כולל תקרה של סכום  וגי הוצאותורה של סצאות כאמור0 כולל רשימה סגנגנון החזר ההומ

על ים נגנוני בקרה ופיקוח מקובלמרה חב0 ויקבעו בבןהתאם לטיההוצאות. ההוצאות תבחנה ב

 צאות המוחזרות. חיצות ההונ

 .5335-5338 ניםהשין בור הוצאות בגעאלפי ש"ח  84 -כסכום של  למר תשובהם שול0 5332בשנת 

 .5332בור שנת הוצאות עטרם שולם למר תשובה החזר 

( 5338-33-335055א )מס' אסמכת 32.3.5338מיום החברה לפרטים נוספים ראו דוחות מיידים של 

ך זאת על דרמור בהם מובא בהא המידע אשר (.5338-33-353334 ' אסמכתא:)מס 58.5.5338ומיום 

  של הפניה.

 

 ואי:אלרשרון כרמית  'גב ת עםיוהתקשרו .5

של גב' אלרואי0 בתו לגמול רקטוריון החברה0 ת ודיביקורועדת הו אישר 5335בנובמבר  58ביום  (א)

מה0 גב' אלרואי ות עקטורית בחברה. על פי תנאי ההתקשרדירכה ונתכהבגין השליטה בחברה0  בעל

פת השנייה בתוס הקבוע המצוין ים לסכוםומים השוווגמול השתתפות בסכי שנת זכאית לגמול

עת בהתאם לדרגה בה מסווגת מעת לדכנו שאלה יעוכפי  0תקנות הגמוללספת השלישית ובתו

 . כספים החברה בכל שנת

על ההקלות0  תלתקנו( 0ב)3תקנה  רה אישרו כי מתקיימים תנאיהחבון וריקטודיר ועדת הביקורת

 5-ו 02 4בי לפי תקנות ם המרעולה על הסכו אינו ואיגב' אלרם להיות והשכר המשול ההעסקאישור 

ום הסכ .5335בנובמבר  58ית בחברה החל מיום רקטורכדי תנהמכואי הגב' אלר .לתקנות הגמול
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 כמו. לא כולל מע"מ("ח )שאלפי  305 -כהינו  5332שנת ברה החבדי ל יע לרואילל ששולם לגב' אהכו

ליסת ביטוח ס בפושרות עם הפניקאת ההתק ודירקטוריון החברה להתגמועדת ו וואישרכן 

( לתקנות 2ב)3תקנה הוראות ל תאםאי בהגב' אלרוצתית לאחריות לנושאי משרה לגבי קבו

 .ההקלות

לן: )לה בע"מ "דלק" חברת הדלק הישראליתל הכללית ש פהיהאס אישרה 5333רואר בפב 53ום בי (ב)

לק כדירקטורית בדבתפקידה י0 לגבי תנאי העסקתה ב' אלרואעם גרות "(  התקשדלק ישראל"

פות בסכומים השווים השתת וגמולול שנתי ההתקשרות0 זכאית גב' אלרואי לגמראל. לפי תנאי יש

ל שנת כספים. כמו כן0 ביום החברה בכ גתומסו בהתאם לדרגה בה הגמול0ות בתקנלסכום הקבוע 

וי לגב' בות לשיפל לאשר מתן כתב התחיידלק ישראשל  לליתהחליטה האסיפה הכ 5335 נוארבי 52

 20 -ינו כה 5332שנת בישראל  על ידי דלקל ששולם לגב' אלרואי הסכום הכולאי. אלרו כרמית

ירקטוריון דלק קורת של דביעדת הברת ווכח הנת גםואי מכב' אלרג .ע"מ(ש"ח )ללא מאלפי 

 ישראל.

 אינהו"צ(0 חל)תרבות לחינוך ולרן דלק למדע בק תיכדירקטורגב' כרמית אלרואי הנת כמו כן0 מכ (ג)

  ול.מג כך מקבלת על

 

  :ואורי אלדר גב' קרן אלדרעם  התקשרות .0

 דלק למדע לחינוךבקרן  יתכדירקטורמכהנת 0 יטה בחברההשלשל בעל  בתו 0אלדר גב' קרןה

ן פיתוח בכה דירקטורכיהן כ מר אורי אלדרכי  יצויין ואינה מקבלת על כך גמול. )חל"צ(0ת בוולתר

 והינ פיתוחכהן ב וכהונת יןבג 5332בשנת  רי אלדאור מרל םששולגמול ה ךס .5332 מאיעד לחודש 

 "מ(.לא מע"ח )לשאלפי  36 -כ

 

  :התקשרות עם מר רונן יפו .2

רה החב הקשרהת 0דירקטוריון החברהויקורת ועדת הב רשובלת אילאחר ק 5336בר בנובמ 58ביום 

 (2)3 ( בהתאם לתקנה"המנהלהלן: "ות מנהלה0 מר רונן יפו )ל"מ באמצעעם חברת אלטר יפו בע

. "(תקנות ההקלותן: ")להל 5333 –התש"ס  (ייןת עם בעלי ענ)הקלות בעסקאו לתקנות החברות

השליטה בחברה שעיסוקה  עלות בעלבב פרטית וא כמנכ"ל חברהה המנהלעיסוקו העיקרי של 

יעוץ שירותי י נהלמהמההתקשרות תקבל החברה  פי תנאי על בתחום הנדל"ן. יזמותפרטית ו בנייה

ברות בנות רה וחל החבנדל"ן ש ינכסי וניהול של לייזום0 ליוו םבנושאים הקשורידל"ן בתחום הנ

י נדל"ן שבבעלות וכן נכס הברלות החהנכס בעכו שבבעשלה ובכלל זה0 הנכס בהרצליה פיתוח ו

לאחר  5338באוקטובר  33ביום (. של החברה 333%ישראלית )חברה בת ת הדלק החבר -"דלק" 

של התקשרות הכת החברה את הארר דירקטוריון שמאותו היום0 איקורת ישור ועדת הביקבלת א

 0תהקלוה ( לתקנות2)3נה בהתאם לתק המנהלם חברת אלטר יפו בע"מ באמצעות ברה עהח

רות ההתקש אי. בכל יתר תנ5338פטמבר בס 3יום חודשים שתחילתה ב 54וספת של לתקופה נ

 .נויים לא חל שידהמפורטים בדוחות המיי

ם. יו 03ש של ודעה מראהם בת תקופת ההסכל סיבה שהיא אכהאפשרות לקצר מ מנהלוללחברה 

נגד ישולם כ ראש ש"ח 230333ודשי בסך לתשלום ח המנהלבתמורה לשירותי הניהול זכאי 

-5336)מס' אסמכתא:  32.35.5336 של החברה מיום יםמייד תוראו דוחלפרטים נוספים  חשבונית.

