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תיאור עסקי התאגיד
.1

תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד

1

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו
1.1

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת )להלן" :השותפות" או "השותפות המוגבלת"( הינה שותפות
מוגבלת העוסקת בתחום חיפוש והפקה של נפט וגז ואשר נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת
שנחתם בתאריך ) 1.7.1993כפי שתוקן( בין דלק ניהול קידוחים ) (1993בע"מ כשותף כללי מצד
אחד ובין דלק נאמנויות קידוחים בע"מ מצד שני כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת
נרשמה ביום  25.7.1993לפי פקודת השותפויות )נוסח חדש( תשל"ה .1975-ניהולה השוטף של
השותפות מתבצע על ידי השותף הכללי.

1.2

בהתאם לתשקיפים שפרסמה השותפות המוגבלת בין השנים  1993-2003הנפיק השותף המוגבל
בשותפות המוגבלת לציבור יחידות השתתפות המקנות זכויות השתתפות בזכויות השותף
המוגבל בשותפות המוגבלת.2

1.3

להלן תאור של מבנה האחזקות בשותפות המוגבלת:
שותף כללי –

שותף מוגבל –

דלק ניהול קידוחים ) (1993בע"מ

דלק נאמנויות קידוחים בע"מ

99.99%

0.01%

השותפות המוגבלת

25.50%

48.17%

דלק ואבנר –

ים תטיס בע"מ

ים תטיס בע"מ

1.3.1

1
2

חברת ים תטיס בע"מ הינה חברה אשר הוקמה על ידי השותפים בפרויקט ים תטיס
)ראו סעיף  4.4להלן( לצורך קבלת רשיון הולכת גז מפלטפורמת ההפקה לחוף אשדוד
כמתחייב מהוראות חוק משק הגז הטבעי התש"ס") 2000-חוק משק הגז הטבעי"(
)ראו סעיף  1.4.3להלן(.

להגדרות מורחבות של חלק מהמונחים המקצועיים הכלולים בפרק זה ,ראו נספח הגדרות בסוף הפרק.
ביום  27.11.2008פרסמה השותפות המוגבלת תשקיף מדף.

א3-
נכון למועד הדוח אין לחברת ים תטיס בע"מ פעילות כלשהי מלבד היותה בעלת רשיון
הקמה והפעלה של צינור הולכת גז אשר ניתן לה על ידי שר התשתיות ביום ,29.4.2002
וכן פעולות נוספות הקשורות להיותה בעלת הרשיון האמור ,לרבות הסכמים שונים
בקשר עם מתקן הקבלה הקבוע ונושאי אבטחה.
1.3.2

דלק ואבנר-ים תטיס בע"מ הינה חברת ייעודית ) (SPCאשר הוקמה לצורך הנפקת
אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בארה"ב על ידי השותפות המוגבלת ,אבנר חיפושי
נפט שותפות מוגבלת )להלן" :אבנר"( ודלק השקעות ונכסים בע"מ )ראו סעיף 4.21.2

להלן(.
1.4

תחומי פעילות
1.4.1

השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל.3
בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של
חיפושים והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .במסגרת הסכם
השותפות המוגבלת מוגדרים האזורים הגיאוגרפיים הנכללים בנכסי הנפט הקיימים
של השותפות המפורטים בסעיף  1.4.3להלן .כמו כן ,נקבע בהסכם השותפות המוגבלת
כי השותפות תעסוק בחיפושי נפט או גז אף בשטחים אחרים שיוגדרו בהסכם
השותפות בעתיד.4

1.4.2

עוד נקבע בהסכם השותפות המוגבלת כי עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו "הוצאות
חיפוש ופיתוח" כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל
החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט( התשמ"ט.1988-

1.4.3

3

4
5

נכון למועד הדוח ,לשותפות המוגבלת זכויות בנכסי הנפט הבאים:5

השותפות פועלת בימים אלו לשינוי תקנון הבורסה באופן שיאפשר לשותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו חיפושי נפט או גז
לקחת חלק בפעולות חיפוש כאמור גם מחוץ לישראל )ראו סעיף  4.7להלן(.
על פי הסכם הנאמנות שינוי הסכם השותפות כך שיכלול שטחים נוספים בהם תהא השותפות מוסמכת לבצע חיפושי נפט ניתן
לעשות בהחלטה רגילה של אסיפה כללית של בעלי היחידות.
לשותפות מוקנת אופציה לקבלת  15%מזכויות חיפוש והפקה בקפריסין )ראו סעיף  4.7להלן( .כמו כן ,השותפות מנהלת מו"מ
מול חברת  Petromed Corpלרכישת זכויות ברשיונות /347מירה/348 ,שרה ובהיתר מוקדם /199בנימין .נכון למועד הדוח לא
נחתם חוזה בעניין זה ואין כל ודאות שיחתם.
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השם

מספר
זיהוי

סוג
הזכות

שטח
בקמ"ר

נכס ימי /
יבשתי

חלקה של
השותפות

הזכות
בתוקף עד
6
ליום

מפעיל

מחזיקים נוספים

I/ 7

נועה

חזקה

כ250 -

ימי

25.50%

31.1.2030

השותפים בפרוייקט ים תטיס

I/10

אשקלון

חזקה

כ250 -

ימי

25.50%

10.6.2032

השותפים בפרוייקט ים תטיס

344

מד אשדוד 2

רשיון

כ400 -

ימי

22%

13.2.2011

גרניט סונול נפט וגז ,שותפות מוגבלת; ישראמקו נגב  ,2שותפות מוגבלת ישראמקו אינק.
)להלן" :ישראמקו"(; חנ"ל – חברת הנפט לישראל; חנ"ל ים המלח ,שותפות
10
מוגבלת

7

Noble Energy
Mediterranean
) Ltd.להלן:

"נובל"(
8

9

נובל

308

מיכל

רשיון

כ393 -

ימי

15.625%

31.12.2008

11

נובל; ישראמקו; דור חיפושי גז ,שותפות מוגבלת )להלן" :דור גז"(; אבנר

נובל

309

מתן

רשיון

כ318 -

ימי

15.625%

31.12.2008

12

נובל; ישראמקו; דור גז; אבנר

נובל

321

זרח )מובלעת צוק
13
תמרור(

רשיון

כ16.5-

יבשתי

25%

31.12.2009

זרח חיפושי נפט וגז; אבנר

אבנר נפט וגז
בע"מ

327

צורים )מובלעת
15
חלמיש(

רשיון

כ34.5 -

יבשתי

25%

18.7.2009

גינקו חיפושי נפט – שותפות מוגבלת; אבנר

אבנר נפט וגז
בע"מ

331

אוהד

רשיון

כ400 -

ימי

50%

14.6.2009

אבנר

אבנר נפט וגז
בע"מ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

14

בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות הנפט ו/או שנקבעו בתנאי זכות הנפט.
ראו סעיף  4.4.2להלן.
לעניין הודעת הממונה על ביטול רשיון מד אשדוד ראו סעיף )4.5.5ב( להלן.
השותפות העבירה לרציו בהסכם העברת זכויות ) (Farmoutאת זכויותיה ברשיון ביחס לחלק המוגבל לגז טבעי בלבד )ראו סעיף  4.25.2להלן( .העברת הזכויות לרציו טרם נרשמה בספר הנפט.
קיימים שותפים נוספים המחזיקים כל אחד בפחות מ 5%-מהזכויות בפרוייקט וביחד ב 9.15% -מהזכויות בפרוייקט )ראו סעיף  4.5.5להלן(.
ביום  11.6.2008הודיע הממונה על ענייני הנפט לשותפים ברשיון ,כי תוקף הרשיון ישמר גם במקרה וביצוע הקידוח ברשיון יגלוש לשנת ) 2009ראו סעיף )4.5.1ג( להלן(.
ביום  11.6.2008הודיע הממונה על ענייני הנפט לשותפים ברשיון ,כי תוקף הרשיון ישמר גם במקרה וביצוע הקידוח ברשיון יגלוש לשנת ) 2009ראו סעיף )4.5.1ג( להלן(.
הזכויות האמורות הינן זכויות השתתפות "במובלעת צוק תמרור" שהינה מובלעת בשטח הרשיון )ראו סעיף  4.5.2להלן(.
למעט הזכויות בקידוח "צוק תמרור  "3שהינן .22.386%
הזכויות האמורות הינן זכויות השתתפות "במובלעת חלמיש" שהינה מובלעת בשטח הרשיון )ראו סעיף  4.5.3להלן(.

א4-

השם

מספר
זיהוי

סוג
הזכות

שטח
בקמ"ר

נכס ימי /
יבשתי

חלקה של
השותפות

הזכות
בתוקף עד
6
ליום

מפעיל

מחזיקים נוספים

337

אביה

רשיון

כ400 -

ימי

50%

9.6.2010

אבנר

אבנר נפט וגז
בע"מ

338

קרן

רשיון

כ400 -

ימי

50%

9.6.2010

אבנר

אבנר נפט וגז
בע"מ

346

חוף

רשיון

כ400 -

ימי

19.5%

13.2.2011

ישראמקו; אבנר; ישראמקו אינק ;.חנ"ל ים המלח ,שותפות מוגבלת; נפטא חנ"ל – חברת
הנפט לישראל
חיפושים שותפות מוגבלת; חנ"ל – חברת הנפט לישראל.

358

רות A

רשיון

כ400 -

ימי

27.835%

29.2.2012

אבנר; נובל

נובל

359

רות B

רשיון

כ 400-

ימי

27.835%

29.2.2012

אבנר; נובל

נובל

360

רות C

רשיון

כ400 -

ימי

27.835%

29.2.2012

אבנר; נובל

נובל

361

רות D

רשיון

כ400 -

ימי

27.835%

29.2.2012

אבנר; נובל

נובל

362

רות E

רשיון

כ 400 -

ימי

27.835%

29.2.2012

אבנר; נובל

נובל

363

רות F

רשיון

כ 400 -

ימי

27.835%

29.2.2012

אבנר; נובל

נובל

364

אלון A

רשיון

כ 400 -

ימי

29.2.2012 26.4705%

אבנר; נובל

נובל

365

אלון B

רשיון

כ 400 -

ימי

29.2.2012 26.4705%

אבנר; נובל

נובל

366

אלון C

רשיון

כ 400 -

ימי

29.2.2012 26.4705%

אבנר; נובל

נובל

367

אלון D

רשיון

כ 400 -

ימי

29.2.2012 26.4705%

אבנר; נובל

נובל

368

אלון E

רשיון

כ 400 -

ימי

29.2.2012 26.4705%

אבנר; נובל

נובל

16
17

16

17

רשיונות "/358רות /359 ,"Aרות /359 ,"Bרות /359 ,"Cרות /359 ,"Dרות  "Eו/359 -רות ) "Fלהלן" :רשיונות רות"( ניתנו חלף היתר מוקדם "/197רות".
רשיונות "/358אלון /359 ,"Aאלון /359 ,"Bאלון /359 ,"Cאלון /359 ,"Dאלון  "Eו/359 -אלון ) "Fלהלן" :רשיונות אלון"( ניתנו חלף היתר מוקדם "/198אלון".

א5-

השם

מספר
זיהוי

סוג
הזכות

שטח
בקמ"ר

הזכות
בתוקף עד
6
ליום

נכס ימי /
יבשתי

חלקה של
השותפות

369

אלון F

רשיון

כ318 -

ימי

29.2.2012 26.4705%

349

רחל

18

מפעיל

מחזיקים נוספים

אבנר; נובל

נובל

רשיון

כ400 -

ימי

22.67%

14.12.2011

נובל;רציו; אבנר

נובל

350

עמית

רשיון

כ400 -

ימי

22.67%

14.12.2011

נובל;רציו; אבנר

נובל

351

חנה

רשיון

כ397 -

ימי

22.67%

14.12.2011

נובל;רציו; אבנר

נובל

352

דוד

רשיון

כ400 -

ימי

22.67%

14.12.2011

נובל;רציו; אבנר

נובל

353

ערן

רשיון

כ135 -

ימי

22.67%

14.12.2011

נובל;רציו; אבנר

נובל

18

רשיונות /349רחל/350 ,עמית/351 ,חנה/352 ,דוד ו/353 -ערן ניתנו חלף היתר מוקדם "/193רציו ים" .כמו כן ביום  28.12.2008העבירה רציו  10%מזכויותיה ברשיונות אלו ליתר השותפים ,מתוכם 2.67%
לשותפות )ראו סעיף  4.6.5להלן(.

א5-

1.4.4

להלן מפה של נכסי הנפט של השותפות המוגבלת:

א6-

.2

השקעות בהון השותפות ועסקאות בניירות ערך שלה:
במהלך השנתיים האחרונות לא בוצעו השקעות בהון השותפות המוגבלת.

.3

חלוקת רווחים
3.1

בהסכם השותפות המוגבלת נקבע כי כל הרווחים של השותפות המוגבלת ,הראויים לחלוקה ,על
ידי השותפות על פי דין ,כרווחים ,בניכוי סכומים )שלא הובאו בחשבון לצורך קביעת הרווחים(
הדרושים לשותפות לפי שיקול דעתו של השותף הכללי לצורך או בקשר עם התחייבויות קיימות
של השותפות המוגבלת ובכלל זה החזר הלוואות ולרבות סכומים הדרושים לדעת השותף הכללי
לעמידה בהוצאות בלתי צפויות מראש ושסכומם לא יעלה על  250,000דולר ארה"ב )להלן בסעיף
זה" :הרווחים"( יחולקו לשותפים ,בהתאם לזכויותיהם ,כאמור לעיל באופן הבא :אחת לשנה,
בסמוך לפני תום השנה יערוך השותף הכללי ,בהתייעצות עם רואי החשבון של השותפות ,הערכה
של ההכנסה השנתית החייבת לצרכי מס של השותפות .בהתבסס על הערכה זו יקבע השותף
הכללי את הסכום לחלוקה ראשונה ,בין היתר ,לצורך עמידה בהתחייבות השותפות על פי
ההסכם לגביית המס מיום  21.10.2004בין השותפות מצד אחד ובין פקיד השומה למפעלים
גדולים מצד שני )להלן" :הסכום לחלוקה ראשונה"( .הסכום לחלוקה ראשונה יפורסם על ידי
השותף הכללי לפני תום השנה ויחולק לאחר מכן לשותפים בהתאם לזכויותיהם כאמור לעיל.
יתרת הרווחים שיוותרו לחלוקה )אם בכלל( בגין אותה שנה ,תיקבע על ידי השותף הכללי
ותפורסם בסמוך לאחר פרסום הדו"חות הכספיים המבוקרים של השותפות בגין אותה שנה
)להלן" :יתרת החלוקה השניה"( .בהסכם השותפות המוגבלת הובהר כי היה ולאחר ביצוע
החלוקה השניה יתברר בעקבות שינוי בנסיבות כי ניתן לחלק סכומים נוספים בגין אותה שנה,
יהיה השותף הכללי רשאי לבצע חלוקות נוספות בגין אותה שנה )להלן" :חלוקות נוספות"(,
והשותף הכללי יהא חייב לעשות כן אם הסכומים הנוספים הניתנים לחלוקה יהיו בסך העולה
על  3מליון דולר ארה"ב.

3.2

חישוב הרווחים יעשה תמיד לשנה המסתיימת ביום  31בדצמבר .על אף האמור לעיל לא יחולקו
סכומים כלשהם אם קבלתם על ידי השותף המוגבל תחשב למשיכה של השקעתו או חלק ממנה
כמשמעות הדבר בסעיף )63ב( לפקודת השותפויות )נוסח חדש( התשל"ה .1975-בכל מקרה
שקיים ספק אם חלוקת סכומים כלשהם לשותף המוגבל תיחשב כמשיכת השקעתו או חלק
ממנה כאמור ,לא תיעשה החלוקה אלא בהסכמת המפקח.

3.3

במהלך שנת  2007חולקו רווחי השותפות לשנת  2006בסכום כולל של כ 112 -מליון ש"ח )הכולל
בתוכו גם העברה בסך של כ 500 -אלפי ש"ח לנאמן ,לצורך ביצוע פעולות ותשלומים להם
מחויבת השותפות על פי הסכם הנאמנות( .היינו  -לאחר התשלום לנאמן ,שולם סך של 0.203851
ש"ח לכל יחידת השתתפות שהונפקה על ידי השותף המוגבל והנאמן .ביום  16.4.2008ביצעה
השותפות חלוקה נוספת לשנת  2006בסך של  21.1מליון ש"ח ,היינו –  0.03858ש"ח לכל יחידת
השתתפות.

3.4

הסכום הכולל לחלוקה הראשונה לשנת  2007עמד על סך של  50מליון ,היינו  0.09141ש"ח לכל
יחידת השתתפות .החלוקה בוצעה ביום .3.7.2008
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3.5

ביום  9.11.2008התקיימה אסיפה של בעלי היחידות אשר בה הוחלט בין היתר ,לאשר שימוש
19

בכספי יתרת הרווחים לשנת  2007אשר טרם חולקו )כ 103 -מליון ש"ח ( לצורך ביצוע קידוח
"תמר  ,"1בהתאם לתכנית העבודה ולתקציב שאושרו ו/או יאושרו מעת לעת על פי הסכם
התפעול המשותף החל על הרשיונות )ראו סעיף )4.5.1ו( להלן( ,למעט סכום של  600אלפי ש"ח
שישמש לתשלום שכר המפקח ושכר הנאמן והוצאותיהם בהתאם להוראות הסכם הנאמנות.
3.6

הסכום הכולל לחלוקה הראשונה לשנת  2008עומד על סך של  35מליון ש"ח ,היינו  0.06399ש"ח
לכל יחידת השתתפות .נכון למועד הדוח טרם נקבע מועד לביצוע החלוקה.