מובא  םבה המידע האמור אשר( 5338-33-322065אסמכתא:  )מס' 33.33.5338ום ומי( 33-302648

  ה.של הפנידרך  את עלבז
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 לחוק החברות( 2),47עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .ב

 דיםמשרכירות ש .1

 0לפרטים .הה בהרצלישים בבניין בבעלות החברשרדים חדעברה החברה למ 5336ש ספטמבר בחוד

 "(. המשרדים" ן:)להל לדוח )א(3.33.3ראו סעיף 

 . משרדיםבים שוכרים שטחו פרטיות בשליטתהשליטה וחברות  בעל

 דיםהמשר תקשרות בהסכם שכירוהתאישרה ועדת הביקורת של החברה  5336דצמבר ב 38 ביום

 ות דעתהתאם לחובבתנאי שוק0 0 "(השוכרת)להלן: " בחברה בעל השליטהפרטית של  חברהעם 

ים י שכירות ראויך קביעת בסיס דמלצורבלתי תלוי עין מקרקד שמאות שנערכה על ידי משר

כוללת ו 38.2.5353וכלה ביום  32.2.5336החל מיום  הינה כירותתקופת הש .כרלשטח המוש

החודשיים הינם  ירותהשכ דמי .38.2.5303ספות שסיומן ביום קופות נוי תה לשתכאופציה להאר

לאמור0 דמי תאם הציבוריים. בה סי של השטחיםהיחהמשרדים המושכר ולחלק לשטח אם בהת

ש"ח  43-ו)תלוי קומה(  "רלמ ש"ח 82-83בין  הינם רתכהשולמים על ידי למ"ר המשורות השכי

ול דמי ניה בנוסף השוכרת תשלם ים לצרכן.דד המחירלמ מודיםצחסן. דמי השכירות למ"ר עבור מ

 5.2ך שטחי המחסן בס ובגין למ"ר חש" 32טחים הציבוריים בסך משרד והשבגין שטחי החודשיים 

 .לחניה ש"ח 233-533בין של  ךיה בסחנקומות משל חודשית ירות תשלום בגין שכר וכן למ" ש"ח

כי  וייןיצ .5332לשנת ר דמי השכירות עבו י ש"חלפא 423 -כבסך של  וכרתהשחויבה  5332בשנת 

לתקנה  3אבסעיף טה כאמור שלום הוצאות לבעל השליללית בדבר תאם להחלטת האסיפה הכבהת

 .השוכרתים של חישוב השטחו כלול באינושטח זה ה טשלירד לבעל המש הדיעמהחברה מ יל0לע 55

כגון  אחזקת משרדשוטפות של  ותהוצאדבר ב לשוכרתה החברבנוסף0 קיימת התחשבנות בין 

       וכו'.כיבוד  שרדים0מ ןניקיו ל0חשמארנונה0 

 ת זניחות: עסקאו .4

חות כהגדרתן יזנ כעסקאות נוספות המסווגותת יול0 ישנן התקשרואות המפורטות לעימעבר לעסק

ומים תשל ;לק ישראלעסקאות למתן שירותי "דלקן" של ד ן:וריון0 כדלקמהדירקטוח דל 2 סעיףב

 ברה הנותנים שירותים לחברותבח ץיועו משרה נושאהעסקת  ;מידע לדלק ישראלגין מערכות ב

בעל  לחברה בבעלותאל ישר לקדתקשרות בין ה; בחברהה ליטת בבעלותו של בעל השרטיופ

וש למכונת רחיצה0 בסמוך לתחנת תדלוק ככות ייבהמשמש חניה וס שטחהשכרת לטה בקשר השלי

 .אכפר סבבן ורוד

 

יין ונושאי משרה בכירה בתאגיד, נעל ידי בעלי ע ך אחרים המוחזקיםמניות וניירות ער :42תקנה 

 .11.14.4,19יום לנכון אגיד לת תאגיד עצמו, בחברות בת וחברות קשורותב

ניין ולהחזקות בעלי עיד התאגובאגרות חוב של שרה בכירה במניות ושאי מונן עלי ענייזקות בהחל

יידי של החברה מראו דיווח ת מהותיות של התאגיד חרים של חברות מוחזקות ערך את או בניירויומנב

 שרא (5353-33-305526 :)מס' אסמכתא  5.4.5353מיום בעלי עניין ונושאי משרה  בדבר מצבת החזקות

 .מובא בזאת על דרך ההפניה ובכלול דע ההמי
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  הון רשום ומונפק :א42תקנה 

ערך  ש"ח 3ות רגילות בנות מני 3603330333-ש"ח0 מחולק ל 3803330333שום של החברה הינו הרות הון המני

 ל אחת.ש"ח ערך נקוב כ 3בנות  ות בכורהמני 503330333-נקוב כל אחת0 ו

מניות רגילות  3302800222ולמועד הדוח הינו  03.35.5332ום לי נכון החברה רע שלהמונפק והנפהמניות  וןה

 . כל אחת.ש"ח ע.נ 3 בנות

 מניות.נ. ע 4230563 -כב יקהות בת בבעלות מלאה0 מחזלת0 שותפשותפות מוגב -ות פיננסיות דלק השקע

. חלמועד הדוון כנ ל החברהות שרגיל ותמני .נ.ע 2860455 -וכ 03.35.5332כון ליום נהחברה  של לותרגי