19

נתון זה הוא לפי הדוחות הכספיים לשנת  ,2007אשר נערכו על לפי תקינה חשבונאית ישראלית.
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.4

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של השותפות המוגבלת
להלן נתונים מתוך הדוח הכספי של השותפות המוגבלת לגבי תחום הפעילות של השותפות המוגבלת
)באלפי דולר(:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2008

31.12.2007

הכנסות:
ממכירת גז

97,376

69,980

בניכוי תמלוגים

20,888

10,722

הכנסות נטו

76,488

59,258

הוצאות ועלויות:20
עלות הפקת הגז שנמכר

5,438

5,265

הוצאות פחת ,אזילה והפחתות

16,649

11,697

הוצאות חיפושי נפט וגז ,ייעוץ גיאולוגי
והוצאות ישירות אחרות

2,385

899

הוצאות דמי ניהול לשותף הכללי

480

480

הוצאות הנהלה וכלליות

266

204

25,218

18,545

רווח מפעולות רגילות

51,270

40,713

הוצאות מימון

)(7,089

)(7,478

הכנסות מימון

3,194

3,744

רווח נקי

47,375

36,979

רווח ליחידת השתתפות )בדולר(

0.087

0.068

מספר יחידות ההשתתפות המשוקלל
לצורך החישוב הנ"ל )באלפים(

546,967

546,967

סך הנכסים של השותפות המוגבלת ליום  31.12.2007ו 31.12.2008 -הינו  173,351אלפי דולר ו-
 191,803אלפי דולר בהתאמה.
לא חלו שינויים בפילוח תחומי הפעילות של השותפות המוגבלת בשלוש השנים האחרונות.

20

ברובן במסגרת עסקאות משותפות ,המנוהלות על ידי צד ג' – המפעיל.
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4.1

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
כאמור לעיל ,תחום הפעילות היחיד של השותפות המוגבלת הינו פעילות חיפוש והפקה של נפט
וגז טבעי בישראל .21על פי הוראות חוק הנפט התשי"ב) 1952-להלן" :חוק הנפט"( ,פעולות
חיפושי נפט וגז בישראל יכולות להתבצע באזורים גיאוגרפיים בהם ניתנה לגורם המחפש זכות
נפט וגז על פי חוק הנפט .בנוסף ,חוק משק הגז הטבעי ,מסדיר בעיקר את נושא הולכה ,חלוקה
ושיווק של גז טבעי בתחומי מדינת ישראל.
הכדאיות הכלכלית של הפקת גז טבעי ממאגרים שהתגלו ויתגלו על ידי השותפות המוגבלת
מותנית במידה רבה בביקושים לגז טבעי בשוק הישראלי ,וזאת כיוון שיכולת היצוא של גז טבעי
בתצורה דחוסה ובעיקר נוזלית מצריכה ,בין היתר ,רזרבות גז בהיקפים ניכרים והתקשרויות
בהסכמים ארוכי טווח ובכמויות משמעותיות למכירת הגז הטבעי ,אשר מצדיקים השקעות
גבוהות ביותר בהקמת תשתית מתאימה .מנגד ,מכירה של נפט ,ככל שימצא והיכן שימצא,
יכולה להיעשות לצרכנים שונים ברחבי העולם על פי מחיר הנפט העולמי באותה עת.
הגורמים החיצוניים העיקריים המשפיעים על תחום זה הינם:
4.1.1

תנודות במחירי הגז הטבעי והנפט – תוצאות פעילותה של השותפות תלויות בין היתר
במחירי הנפט בעולם ,הנתונים לתנודתיות רבה .השפעת תנודות במחירי הגז הטבעי
בישראל ,ממותנת במידה רבה נוכח הסכם השותפות משנת  2002לאספקת גז טבעי
לחברת חשמל ,הלקוח העיקרי שלה ,ולהסכם הגידור שנחתם בעקבותיו ,המקבע את
מחירי הגז על פי ההסכם .עם זאת ,תנודות במחירי הנפט בעולם ,והגז הטבעי בישראל
בפרט ,עשויות להשפיע על הכנסות השותפות ממכירת יתרת הגז במאגרי ים תטיס וכן
ממכירת הגז שהתגלה בקידוח "תמר  ."1תנודות במחירי הנפט עשויות להשפיע על
הכנסותיה של השותפות מקידוחים עתידיים ,ככל שיפיקו נפט .כמו כן ,תנודות
במחירי הנפט משפיעות על כדאיות הביצוע של חיפושים נוספים בארץ ובעולם )ראו
בהקשר זה סעיף  4.2.1להלן( .יצוין כי במקרה של עלייה משמעותית במחירי הנפט
חלה בדרך כלל גם עלייה בביקוש לספקי שירותים בתחום החיפושים וההפקה ,אשר
מביאה לעלייה ניכרת בעלויות הפעילויות בענף ולירידה בזמינות הקבלנים והציוד
הנדרש .22תנודות במחירי הדלקים משפיעות גם על קבלת ההחלטה אם פיתוחו של
מאגר כלשהו כלכלי ומשפיעות על החלטת השותפות אם להיכנס לפעילות פיתוח ואם
לאו .מאחר ורוב מכירות הגז הטבעי של השותפות מבוצעות על פי נוסחת מחיר
הכוללת מחיר תקרה ומאחר ומחירי הנפט ומוצריו גבוהים כיום ברוב ההסכמים
מתקרות המחיר הנ"ל ,ומאחר והשותפות ביצעה עסקת הגנה ביחס למכירות הגז על
פי חוזה חברת חשמל המקורי משנת  ,2002אזי אין לשינויים שחלו בשנת 2008
במחירי הנפט ומוצריו השפעה על מחיר המכירה בפועל של גז טבעי כנ"ל על ידי
השותפות .ביחס לאותו חלק מהמכירות של הגז הטבעי לחברת החשמל לפי התוספות
להסכם חברת חשמל )אספקה מזדמנת וראו סעיף )4.11.2טז( להלן( נקבע המחיר לפי
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ראו הערה  3לעיל.
לעליה שחלה בתקציב המתוכנן לקידוח "תמר  "1ראו סעיף  4.18להלן.
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נוסחה הכוללת מספר מרכיבים ,לרבות מחירי נפט ומוצריו ללא מחיר תיקרה ,ולפיכך
מחיר זה מושפע משינויים ומתנודות במחירי הנפט ומוצריו בעולם.
למעט בקשר לתוספות להסכם חברת חשמל בשלוש השנים האחרונות עד למועד
הדוח ,לתנודתיות במחירי הגז והנפט לא היתה השפעה מהותית על פעילות השותפות
אולם העלייה במחיר ספקי השירותים והירידה בזמינותם הביאו לעלייה בהוצאות
החיפושים ובעיכובים בביצוע עבודות קידוח.
4.1.2

רגולציה  -חיפושים והפקה של נפט וגז ,כפופים לרגולציה ענפה .החמרת הרגולציה
בכל הקשור לזכויות החיפוש וההפקה של השותפות ,התמלוגים ,המיסוי ,הקמת
תשתית הולכה ,חיבור לתחנות הצורכות נפט וגז ועוד ,עלולה להשפיע לרעה על עסקיה
הקיימים של השותפות ,וכן על כדאיות הביצוע של חיפושים נוספים.
למידע נוסף המתייחס לסביבה הכללית ותחום הפעילות ראו סעיף  4.2להלן.

4.2

תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
4.2.1

מידע כללי על תחום הפעילות
)א(

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
פעילות חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי היא פעילות מורכבת ודינאמית,
הכרוכה בעלויות משמעותיות ובחוסר ודאות גדולים ביותר לגבי עלויות
החיפושים ,לוחות הזמנים שלהם ,הימצאות נפט או גז טבעי והיכולת להפיקם
תוך שמירה על כדאיות כלכלית .כתוצאה מכך ,חרף ההשקעות הניכרות,
לעתים קרובות הקידוחים אינם משיגים תוצאות חיוביות ואינם מביאים
להכנסות כלשהן או מביאים לאובדן רוב ההשקעה או כולה .פעולות חיפושים
והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות בדרך כלל במסגרת של עסקאות משותפות
בין מספר שותפים החותמים על הסכם תפעול משותף )Agreement

Joint

 Operatingאו  ,(JOAעל פיו מתמנה אחד השותפים כמפעיל העסקה המשותפת
)לתיאור הסכם תפעול משותף ,ראו לדוגמא הסכם תפעול ים תטיס המתואר
בסעיף )4.4.9ג( להלן(.
תהליך החיפוש וההפקה של נפט וגז טבעי בשטח כלשהו ,עשוי לכלול בין היתר
את השלבים הבאים:
)(1

ניתוח ראשוני של נתונים גיאולוגיים וגיאופיזיים קיימים לבחירת
אזורים בהם יש פוטנציאל לחיפושי נפט וגז.

)(2

גיבוש רעיון ראשוני לקידוח ).(Lead

)(3

ביצוע סקרים סייסמיים ,המסייעים לאיתור מבנים גיאולוגיים העשויים
להכיל הידרוקרבונים )נפט ו/או גז( ועיבוד ופענוח של הנתונים.

)(4

בחינת המבנים הגאולוגיים והכנת פרוספקטים ראויים לאקספלורציה.

)(5

החלטה על ביצוע קידוח האקספלורציה ,וביצוע פעולות הכנה לקראת
קידוח.
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)(6

התקשרות עם קבלנים לביצוע הקידוח ולקבלת שירותים נלווים.

)(7

ביצוע קידוח האקספלורציה כולל ביצוע לוגים ובדיקות נוספות.

)(8

ביצוע מבחני הפקה )במקרים מסוימים(.

)(9

ניתוח סופי של תוצאות הקידוח ,ובמקרה של תגלית ,על בסיס הערכה
ראשונית של מאפייני המאגר ושל כמות רזרבות הנפט ו/או הגז הטבעי,
מבוצע ניתוח של נתונים כלכליים )כולל הערכת שוק( ונתונים פיסקליים
ומבוצעת הערכה ראשונית של מתכונת ועלות הפיתוח .יתכן ויבוצעו לפי
הצורך סקרים סייסמים נוספים ,קידוחי אימות ) (confirmationוקידוחי
הערכה ) ,(appraisal wellsוזאת לצורך גיבוש הערכה טובה יותר של
מאפייני המאגרים ושל כמות רזרבות הנפט ו/או הגז הטבעי.

) (10גיבוש תכנית פיתוח וכן הכנת תכנית כלכלית מפורטת לפרוייקט.
) (11ניתוח סופי של הנתונים וקבלת החלטה האם התגלית היא מסחרית.
) (12ביצוע עבודות הפיתוח וההפקה של התגלית המסחרית.
) (13הפקת התגלית המסחרית.
השלבים המפורטים לעיל אינם ממצים את כל השלבים של תהליך החיפוש
וההפקה בפרוייקט מסוים ,אשר בשל טיבו ומהותו עשוי לכלול רק חלק
מהשלבים הנ"ל ו/או שלבים נוספים ו/או שלבים בסדר אחר.23

23

כך לדוגמא במקרה של קידוח "תמר  "1הודיע המפעיל על מסחריות התגלית לפני ביצוע קידוח הערכה וגיבוש תכנית הפיתוח.
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4.2.2

ניתן להציג תהליך חיפושים ופיתוח תאורטי באופן סכמאטי כמובא להלן:
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יודגש כי ,הסכמה המוצגת לעיל ,הינה סכמה כללית המובאת לצורך המחשה רעיונית
בלבד .עוד יודגש ,כי יש וחלק מהשלבים המצוינים בסכמה לא יכללו בתהליך ו/או
יכללו בסדר אחר ,וכן יש גם כי יינקטו שלבים שלא פורטו בסכמה כלל.
יצויין כי מסחריותן של תגליות נפט ו/או גז מורכבת ותלויה בגורמים רבים ושונים.
בהקשר זה ,קיים הבדל מהותי בין תגלית בים המחייבת עלויות פיתוח גבוהות ביותר,
לבין תגלית ביבשה ,וכן בין תגליות נפט לתגליות גז אשר כלכליותן תלויה ביכולת
למכור את הגז לשוק יעד אטרקטיבי ,וזאת בשל העובדה כי הגז ,להבדיל מהנפט ,אינו
סחורה ) (Commodityהנמכר במחירים דומים בכל העולם .כמו כן ,יצוין כי
מסחריותה של תגלית נפט מושפעת מאוד ממחירי הנפט בעולם ,כך לדוגמא – תגלית,
אשר אינה מסחרית כאשר מחיר חבית נפט הינו  20דולר עשויה להפוך למסחרית
כאשר מחיר חבית הנפט עולה ל 80 -דולר .לאור הנ"ל ,מובן כי תגליות נפט ו/או גז,
אשר אינן מסחריות בתנאי שוק מסויימים יכולות להפוך ,בקרות שינויים מהותיים
בתנאי השוק ,לתגליות מסחריות ,וכן להיפך.
לעיתים במקביל לפעולות המתוארות לעיל ,ובמיוחד במקרה של תגלית מסחרית,
נמשכות פעולות האקספלורציה בשטחים סמוכים.
לעיתים לא נמצאים מבנים הראויים לקדיחה כך שאין כל כדאיות להכין פרוספקט
לקדיחה ,ולפיכך התהליך נעצר קודם לכך .כמו כן ,לעיתים תגלית נפט ו/או גז טבעי
מתבררת כתגלית שאינה מסחרית ועל-כן אינה ראויה לפיתוח ולהפקה .בנוסף ,פרקי
הזמן לביצוע כל אחד מהשלבים ,משתנים על פי אופי הפרוייקט וקשה להצביע על
פרוייקט חיפוש ,פיתוח והפקה בו מתבצעים כל השלבים האמורים באופן רציף בסדר
המתואר לעיל וללא שינויים ואירועים בלתי צפויים .תהליכי חיפוש והפקת נפט וגז
ביבשה ובים דומים ביסודם כאשר ההבדל העיקרי הוא בטכנולוגיה בלוחות הזמנים
ובעלויות הביצוע ,כאשר בים הן בדרך כלל יקרות באופן ניכר יותר מאשר ביבשה.
4.2.3

מדיניות דיווחים
השותפות בוחנת מעת לעת את מדיניות הדיווחים הראויה ,על מנת לתת דיווחים
מלאים ומהימנים לציבור מחד וזאת מבלי לפרסם מידע חלקי ,לא בדוק או מטעה,
מאידך.
לאור מורכבות התהליך לא ניתן לקבוע באופן מוחלט באלו שלבים יווצרו התנאים
המחייבים הגשת דיווחים מיידיים מטעם השותפות .נכון למועד הדוח מדיניות
השותפות הינה לפרסם דוחות מיידיים על הארועים מהסוגים המפורטים להלן וזאת
ככל שהינם מהותיים לשותפות:
)א(

החלטת השותפים בפרויקט על ביצוע קידוח אקספלורציה )להלן בסעיף זה:
"הקידוח"( לרבות התקציב המאושר של הקידוח.

)ב(

הודעה על תחילת ביצוע הקידוח.

)ג(

הודעה על סיום הקידוח ומבחני ההפקה שבוצעו בו ,במידה שבוצעו ותוצאותיו
)קידוח תגלית,קידוח יבש וכיו"ב(.
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)ד(

הודעה על הערכת רזרבות הנפט ו/או הגז הטבעי המוכחות ) (provedוכן רזרבות
ברמת הסתברות מסוג  ,Probableהעשויות להימצא בשדה הנפט ו/או הגז
הטבעי.

)ה(

הודעה על החלטת השותפים בפרויקט לאשר תכנית פיתוח.

יצויין כי הרשימה דלעיל איננה רשימה ממצה ו/או סגורה וייתכנו מקרים בהם יינתנו
דיווחים נוספים ו/או שונים ,או לא יינתנו כל הדיווחים הנ"ל ,הכל לפי המקרה.24
4.2.4

מגבלות ,חקיקה ותקינה
חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל ,מוסדרים בעיקר בחוק הנפט ,תשי"ב1952-
והתקנות שהותקנו מכוחו .החיפושים מבוצעים על פי היתרים ,רשיונות וחזקות
)כהגדרתם בחוק הנפט( ,המוענקים על-ידי הרשויות המוסמכות וכוללים בין היתר
תכניות עבודה ,לוחות זמנים ומגבלות שונות .כמו כן נקבע בחוק הנפט כי בעל חזקה
חייב בתשלום למדינה של תמלוג בשיעור של שמינית מכמות הנפט שהופקה משטח
החזקה ונוצלה ובכל מקרה לא פחות מתמלוג מינימלי שנקבע בחוק .הממונה על ענייני
הנפט במשרד התשתיות הלאומיות )להלן" :הממונה או הממונה על ענייני הנפט"(
רשאי ,בתנאים מסויימים ,לבטל זכות נפט אם בעל הזכות לא מילא אחר הוראות
החוק או תנאי זכות הנפט.
חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב 2002-והתקנות שהותקנו מכוחו ,קובעות הוראות
בעניין אחסון ,הולכה ,חלוקה ושיווק של גז טבעי בישראל ,ובכלל זה כי הקמתם
והפעלתם של מערכת הולכה ,רשת חלוקה ,מפעל גט"ן ומתקן אחסון של גז טבעי
טעונים קבלת רשיון משר התשתיות.
לפירוט כללי בדבר הרגולציה בישראל ראו סעיף  4.24להלן .מעבר לכך ,תנאיהם
העיקריים של הרשיונות מכוחם מתבצעת הפעילות מתוארים ביחס לכל נכס בסעיפים
 4.5 ,4.4.7ו 4.6 -להלן.