 ינן מקנות זכות הצבעה.ת אהמניות האמורו

 ת רגילות של החברה כדלקמן:רה למניולהמ אגרות חוב הניתנות לחברה - ניירות ערך המירים

 33 חל מיוםהבכל יום מסחר ש באופן מרהלהת תנונירה ל"ג( . אגרות חוב )סד.נש"ח ע 53406560333

ב של אגרות נקוערך  ש״ח 30558.25235ן בו כל )כולל(0 באופ 5353צמבר בד 03ליום  ועד 5332לי ביו

הכל בכפוף  0החברה נקוב של ש״ח ערך 3בת ילה רג למנייה אחת המרה( ניתנות לג"להחוב )סדרה 

 על דיווח של החברה ן בעקבותהאמור עודכ רהההמיחס  .ל"ג(רות החוב )סדרה אגלתנאי ובהתאם 

 .03.2.5332מיום דיבידנד קת חלו

 

  ידיות של התאגעלי המנמרשם ב :ב42נה תק

ות הערך של שמי ניירון ומרמצבת ההחברה בדבר  דוח מיידי של ושל החברה ראלמרשם בעלי המניות  

הכלול בו מובא  מידעשה( 5353-33-303440 תא:מס' אסמכ) 52/30/5332מיום  התאגיד והשינויים בה

  ניה.ך ההפבזאת על דר

 

 םמען רשו :א54תקנה 

 comgroup-elekleorapl@d.: כתובת דואר אלקטרוני                                  רצליה 0 ה32אבא אבן         בת:כתו

 32-8824222       קס:     פ                                                 32-8608444טלפון:          

 group.com-www.delekכתובת האתר:  

mailto:leorapl@delek-group.com
http://www.delek-group.com/
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  גידהתא לורים שהדירקט :46 תקנה

 ק שרון תשובהיצח גבריאל לסט 

 דירקטור הדירקטוריון ריו" רה:תפקיד בחב

 34043330 334585200 מספר תעודת זהות:

 5.5.3248 2.2.3246 ידה:תאריך ל

 .הצלי0 הר32אבא אבן  .יה0 הרצל32ן א אבאב דין:-המצאת כתבי בימען ל

 ליתישרא ישראלית. נתינות:

 - - ריון:רקטוישל הד רות בוועדותחב

 לא. לא. לתי תלוי:דירקטור ב

 לא. לא. ני:וטור חיצדירק

בעל מומחיות חשבונאית אם כן, 
 צועית:כשירות מקופיננסית או בעל 

- - 

1:צוני מומחהירקטור חיד אם כן,
 - - 

חברה, של חברה עובד של ה הוא האם
של חברה קשורה שלה או  לה,בת ש

 ין בה:עני בעלשל 

 יטה בחברה.בעל השל .צת דלק בע"מקבו לעובד שכן0 

 38.2.5334 4.2.5330 כהונה: תאריך תחילת

מדעי  M.Aמוסמך אביב0 -תלמאוניברסיטת  L.L.Bבוגר משפטים  השכלה:
הול )לימודי ני A.M.Pמאוניברסיטת חיפה0  ומתמטיקה רההחב

 ( מאוניברסיטת הארוורד. ירהלנושאי משרה בכ

- 

 . הנדל"ןו ופרטיות בתחום האנרגיה תציבוריובעל השליטה בחברות  ברה.יו"ר דירקטוריון הח :ונותרים האחים בחמש השניסוקע

 משמש כדירקטור תאגידים שבהם
 :לחברה(ט )פר

קרן 0 ( בע"מ3220)ל קידוחים הודלק ניות: ריון בחברטוו"ר דירקי 
 בע"מ.מערכות אנרגיה  0 דלק()חל"צע0 חינוך ותרבות למדדלק 

0 דלק נר נפט וגז בע"מאבדלק תשתיות בע"מ0   ות:בחבר דירקטור
תמלוג  0 קבוצת דלקום בע"מדלק פטרוליות כוח בע"מ0 ניהול תחנ

 (.SPC's)קידוחים  קלדפות ות של השותפרטיוחברות בת  בע"מ

 

ן משפחה של בעל עניי בן הואהאם 
 אחר בחברה:

 רה. ואי0 דירקטורית בחביה של כרמית אלרואבה בחברה בעל השליט לא.

כבעל מומחיות האם החברה רואה בו 
לצורך עמידה  חשבונאית ופיננסית

ן רי שקבע הדירקטוריובמספר המזע
 ק החברות:לחו (14)א()94ף פי סעי-על

  .אל לא.

 
 
 

                                                           
 .5333 -ל והוצאות לדירקטור חיצוני(0 התש"ס ם בדבר גמולתקנות החברות )כללי 3קנה משמעות המונח בתכ 1
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 ן זיידנברגטלמטי יהודית ןדורו ןשמעו 

 יתצונטורית חידירק חיצוני דירקטור בחברה:תפקיד 

 334328286 326532383 זהות: מספר תעודת

 38.5.3268 2.0.3263 תאריך לידה:

 רצליהב'0 ה56קין אוסיש ושב גן יאשיהמ 0רחוב הגיא דין:-תבי בימען להמצאת כ

 שראליתי ישראלית נות:נתי

ועדת  יו"ר  0ועדת תגמוליו"ר  נת הדוחות הכספיים0ועדה לבחיהו"ר י .ת ביקורתועד0 ת הכספיים0 ועדת תגמולהועדה לבחינת הדוחו ן:ריוות של הדירקטודחברות בווע
 .ביקורת

 .כן כן. י:דירקטור בלתי תלו

 .כן כן. ני:דירקטור חיצו

ת ות חשבונאיבעל מומחי, אם כן
 :ות מקצועיתריבעל כשיננסית או ופ

 .ונאית פיננסיתמומחיות חשב תבעל .עיתקצובעל כשירות מ

2:מומחה וניקטור חיצדיראם כן, 
 .ןכ .לא 

ל החברה, של חברה בת האם הוא עובד ש
של חברה קשורה שלה או של בעל  שלה,

 ניין בה:ע

 .לא לא.

 52.6.5332 35.33.5338 תחילת כהונה:תאריך 

 BA-וירושלים סקים מהאוניברסיטה העברית בבכלכלה ומנהל ע MA .חהפתוההאוניברסיטה  0סים בינ"לחימדינה מדעי הוגר ב ה:השכל
קורס בוגרת . העברית בירושלים סטיקה מהאוניברסיטהבכלכלה וסטטי

בוגרת קורס 0 אביבמאוניברסיטת תל  – לה"ב –לניהול בנדל"ן עסקי 
 ך.שממודי ההיחידה ללי -וןהטכני0 מגזולם הנפט והמבוא לע

בר אילן  יטתבאוניברס"ל תכנון ארגון ולוגיסטיקה בעבר כיהן כסמנכ ת:ונואחרבחמש השנים ה םעיסוקי
של מלון  תףמנכ"ל משוכיהן כ0 י סטרטגה של חברה לייעוץ אובעלי

 ית בירושלים. הנהלת הפדרציה הספרד וכחבר איילנד בנתניה

 .תשונות רוטורית בחבדירקיועצת פנסיונית ו

)פרט  רקטוריהם משמש כדם שבגידיתא
 :לחברה(

 בע"מ )דח"צ(.ל נדל"ן סלע קפיט -

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר 
 רה:בחב

 .לא לא.

ת חברה רואה בו כבעל מומחיוהאם ה
ה לצורך עמידחשבונאית ופיננסית 

-טוריון עלהדירק המזערי שקבעבמספר 
 ת:( לחוק החברו14)א()94פי סעיף 

 .כן א.ל

 
 

                                                           
 .5333 -(0 התש"ס צאות לדירקטור חיצוניל והובדבר גמוים )כלל לתקנות החברות 3המונח בתקנה  כמשמעות  2
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 ם הראלברהא וני מילואון רר 

 ורדירקט ורדירקט יד בחברה:תפק

 303338322 335208438 מספר תעודת זהות:

 56.5.3248 56.33.3242 ה:תאריך ליד

 .ח תקוה0 פת43בסקי חים יטקוהא תל אביב0 56דוד המלך  דין:-ימען להמצאת כתבי ב

 תיישראל ישראלית נתינות:

 .לותגמועדת 0 דוחות הכספייםדה לבחינת הועה .דת ביקורתוע :יוןרטושל הדירקדות חברות בווע

 .לא כן. דירקטור בלתי תלוי:

 .לא .לא דירקטור חיצוני:

מומחיות חשבונאית בעל אם כן, 
 עית:ת או בעל כשירות מקצוופיננסי

 .כן -

3:מומחהצוני דירקטור חי אם כן,
 - - 

 חברהשל החברה, של  האם הוא עובד
 לש שורה שלה אורה קחב לש בת שלה,
 בה: בעל עניין

 .לא .לא

 52.2.5336 3.4.5332 ת כהונה:ריך תחילתא

 םר ביצועיחק -בכלכלה M.A טטיסטיקה ומוסמךבכלכלה וס B.A בוגר .אביבים מאוניברסיטת תל בוגר תואר במשפט השכלה:
 .אביב-טת תלמאוניברסי

 .ונותשת רקטור בחברודי .נותוש ר בחברותרקטודי האחרונות: םסוקים בחמש השניעי

)פרט  דירקטורידים שבהם משמש כתאג
 :לחברה(

הועד  - שראלן היידיש בירוטאיהת – ישפילייד ;ס בע"ממטאור אירוספיי .מן מילוא אחזקות בע"( בע"מ0 רו5330רון מילוא שירותי ניהול )
רכב ות כ; דלק מערמחזקות בע"אשקעות ון ההו ; פועלים שוקיהמנהל

 Bank Hapoalim  (Switzerland) Ltd. Bank Hapoalim`;בע"מ

(Luxemburg) S.A.הועד המנהל -; אגודת הידידים מרכז רפואי רבין ;
 .מ"א. הראל ייעוץ בע

ן אחר בעל עניי של האם הוא בן משפחה
 ה:בחבר

 .לא .לא

חיות מהאם החברה רואה בו כבעל מו
ידה עמ רךוחשבונאית ופיננסית לצ

-טוריון עלבע הדירקקהמזערי ש ספרמב
 ( לחוק החברות:14)א()94 י סעיףפ

 .כן .לא

 
 
 
 

                                                           
 .5333 -תש"ס קטור חיצוני(0 הלדיראות מול והוצג ים בדברנות החברות )כללקלת 3מעות המונח בתקנה כמש  3
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 אלרואי שרון  כרמית 

 דירקטורית תפקיד בחברה:

 55246805 מספר תעודת זהות:

 8.33.3265 תאריך לידה:

 45233אביחיל  38השומר  :יןד-בי כתביהמצאת מען ל

 ישראלית :תנתינו

 .לא ון:ורירקטיהדשל עדות חברות בוו

 .לא :ר בלתי תלויקטודיר

 .לא י:ור חיצונדירקט

בעל מומחיות חשבונאית אם כן, 
 ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:

- 

 - 4:חיצוני מומחהדירקטור אם כן, 

ברה , של חובד של החברהא עהאם הו
של חברה קשורה שלה או של  ה,בת של
 יין בה:נבעל ע

 .לא

 58.33.5335 :נהכהוחילת תאריך ת

 .אביב-תל ניברסיטתדעי הרוח מאוחינוך ומב BA :השכלה
 תואר שני ברפואה סינית0 פסיפיק קולג'.