4.2.5

שינויים בהיקף הפעילות בתחום
לעניין נתונים על היקף הפעילות של השותפות ראו ביאור  8לדוחות הכספיים של
השותפות.

4.2.6

התפתחויות בשווקים או שינויים במאפייני לקוחות
נכון למועד הדוח ,לקוחות השותפות במכירת גז טבעי בישראל הם :חברת החשמל
לישראל )להלן" :חברת חשמל"( ,פז בית זיקוק אשדוד בע"מ )להלן" :פז זיקוק
אשדוד"( ,אי .פי .פי .דלק אשקלון בע"מ )להלן" :דלק אשקלון"( ,מפעלי נייר
אמריקאיים ישראלים בע"מ )להלן" :מפעלי נייר חדרה"( וחברת בת של קבוצת

24

כאמור לעיל ,השותפות בוחנת מעת לעת את מדיניות הדיווחים הראויה ,על מנת לתת דיווחים מלאים ומהימנים לציבור מחד
וזאת מבלי לפרסם מידע חלקי ,לא בדוק או מטעה .במסגרת בדיקה כאמור שנערכה לאחרונה ,נבחנו כללים חדשים של רשות
ניירות ערך האמריקאית )) (The Securities and Exchange Commissionלהלן ,("SEC" :בדבר שינויים במתכונת הדיווח של
תאגידים לחיפושי נפט ו/או גז .הכללים האמורים שפורסמו על ידי ה) SEC-ויכנסו לתוקף ביום  (1.1.2010כוללים ,בין היתר,
אפשרות לדווח גם על רזרבות מסוג  .Probableלאחר בחינת הכללים האמורים ,החליט דירקטוריון השותף הכללי לעדכן את
מדיניות הדיווחים באופן שבדוחות התקופתיים של השותפות החל מהדוח התקופתי הנוכחי ייכלל מידע עדכני גם בנוגע
לרזרבות נפט ו/או גז מסוג .Probable
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כימיקלים לישראל בע"מ )להלן" :קבוצת כי"ל"( .25לתיאור הסכמי השותפות עם
לקוחותיה העקריים בישראל ראו סעיף  4.11להלן.
4.2.7

שינויים טכנולוגיים מהותיים
בעשורים האחרונים ,חלו שינויים טכנולוגיים בתחום החיפושים וההפקה של נפט וגז
טבעי ,הן בתחום הבדיקות והן בשיטות הקידוח וההפקה .שינויים אלו שיפרו את
איכות הנתונים העומדים לרשות מחפשי הנפט והגז ומאפשרים זיהוי מתקדם יותר
של מאגרי נפט וגז פוטנציאליים אשר עשוי גם להקטין את הסיכונים בביצוע
הקידוחים .כמו כן ,שינויים אלו ייעלו את ביצוע עבודות הקידוח וההפקה ולאור
השיפורים הטכנולוגיים ,ניתן כיום לבצע פעילויות בתנאים קשים יותר מבעבר
ובעומקי מים גדולים מאוד .בהתאם לאמור ,יכולות חברות המחפשות נפט ,להשקיע
מאמצי חיפוש בשטחים בהם בעבר לא ניתן היה לבצע קידוחים ,או שניתן היה לבצעם
אולם בעלויות גבוהות מאוד ובסיכונים גבוהים יותר.

4.2.8

גורמי הצלחה קריטיים בתחום
גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הינם:
)א(

איתור וקבלת זכויות לחיפושים )רכישה או הצטרפות( בשטחים בהם קיים
פוטנציאל לתגלית מסחרית.

)ב(

יכולת גיוס משאבים כספיים ניכרים.

)ג(

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות )כגון סקרים סיסמיים תלת מימדיים ותהליכי
עיבוד מידע מתקדמים( וזאת לצורך איתור והכנת פרוספקטים לקדיחה וכן
לצורך גיבוש תכנית פיתוח בים.

4.2.9

)ד(

חבירה לגופים עתירי נסיון הפועלים בתחום לצורך ביצוע קידוחים ו/או
תוכניות פיתוח מורכבים ,הסתייעות בידע המקצועי שברשותם ,והשתתפותם
בעלות ההשקעות.

)ה(

הצלחת פעילות האקספלורציה והפיתוח.

שינויים במערך חומרי הגלם והספקים
בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במחירי המתכות שהן מרכיב משמעותי
בעלויות החיפושים והפיתוח .כמו כן ,בשל העלייה ,עד לאחרונה ,במחירי הנפט חלה
עלייה חדה בביקוש לספקי שירותים בתחום האנרגיה אשר הביאה לעלייה ניכרת
בעלויות הפעילויות בענף ובזמינות הקבלנים והציוד הנדרש )ראו סעיף  4.18להלן(.

4.2.10

מחסומי כניסה ויציאה
מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם הצורך בהיתרים ורשיונות לביצוע
חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי ,הוכחת איתנות פיננסית לצורך קבלתם וכן
ההשקעות הגדולות וברמת סיכון גבוהה יחסית ,הכרוכות בביצוע פעולות אלו .לא
קיימים חסמי יציאה משמעותיים מתחום הפעילות ,למעט הסכמי אספקת גז ארוכי

25

האספקה לקבוצת כי"ל צפויה להתחיל במחצית השניה של שנת .2009
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טווח בהם התקשרה השותפות )ראו סעיף  4.11להלן( ,וכן חובת פירוק מתקני ההפקה
לפני נטישת שטחי הזכיונות .כמו כן ,קיימים חסמי יציאה ביחס להוראות הבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,והסכם השותפות המוגבלת של השותפות המגבילים את
השותפות מביצוע פעולות שאינן חיפושי נפט וגז כמוגדר בהסכמים.
4.2.11

תחליפים למוצרי תחום הפעילות
גז טבעי ונפט משמשים כחומרי בעירה ונמכרים ללקוחות תעשייתיים ופרטיים .ישנם
תחליפים לגז טבעי ונפט כגון סולר ,מזוט ,פחם ,אנרגיה הידרואלקטרית ,אנרגיה
סולרית ,ביו-פיול וכדומה .לכל אחד מהחומרים האמורים יתרונות וחסרונות והוא
כפוף לתנודתיות מחירים .המעבר בשימוש מסוג אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר כרוך
בדרך כלל בהשקעות גדולות .יתרונותיו העיקריים של גז טבעי לעומת פחם ודלקים
נוזליים הם ניצולת גבוהה וזיהום נמוך באופן יחסי.

4.2.12

מבנה התחרות בתחום
בישראל פועלים מזה שנים מספר גופים בתחום מכירת הגז הטבעי .מכירת גז טבעי
מיועדת בראש ובראשונה לשווקים מקומיים ,ועל כן התחרות היא עם גופים הפועלים
באותם שווקים.
בנוסף לקבוצת ים תטיס ,מספקת כיום בישראל קבוצה אחת נוספת,

East

) Mediterranean Gas Companyלהלן ,("EMG" :גז טבעי לשוק הישראלי EMG .עוסקת
ביבוא גז ממצרים וחתמה על הסכם אספקת גז לחברת חשמל )לפי פרסומים התקשרה
 EMGעם לקוחות נוספים( .במהלך מאי  2008החלה  EMGבהזרמת גז טבעי למערכת
ההולכה לגז טבעי ובאספקתו לחברת החשמל.
בנוסף ,ככל הידוע קבוצת ) British Gasלהלן ("BG" :גילתה מאגרי גז טבעי ,מול חופי
עזה ,בהיקף דומה לתגליות הקיימות של ים תטיס )ואשר טרם פותחו(.
כמו כן ,לאור התגלית המסחרית בקידוח "תמר  ,"1ובהנחה שהתגלית תפותח ,בעלי
הזכויות בקידוח "תמר ) "1והשותפות בתוכם( עשויים להוות ספק משמעותי של גז
טבעי למשק הישראלי.
בנוסף ,נמצאים ספקי גז טבעי בתחרות עם דלקים אחרים ,לרבות פחם ,ורמת הצריכה
ומחיר הגז מושפעים ממחירי הדלקים הללו .כמו כן בעתיד עשוי להיות יבוא של LNG

למשק הישראלי )ראו סעיף )4.4.11א( להלן(.
4.3

פעילות השותפות
4.3.1

כפי שצויין לעיל ,השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה של
נפט וגז בישראל .במסגרת זו ,פועלת השותפות בהיתרים מוקדמים ,רשיונות וחזקות
בישראל .עיקר פעילותה של השותפות מתרכזת כיום בחזקת נועה )מאגר "נועה"(
וחזקת אשקלון )מאגר "מרי"( ,וכן ברשיון מתן )תגלית "תמר"( ורשיון מיכל )קידוח
"דלית"(.
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להלן טבלה מרכזת להשקעות העיקריות בסכום העולה על מליון דולר כל אחת,

4.3.2

המתוכננות בחיפושים ובפיתוח בפרוייקטים השונים של השותפות לתקופה מיום
 1.1.2009ועד ליום :2631.12.2010
הפעילות
העיקרית
המתוכננת

הנכס

רשיונות מתן ומיכל

מובלעת צוק תמרור

סיום ביצוע
קידוח "תמר ,"1
וביצוע
הקידוחים
"דלית "1ו-
"תמר "2

28

רשיונות רות;
רשיונות אלון

רשיונות רחל ,עמית,
חנה ,דוד וערן

רשיון מד אשדוד 2

29

רשיון חוף
רשיון אוהד
רשיונות אביה וקרן
חזקת אשקלון

26

27
28
29
30

קידוח "צוק
תמרור "4
פענוח הסקר
הסייסמי 2D
שבוצע ותכנון
סקר סייסמי
3D

יתרת עלות
משוערת החל
מ 1.1.2009 -עד
27
31.12.2010
כ 190 -מליון
דולר

חלק
השותפות
בעלות
המשוערת
כ 30 -מליון
דולר

מועד התחלה
משוער

מועד סיום
משוער

קידוח "תמר "1
החל ברבעון
הרביעי של
" ;2008קידוח
דלית  "1החל
במרץ 2009
וקידוח "תמר "2
צפוי להתחיל
ברבעון השני
של 2009
רבעון שלישי
2009
פענוח הסקר
הסייסמי 2D
נמצא בביצוע.
מתוכן סקר
סייסמי 3D
ברבעון השלישי
של 2009
פענוח הסקר
הסייסמי 2D
נמצא בביצוע.
מתוכן סקר
סייסמי 3D
ברבעון השלישי
של 2009
טרם נקבע

קידוח "תמר "1
הסתיים; קידוח
"דלית  "1צפוי
להסתיים
ברבעון השני של
 ;2009קידוח
"תמר  "2צפוי
להסתיים
ברבעון השלישי
של 2009
רבעון רביעי
2009
הסקר הסייסמי
 3Dצפוי
להסתיים
ברבעון הרביעי
של שנת 2009

טרם נקבע
טרם נקבע

כ 5 -מליון דולר

כ 1.5 -מליון
דולר
כ 2 -מליון
דולר

פענוח הסקר
הסייסמי 2D
שבוצע ותכנון
סקר סייסמי
3D

כ 9 -מליון דולר

כ 2 -מליון
דולר

ביצוע קידוח
"ים "3
ביצוע סקר
סייסמי משלים
וקידוח אלכסוני
ביצוע קידוח
הכנת פרוספקט
וביצוע קידוח
התקנה של
מערכת דחיסה

טרם נקבע

טרם נקבע

כ 5 -מליון דולר

כ 1 -מליון
דולר

טרם נקבע

טרם נקבע
טרם נקבע

טרם נקבע
טרם נקבע

טרם נקבע
טרם נקבע

טרם נקבע
טרם נקבע

כ 63 -מליון
30
דולר

כ 16 -מליון
דולר

2010

טרם נקבע

כ 9 -מליון דולר

הסקר הסייסמי
 3Dצפוי
להסתיים ברבון
הרביעי של שנת
2009

יובהר כי התיאור להלן הינו תיאור כללי בלבד של הפעילות ,העלות ולוח הזמנים .לפרטים נוספים יש לקרוא את סעיפי פעילות
השותפות בהמשך פרק זה .כמו כן ,לעניין השקעות המתוכננות בפרוייקט קפריסין ראו סעיף  4.7להלן.
עלות כוללת לכל השותפים בפרויקט.
ראו עניין רשות הטבע והגנים סעיף )4.5.2ב( להלן.
לעניין רשיון מד אשדוד  2ראו סעיף  4.5.5להלן.
סכום זה הינו הערכה ולא תקציב שאושר .נכון למועד הדוח אושר תקציב חלקי של כ 30 -מליון דולר )ראו סעיף  4.4.5להלן(.
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אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכת השותפות כאמור לעיל בדבר ביצוע
הפעולות לרבות עלויות ,לוחות זמנים וכדומה במסגרת הפרוייקטים השונים הינה
מידע צופה פני עתיד .המידע האמור מבוסס על הערכות השותפות בהתבסס על מגוון
גורמים וביניהם הערכות שקיבלה השותפות מהמפעילים בפרוייקטים השונים ,על
נתונים משוערים של זמינות ציוד קידוח ,עלויות ולוחות זמנים וכן על הנחות
גיאולוגיות ומקצועיות שלא הוכחו .ההערכה עשויה שלא להתממש במידה וישתנו
הערכות המפעילים בפרוייקטים השונים ,ישתנו התוכניות עקב תוצאות סקרים
וקידוחים ו/או במידה ויחולו שינויים בתכניות שנקבעו ו/או במידה וייחתם או לא
ייחתם הסכם סופי עם קבלן קידוחים ו/או ממכלול של גורמים בלתי צפויים
הקשורים בחיפושים והפקה של נפט וגז טבעי שעיקריהם מתוארים בסעיף  4.31להלן
הדן בגורמי סיכון.
4.3.3

להלן טבלה המרכזת את ההשקעות העיקריות לתקופה מיום  1.1.2007ועד ליום
 31.12.2008בחיפושים ובפיתוח בנכסים השונים בהם השקיעה השותפות סכום העולה
על מליון דולר בשנה:
הנכס

פרוייקט ים
תטיס )חזקת
נעה; חזקת
אשקלון( ומתקן
הקבלה
רשיונות מתן
ומיכל

4.3.4

פעולות עיקריות שבוצעו

המשך פיתוח שלב א' של
הפרוייקט; קידוח פיתוח
נוסף בשדה מרי )קידוח
"מרי ("7B-והקמת מתקן
הקבלה הקבוע באשדוד
ביצוע קידוח "תמר "1
ורכישת ציוד וחומרים
לביצוע קידוח "דלית "1

חזקה " 9/Iמד
אשדוד"
רשיון "/313אשקלון
עמוק"

32
33

כ 63 -מליון
דולר

כ 75 -מליון
דולר

כ 12 -מליון
דולר

2006-2008

2008-2009

להלן טבלה המרכזת את נכסי הנפט שהוחזרו ,הועברו או פקעו בשנים :322007-2008
שם הנכס

31

עלות כוללת
בפועל
לתקופה
31
2007-2008

חלק
השותפות
בעלות
לתקופה
2007-2008
כ 16 -מליון
דולר

מועד ביצוע

מועד פקיעת
הזכות
25.10.2007

30.4.2008

עלות כוללת לכל השותפים בפרויקט.
לפירוט נוסף ראו סעיף  4.8להלן .לעניין רשיון שמשון ראו סעיף  4.5.4להלן.
ראו סעיף  4.5.5להלן.

סיבת הפקיעה
השותפים לא הפיקו נפט ו/או גז משטח
החזקה .הפעילות בשטחים שהיו מכוסים
בחזקת מד אשדוד נכללים כיום ברשיון מד
אשדוד .332
לא גובשו פרוספקטים ראויים לקידוח.
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4.4

פרויקט ים תטיס
4.4.1

עיקר פעילותה של השותפות המוגבלת בתחום הפקת הגז הטבעי מתבצעת במסגרת
נכסי נפט ימיים המוכרים בשם "פרויקט ים תטיס" .נכון למועד הדוח ,כולל פרויקט
ים תטיס בעיקר את חזקות " I/10אשקלון" ו" I/7 -נועה" )ראו מפה בסעיף 1.4.4

לעיל( .בעבר נכללו בפרויקט ים תטיס היתרים ורשיונות נוספים אשר בהם בוצעו
פעולות חיפוש אולם ,פעולות אלו לא הניבו תגליות )ראו סעיף  4.3.4לעיל(.
4.4.2

הפעילות בשטחי החזקות בפרויקט ים תטיס נעשית במסגרת עסקה משותפת ,בה
מחזיקה השותפות  25.5%מהזכויות ,המנוהלת בהתאם להסכם תפעול משותף מיום
) 24.2.1999ראו סעיף )4.4.9ג( להלן( אשר יתר השותפים לו הינם נובל ),(47.059%
אבנר ) (23.00%ודלק השקעות ונכסים בע"מ )להלן" :דלק השקעות"( ) .(4.441%כמו
כן ,פועלת השותפות עם נובל ואבנר במספר רשיונות נוספים ראה סעיף  4.5.1להלן.