  ע"מ.אור החזקות בקה ובר כ"ל של חברת פארמהסיןבעלים ומנ אחרונות:עיסוקים בחמש השנים ה

)פרט  הם משמש כדירקטורשבידים תאג
 :לחברה(

 .ישראלית בע"מחברת הדלק ה "דלק"

ר על עניין אחב פחה שלמשהוא בן  האם
 בחברה:

 .ודירקטור בתו של מר יצחק שרון )תשובה(0 בעל השליטה בחברה

מומחיות  האם החברה רואה בו כבעל
מידה רך עית לצוופיננסונאית חשב

-פר המזערי שקבע הדירקטוריון עלסבמ
 ת:ברווק הח( לח14)א()94פי סעיף 

 .לא

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .5333 -יצוני(0 התש"ס וצאות לדירקטור חלתקנות החברות )כללים בדבר גמול וה 3 מונח בתקנהכמשמעות ה  4
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 ידרה של התאגבכי נושאי משרה א:46תקנה 

 בועז שניצר שרקיברק מ וולס עידן 
 354262535 352534386 300628546 זהות:דת מספר תעו

 33.33.3262 58.3.3250 8.3.3255 לידה: תאריך

 3.3.5353 3.3.5338 (3.2.5332) 3.3.5353 ונה:הת כך תחיליתאר

בת, -החברתפקיד בחברה, ב
 ורה או בבעל עניין:בחברה קש

כמשנה הן בעבר כי .בע"מ דלק בוצתמנכ"ל ק
ר וכיועץ בקבוצה ובחברות כדירקטונכ"ל0 למ

 ת שלה.בנוה
רכות ירקטור בתאגידים הבאים: דלק מעד

מ בע" (3220חים )ידוקדלק ניהול ה בע"מ0 אנרגי
ראלית רי "קשת" בע"מ0 חברת החדשות היששידו

 וץ בע"מ.וולס ייעבע"מ0 

 .בחברה משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי
דירקטור ; בע"מ וגז נפטיתוח בכהן פכ"ל מנ

הול קידוחים ני דלקלן: צה כלהבחברות הקבו
ת ושותפ –אנרגיה פטרוליום רציו ( בע"מ0 3220)

דלק פטרוליום  ות בע"מ0תידלק תש מוגבלת0
צת דלק בע"מ0 קבו 5333"מ0 דלק ים מעגן בע

 אחזקות ישראל בע"מ0 קבוצת דלק תמלוג
הן בע"מ; כ יםסאיה חברה לנככ.ת. מבע"מ0 

ת כהן בע"מ; שפחי מכסנמ; "( בע3252) פיתוח
מערכות אנרגיה  דלק 0"מעכהן פיתוח שש ב

 Delek GOM Holding LLC, Delekבע"מ0 

GOM Investments LLC. 
 

קבוצת דלק בע"מ ודירקטור משנה למנכ"ל 
בת פרטיות של בעל השליטה בחברה  בחברות

.ר.פ( בע"מ; אלעד )גכדלקמן: אפריל אופק חדש 
מגורים החדשה אלעד ישראל  ם בע"מ;נכסי

שרון  אלעד ישראל מגורים בע"מ; בע"מ;
אלעד ישראל  ( בע"מ;5333תשובה )אחזקות )

 ד ישראל החזקות בע"מ;אלע ר. ייזום בע"מ;ע.

Elad Canada Realty Inc; Elad Canada Inc. 
 .Ltd El-Ad Group  דירקטור למיסוי בינלאומי

הול כסים וניית ש.ב.ע נטור בחברה פרטדירק
בע"מ. ( 5332)  
 

 

 לא א.ל לא. יין בחברה:האם הוא בעל ענ

ה של נושא חפהאם בן מש
בעל  משרה בכירה אחר או של

 עניין בחברה:

 לא לא. לא.

 ה למנהל.במשפטים במכלל LLBבוגר  .אילן-ניברסיטת ברבוגר חשבונאות וכלכלה מאו ב.תל אבייברסיטת מאונ במשפטים LLBבוגר  שכלה:ה
יסוי בינלאומי( במשפטים )מ LLMוסמך מ

 אוניברסיטת בוסטון0 ארה"ב

השנים  שסיון עסקי בחמינ
 האחרונות:

כדירקטור  וצת דלק. בעבר כיהןמשנה למנכ"ל קב
 ובחברות הבנות שלה.וכיועץ בקבוצה 

חברות הפרטיות רקטור בודי מנכ"לכיהן כ
ה )באמצעות תשלו"ז השקעות בקבוצת תשוב

 .(סיםונכ

 .5338ת ברה החל משנכספים בחנכ"ל סמ
 

קטור יועץ מיסוי בינלאומי בקבוצת דלק ודיר
 .Ltd El-Ad Groupלמיסוי בינלאומי בקבוצת 

 
 לד כמנכ"ל קבוצת דלק. כיהן מר אסי ברטפ 03.35.5332)*( עד ליום 
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 רגנבתמר רוז לוין-ליאורה פרט גלי גנה 

 302824525 25236232 322654553 עודת זהות:מספר ת

 2.35.3258 35.33.3265 5.6.3262 דה:תאריך לי

 32.33.5336 3.4.5335 3.3.5336 חילת כהונה:תתאריך 

 בת,-בחברה, בחברה תפקיד
 ין:בחברה קשורה או בבעל עני

ות הבנות ברה ובחברמבקר פנים ראשי בח
ני תעשייה הקשורות הבאות: כהן פיתוח ומב

לק בע"מ וד (3220חים )בע"מ0 דלק ניהול קידו
 .גבלתמוות שותפקידוחים 

כירת כ"לית בכירה0 יועצת משפטית ראשית ומזנסמ
 החברה.

ק דל הקבוצה כלהלן: דירקטורית בחברות בנות של
( 3220קידוחים ) ק ניהולדל מערכות אנרגיה בע"מ0

ם דלק י 0מע"ל באבוצת דלק אחזקות ישרק 0בע"מ
 .מבע"דלק תמלוג  בע"מ0 קבוצת 5333 מעגן

 חשבת

 לא. לא. .לא בחברה: ל ענייןבע אם הוהא

האם בן משפחה של נושא 
משרה בכירה אחר או של בעל 

 עניין בחברה:

 א.ל לא. .לא

התמחות  עם עסקיםשבון0 בוגר מנהל רואה ח השכלה:
י במינהל ציבור (MAומוסמך ) בחשבונאות0

ית0 מבקר מערכות מידע מוסמך מביקורת פניו
(CISA 0 מבקר) מוסמפנימי( ךCIA0) ר ניהולמבק 

( מוסמך בסיכונים CRMAסיכונים מוסמך )
 (.CRISCובקרת מערכות מידע )

0 אביב-וניברסיטת תלבמדעי המדינה מא B.A בוגרת
 ,Reading וניברסיטתמא שפטיםבמ L.L.B בוגרת

UK. 

המסלול  וחשבונאות0ים שון במנהל עסקראתואר 
ל מנה M.B.Aאר שני והאקדמי המכללה למנהל ות

 אביב. -ן0 אוניברסיטת תלת במימומחותעם הקים עס

סיון עסקי בחמש השנים ינ
 האחרונות:

ת ראשית פטיצת משבכירה בחברה0 יועסמנכ"לית  .הולצמןשותף במשרד רואי חשבון רוזנבלום 
 .5335 נתברה החל משומזכירת הח

 .5336 החל משנת החברבחשבת 
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 לחוק ניירות ערך:  17ת החברה, לפי הגדרתם בסעיף ות בת בשליטירה בחברשרה בכי מאנוש א:46תקנה 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בויוסף א קבועז צ'צ'י 

 300843055 320650536 ת:זהו maמספר 

 5.35.3255 32.2.3222 ך לידה:ארית

 3.4.5333 3.6.5332 תאריך תחילת כהונה:

רה קשורה בת, בחב-ה, בחברהברד בחתפקי
 בבעל עניין: או

דלק  בנות שלודירקטור בחברות  מנכ"ל דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ
 ל. ישרא

 בתברות בח דירקטורו מ( בע"3220מנכ"ל דלק ניהול קידוחים )
כיהן כמנכ"ל  34.0.5353עד ליום  (.SPC’sת של השותפות )טיופר

 .ות אנרגיה בע"ממערכדלק 

 לא. לא. בחברה: בעל עניין האם הוא

 ם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחרהא
 על עניין בחברה:או של ב

 .לא לא.

 .תעשיה וניהול מהטכניוןהנדסת  השכלה:
 .שבונאות אוניברסיטת תל אביבוח התמחות מימון 0מנהל עסקים 

LL.B 0 עו"ד חבר בירושלים עבריתה טהמאוניברסי משפטיםב
 .לשכת עורכי הדיןב

ל מנכ"; (34.0.5353עד ליום ) רגיה בע"מות אנמערכ"ל דלק מנכ .ופה בע"מירדלק אבעבר כיהן כמנכ"ל  0ניהול השקעות פרטיות נות:השנים האחרובחמש קי סיון עסינ
)עד  בע"מיום מר פטרולן תיו"ר דירקטוריו ;ע"מז באבנר נפט וג

ם ו)עד לי Ithaca Energy Limited-דירקטור ב ;(6.0.5332ם ליו
 דלק שותפותה של שונות פרטיות בחברות טוררקדי ;(3.0.5338
 .שבבעלותו רטיותפ וחברות קידוחים

 (Leslie James Thomas) לסלי ג'יימס תומס 

 ()מספר דרכון 230625053 :מספר תעודת זהות

 32.0.3225 ה:תאריך ליד

 3.33.5330 ה:נחילת כהות ריךתא

שורה בת, בחברה ק-רהבחבתפקיד בחברה, 
 :ייןנעל עאו בב

 .Ithaca Energy Limited ת ור בחברת הבל ודירקטמנכ"

 לא. האם הוא בעל עניין בחברה:

אחר האם בן משפחה של נושא משרה בכירה 
 בחברה: יןאו של בעל עני

 לא.

( בהנדסה Mastersני )שחית ותואר זרא( בלימודי הנדסה BSCון )אשאר רתו :השכלה
 נד.ו0 סקוטלברדינ( א Heriot Wattוואט ) ת הריוטמאוניברסיט

 

דירקטור ו Ithaca Energy Limitedמנכ"ל ודירקטור בחברת הבת  ן עסקי בחמש השנים האחרונות:סיוינ
  שלה. ת בנותבחברו
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 :דבון של התאגירואה החש :47קנה ת

 ב.אבי-תל 3440בגין חם מנוב רח -קוסט פורר גבאי את קסירר 

 

 שינוי בתקנון התאגיד : 48 תקנה

שבתקנון וי והביטוח פרק השיפן להוראות תיקוהחברה ל ית שיפה הכללאישרה האס 5.8.5332ם ביו

כתא: מ)מס' אס 5.5.5332מיום  הכלליתהמיידי על כינוס האסיפה  פח ב' לדוחכמפורט בנסל והכ החברה

ר . אשר המידע האמו(5332-33-355523מכתא: מס' אס) 52.5.5332ם ו מיו( והתיקון ל5332-33-365355

 ניה.רך של הפבהם מובא בזאת על ד

 

 קטורים.טות הדירחלוה מלצותה :49תקנה 

 : (1)א()49ה תקנ

  בידנדשלום דין בדבר תריוירקטוהד החלטות

 

  דתה כללית מיוחחלטות אסיפה:  )ג(49תקנה 

טוח שיפוי והביק הות פרהוראתיקון (. 3 כדלקמן: ל החברהשסיפה הכללית אישרה הא 5.8.5332ביום    .א

ל התגמומדיניות  עדכון (.5 להלן.ידי על כינוס האסיפה מפורט בנספח ב' לדוח המיברה0 כתקנון החשב

וספת תאישור (. 0 .להלןפה האסידוח זימון כנספח א' ל צורףשבהתאם לנוסח  5332במאי  3מיום קף בתו

לפרטים  .החברהכ"ל בר כמנבע כיהןש מר אסי ברטפלד0 שכרו החודשי שללאלפי ש"ח  55שכר בסך של 

 5.5.5332( ומיום 5332-33-385423כתא מ)מס' אס 5.8.5332ברה מיום חדים של הראו דוחות מיי נוספים

אשר  . (5332-33-355523 :א)מס' אסמכת 52.5.5332יום והתיקון לו מ (5332-33-365355 אסמכתא:מס' )

 ם מובא בזאת על דרך של הפניה.המידע האמור בה

כהונתו והעסקתו אי תנאת ה יפה הכללית של החברה האסאישר 54.5.5353ביום  ן0ריך המאזתא חרלא   .ב

ים נוספים טלפר. דוח זימון האסיפה הכלליתכמפורט בכל וה החברהקיד מנכ"ל של מר עידן וולס בתפ

' )מס 32.3.5353ומיום  (5353-33-338853 )מס' אסמכתא 54.5.5353 ה מיוםראו דוחות מיידים של החבר