4.4.3

הסכם רכישת זכויות מ("RBMed ") .RB Mediterranean Ltd -
בהסכם מתאריך ) 1.9.2000להלן" :הסכם  ("RBרכשה דלק השקעות מ RBMed-את
כל זכויותיה של ) RBMedשהם  15%מתוך  (100%בנכסי הנפט של קבוצת ים תטיס
כפי שהיו באותה עת )להלן ביחד" :נכסי  ("RBMedבתמורה לסכום כולל של 114
מיליון דולר .בנוסף התחייבה דלק השקעות לשלם ל RBMed-תמלוג על בשיעור של
 0.7%מכל נפט ,גז והידרוקרבונים אחרים אשר יופקו מ"תגליות חדשות" כהגדרתן
באותו הסכם )מחושב על בסיס כלל התפוקה ולא רק מחלקה של דלק(.
"תגליות חדשות" הוגדרו בהסכם  RBככל הידרוקרבונים המופקים משטחי נכסי
 RBMedככל שהם ) (iמופקים מעומקים שהם מתחת לMessinian Salt Formation-

שבתחומי השטח של כ 250 -קמ"ר הכולל את שדות הגז נועה ו -מרי  Bוהמתואר במפה
שצורפה להסכם  ;RBאו שהם ) (iiמופקים מכל עומקים שהם משטחי נכסי RBMed

שהם מחוץ לשטח שהוגדר בהסכם .תמלוג העל יחול על כל היתר ,רשיון או חזקה
חדשים שיוענקו או ירכשו על ידי דלק השקעות )יורשיה ומקבלי ההעברה ממנה( בתוך
שלוש שנים לאחר פקיעת תוקפם של היתר ,רשיון או חזקה הנכללים בנכסי ,RBMed
ככל שההיתר ,הרשיון או החזקה החדשים מכסים את שטחי נכסי  .RBMedנכון
למועד הדוח אין תגליות חדשות בשטחים אלו.
בסמוך לאחר רכישת הזכויות הציעה דלק השקעות לשותפים בפרויקט ים תטיס
ובכלל זה לשותפות המוגבלת להשתתף ,כדי חלקה היחסי ,ברכישת הזכויות הנ"ל מ-
 RBMedבאותם תנאים .בנובמבר  2000רכשה השותפות המוגבלת מדלק השקעות
 1.89%מהזכויות שרכשה דלק השקעות מ RBMed-על-פי הסכם  ,RBבאותם תנאים.
4.4.4

בידי השותפים בפרויקט ים תטיס שני מאגרי גז מוכחים .מאגר הגז נועה אשר התגלה
בחודש יוני  1999ומאגר הגז מרי אשר התגלה בחודש פברואר  .2000לאור הממצאים
בדבר המאגרים ,החלו השותפים בפרויקט ים תטיס במהלך שנת  2001בפיתוח
המאגרים ובהקמת תשתית הפקה וצנרת להולכת הגז לחוף.
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הקמת שלב א' של מערכת ההפקה ,אשר כלל ,בין היתר ,ייצור של פלטפורמת ההפקה
והתקנתה מעל מאגר מרי) B-קידוח "מרי  ,("3Bקדיחת קידוחי ההפקה "מרי ,5 ,4B
ו ,"6 -השלמה תת ימית של קידוח "מרי  "2Bוחיבורו לפלטפורמה ,וכן הנחת צנרת
הולכה באורך של כ 42 -ק"מ מפלטפורמת ההפקה עד למתקן הקבלה הזמני באשדוד
הסתיים בסוף שנת  .2003עוד כלל שלב א' ,ביצוע קידוח הפקה "מרי  "7Bוהקמה של
מתקן קבלה קבוע בחוף אשדוד )להלן" :מתקן הקבלה הקבוע"( ,אשר בנייתו
הסתיימה ברבעון הראשון של  .2008בתחילת חודש אוגוסט  2008נחתם הסכם
התחברות בין קבוצת ים תטיס לבין חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן:
"נתג"ז"( .החתימה על ההסכם מאפשרת את הפעלתו של מתקן הקבלה הקבוע לגז
טבעי ,באופן שהגז הטבעי המופק ממאגרי השותפות מגיע תחילה למתקן הקבלה
הקבוע ומועבר דרכו למערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי .הפעלתו המלאה של
מתקן הקבלה הקבוע )שהחלה באוקטובר  (2008מאפשרת לספק את הביקושים
ההולכים וגדלים לגז טבעי.
4.4.5

קידוח "מרי "7B-שנקדח במהלך הרבעון האחרון של שנת  2006וברבעון הראשון של
שנת  2007נועד להגביר את כושר הפקת הגז משדה מרי .עלות הקידוח הכוללת
לפרוייקט ים תטיס )בגין  100%מהזכויות( הסתכמה בכ 39 -מליון דולר .הוצאות
הקמת שלב א' של מערכת ההפקה )עבור  100%מהזכויות( הסתכמו בסך כולל של כ-
 400מליון דולר )לעניין ההוצאות הכלולות בפרוייקט זה בתקופה -1.1.2007
 ,31.12.2008ראו סעיף  4.3.3לעיל( .שלב ב' של מערכת ההפקה ,אשר טרם החל ביצועו
בפועל ,צפוי לכלול השלמה תת ימית ) (sub-sea completionשל שדה "נועה" וחיבורו
לפלטפורמת ההפקה ,אשר עלותם הכוללת לפרויקט ים תטיס )בגין  100%מהזכויות(
עשויה להסתכם בכ 200 -מליון דולר )בהנחה שלא תהיה השתתפות בעלויות מצד
גורמים נוספים( .השותפים בפרויקט ים תטיס בוחנים אפשרות לשיתוף פעולה עם
קבוצת  ,BGבין היתר ,בקשר עם פיתוח משותף של שדה "נועה" ושל שדה הגז הטבעי
הסמוך לו המצוי בים מול חופי רצועת עזה ואשר  BGהינה המפעילה שלו ,וכן בקשר
עם הזרמת הגז הטבעי משדות אלו דרך מערכת ההפקה וההולכה של פרויקט ים
תטיס .שלב זה עשוי גם לכלול בחינת האפשרות לחיבור שדה "אור" ,34למערכת
ההפקה שתחבר את שדה נועה לפלטפורמת ההפקה ,וזאת במידה ובעלי שדה "אור"
יגיעו למסקנה כי ישנה הצדקה כלכלית לפיתוחו .כמו-כן ,יצוין כי הוחלט לקדם
התקנה של מתקני דחיסה על גבי פלטפורמת ההפקה בפרויקט ,אשר יופעלו בשנת
 ,2010עם הירידה ברמת הלחצים במאגר מרי ,וזאת לאור הקצב החזוי של הפקת הגז
הטבעי מהמאגר ,ועל מנת לתת מענה לביקושים לגז טבעי .המפעילה פועלת כיום
להשלמת התכנון של מתקני הדחיסה ולהכנת תקציב סופי .עד כה אושר תקציב חלקי
של כ 30 -מליון דולר ולפי הערכות המפעילה התקציב הסופי עשוי להסתכם בכ80 -
מליון דולר.

34

שדה אור נמצא בשטח חזקת " I/8מד יבנה" המוחזקת על ידי צדדים שלישיים והמצויה בין חזקת " I/7נועה" לחזקת I/10
"אשקלון" .יצוין כי לשותפות זכאות לקבלת תמלוגים בשדה "אור" )ראו סעיף  4.25.2להלן(.
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אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכת השותפות כאמור לעיל לעניין עלויות
ולוחות זמנים ,הינה מידע צופה פני עתיד ,המבוסס על הערכות ראשונות של השותף
הכללי לגבי עלויות מרכיבי הפרויקט המתבססת על הערכות שקיבל השותף הכללי
מהמפעילה .לוחות הזמנים והעלויות בפועל עשויים להיות שונים מההערכות לעיל
והם מותנים ,בין היתר ,בהשלמת התכנון המפורט של מרכיבי הפרויקט אשר טרם
בוצעו ,בקבלת הצעות מקבלנים ,בשינויים בשוק הספקים וחומר הגלם בעולם כגון
מתכות ,ובביצוע ,אם בכלל ,של פיתוח משותף עם  BGכאמור לעיל וכיו"ב.
4.4.6

כמתואר בסעיף  4.11להלן ,החל מתחילת שנת  2004מספקים השותפים בפרויקט ים
תטיס גז טבעי לחברת החשמל בהתאם להסכם לאספקת גז מיום 25.6.2002
והתיקונים לו .כמו כן ,החל מחודש נובמבר  2005השותפים בפרויקט ים תטיס
מספקים גז לפז זיקוק אשדוד והחל מאוגוסט  2007מסופק גז טבעי לדלק אשקלון
ולמפעלי נייר חדרה .על פי ההסכם שנחתם עם קבוצת כי"ל ,צפויה להתחיל אספקת גז
טבעי לקבוצת כי"ל במחצית השניה של שנת ) 2009ראו לעניין זה סעיף  4.11.6להלן(.

4.4.7

להלן תאור התנאים העיקריים שנקבעו לחזקות בפרויקט ים תטיס:
)א(

תנאי חזקת נועה:
בשטר חזקה " I/7נועה" )"חזקת נועה"( ,אשר התקבלה ביום  ,10.2.2000נקבעו,
בין היתר ,התנאים המיוחדים כדלקמן:
)(1

לפתח את התגלית ולהפיק גז בשקידה ראויה.

)(2

בתום  6השנים הראשונות לקיום החזקה וכל שלוש שנים לאחר מכן,
יגיש בעל החזקה לאישור הממונה על ענייני הנפט תכנית עבודה
מעודכנת.

)(3

בתנאי חזקת נועה נקבעו הוראות נוספות לגבי הפרות ,ביטוח מפני נזקים
לסביבה ,תכנית נטישה ,כפיפות לאמנות בינלאומיות וחוקי המדינה,
תיאום עם מערכת הביטחון והוראות לגבי מתן הודעה על זהות המפעיל.

)ב(

תנאי חזקת אשקלון:
בשטר חזקה " I/10אשקלון" )"חזקת אשקלון"( אשר התקבלה ביום ,11.6.2002
נקבעו ,בין היתר ,התנאים המיוחדים כדלקמן:
)(1

שטר החזקה ניתן לשם הפקת גז טבעי בלבד ,לא יעשו שימושים אחרים
בשטח החזקה ,בקרקע הים ובתת הקרקע התחום בשטח החזקה.

)(2

הובלת הגז הטבעי מהפלטפורמה/מהמאגר תעשה בהתאם להוראות חוק
משק הגז הטבעי.

)(3

בתנאי חזקת אשקלון נקבעו עוד הוראות לגבי הפקת דוחות התנהגות
המאגר בסוף כל שנת הפקה ,הפרות ,ביטוח מפני נזקים לסביבה ,תכנית
נטישה ,כפיפות לאמנות בינלאומיות וחוקי המדינה ,תיאום עם מערכת
הביטחון והוראות לגבי מתן הודעה על זהות המפעיל.
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ביום  14.1.2007ניתן אישור שר התשתיות הלאומיות המבטל את הגבלת
העומק שנקבעה בתנאי החזקה המקוריים.
4.4.8

היתרים ורשיונות למערכות הפקה והולכה
במסגרת פיתוח תגליות הגז של השותפים בפרויקט ים תטיס ,קיבלו השותפים
בפרויקט ים תטיס היתרים ורשיונות מכוח חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי הדרושים
לצורך הקמת והפעלת מערכת ההפקה ומערכת ההולכה מפלטפורמת ההפקה לחוף
שעיקרם:
)א(

רשיון מיום ) 29.4.2002כפי שתוקן ביום  ,35(26.11.2002להקמה והפעלה של
מערכת הולכה לפי סעיף  10לחוק משק הגז הטבעי ,המתייחס לצינור ההולכה
מפלטפורמת ההפקה ועד לתחנת קבלה בסמוך לתחנת הכוח אשכול באשדוד.
הרשיון הנ"ל כלל תנאים שונים ,ביניהם ,הוראות בדבר הפרות בגינן יבוטל
הרשיון ,הוראות בדבר חיבור ספקים נוספים ,דמי התחברות ודמי הולכה,
ביטוחים ,אחריות ושיפוי ,ערבויות ,פיקוח על הקמת הצינור והוראות בדבר
העברת שליטה ואמצעי שליטה בבעל הרשיון.

)ב(

רשיון מיום  25.2.2002להקמה והתקנה של פלטפורמת הפקה של גז טבעי.
הרשיון הנ"ל כלל תנאים שונים ,ביניהם ,בין היתר ,הוראות לגבי נהלים ותקנים
החלים על הקמת פלטפורמות ,הוראות לגבי הגשת תכניות לממונה ,תאום עם
שלטונות הבטחון ,תאום עם אגף הספנות ,פטור מאחריות המדינה כלפי צד ג',
חובת שיפוי של השותפים לטובת המדינה כלפי מעשה או מחדל של השותפים
בקשר לפעילות על פי רשיון הפלטפורמה והוראות לענין ביטוחים.

)ג(

4.4.9

אישור מיום  15.7.2003להפעלת פלטפורמת הפקה של גז טבעי .האישור ניתן כל
עוד חזקת אשקלון או חזקת נועה בתוקף .במסגרת האישור הנ"ל נכללו
הוראות ,בין היתר ,לענין האמנות והתקנים החלים על הפעלת הפלטפורמה
)תקנים אמריקאיים( ,תוכניות חירום לפינוי הפלטפורמה במקרה חירום,
אימוץ תקני בטיחות ,הוראות בדבר שמירה על איכות הסביבה ,הוראות בדבר
פירוק פלטפורמת ההפקה בתום תקופת האישור ,36מתן שירותי טיפול לספקים
אחרים ,דיווחים ומסירת מידע ,חובת תאום עם שלטונות הבטחון ואגף
הספנות ,וכן הוראות נוספות בדבר פטור מאחריות המדינה ,שיפוי וחובת
ביטוח.

הסכם התפעול המשותף
)א(

פעילות החיפושים וההפקה במסגרת החזקות בפרויקט ים תטיס נעשית
במסגרת הסכם תפעול משותף ) Joint Operating Agreementאו  (JOAמיום
 24.2.1999אשר הצדדים לו הינם השותפות המוגבלת ויתר השותפים בפרויקט

35
36

הרשיון ניתן לחברת ים תטיס בע"מ ,אשר הינה חברה בבעלות מלאה של השותפים בפרוייקט ים תטיס.
לענין זה ראו גם ביאור 11ח לדוחות הכספיים.
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ים תטיס כמפורט להלן .נכון למועד הדוח ,האחזקות בחזקות נועה ואשקלון
שבפרויקט ים תטיס הינן כדלקמן:

)ב(

נובל -

47.059%

השותפות המוגבלת -

25.500%

אבנר -

23.000%

דלק השקעות ונכסים בע"מ-

4.441%

על פי הסכם התפעול המשותף מונתה נובל כמפעילה ) (Operatorשל פרויקט ים
תטיס .נובל הינה חברת בת של  Noble Energy Incאשר הינה חברת נפט
אמריקאית הפעילה בתחום חיפוש והפקה של נפט וגז טבעיNoble Energy .
 Incהינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה של ניו-יורק )(NYSE
תחת הסימול "."NBL

)ג(

להלן תאור תמציתי של עיקר הוראות הסכם התפעול המשותף:
)(1

מטרת ההסכם היא לקבוע זכויות וחובות הצדדים בקשר לפעולות
בתחומי רשיונות ים תטיס כהגדרתם בהסכם )להלן בס"ק זה" :שטח
ההסכם"( ,לרבות ,פעולות חיפושים ,הערכה ,פיתוח והפקה של רזרבות
של הידרוקרבונים בשטח ההסכם.

)(2

בהסכם נקבע כי נובל תהיה המפעילה על פי הסכם התפעול המשותף
והאחראית באופן בלעדי לניהול הפעולות המשותפות )להלן בסעיף )ג(
זה" :המפעיל"( .בניהול הפעולות המשותפות יהיה המפעיל ,חייב ,בין
השאר ,לבצע את הפעולות המשותפות בהתאם לתנאי הרשיונות הימיים
והכללים החלים עליהם ,ה JOA -והוראות ועדת התפעול; לנהל את כל
הפעולות המשותפות בשקידה ובאופן בטוח ויעיל בהתאם לgood and -
 prudent oil field practices and conservation practicesהמקובלים
בתעשיית הנפט הבינלאומית בנסיבות דומות .כן נדרש המפעיל להשיג
ולקיים את הביטוחים המפורטים בהסכם התפעול המשותף בהתאם
להוראות הכלולות בו .בהסכם נקבע עוד כי המפעיל חייב ,לאחר קבלת
הודעה מוקדמת סבירה ,להרשות לנציגי כל צד בכל זמן סביר ועל
חשבונם ואחריותם גישה לפעולות המשותפות כולל הזכות להשקיף על
הפעולות המשותפות ,לבחון כל רכוש משותף ולנהל ביקורת פיננסית
בהתאם להוראות כללי ההתחשבנות.

)(3

המפעיל יקבע את מספר העובדים ,יבחר אותם ויקבע את שעות עבודתם
ואת התמורה שתשולם להם בקשר לפעולות המשותפות .הוא יעסיק אך
ורק אותם עובדים ,סוכנים וקבלנים הדרושים באופן סביר לביצוע
הפעולות המשותפות.
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)(4

המפעיל )ולעניין זה  -כולל הדירקטורים ונושאי המשרה בו ,חברות
הקשורות בו והדירקטורים ונושאי המשרה בהן ,להלן ביחד בס"ק זה :
"הגופים המשופים"( לא יישא )למעט כצד בגבולות שיעור השתתפותו
ברשיונות הימיים( בכל נזק ,הפסד ,עלות ,הוצאה או חבות הנובעים
מביצוע )או אי ביצוע( של תפקידיו והפונקציות שלו כמפעיל ,והגופים
המשופים משוחררים בזה מחבות לצדדים שאינם המפעיל לכל נזקים,
הפסדים ,עלויות ,הוצאות וחבויות שהם תוצאה או נובעים מביצוע )או
אי ביצוע( כאמור ,אף אם נגרמו ,באופן מלא או חלקי ,ע"י פגם קודם,
רשלנות )בלעדית ,משותפת או מקבילה ,רשלנות רבתי ,אחריות מוחלטת
או כל אשמה חוקית אחרת של המפעיל או של כל גוף משופה כאמור(.

)(5

המפעיל זכאי להחזר כל ההוצאות הישירות שיוציא בקשר למילוי
תפקידו כמפעיל וכן להחזר הוצאותיו הבלתי ישירות הנגזרות משיעור
ההוצאות של העיסקה המשותפת כמפורט להלן:
הוצאות )בחישוב שנתי(
עד  4מליון דולר -
מ 4 -ועד  7מליון דולר -
מ 7 -ועד  12מליון דולר -
מעל  12מליון דולר -

שיעור התשלום למפעיל
)כאחוז מההוצאה הישירה(
4%
3%
2%
1%

בקשר להוצאות הקשורות בפעולות הפיתוח וההפקה של פרויקט ים
תטיס סוכם בין הצדדים כי לגבי הוצאות פיתוח והפקה שיחולו מיום 1
בינואר  2004ישולם למפעיל בגין הוצאותיו הבלתי ישירות סכום השווה
ל 1%-עד להיקף הוצאות של  20מליון דולר ומעבר לסכום זה ישולם לו
 0.85%מההוצאות )ראו גם ביאור 11ו לדוחות הכספיים(.
)(6

פרט לאמור אחרת בסעיף זה ,הצדדים להסכם בהתאם לשיעורי
השתתפותם ברשיונות ים תטיס ,ישפו את המפעיל ואת הגופים
המשופים על כל הנזקים ,הפסדים ,עלויות ,הוצאות )כולל הוצאות
משפטיות ושכ"ט עו"ד סבירים( וחבויות ,הנובעים מתביעות ,דרישות או
עילות תביעה שהוגשו ע"י כל אדם או גוף משפטי ושהם תוצאה או
נובעים מפעולות משותפות ,אף אם נגרמו באופן מלא או חלקי ,ע"י פגם
קודם ורשלנות )בלעדית משותפת או מקבילה ,רשלנות רבתי ,אחריות
מוחלטת או כל אשמה חוקית אחרת של המפעיל או של כל גוף משופה
כאמור(.

)(7

שום דבר האמור בהסכם לא משחרר את המפעיל מחלקו בהתאם
לשיעור השתתפותו ,בכל נזק ,הפסד ,עלות ,הוצאה או חבות הנובעים או
שהם תוצאה של פעולות משותפות .על אף האמור לעיל ,אם נושאי
משרה פיקוחית בכירה של המפעיל או של חברות הקשורות בו
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מעורבים ברשלנות רבתי אשר במקורב ) (proximatelyגורמת לצדדים
נזק ,הפסד ,עלות ,הוצאה או חבות לתביעות ,דרישות ,או עילות תביעה
כאמור לעיל ,אזי ,בנוסף לחבותו כצד בהתאם לשיעור השתתפותו ,יישא
המפעיל אך ורק בסך  1,000,000דולר הראשונים של אותם נזקים,
הפסדים ,עלויות ,הוצאות וחבויות.
)(8

על פי הסכם התפעול המשותף מונתה אבנר נפט וגז בע"מ כמפעיל
הישראלי למילוי מטלות ,פונקציות ותפקידים ושירותים בישראל
לתועלת הפעולות המשותפות ,וזאת בכפוף ובתאום עם נובל .תפקידי
אבנר נפט וגז כוללים ,בין היתר ,תיאום עם הרשויות הממשלתיות,
שירותי הנהלת חשבונות לתשלום חשבונות מקומיים ,קידום הפרויקט בכל
הנוגע לתשתית ההולכה ) ,(Downstreamובאופן כללי למלא אותם
תפקידים ולספק אותם שירותים אשר מבוצעים ומסופקים כרגיל על ידי
נציג מקומי ,וכל שירותים סבירים אחרים שתבקש נובל או וועדת
התפעול של העסקה המשותפות .בתמורה לשירותיה זכאית אבנר נפט וגז
בע"מ לדמי מפעיל בסך  20,000דולר )בתוספת מע"מ( לחודש.

)(9

ועדת תפעול :במסגרת ההסכם הקימו הצדדים ועדת תפעול אשר
בסמכותה ותפקידה לאשר ולפקח על הפעולות המשותפות הדרושות או
נחוצות למילוי תנאי הרשיונות שהסכם התפעול המשותף חל עליהם.
ועדת התפעול מורכבת מנציגי הצדדים כאשר לכל נציג זכות הצבעה
בשיעור הזכויות של הצד אותו הוא מייצג .אלא אם נקבע אחרת בהסכם
התפעול המשותף ,כל ההחלטות ,אישורים ופעולות אחרות של ועדת
התפעול לגבי כל הצעה המובאת בפניה ,יוכרעו על ידי הצבעה חיובית של
שני צדדים או יותר )שאינם צדדים קשורים/מסונפים( המחזיקים יחד
בעת ההצבעה לפחות  51%מסך כל זכויות ההשתתפות בשטח הרשיון
לגביו נוגעת ההחלטה.

) (10בהסכם התפעול המשותף נקבעה פרוצדורה לגבי אישור של תכניות
עבודה ,תקציבים והרשאות להוצאה .המפעיל נדרש ככל שהדבר מעשי,
להשתמש בשיטת מכרזים לגבי חוזים שערכם הכספי עולה על 100,000
דולר.
) (11ההסכם קובע כללים לגבי פעולות שלא משתתפים בהם כל הצדדים ).(Sole Risk
4.4.10

רזרבות גז מוכחות ) (Provedו 37Probable -בפרויקט ים תטיס
כאמור בסעיף  4.4.4לעיל ,לשותפים בפרויקט ים תטיס שני מאגרי גז מוכחים–
מאגר "נועה" ומאגר "מרי" ,כאשר נכון למועד הדוח ההפקה בפועל מתבצעת
ממאגר הגז מרי בלבד.38

37
38

החל מהדוח הנוכחי נכלל מידע גם על רזרבות מסוג .Probable
ההחלטה להפיק גז ממאגר מרי תחילה נתקבלה מטעמים של יעילות כלכלית והנדסית.
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טבלת רזרבות הגז שלהלן מפרטת את השינויים ברזרבות הגז המוכחות )(Proved
במאגר הגז מרי בשנים  .392007-2008השינויים ברזרבות נובעים ממכירת גז
לחברת חשמל ולאחרים ,וכן מהערכה מעודכנת של רזרבות הגז המוכחות
והמפותחות במאגר מרי .כמו כן מפורטת בטבלה הערכה ליום  31.12.2008של
רזרבות הגז מסוג  Provedו Probable -במאגר מרי.
להלן פרטים על רזרבות הגז הניתנות להפקה מסוג  ProvedוProbable -
במאגרים "מרי" ו" -נועה":
BCM

Proved
רזרבות הגז במאגר מרי נכון ליום 31.12.2006
מכירות גז במהלך שנת 2007
מכירות גז במהלך שנת 2008
יתרה ליום  31.12.2008של רזרבות הגז במאגר
"מרי"
42

יתרה ליום  31.12.2008של רזרבות הגז במאגר "נועה"
סה"כ יתרה ליום  31.12.2008של רזרבות הגז במאגרים
"מרי " ו" -נועה"

4.4.11

40

Proved+Probable

20.641
)(2.8
)(3.5
14.3

15.7

6.2

7.6

20.5

23.3

פעולות מתוכננות במסגרת פרויקט ים תטיס:
)א(

הקבינט החברתי כלכלי החליט ביום  20.2.2008כי יש להקים מתקן גז טבעי
נוזלי )גט"ן( ,אשר ניתן יהיה להזרים בו כמות שנתית של כארבעה מיליארד
מ"ק גז טבעי .תחילת פעילות משוערת למתקן ,היא עד לתחילת שנת .2015
הקבינט הטיל על החשב הכללי במשרד האוצר למנות ועדת מכרזים ,לפרסום
מכרז בשיטת ה BOT -לתכנון ,מימון ,הקמה והפעלה של מתקן גז טבעי נוזלי
יבשתי או ימי וכן ליבוא ,אחסון ,אספקה ומכירה של גז טבעי לצרכנים ע"י
גורם פרטי אחד .השלב הסופי של המכרז צפוי ,לפי נוסח ההחלטה ,להתפרסם
עד ליום  .1.7.2009לפי ההחלטה תובטח מחויבות של חברת החשמל לישראל,
לרכישת כמות גז טבעי כוללת מספק הגז של כמיליארד מ"ק בשנה לתקופה של
 10שנים לפחות .כמו-כן יידרש כי כמות משמעותית מקיבולת המתקן תעמוד
לשימוש גורמים שאינם הספק שבנה את המתקן .נכון למועד הדוח המכרז
האמור טרם פורסם.

39

40
41

42

הנתונים לגבי מאגר "מרי" ,מבוססים על דוחות ליום  ,31.12.2006ליום  31.12.2007וליום  ,31.12.2008שנתקבלו מחברה בלתי
תלויה מהמובילות בתחום ביצוע הערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז .הואיל ועד למועד דוח זה דיווחה השותפות אך ורק לגבי
רזרבות מסוג  ,Provedדוחות הרזרבות לשנים  2007-2006כוללים נתונים אודות רזרבות ה Proved -בלבד.
הנתונים בסעיף זה הינם לגבי  100%מהמאגר )לרבות חלק שאר המשתתפים ותמלוגים(.
כמות זו עודכנה בדוחות רזרבות לשנים  2007-2008כאשר בכל שנה בוצעה הגדלה של כ .BCM 0.2 -כמו כן ,יצוין כי לפי
הנתונים המופיעים בדוחותיה הכספיים של חברת האם של נובל לשנת  2008רשמה הנ"ל בספריה נכון ליום  31.12.2008רזרבות
גז מוכחות ) (Provedבמאגרים מרי ונועה בסך כולל של כ.BCM 18.5-
הנתונים לגבי מאגר "נועה" ,מבוססים על הערכה שניתנה ליום  31.12.2001לבקשת המפעילה על ידי חברה זרה בלתי תלויה
אחרת ,אשר אף היא מהמובילות בתחום ביצוע הערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז.

א 27 -
קבוצת ים תטיס החליטה לערוך בדיקה טכנו-כלכלית של האפשרות להסבה
ולהפעלה של מתקני ההפקה וההולכה של הגז הטבעי בפרוייקט ים תטיס,
לטובת הפרוייקט הנזכר בהחלטת הקבינט .תוצאות הבדיקה הנ"ל ונתונים
נוספים שיאספו ,יאפשרו לקבוצת ים תטיס לגבש את עמדתה בקשר עם
השתתפותה במכרז האמור ,אם וככל שיתפרסם .ככל הידוע לשותפות ,בעקבות
תגלית הגז המסחרית בקידוח "תמר  ,"1נבחנת כיום מחדש ההחלטה לקדם את
המכרז במתכונתו המקורית.
קבוצת ים תטיס בודקת כיום ,בעקבות התגלית הנ"ל ,את הסינרגיה האפשרית
בין פרויקט ים תטיס לבין פרויקט תמר לרבות ,בכל הקשור לאספקה מתואמת
של גז טבעי משני הפרויקטים הנ"ל לצרכני גז במשק הישראלי ,וכן לשימוש
אפשרי במתקני ההפקה וההולכה של ים תטיס ובמאגר מרי ,לצורך הגברת
כושר האספקה של גז טבעי משני הפרויקטים בשעות ביקושי השיא לגז טבעי.
כמו כן ,נבחנת האפשרות לעשות שימוש בנ"ל כמתקני אחסון עתידיים לגז טבעי
ולגט"ן עבור מדינת ישראל.
)ב(

כאמור לעיל ,הוחלט לקדם התקנה של מתקני דחיסה על גבי פלטפורמת
ההפקה בפרויקט ,אשר יופעלו בשנת  ,2010עם הירידה ברמת הלחצים במאגר
מרי ,וזאת לאור הקצב החזוי של הפקת הגז הטבעי מהמאגר ,ועל מנת לתת
מענה לביקושים לגז טבעי .המפעילה פועלת כיום להשלמת התכנון של מתקני
הדחיסה ולהכנת תקציב סופי .עד כה אושר תקציב חלקי של כ 30 -מליון דולר
ולפי הערכות המפעילה התקציב הסופי עשוי להסתכם בכ 80 -מליון דולר.

4.5

פעולות חיפושים שלא במסגרת פרויקט ים תטיס
בנוסף לפעילות ההפקה המתבצעת במסגרת פרויקט ים תטיס ,השותפות עוסקת בחיפושי מאגרי
נפט וגז נוספים במסגרת היתרים ורשיונות אשר ניתנו לה מכוח חוק הנפט.43
להלן תאור תמציתי של פעילות חיפושי הנפט של השותפות המוגבלת בשטחים נוספים שאינם
חלק מפרויקט ים תטיס:
4.5.1

רשיונות "/308מיכל" ו"/309 -מתן"
)א(

כללי
השותפות הינה בעלת זכויות השתתפות בשיעור של  15.625%ברשיונות "מיכל"
ו" -מתן" )להלן בסעיף זה" :הרשיונות"( .הרשיונות מצויים  50-100ק"מ
מערבית לחופי חיפה בעומק מים של  1,800 – 1,200מטרים ומשתרעים יחד על
פני שטח של כ 711-קמ"ר )ראו מפה בסעיף  1.4.4לעיל( .כפי שיפורט להלן,
תגלית "תמר" מצויה בשטחי רשיון "/309מתן" וקידוח "דלית  "1מצוי בשטחי
"/308מיכל".
נכון למועד הדוח הזכויות ברשיונות מוחזקות כדלקמן:

43

לעניין אופציה לזכויות בזכיון נפט במים הכלכליים של קפריסין ראו סעיף  4.7להלן.

א 28 -

)ב(

נובל

36.000%

השותפות

15.625%

אבנר

15.625%

ישראמקו

28.750%

דור גז

4.000%

הזכויות ברשיונות
ביום  3.5.2005חתמו השותפות ואבנר ,על הסכם הצטרפות ) (Farmoutעם דור
כימיקלים בע"מ ,דור גז )להלן ביחד בסעיף זה" :המעבירות"( ו -ישראמקו לפיו
הסכימו המעבירות להעביר לשותפות ולאבנר ,ללא תמורה ,זכויות השתתפות
בשיעור  15.1975%כל אחת ,ברשיונות מיכל ו -מתן )להלן בסעיף זה:
"הרשיונות"( .הזכויות שהועברו הינן זכויות אשר קיבלו המעבירות ללא
תמורה מ BG -כתוצאה מפרישתה מהפרויקט.
ביום  24.7.2006נחתם הסכם בין מחזיקי הזכויות במועד ההסכם ברשיונות
מיכל ומתן לבין נובל .על פי ההסכם הועברו לנובל זכויות השתתפות בשיעור של
 33%ברשיונות ונובל מונתה כמפעילת הרשיונות .במסגרת ההסכם שילמה נובל
לשותפים הקיימים תשלום בסך מליון דולר אשר במרביתו יועד לכיסוי הוצאות
שונות של השותפים הקיימים בקשר עם שיווק הרשיונות לגופים בינלאומיים.
לאחר העברת הזכויות לנובל ,עמד שיעור ההשתתפות של כל אחת מהשותפות
ואבנר על  .13.75%בעקבות ויתור דור כימיקלים בע"מ )להלן" :דור
כימיקלים"( על  1.1%מהזכויות בפרוייקט ,מימשו השותפות ואבנר את
זכויותיהן על פי ההסכם לקבל  0.125%מהזכויות בפרוייקט ,כאשר יתר
זכויותיה של דור כימיקלים חולקו בין ישראמקו ודור גז.
ביום  21.1.2007נחתם הסכם בין השותפויות מצד אחד לדור כימיקלים מהצד
השני ,לרכישת יתר הזכויות שהוחזקו על ידי דור כימיקלים )) (2.5%להלן
בסעיף זה" :זכויות דור כימיקלים"( ,כך שכל אחת )השותפות ואבנר( ,רכשו עוד
 1.25%מהזכויות .בתמורה לזכויות דור כימיקלים ,תהיה דור כימיקלים זכאית
לתמלוג–על ) (overriding royaltyבשיעור של  6%מכמות הגז ו/או הנפט ו/או
חומרים בעלי ערך אחרים )להלן בסעיף זה" :נפט"( שתופק מזכויות דור
כימיקלים ,בניכוי כמות הנפט ששימשה בהפקה עצמה ,לפני ניכוי כל הוצאות
ו/או תמלוגים ,למעט ניכוי התמלוג המשולם למדינה לפי חוק הנפט ,וזאת החל
ממועד ההפקה המסחרית הראשונה של הנפט מזכויות דור כימיקלים .התמלוג
ישולם ע"י השותפויות המוגבלות ,לפי שווי השוק של התמלוג ,על פי הבאר,
ויחושב באותו אופן כפי שיחושב התמלוג המשולם למדינה לפי חוק הנפט.
לאחר העברת הזכויות לנובל ,והעברת כל הזכויות של דור כימיקלים ,החזיקו
השותפות ואבנר  15.125%כל אחת.