 ת על דרך של הפניה.מידע האמור בהם מובא בזאאשר ה .(55353-33-335653אסמכתא: 

 

  החלטות החברה –א 49תקנה 

  ו"ח:י לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדביטוח ושיפו( פטור 2א)49תקנה 

מאחריותם בשל  משרה בחברההלנושאי  פטורניקה החברה ה0 העחברם להחלטות קודמות של הבהתא .3

החברות וכן כתבי לישי לחלק השישי של חוק פרק השלקבוע ב בהתאם לפי החברה0ת כוזהירה חובת

כתב השיפוי תואם את תיקון  של החברה(. ה מיוחדתאושר באסיפ)בהתאם ובכפוף לתיקון ש שיפוי

החברה  ןתקנו0 הואיל וביפי כתב השיפוהחברה. על  תקנוןאת ו 3222 –חברות התשנ"ט לחוק ה 0ר מספ

בלבד ש לשפות נושא משרה בה0 וות מראת התחייבלתלה  מה המאפשרתתאימראה הונקבעה 

0 ילות החברה בפועללאור פע ותםניתן לצפירקטוריון שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הד

ועד הקובע המ תאריך התשלום
 לתשלום

סכום הדיבידנד 
לכל  ומןבמז

ח()ש" מניה  

דנד יהדיב סכום
 בש"ח

 תאריך
 ההחלטה

 52.2.5332 חיון ש"מל 353 -כ 33.3305 30.36.5332 55.36.5332

 03.0.5332 מליון ש"ח 343 -כ 33.6856 33.34.5332 52.34.5332
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 בנסיבות0 םירסבי םע כי הרקטוריון קבשהדי ידהאו לאמת מפוי0 ולסכום חייבות לשיבעת מתן ההת

ן כפי ת החוק ו/או על פי כל דיהוראו עת על פיבאותה תהא מותרת ה שאהוצ אווהכל בשל כל חבות 

הוצאות בשל  שא המשרה גםות את נוהחברה לשפ 0 מתחייבתשיהיו במועד קבלת ההחלטה כאמור

 בידי רשות וך שיתנהל נגדקירה או הליעקב חיא וציר טרחת עורך דין0 ש0 לרבות שכהתדיינויות סבירות

ושא ם נגדו ובלי שהוטלה על נב אישוהגשת כת ים בלאואשר הסתי יך0לאו הה המוסמכת לנהל חקיר

ד נושא המשרה אך תב אישום נגא הגשת כשהסתיים בלהמשרה חבות כספית כחלופה להליך פלילי0 או 

 . שבה פליליתשת הוכחת מחה דוראינשלהליך פלילי בעבירה  פית כחלופהבהטלת חבות כס

 יבלכת כאיםז להיות עשויים המשרה ונושאי הדירקטורים0 החברהשל ל גמותבהתאם למדיניות ה

 שיכהנו חדשיםאי משרה נוש לבד שלגבי0 ובהחברה תקנוןב והקבוע חברותה לחוק התאםב פטור

 עסקה או טההחל על חל וינא יתןשנ הפטור כי הפטור בכתב ייקבע תוהמדיני אימוץ מועד חרלא בחברה

( הפטור בכת מוענק שעבורו מזה אחר משרה נושא גם( בחברה כלשהו משרה לנושא או יטההשל עלשלב

  .אישי יןעני בה שי

  יטוח:ב .5

ניקס חברה לביטוח עם הפהתקשרות פה הכללית של החברה אישרה האסי 5338באוקטובר  35ביום  .א

לביטוח וצתית ביטוח קבוליסת לה במסגרת פש בתהת רודירקטורים בחברה ובחבלביטוח  מבע"

שים חוד 38ל 0 לתקופה שונושאי משרה0 עבור החברה ועבור חברות הבת שלה אחריות דירקטורים

ר0 בפרמיה ן דולמיליו 323בגבולות אחריות של  )כולל(0 03.6.5353ועד ליום  3.3.5332ום החלה מי

פי דולר אל 383 -ך של כתכם לסשל החברה הס הלקחם וכאלפי דולר לשנה0 מת 583  -ל כששנתית בסך 

 לשנה.

פוליסת לחדש את אריך ו/או אישרה האסיפה הכללית של החברה לה 5338 אוקטוברב 35ביום  .ב

ות ות בנוללת חברסת ביטוח קבוצתית הכמסגרת פוליוח0 או להחליפה במקרה הצורך0 בהביט

 המבטח לית0 אצלפה הכלוסף של האסינ ורשאיך לעת ומבלי שיידרש לכ לקן0 מעתחוקשורות0 כולן או 

 וב חברותרה ו/או ברבחו"ל0 באופן שבו תחול על כל נושאי המשרה בחב או מבטח אחר0 בישראל או

הם0 קרוביחברה או שהינם בעלי שליטה ב נושאי משרהות שלה0 לרבות דירקטורים ו/או הבת והקשור

אם ובהת טוחסת הביהחלפת פולי ואש וידח מקובלים במועד הארכת0י שיהיו פבפרמיה ובתנאים כ

מסך ( לא יפחת גבול אחריות הביטוח )בפוליסה הקבוצתיתש ובלבד אי המסגרת שנקבעו בהחלטהלתנ

ין שנתית בגהפרמיה הו ה ולתקופהדולר למקר מיליון 523ולר ולא יעלה על סך מיליון ד 333של 

 ם זה החלעל סכולשנה  32%ד ע פתסתוב אלפי דולר לשנה0 וזאת 30233ל שוליסה לא תעלה על סך הפ

שאי משרה תידיות של החברה בפוליסות ביטוח דירקטורים ונוההתקשרויות הע .3.5.5353מיום 

על ופות הביטוח במצטבר לינה כל תקפר תקופות ביטוח0 ובלבד שלא תעל תעשנה למסאמור לעיכ

 .5353 ביולי 3 מיום שנים שלוש תקופת

 

 קבוצת דלק בע"מ  

         

  ,4,4 במאי 4 :החתימה ריךתא

 

 החותמים ותפקידם: שמות

 יו"ר הדירקטוריון         - ל לסטגבריא

מנכ"ל        - ולס עידן



פרק

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית ה’
על הדיווח הכספי ועל הגילוי