א 29 -
במהלך החודשים אוקטובר – נובמבר  2008הודיעה המפעילה לשותפים
ברשיונות ,כי  (2000) STXשותפות מוגבלת )להלן ("STX" :אשר החזיקה 5%
מהזכויות ברשיונות ,נמצאת בהפרה של הסכם התפעול המשותף החל על
הרשיונות בשל אי העברת תשלום החל עליה .כמו כן ,משלא תקנה  STXאת
ההפרה ,ביום  21.11.2008הודיעה המפעילה ל STX-כי בהתאם להוראות הסכם
התפעול המשותף החל על הרשיונות ,זכויותיה ברישיונות ובהסכם התפעול
המשותף חולטו לטובת יתר השותפים ברישיונות .בעקבות כך ,הוחלט על ידי
השותפים הנותרים ברישיונות כי זכויותיה של  STXיועברו לשותפים ברישיונות
לפי החלוקה הבאה :נובל  ,3.00%ישראמקו  ,1.00%אבנר  0.50%והשותפות
.0.50%
)ג(

עיקר תנאי הרשיונות
ביום  21.6.2006ניתן אישור הממונה לשינוי בתנאי הרשיונות לפיו עד ליום
 1.9.2006על השותפים ברשיונות להתקשר בהזמנת תכנון הנדסי של הקידוח.
כמו כן ,הוארך תוקף הרשיונות עד סוף שנת  .2008ביום  11.6.2008אישר
הממונה כי על פעולות קדיחה בשטחי הרשיונות להתחיל עד ליום ,31.12.2008
וכי על השותפים להציג לממונה עד ליום  31.8.2008הסכם חתום לביצוע קידוח
"תמר  "1עם אופציה לקידוח נוסף ברצף בשטח הרשיונות .כמו כן ,אישר
הממונה כי בכפוף לתנאים אלה תוקף הרשיונות ישמר עד גמר ביצוע הקדיחה
בשני הקדוחים גם אם הביצוע יגלוש לשנת  ,2009וכי במידה שתאושר תגלית
בקידוחים האמורים ,יהיו השותפים זכאים לקבל חזקת נפט בשטח הרשיונות
מיכל ו/או מתן .בעקבות תגלית הגז בקידוח "תמר  ,"1הוגשה לממונה על ענייני
הנפט ביום  19.2.2009בקשה לקבלת חזקה ,בשטח של כ 250 -קמ"ר מתוך
שטחי רשיון מתן.

)ד(

פעילות שנעשתה בשטח הרשיונות בעבר
בשנת  ,2002בעת ש BG -שימשה כמפעילת הרשיונות ,בוצע בשטח הרשיונות
סקר סייסמי  3Dשבעקבותיו המליצה  BGלשותפים ברשיונות לבצע את קידוח
"תמר  ."1בשנת  ,2004הציגה המפעילה עדכון לפרוספקט "תמר" על פיו
הבדיקות הנוספות תומכות במסקנות הקודמות לגבי הסיכויים והסיכונים
בפרוספקט זה.
בעקבות פרישת  ,BGוכניסתה של נובל כמפעילת הרשיונות ,ביצעה נובל ,על
בסיס נתוני הסקר הסייסמי שערכה  BGבעבר ,עבודה גיאולוגית וגיאופיסית
נוספת בשטח הרשיונות ,אשר בעקבותיה ,בחודש נובמבר  2006המליצה נובל
ליתר השותפים בפרוייקט על תכנית עבודה הכוללת ביצוע של קידוח "תמר ."1
ביום  18.11.2008החלו עבודות הקידוח בקידוח "תמר  ,"1אשר נקדח בעומק
מים של כ 1,680 -מטר כ 90 -ק"מ מערבית לעיר חיפה ,והן הסתיימו בסוף
חודש פברואר )כולל מבחני הפקה ,איטום בור הקידוח ופינוי האתר(.

א 30 -
כפי שמסרה נובל" ,קידוח תמר  "1הגיע לעומק של כ 4,900 -מטר ועבר מטרות
מגיל טרצייר מתחת לשכבת מלח עבה ,באגן הלבאנט .לוגים ,שבוצעו בקידוח,
זיהו  3מאגרים באיכות גבוהה הכוללים שכבות חול בעובי כולל נטו של כ140 -
מטר ,המכילות גז טבעי .העובי והאיכות של המאגרים הנ"ל במקום הקידוח
טובים יותר מההערכות המוקדמות של המפעילה .בתום מבחני הפקה שבוצעו
בקידוח ,דיווחה נובל לשותפים בקידוח כי מבחני ההפקה בוצעו בקטע מוגבל
של כ 18 -מטר מהמאגר התחתון .במבחני ההפקה זרם גז טבעי בקצב מירבי של
 30מיליון רגל מעוקב ביום ) .(Mmcf/Dיצוין כי קצב הזרימה הוגבל על-ידי
הציוד אשר באמצעותו בוצעו מבחני ההפקה ,באופן שלא ניתן היה להגדיל את
קצב ההפקה מעבר לקצב האמור .נובל העריכה ,בהסתמך על תוצאות
המבחנים ,כי לאחר השלמת הקידוח להפקה ) ,(Completionניתן יהיה להפיק
באמצעותו גז טבעי בקצב של יותר מ 150 -מיליון רגל מעוקב ביום ).(Mmcf/D
כמו כן ,מסרה נובל כי לאחר שניתחה את המידע שנתקבל במהלך ביצוע
הקידוח ומבחני ההפקה ,היא מעריכה כי ממוצע הפוטנציאל הכלכלי ) Gross

 44(Mean Resourcesשל עתודות הגז הטבעי במבנה "תמר" הינו כ) 5 TCF -כ-
 (142 BCMוכי התגלית הינה תגלית בהיקף של תגלית מסחרית.
כאמור בסעיף  4.2.2לעיל מסחריותה של תגלית גז טבעי מורכבת ותלויה
בגורמים רבים ושונים ותהליך הפיתוח של תגלית גז טבעי הנו מורכב ,ארוך
וכרוך בביצוע שלבים רבים נוספים על אלה שבוצעו עד כה.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הנתונים המובאים לעיל ,לרבות הערכות
המפעילה בדבר עתודות הגז הטבעי העשויות להמצא במבנה "תמר" ,קצב
ההפקה העתידי של גז טבעי מקידוח "תמר  "1לאחר השלמתו להפקה
והפוטנציאל הכלכלי שלו ,הינן בגדר מידע צופה פני עתיד .ההערכות הנ"ל
מבוססות על מידע גיאולוגי ,גיאופיזי ואחר ,שנתקבל מהקידוח ומאת
המפעילה ,ובשלב זה מדובר בהערכות והשערות בלתי מחייבות בלבד של
המפעילה ,אשר לגביהן עדיין לא קיימת כל ודאות .השותפות לא ביצעה הערכה
או בדיקה עצמאית של הנתונים שנמסרו כאמור .ההערכות הנ"ל צפויות
להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים
לפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז ,לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח
ממצאי הקידוח ומביצוע קידוחי אימות והערכה וכן מביצוע הליך של הערכת
רזרבות מוכחות.
התקציב המאושר לקידוח "תמר  "1הסתכם בסך של כ 140 -מליון דולר.45
חלוקת התקציב המאושר הינה כדלקמן:

44
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הממוצע הסטטיסטי /ההסתברותי לעתודות גז במאגר מסוים .הנ"ל מתקבל ע"י חישוב ממוצע סטטיסטי של הערכות אודות
עתודות הגז הניתנות להפקה בתחום הסתברויות נתון של מ 1% -ועד ל .99% -יובהר כי אין מדובר בהערכות של רזרבות מסוג
 ,Provedאשר יכולות להיות גבוהות או נמוכות מההערכה דלעיל.
סכומים אלו אינם כוללים הוצאות שוטפות שהוצאו בקשר לרשיונות מיכל ומתן.
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•

הובלה של אסדת הקידוח אל אתר קידוח ברשיונות ושחרורה בסיום
העבודות –  – Mobilization and Demobilizationכ 46 -מליון דולר.

• ביצוע הקידוח ללא עלות מבחני הפקה – כ 76 -מליון דולר.
• עלות ביצוע מבחני הפקה )אם יבוצעו( – כ 18 -מליון דולר.
בנוסף לתקציב שאושר לצורך הקידוח ,אושר תקציב נוסף של כ 4.5 -מליון
דולר ) 100%עבור כל השותפים( לרכישת ציוד וצנרת לקידוח "דלית ."1
חלקה של השותפות ) (15.625%בתקציבים הנ"ל הסתכם בסך של כ 23 -מליון
דולר.
נתונים סופיים בדבר עלויות ביצוע הקידוח ומבחני ההפקה טרם נתקבלו,
ואולם על-פי הערכת נובל,ההוצאות בפועל יהיו ,ככל הנראה ,במסגרת התקציב
האמור ,ובכל מקרה לא צפויה חריגה ניכרת ממסגרת זו.
בעקבות פרסומים שונים בתקשורת על טענה מצד גורמים לבנונים לפיה יתכן
והמבנה בו נקדח קידוח "תמר  "1נמצא בחלקו בתחום המים הכלכליים של
לבנון ,נערך בירור עם הממונה על ענייני הנפט ובו נמסר לשותפות ,כי הטענות
האמורות אינן נכונות וכי מיקום רשיון מתן בו נקדח קידוח "תמר  "1נבדק
בקפדנות ונמצא כי כל שטח הרשיון מצוי בתוך המים הכלכליים של מדינת
ישראל.
)ה(

תכנית עבודה ותקציב
)(1

ביום  30.1.2009אישרו השותפים ברישיונות ביצוע שני קידוחים נוספים
ברצף ,בשטחי הרישיונות ,וזאת לאחר שיסתיים ביצועם של מבחני
ההפקה בקידוח "תמר  ,"1כדלקמן:
א.

"דלית  - "1נובל המליצה לשותפים בפרוייקט כי ,לאחר השלמת
העבודות בקידוח "תמר  ,"1תעבור אסדת הקידוח

Atwood

 Hunterלשטח רשיון מיכל לצורך ביצוע קידוח האקספלורציה
"דלית  "1בפרוספקט "דלית" שבאגן הלבאנט .ביום  6.3.2009החלו
העבודות בקידוח "דלית  ."1אתר הקידוח ממוקם כ 60 -קילומטר
מערבית לחופי חדרה .עומק המים באתר הקידוח מגיע לכ1,380 -
מטר והקידוח מתוכנן להיקדח למבנה בשכבות מגיל הטרציר,
ולעומק כולל של כ 3,800 -מטר .קידוח "דלית  "1צפוי להימשך
כחודשיים ,בתקציב כולל ) (100%של כ 50 -מיליון דולר .סכום זה
כולל סך של כ 4.5 -מיליון דולר ,אשר אושר כבר בעבר על-ידי
השותפים במסגרת תקציב קידוח "תמר  "1ושימש בעיקר לרכישת
ציוד וצנרת עבור קידוח "דלית  ."1נובל הודיעה כי לפי הערכתה
)טרום הקידוח( ,ממוצע הפוטנציאל הכלכלי של עתודות הגז
הטבעי ) (Gross Mean Resourcesבפרוספקט "דלית" הינו כ700 -
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) BCFכ (20 BCM -וכי ההסתברות הגיאולוגית להימצאות נפט
ו/או גז בקידוח זה עומדת על כ.40% -
ב.

"תמר  - "2קידוח "תמר  "2מתוכנן להיקדח מיד לאחר קידוח
"דלית  "1למבנה "תמר" בעומק מים ולעומק קדיחה כולל הדומים
לקידוח "תמר  ."1הקידוח צפוי להימשך כשלושה חודשים,
בתקציב כולל ) (100%של כ 75 -מליון דולר .מטרת קידוח זה היא,
בין היתר ,לאפשר הגדרה טובה יותר של רזרבות הגז הטבעי
המצויות במבנה "תמר" ולגבש מידע נוסף בדבר איכות המאגר
וטיבו .נתונים אלו ישמשו לתכנון פיתוח תגלית "תמר" וכן להבנה
טובה יותר של הגאולוגיה באגן הלבאנט.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הנתונים המובאים לעיל ,לרבות
הערכות בדבר תקציבי הקידוחים ,משך הזמן לביצועם ,הפוטנציאל
הכלכלי של עתודות הגז הטבעי וההסתברות הגיאולוגית להימצאות
הידרוקרבונים )בפרוספקט "דלית"( הינם מידע צופה פני עתיד.
ההערכות לעיל ,מבוססות כולן על נתונים ,שנתקבלו כהערכות והשערות
מאת המפעילה ברשיונות והינם בגדר הערכות והשערות בלתי מחייבות
אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות .השותפות לא ביצעה הערכה או
בדיקה עצמאית של הנתונים שנמסרו כאמור .ההערכות הנ"ל צפויות
להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים
הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי ,לרבות
כתוצאה מהמשך ניתוח ממצאי הקידוח ומבחני ההפקה ,מביצוע קידוח
האקספלורציה ב"דלית  "1וקידוח ההערכה "תמר  "2וכן מביצוע הליך
של הערכת רזרבות מוכחות.
)(2

לפי הידוע לשותפות ,בכוונת השותפים ברשיונות לבצע בנוסף לקידוחים
הנ"ל את הפעולות הבאות:
א.

ניתוח שוק הגז הטבעי הפוטנציאלי בישראל ומחוצה לה ,וניהול
מו"מ למכירת גז טבעי לצרכנים הפוטנציאליים השונים.

ב.

בעקבות ניתוח תוצאות קידוח "תמר  "1קידוח ההערכה "תמר "2
וקידוח האקספלורציה "דלית  – "1גיבוש דוח הערכת רזרבות הגז
ברות הפקה מסוג  Provedו.Probable -

ג.

בחינת החלופות השונות לתכנית הפיתוח של תגלית "תמר"
)לרבות פיתוח בשלבים( ,תוך התייחסות לתוצאות קידוח
האקספלורציה "דלית  ,"1וגיבוש המלצה לתכנית הפיתוח
המועדפת ,וזאת תוך שאיפה לאפשר התחלת אספקה של גז טבעי
מתגלית "תמר" בתוך כ 3 -שנים ממועד ההחלטה.

)(3

במקביל לנ"ל מתכננת השותפות לקדם בחינה של החלופות השונות
למימון חלקה בעלויות הפיתוח של תגלית "תמר".
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)ו(

הסכם התפעול המשותף החל על הרשיונות
להלן עיקרי הוראות הסכם התפעול המשותף החל על הרשיונות:
)(1

נובל משמשת כמפעילת הרישיונות )להלן בס"ק )ו( זה" :המפעיל"(.
המפעיל רשאי להתפטר בהודעה בכתב של  180יום מראש או בהודעה
קצרה יותר בהסכמת ועדת התפעול המשותף )כמפורט בס"ק  ((5להלן(
וכן הועדה רשאית גם לפטר את המפעיל בתנאים הקבועים בהסכם
וביניהם אם חדל מלהחזיק  10%לפחות מזכויות ההשתתפות ברשיונות.

)(2

בכפוף לתנאי הסכם התפעול המשותף ניתנו למפעיל כל הסמכויות
והחובות בקשר לניהול ענייני העסקה המשותפת ,תחת פיקוחה
והוראותיה של וועדת התפעול המשותף.
המפעיל יהיה אחראי ,בין היתר ,להכנת תוכניות העבודה ,התקציבים
וההרשאות לתשלום ,לביצוע תוכנית העבודה על פי אישור וועדת
התפעול המשותף ,לתכנון ולהשגת כל האישורים והחומרים הדרושים
לביצוען ,ומתן שירותי ייעוץ ושירותים טכניים כנדרש לצורך ביצוע יעיל
של התפעול המשותף.
המפעיל יבצע את תפקידיו בשקידה ראויה ובהתאם לנהלים מקובלים
בתחום הנפט .בהסכם התפעול נקבעו הוראות שונות שעניינן אופן
התקשרות המפעיל בחוזים עם צדדי ג' )על פי תקציבים מאושרים( ,וזאת
בהתאם לגובה סכום החוזה המוצע ואשר על פיהן ,בין היתר ,בהתאם
לסכום החוזה המוצע ,נדרש המפעיל להתייעץ עם הצדדים האחרים
בנוגע לקריטריונים לפיהן ייבחרו המועמדים למכרז ,לדווח לצדדים על
ההצעות שהתקבלו ולקבל את אישור ועדת התפעול לבחירת המועמד
במכרז.

)(3

המפעיל לא יהיה אחראי כלפי הצדדים האחרים להסכם בגין כל תביעה,
חבות ,הפסד או נזק שינבעו ,במישרין או בעקיפין ,ובין אם מכוח הסכם,
עולה )לרבות רשלנות( או אחר שינבעו מהתפעול המשותף או בקשר אליו
אלא אם כן התביעה ,החבות ,ההפסד או הנזק נבעו מהתנהגות מכוונת
) (Wilful Misconductשל אחד ממנהלי המפעיל ,הדירקטורים שלו או
עובדים בדרגה ניהולית פיקוחית ובכל מקרה לא יהיה אחראי לנזקים
תוצאתיים.

)(4

במקרה של פעולות חיפושים והפקה ,יהיה המפעיל חייב ,אלא אם כן
ועדת התפעול המשותף הסכימה אחרת ,להתייעץ עם יתר השותפים
בנוגע לקריטריונים להתקשרות בהסכם ולדווח להם על פרטי ההצעות
שיתקבלו ולגבי חוזים )בעיקר בסכומים גבוהים( לקבל את הסכמת ועדת
התפעול המשותף לפני התקשרות בהסכם.
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)(5

הוקמה ועדת תפעול משותף )להלן" :הועדה"( לפיקוח ומתן הנחיות בכל
הקשור לפעילות המשותפת בשטח הרשיונות .סמכויות הועדה כוללות,
בין היתר ,קבלת החלטות בנוגע למדיניות ,תהליכים ושיטות התפעול,
אישור כל הודעה לציבור הקשורה להסכם או לתפעול המשותף ,אישור
כל התכניות והבקשות לתקציב ,קביעת לוחות זמנים ,מיקום ועומק
קדיחת הבארות וכל הקשור לכך ,קבלת החלטות בנוגע למועמדים
לרשיונות ,החלפת המפעיל ועוד .לכל שותף נציג אחד בועדת התפעול
המשותף ,שזכויות ההצבעה שלו הינם בהתאם לחלקו ברשיונות של
השותף שמינה אותו .נציג המפעיל מכהן כיו"ר הועדה .החלטות ועדת
התפעול המשותפת יתקבלו בהצבעה של שניים או יותר מהשותפים
המחזיקים יחד לפחות  68%מהזכויות ברשיון )צדדים קשורים
כהגדרתם בהסכם יחשבו כצד אחד( .על מנת לאשר החלטה הקשורה
לסיום הרשיון או ויתור על חלק כלשהו מאזור הרשיון ,יש צורך בהצבעה
חיובית של כל הצדדים.

)(6

המפעיל רשאי לחרוג מ) AFE -הרשאות תקציביות( בלא יותר מ10% -
מהסכום שאושר או ב 1 -מליון דולר ארה"ב ,לפי הנמוך שביניהם.

)(7

במקרה של תגלית ,יגיש המפעיל לצדדים ,בכפוף להחלטת הועדה
ובהקדם האפשרי לאחר אותה החלטה ,תכנית עבודה ותקציב מוערכים
לגבי אותה תגלית אשר יכללו ,בין היתר ,את הבארות שיש לקדוח
ועבודות נדרשות אחרות ,פרטים בנוגע למספר העובדים והקבלנים
הנדרשים וכל מידע אחר שיידרש על-ידי הועדה .הועדה תאשר או תתקן
את התכנית והתקציב המוצעים .כל צד רשאי מעת לעת על ידי הודעה
ליתר הצדדים ,להציע שתכנית עבודה ותקציב מוערכים שכבר אושרו על
ידי הועדה ,יתוקנו .הועדה תשקול את ההצעה כאמור ותחליט אם
לקבלה.

)(8

תכנית פיתוח ותקציב  -במידה והועדה תחליט לאחר דיון מלא על
כדאיות הפיתוח של כל הצעה שתוגש לה ,המפעיל יגיש לצדדים ,בהקדם
האפשרי לאחר קבלת אותה החלטה ,תוכנית פיתוח ותקציב לתגלית
אשר יכללו ,בין היתר את העבודות הנדרשות בקשר עם הפיתוח ,כל
מידע שנדרש להגישו בהתאם להסכם ,אופן הניהול הדרוש לפיתוח עם
פרטים לגבי מספר העובדים וכוח העבודה הדרוש ,הערכה לגבי מועד
תחילת ההפקה והיקף ההפקה השנתי וכל מידע אחר שיידרש על ידי
הועדה .תכנית הפיתוח והתקציב המוצעים יהיו כפופים לשקילה מחדש,
שינוי ,תיקון ואישור על ידי הועדה שיעשו בהקדם האפשרי ובכל מקרה
לא יאוחר מ –  90יום לאחר קבלת ההצעה )או מועד אחר שייקבע על ידי
הועדה( .צד אשר יבקש לעשות עבודות נוספות או בדיקות בקשר עם
פיתוח התגלית )להלן" :צד מבקש"( ,יוכל על ידי הודעה לשאר הצדדים
לבקש שהתקופה תוארך ל 120-180 -יום ,בהתאם לפעולות שברצונו

א 35 -
לבצע .צד אשר יבקש לערוך קידוחי הערכה נוספים בתגלית ,יבצע אותם
המפעיל על חשבון הצד המבקש ,והקידוחים יהיו כפופים להוראות
ההסכם הנוגעות לקידוחי  .Sole Riskהצד המבקש לא יהיה זכאי להחזר
הוצאותיו משאר הצדדים ,אלא אם כן כתוצאה מאותו קידוח אף אחד
מהצדדים לא ימשיך בפיתוח התגלית על בסיס תכנית הפיתוח והתקציב.
אם תכנית פיתוח ותקציב אושרו על ידי הועדה ,כל אחד מהצדדים
יחליט תוך  90יום מאותו אישור ,או תקופה ארוכה יותר שתאושר על ידי
הועדה ,אם להצטרף לאותה תכנית פיתוח בהתאם לחלקו ברשיונות .אם
רק חלק מהצדדים אישרו את תכנית הפיתוח יחולו הוראות ההסכם
הנוגעות לפיתוח  .Sole Riskכל צד רשאי מעת לעת על ידי הודעה ליתר
הצדדים ,להציע שתכנית פיתוח ותקציב מאושרים יתוקנו .הועדה
תשקול את ההצעה כאמור ותחליט אם לקבלה.
)(9

פעם בשנה יגיש המפעיל לצדדים הצעת תכנית הפקה ותקציב לשנה
העוקבת אשר תכלול ,בין היתר ,את הפרוייקטים ועבודות נדרשות
אחרות ,כמות העובדים והקבלנים ,הערכה של מועד תחילת עבודות
ההפקה ופירוט לפי רבעונים ,פרטים כאמור לעיל לגבי  4שנים נוספות
וכל מידע נוסף שיידרש ממנו על-ידי הועדה.

)(10

הסכם התפעול המשותף כולל הוראות שונות המתייחסות לפעולות Sole

 – Riskדהיינו ביצוע קידוחים ,מבחנים ופיתוח ,שלא בהסכמת כל
השותפים לרשיונות ואשר בתנאים מסוימים המפורטים בהסכם ניתן
לבצען ע"י חלק מהשותפים .לצדדים שלא הצטרפו לפעילות ב,Sole Risk -
ניתנה אפשרות ,בכפוף לתנאים ולתשלומים שנקבעו בהסכם ,לקבל חזרה
את חלקם באותה פעילות וכל הנובע ממנה.
) (11נקבעו הוראות בנוגע להעברה או המחאה של הזכויות ברישיונות .צד
יוכל להעביר רק את כל זכויותיו בשלמות או לפחות מחצית מהן ,לצד ג'
אשר לו יכולת פיננסית מוכחת לעמוד בהתחייבויותיו עפ"י הסכם
התפעול המשותף וזאת בכפוף לזכות סירוב ראשון שניתנה ליתר
השותפים לרכשן בתנאים שנקבעו בהסכם )למעט במקרה של העברה
לצד קשור ,כהגדרתו בהסכם(.
) (12המפעיל זכאי לכיסוי כל ההוצאות )הישירות והעקיפות( שהוציא בקשר
עם התפעול המשותף ,בהתאם לכללים ולמנגנון שנקבע בהסכם התפעול
המשותף.
4.5.2

רשיון "/321זרח" – "מובלעת צוק תמרור"
)א(

השותפים בזכויות הרשיון
ביום  9.10.2006חתמו השותפות המוגבלת ואבנר ,על הסכם הצטרפות )(Farmout
עם זרח חיפושי נפט וגז – שותפות מוגבלת )להלן" :זרח"( לפיו העבירה זרח

א 36 -
לשותפות ולאבנר 25% ,לכל אחת )מתוך  (100%זכויות השתתפות בלתי
מסויימות במובלעת צוק תמרור שהינה מובלעת בשטח של כ 16.5 -קמ"ר
בשטח רשיון זרח )להלן בס"ק זה" :האינטרס המועבר"( .רשיון זרח משתרע על
שטח של כ 400 -קמ"ר באיזור ים המלח .בהתאם לתנאי ההסכם החזירו
השותפות ואבנר לזרח הוצאות עבר שהסתכמו בסך של כ 1.3-מליון ש"ח .ביום
 2.1.2007התקבל אישור הממונה להעברת הזכויות.
חלקה של השותפות בזכויות בקידוח "צוק תמרור ) "3המצוי בשטח מובלעת
צוק תמרור( לאחר הצטרפות שותפה נוספת )לפידות חברת מחפשי נפט לישראל
בע"מ( ,הוא  22.386%כשיתר השותפים בקידוח "צוק תמרור  "3הם :אבנר
המחזיקה  22.386%מהזכויות ,לפידות המחזיקה  10.456%מהזכויות וזרח
המחזיקה ב.44.772% -
)ב(

עיקר תנאי הרשיון
רשיון /321זרח ניתן ביום  1.1.2004לתקופה של  3שנים והוארך עד ליום
.31.12.2009
עם אישור הארכת תוקף הרשיון ,קבע הממונה כי בתקופת ההארכה תקדח זרח
את קידוח "זרח ") "2צוק תמרור  .("4מועד תחילת הקידוח התעכב ,בעקבות
קשיים שהציבה רשות הטבע והגנים ,אולם בישיבה שהתקיימה ביום 26.8.2008
במליאת רשות הטבע והגנים הוחלט כדלקמן:
)(1

מליאת רשות הטבע והגנים מודעת לאחריותה בהתאם לחוק להגן על
ערכי הטבע בכלל ושמורות הטבע בפרט.

)(2

מאחר ושטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים הם כשליש משטחה של
מדינת ישראל ,מכירה המליאה בצורך לאשר לאחר בדיקה קידוחים
למטרות חיפושי נפט או גז.

)(3

חשיבות הקידוח ב"צוק תמרור  "4לצורך משאב לאומי בהיקף גדול,
עומד אל מול הנזקים לשמורה ולמדבר.

)(4

הרשות מבקשת מהחברה לבדוק ולהציג את האפשרות לקידוח הניסיוני
שייעשה באופן אלכסוני מחוץ לשמורה.

)(5

אם יתברר כי לא קיימת היתכנות לקידוח ניסיוני אלכסוני ,תאפשר
הרשות לבצע את הקידוח הניסיוני בצורה אנכית ,בתנאים שימעיטו
באופן משמעותי את הפגיעה בטבע ,בנוף ובסביבה בהתאם לתנאים
שייקבעו ע"י הנהלת הרשות.

)(6

באם יצליח הקידוח הניסיוני ויוחלט על הפקת נפט ,תותר ההפקה
באמצעות קידוח אלכסוני מחוץ לשמורה ובתנאים שתקבע הנהלת
הרשות למזעור הפגיעה בטבע.

)(7

מימון כל ההוצאות הנדרשות בקשר לקיום התנאים שייקבעו ע"י הנהלת
הרשות ,יחולו על החברה המבצעת את הקידוח.

א 37 -
בחודש נובמבר  2008אישר מנכ"ל רשות הטבע והגנים לבצע את הקידוח
כקידוח אנכי .לאור השתלשלות הארועים המופרטת לעיל ,אישר הממונה
הארכה לתוקפו של הרשיון כאמור לעיל .בתקופת ההארכה נקבע כי יש לבצע
את תכנית העבודה כדלקמן:

)ג(

)(1

התחלת ביצוע קידוח "צוק תמרור  "4עד ליום .1.9.2009

)(2

הפקת נפט מקידוחי "אמונה" 46ו – "צוק תמרור ."3

פעילויות חיפוש שבוצעו בעבר
בשטח מובלעת צוק תמרור בוצעו בעבר שלושה קידוחים" :צוק תמרור ."3,2,1
בצוק תמרור  1ו 3 -הופק נפט באיכות  ,22APIבקצב של  100-150חביות נפט
ליום .צוק תמרור  1הפיק בסה"כ כ –  8,000חביות נפט וצוק תמרור  3הפיק
בסה"כ כ 120,000 -חביות נפט .ההפקה בקדוחים אלו הסתיימה במחצית שנות
התשעים.
בסוף שנת  2006בוצע ב"צוק תמרור  "3מבחן הפקה והותקנה בו משאבה
זמנית ,בעלות כוללת של כ 450-אלף דולר ,תוך כוונה להמשיך ולהפיק נפט
מקידוח זה.

)ד(

תכנית עבודה ותקציב
תוכנית העבודה הנוספת במובלעת צוק תמרור כוללת ,ברבעון השלישי של ,2009
את ביצועו של קידוח "צוק תמרור  "4לעומק של כ 2,100-מטר במבנה סמוך
ל"צוק תמרור  ,"3כ 3 -ק"מ צפונית לו ,וזאת בתקציב של כ 5 -מליון דולר.
בנוסף ,בהתאם לתנאי הרשיון ,מתוכננת שאיבה מקידוח "צוק תמרור "3
באמצעות ציוד יעודי שנרכש במהלך שנת  .2008נכון למועד הדוח מתבצעים
עדכון לתכנית הקידוח ,וכן עבודות הכנה לקידוח הכוללות ,בין היתר ,תיאומים
אל מול הגורמים הרלוונטיים לביצוע הקידוח.

)ה(

הסכם תפעול משותף
בהסכם העברת הזכויות נקבע כי הצדדים מתחייבים לנהל מו"מ בתום לב
ולחתום תוך  30יום מיום חתימת ההסכם על הסכם תפעול משותף המבוסס על
טופס ה) AIPN -מתכונת דומה להסכם שנחתם בפרוייקט ים תטיס – ראו סעיף
 4.4.9לעיל( ועל בסיס העקרונות שנקבעו בהסכם העברת הזכויות .כמו כן נקבע
כי הרוב הקובע לקבלת החלטות יעמוד על  75%ואבנר נפט וגז בע"מ תשמש
כמפעילה.47

4.5.3

רשיון "/327צורים" – "מובלעת חלמיש"
)א(

השותפים בזכויות הרשיון
ביום  9.10.2006חתמו השותפות המוגבלת ואבנר ,על הסכם הצטרפות )(Farmout

עם גינקו חיפושי נפט – שותפות מוגבלת )להלן" :גינקו"( לפיו העבירה גינקו
46

קידוח "אמונה" נמצא בשטח הרשיון אך מחוץ לשטח המובלעת.

א 38 -
לכל אחת מהשותפות ואבנר) 25% ,מתוך  (100%זכויות השתתפות בלתי
מסויימות במובלעת חלמיש שהינה מובלעת בשטח של כ 35.5 -קמ"ר בשטח
רשיון צורים )להלן בס"ק זה" :האינטרס המועבר"( .רשיון צורים משתרע על
שטח של  335קמ"ר והוא ניתן ביום  19.7.2005לתקופה של  3שנים שהוארכה
עד ליום  .18.7.2009בהתאם לתנאי ההסכם התחייבו השותפות ואבנר להחזיר
לגינקו החזר הוצאות עבר בסכום כולל השווה ל 638 -אלפי ש"ח .יתרת הזכויות
במובלעת מוחזקות על ידי גינקו.
)ב(

פעילויות חיפוש שבוצעו בעבר
בשטח מובלעת חלמיש בוצע בעבר קידוח "חלמיש  ,"1שהועמק בשנת  .1995עם
העמקתו בוצעה בקידוח פעילות האצה )פיצוח שכבות( ,שאיפשרה הפקת נפט
בקצב של כ 150-200 -חביות ליום .קידוח "חלמיש  "1ננטש בשנת .1999
טרם גובשה תוכנית עבודה למובלעת חלמיש.

)ג(

עיקר תנאי הרשיון
רשיון צורים ניתן לגינקו ביום  19.7.2005לתקופה של  3שנים ,והוא הוארך עד
ליום  ,18.7.2009תחת תנאי של חתימת הסכם מחייב לביצוע קידוח עד ליום
 .1.12.2008יצוין כי מתנהלים כיום דיונים עם רשות הטבע והגנים בקשר
לביצוע הקידוח הנ"ל .הסכם לביצוע הקידוח טרם נחתם מאחר והשותפות
בוחנת אפשרות לשינוי תוכנית העבודה ברשיון .עם השלמת ההכנה של
התוכנית המעודכנת תוגש בקשה מתאימה לממונה על ענייני הנפט.

)ד(

הסכם התפעול המשותף
בהסכם העברת הזכויות נקבע כי הצדדים מתחייבים לנהל מו"מ בתום לב
ולחתום תוך  30יום מיום חתימת ההסכם על הסכם תפעול משותף המבוסס על
טופס ה) AIPN-מתכונת דומה להסכם שנחתם בפרוייקט ים תטיס – ראו סעיף
 4.4.9לעיל( ועל בסיס העקרונות שנקבעו בהסכם העברת הזכויות .כמו כן נקבע
כי הרוב הקובע לקבלת החלטות יעמוד על  75%ואבנר נפט וגז בע"מ תשמש
כמפעילה.48

4.5.4

רשיון "/331אוהד"
)א(

השותפים בזכויות הרשיון
ביום  15.6.2006ניתנו הרשיונות אוהד ו"/332 -שמשון" לדלק ניהול קידוחים
) (1993בע"מ ) ,(25%לאבנר נפט וגז בע"מ ) (25%ולישראמקו אינק ).(50%
הצדדים פנו לממונה על ההגבלים העסקיים ביום  18.1.2007לקבלת אישורו

47
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נכון למועד הדוח טרם נחתם הסכם כאמור.
נכון למועד הדוח טרם נחתם הסכם כאמור.