 1 -ה 
 

  בע"מ קבוצת דלק
לתקנות ב(א) 9ועל הגילוי לפי תקנה הכספי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  2019לשנת דוח שנתי 

 1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
 

אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה  ,)התאגיד-בע"מ (להלן קבוצת דלקההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
  פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

  
  לעניין זה  חברי ההנהלה הם:

 .מנכ"ל ,עידן וולס .1

 . משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי, משרקי ברק .2

 ליאורה פרט לוין, יועצת משפטית ראשית. .3

 תמר רוזנברג, חשבת. .4

ם בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנכ"ל בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימי
משרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים הונושא 

האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח 
כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם להבטיח , וכנת הדוחות בהתאם להוראות הדיןהולהכספי 

  על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
  

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 
בתחום הכספים או למי שמבצע משרה הבכיר ביותר ה ולנושא כ"ללמנלרבות נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, 

  בהתייחס לדרישת הגילוי. ,בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים
  

טחון מוחלט יבשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ב
  השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. שהצגה מוטעית או

  

בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד  ,ההנהלה
   .והאפקטיביות שלה

  
: כללה הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה שביצעה והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת
 היחידות ומהן והגילוי הכספי לדיווח מאוד המהותיים התהליכים מהם וקביעה והגילוי הדיווח ניסיכו הערכת

 ,בתאגיד הקיימות הבקרות ותיעוד מיפוי ,הפנימית הבקרה של האפקטיביות להערכת הרלוונטיות העסקיות
 ,הבקרות של עולהתפ אפקטיביות הערכת, הקיימים הבקרה פערי ניתוח ,הבקרות של התכנון אפקטיביות הערכת
. מודל הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית על ידי החברה הפנימית הבקרה אפקטיביות של כוללת הערכה

 וסגירת עריכה תהליך, (Entity Level Controls) הארגון ברמת בקרות הושתת על ארבעת הרכיבים להלן:
 כתהליכים ההנהלה ידי על זוהו אשר יםתהליכו  (ITGC)המידע מערכות על כלליות בקרות ,הכספיים הדוחות
תהליך ניהול המזומן ותיק ניירות הערך בחברה ותהליך ניהול החוב  :והגילוי הכספי לדיווח מאוד מהותיים
 ,המהותיות המאוחדות מהחברות בחלק מנוהלים אשר המאוחדים בדוחות דומא המהותיים התהליכים בחברה.
עתודות ביטוח ותביעות והשקעה בחיפושי והפקה של נפט וגז , מעגל הרכש והמלאימעגל ההכנסות, : הינם

  תלויות.
  
  

שברון)  -(להלן  Chevron North Sea Limitedיצוין כי הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית ביחס לחברת 
 2019בנובמבר,  8אשר פעילותה העסקית נרכשה ונכללה בפעילות העסקית המאוחדת של החברה החל מתאריך 

  ). 2020ושלמה (צפויה להתבצע במהלך שנת טרם ה
  
 

, הדירקטוריון והנהלת הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעילבהתבסס על 
א הי 2019בדצמבר  31התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 

  אפקטיבית.
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  הצהרות מנהלים:
  )1ב(ד)(9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

  הצהרת מנהלים
  מנכ"ל הצהרת

  

  , מצהיר כי: עידן וולסאני, 

  
 הדוחות). - (להלן  2018) לשנת התאגיד -(להלןבע"מ  קבוצת דלקבחנתי את הדוח התקופתי של  .1
 

בדה לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עו .2
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 בהתייחס לתקופת הדוחות.
  

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3
ם של התאגיד לתאריכים ולתקופות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומני

 שאליהם מתייחסים הדוחות.
 

של התאגיד,  הדוחות הכספייםו ת הביקורתולועדו ,גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון .4
 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

 

ולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית את כל הליקויים המשמעותיים והח .א
על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, 
לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת 

 -וכן ;הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין
 

מנכ"ל או מי שכפוף לו במישרין או הן שאינה מהותית, שבה מעורב כל תרמית, בין מהותית ובי .ב
  ;מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5
 

ל בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם ש .א
בתקנות ניירות  ןלהבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרת

. מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010 -ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
 -וכן ;המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות

 

רות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים קבעתי בק .ב
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
 

וי, והצגתי בדוח זה את הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגיל   .ג
 מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

 
  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  

  

______________               ______________  

  עידן וולס                     2020 ,במאי 2
  למנכ"
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  )2ב(ד)(9נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה ) הצהרת ב(

  הצהרת מנהלים
  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת

  

  , מצהיר כי: משרקי ברקאני, 
  

) לשנת התאגיד - בע"מ (להלן קבוצת דלק ות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות שלבחנתי את הדוח .1
 וחות).הד - (להלן  2019

 

אינם כוללים כל מצג לא נכון של הכספיים  והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לפי ידיעתי, הדוחות  .2
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.
  

, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות לפי ידיעתי .3
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות.
 

של התאגיד,  ות הכספייםהדוחות הביקורת ולועדוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  .4
 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  .א
ר הכלול ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחעל הדיווח הכספי ועל הגילוי 

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח בדוחות, 
על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 -וכן ;בהתאם להוראות הדין
 

ו מי שכפוף לו במישרין או מנכ"ל אהבה מעורב ית ובין שאינה מהותית, כל תרמית, בין מהות .ב
  ;מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5
 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים  .א
בתקנות ניירות  ןאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתלהבטיח שמידע מהותי המתייחס לת

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי 2010 -חות כספיים שנתיים), התש"עערך (דו
מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך  אחר הכלול בדוחות,

 -וכן ;תקופת ההכנה של הדוחות
 

, המיועדים פיקוחינוקיומם של בקרות ונהלים תחת ונהלים, או וידאתי קביעתם ו קבעתי בקרות .ב
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
 

ככל שהיא מתייחסת י, הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילו   .ג
מסקנותיי לגבי הערכתי  ;לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות

 פני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.לכאמור הובאו 
  

 

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  

  

______________                        ______________  
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