א 39 -
לאחזקה המשותפת בזכויות ברשיון .49ביום  2.8.2007לאחר שעד לאותו מועד
טרם נתקבל אישור הממונה הוחלט להפריד את האחזקות באופן שמלוא
האחזקות ברשיון שמשון יועברו לישראמקו ומלוא האחזקות ברשיון אוהד
יועברו לשותפות ולאבנר )כל אחד בשעור של  .(50%השותף הכללי העביר את
הזכויות לשותפות.
)ב (

עיקר תנאי רשיון אוהד
בתנאי הרשיונות נקבע בין היתר:
)(1

עד ליום  1.1.2007יש לבצע בשטחי הרשיונות פענוח משלים ועדכון
סקרים סיסמיים ) 2Dו (3D-המכסים את שטח הרשיונות.

)(2

עד ליום  1.2.2007על השותפים לקבוע מיקום לקידוח ועד ליום 1.4.2007
יש להכין פרוספקט קידוח.

)(3

עד ליום  1.11.2008יש להגיש לממונה דוח מסכם על פענוח סייסמי
משלים וכן על פענוח סייסמי לגבי מטרות עמוקות יותר )מתחת
לאבפוריטים(.

)(4
)ג(

עד ליום  14.6.2009יש להציג לממונה חוזה עם קבלן קידוח לביצוע
קידוח.

פעילויות חיפוש שבוצעו
בשטח הרשיון בוצע בעבר סקר סייסמי  3Dשתוצאותיו הצביעו על קיומם של
מבנים גיאולוגים שונים .כמו כן ,בוצע עדכון ופענוח סייסמי משלים ונקבע
המיקום לנקודת הקידוח .נכון למועד הדוח טרם אותר קבלן שיאפשר את
ביצוע הקידוח.

)ד(

תכנית עבודה ותקציב
תכנית העבודה בשטח הרשיון נגזרת מתנאי הרשיון וכוללת התחלת ביצוע
קידוח למטרה מגיל פליוקן לעומק משוער של  1,700מ' ,או כפי שייקבע בהסכם
הקידוח בכפוף לאישור הממונה .אבנר נפט וגז בע"מ משמשת כמפעילת הרשיון.

4.5.5

רשיון " / 344מד אשדוד "2
בחודש אוקטובר  2007פקעה חזקה " I/9מד אשדוד" ,בעקבות כך פנו השותפים
בחזקה לקבל רשיון על שטחים שנכללו בחזקה וכן שטחים סמוכים .ביום 14.2.2008
העניק הממונה את רשיון מד אשדוד  ,2המשתרע על כ 400 -קמ"ר ,בשטח הכולל
בתוכו גם את מלוא השטח שהיה כלול בחזקת "מד אשדוד" .תוקפו של הרשיון הוא
עד ליום  .13.2.2011לאור הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים ביחס לחזקת מד
אשדוד ,העבירה השותפות לרציו את זכויותיה ביחס לגז טבעי בלבד ברשיון מד
אשדוד )ראו סעיף  4.25.2להלן( .נכון למועד הדוח לא נתקבל אישור הממונה להעברת
הזכויות לרציו והן טרם נרשמו בספר הנפט.
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לעניין החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים ,אשר בעקבותיה פנו השותפים לממונה ראו סעיף  4.25.4להלן.

א 40 -

)א(

השותפים ברשיון
השותפות מחזיקה  22%מהזכויות .השותפים הנוספים המחזיקים מעל 5%
מהזכויות ברשיון הם :גרנית-סונול ,נפט וגז שותפות מוגבלת המחזיקה 35%
מהזכויות; ישראמקו המחזיקה  ;21.05%חנ"ל – חברת הנפט לישראל בע"מ
המחזיקה  7.8%ומשמשת גם כמפעילת הרשיון וחנ"ל – ים המלח ,שותפות
מוגבלת המחזיקה  5.05%מהזכויות .יתר השותפים אשר שיעור אחזקותיהם
נמוך מ 5% -הם :נפטא חיפושים שותפות מוגבלת; דור גז חיפושים שותפות
מוגבלת; שדות נפט ) ;(1992רציו חיפושי נפט ) (1992שותפות מוגבלת וישראמקו
אינק.

)ב(

עיקר תנאי הרשיון
תכנית העבודה ברשיון כפי שנקבעה בתנאי הרשיון ,כוללת:50
)(1

פיענוח של החומר הסייסמי הרלבנטי והגשת פרוספקט סופי לקידוח
"ים "3-עד ליום .15.8.2008

)(2

חתימת חוזה עם קבלן לביצוע קידוח עד ליום .1.11.2008

)(3

התחלת ביצוע קידוח לא יאוחר מיום  ,15.2.2010או על פי ההסכם עם
קבלן הקידוח ,לאחר אישור הממונה.

השותפים ברשיון פנו אל הממונה בבקשה לקבלת אורכה נוספת של שישה
חודשים לקיום התנאי האמור בסעיף  ((2לעיל ,אולם הממונה לא נעתר לבקשה.
בעקבות כך ,שלח הממונה למפעילה הודעה לפי סעיף )55א( לחוק הנפט על פיה
אם לא יוצג חוזה עם קבלן לביצוע קידוח תוך  60יום מהודעת הממונה ,יבוטל
הרשיון ללא הודעה נוספת .מפעילת הרשיון הגישה בשם השותפים לרשיון ערר
על החלטת הממונה כאמור לשר התשתיות .נכון למועד הדוח טרם נתקבלה
החלטת השר בערר.
)ג(

פעילות החיפושים בשטחי רשיון מד אשדוד 2
בשנים  2006 – 2004התמקדה פעילות חיפושי הנפט והגז בחזקת מד אשדוד,
הכלולה היום בשטח רשיון מד אשדוד  ,2באיתור ובבחינת פרוספקטים בשכבות
גיאולוגיות עמוקות יותר משכבת הפליוקן )שכבה בעומק של כ 2,000 -מטר
שבה נמצא גז בתגליות בחזקת נעה וחזקת אשקלון ובחזקת מד יבנה( .בעקבות
סקר  3Dשבוצע בשטח החזקה ,אותרו מספר פרוספקטים למטרות גז ונפט,
בשכבות גיאולוגיות שונות ,אשר לגביהם ביצעה המפעילה בדיקה השוואתית
תוך קביעת כמות סיכון לכל פרוספקט.
במחצית השניה של  2005בוצע קידוח "גד  "1לעומק סופי של כ 2,550-מטר
ולאחר שבוצעו בדיקות חשמליות הוחלט על נטישתו.
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אם וככל שיתקבל הערר שהוגש כאמור לעיל ,תעודכן בהתאם תכנית העבודה ברשיון.

א 41 -
בחודש פברואר  ,2004הציגה מפעילת החזקה בפני השותפים לחזקה ,בין היתר,
את פרוספקט "ים  – "3קידוח למטרות נפט בשכבת היורה ,לעומק של כ6,000 -
מטר ,לבחינת מטרות בשכבת היורה ,הנמצאת בעומק שבין  5,200ל6,500 -
מטר .ביצוע הקידוח היה כפוף לאישור מערכת הבטחון ולחתימת הסכם קידוח
עם קבלן בעל כלי קידוח מתאים .בחודש אוגוסט  2005הושג סיכום עקרוני עם
מערכת הבטחון לביצוע הקידוח ,ובסמוך לאחר הסיכום כאמור פנתה המפעילה
למספר קבלני קידוח ,אולם בשל התייקרות מחירי הנפט והעדר זמינות של
אסדת קידוח מתאימה לא עלה בידי השותפים לבצע את הקידוח.
)ד(

תכנית עבודה ברשיון
בכפוף לקבלת הערר כמפורט בס"ק )ב( לעיל ,תכנית העבודה המתוכננת ברשיון
היא ביצוע קידוח "ים  – "3קידוח למטרות נפט בשכבת היורה לעומק של כ-
 6,000מטר.51

)ה(

הסכם תפעול משותף ברשיון מד אשדוד 2
תנאיו של הסכם התפעול שחלו בחזקה ממשיכים לחול גם ברשיון .על פי תנאים
אלו מונתה ישראמקו אינק כמפעילת החזקה .בדומה להסכם התפעול המשותף
שחל במסגרת פרויקט ים תטיס והמתואר בסעיף  4.4.9לעיל ,הסכם התפעול
המשותף מסדיר ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
)(1

הגדרת תחומי אחריות המפעיל ואופן ביצוע פעולותיו )לרבות בקשר עם
העסקת קבלנים על ידי המפעיל(.

)(2

חיוב השותפים בהוצאות על ידי המפעיל.

)(3

הקמת ועדת תפעול המורכבת מנציגי השותפים .החלטות ועדת התפעול
מתקבלות ב"רוב קובע" שהוא הצבעה חיובית בעד ההחלטה של לפחות
שני משתתפים המחזיקים ביחד ב 64% -או יותר מסך הזכויות ברשיון
הנדון .חנ"ל משמשת כמפעילת הרשיון.

4.6

)(5

פעולות שלא על ידי כל הצדדים ).(Sole Risk

)(6

הוראות לענין העברה ו/או ויתור על זכויות.

)(7

הוראות בדבר כפיפות לחוק הישראלי ולבתי המשפט בישראל.

היתרים מוקדמים ורשיונות ימיים נוספים בישראל
4.6.1

רשיון " / 337אביה"
)א(
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)(4

סנקציות נגד צד מפר אשר אינו משלם את התשלומים בהם הוא מחוייב
על פי הוראות הסכם התיפעול המשותף.

השותפים ברשיון

תנאי הרשיון יעודכנו בהתאם לתוצאות הערר.

א 42 -
שטח הרשיון נמצא כ 60 -קילומטרים מחופי תל אביב ואשדוד .הרשיון ניתן
ביום  10.6.2007לתקופה של  3שנים ומכסה שטח של כ 400 -קמ"ר .זכויות
השותפות ברשיון הן כ 50% -וביתר הזכויות מחזיקה אבנר.
)ב(

עיקר תנאי הרשיון
)(1

עיבוד חוזר של חומר סייסמי קיים ושילובו בכלל המידע עד ליום
.30.9.2008

)(2

הצגת פרוספקט סופי אחד לפחות לקידוח עד ליום .5231.12.2008

)(3

חתימת הסכם עם קבלן קידוח עד ליום .30.6.2009

)(4

דיווח על התקדמות בביצוע תכנית הקדיחה בכל חודשיים לאחר תחילת
עבודות הקבלן.

)(5
)ג(

התחלת קדיחה עד ליום  1.6.2010או לפי החוזה המאושר על ידי הממונה
עם קבלן הקידוח.

פעילויות חיפוש שבוצעו
עיקר השטחים המכוסים ברשיון זה נכללו בעבר בשטח רשיון הנפט "גיא"
שהוחזק על ידי השותפים בפרויקט ים תטיס .ברשיון גיא בוצעה פעילות
חיפושים במסגרת עיסקת ים תטיס ובכלל זה בוצע בשנת  2003קידוח "חנה "1
למטרות בעומק של מעל  4,000מטר .קידוח זה נמצא יבש וננטש .ביום
 10.9.2008הוצגה בפני הממונה על ענייני הנפט הערכה מחודשת של הסקרים
הסייסמים המזוזואים ברשיון אביה ,והשותפים ברשיון פועלים להכנת
פרוספקט לקידוח בהתאם לתנאי הרשיון.

)ד(

תכנית עבודה ותקציב
תכנית העבודה בשטח הרשיון נגזרת מתנאי הרשיון כמפורט לעיל.

)ה(

הסכם תפעול משותף ברשיון אביה
טרם נחתם הסכם תפעול משותף לגבי רשיון זה ,אולם אבנר נפט וגז בע"מ
משמשת כמפעילת הפרויקט.

4.6.2

רשיון " / 338קרן"
)א(

השותפים ברשיון
שטח הרשיון נמצא כ 60 -קילומטרים מחופי תל אביב ואשדוד .הרשיון ניתן
ביום  10.6.2007לתקופה של  3שנים ומכסה שטח של כ 400 -קמ"ר .זכויות
השותפות ברשיון הן כ 50% -וביתרת הזכויות מחזיקה אבנר.
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א 43 -

)ב(

)ג(

עיקר תנאי הרשיון
)(1

עיבוד חוזר של חומר סייסמי קיים ושילובו בכלל המידע עד יום
.30.9.2008

)(2

הצגת פרוספקט סופי אחד לפחות לקידוח עד יום .5331.12.2008

)(3

חתימת הסכם עם קבלן קידוח עד יום .30.6.2009

)(4

דיווח על התקדמות בביצוע תכנית הקדיחה – בכל חודשיים לאחר מכן.

)(5

התחלת קדיחה עד ליום  1.6.2010או לפי החוזה ,המאושר על ידי
הממונה ,עם קבלן קידוח.

פעילויות חיפוש שבוצעו
עיקר השטחים המכוסים ברשיון זה נכללו בעבר בשטח רשיון הנפט "אלי"
שהוחזק על ידי השותפים בפרויקט ים תטיס .ברשיון אלי בוצעה פעילות
חיפושים במסגרת עיסקת ים תטיס ובכלל זה בוצע בשנת  2001קידוח
"אנדרומדה מזרח" ,למטרות בעומק של כ 2000-מטר .קידוח זה נמצא יבש
וננטש .ביום  10.9.2008הוצגה בפני הממונה על ענייני הנפט הערכה מחודשת של
הסקרים הסייסמים המזוזואים ברשיון קרן ,והשותפים ברשיון פועלים להכנת
פרוספקט לקידוח בהתאם לתנאי הרשיון.

)ד(

תכנית עבודה ותקציב
תכנית העבודה בשטח הרשיון נגזרת מתנאי הרשיון כמפורט לעיל.

)ה(

הסכם תפעול משותף ברשיון קרן
טרם נחתם הסכם תפעול משותף לגבי רשיון זה.

4.6.3

רשיונות "/358רות /359 ,"Aרות /359 ,"Bרות /359 ,"Cרות /359 ,"Dרות  "Eו-
/359רות ) "Fלהלן" :רשיונות רות"(
)א(

השותפים ברשיונות
שטחי רשיונות רות נמצאים במים בעומק של כ 700 -מטר עד לעומק של כ-
 1500מטר ,ומכסים שטח של כ 2,400 -קמ"ר  20-90קילומטר מערבית לחופי
העיר חיפה )ראו מפה בסעיף  1.4.4לעיל( .רשיונות רות ניתנו חלף היתר מוקדם
"/197רות" )להלן" :היתר רות"(ונתקבלו ביום  1.3.2009לתקופה של  3שנים.
זכויות השותפוים ברשיונות רות הינן כדלקמן :נובל –  47.059%אבנר –
 25.106%והשותפות – .27.835%

)ב (

עיקר תנאי רשיונות רות
)(1

מיפוי פרוספקטים פוטנציאליים על בסיס הסקר הסייסמי החדש,
אנליזה פאציאלית סייסמית ,פיזיקה של המסלע והערכת פוטנציאל –
תוך  9חודשים מהענקת הרשיונות ,דהיינו עד ליום .1.12.2009
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א 44 -

)(2

בדיקה כלכלית של הפרוספקטים – תוך  12חודשים מהענקת הרשיונות,
דהיינו עד ליום .1.3.2010

)(3

סקר סייסמי נוסף  ,3D-2Dאם יידרש – תוך  24חודשים מהענקת
הרשיונות ,דהיינו עד ליום .1.3.2011

)(4

חתימת הסכם לביצוע קידוח ימי עם קבלן קידוח עד  24חודשים
מהענקת הרשיונות ,דהיינו עד ליום .1.3.2011

)(5
)ג(

תחילת ביצוע קידוח למטרה טרציארית עד  36חודשים מהענקת
הרשיונות ,דהיינו עד ליום .29.2.2012

פעילות החיפושים בשטחי רשיונות רות
בשטחי היתר רות בוצע סקר סייסמי  2Dהכולל בתוכו ,גם את שטחי רשיונות
רות .ההיקף הכולל של הסקר הוא כ 2,700 -ק"מ והוא כלל בתוכו גם את שטחי
ההיתרים המוקדמים אלון ורציו ים .עלות הסקר הסייסמי הסתכמה בכ6 -
מליון דולר לשלושת ההיתרים המוקדמים הנ"ל יחד.

)ד(

תכנית עבודה ותקציב ברשיונות רות
תכנית העבודה ברשיונות רות נגזרת מתנאי הרשיונות כמפורט לעיל.

)ה(

הסכם תפעול משותף ברשיונות רות
טרם נחתם הסכם תפעול משותף ,אולם הצדדים נוהגים בהתאם להוראות
הסכם התפעול המשותף של פרויקט ים תטיס .נובל משמשת כמפעילת
הרשיונות.

4.6.4

רשיונות "/358אלון /359 ,"Aאלון /359 ,"Bאלון /359 ,"Cאלון /359 ,"Dאלון  "Eו-
/359אלון  "Fניתנו חלף היתר מוקדם "/198אלון" )להלן" :רשיונות אלון"(
)א(

השותפים ברשיונות אלון
שטחי רשיונות אלון נמצאים במים בעומק של כ 1400 -מטר עד עומק של כ-
 1800מטר ,ומכסים שטח של כ 2,400 -קמ"ר  50-140קילומטר צפונית מערבית
לחופי העיר נהריה )ראו מפה בסעיף  1.4.4לעיל( .רשיונות אלון ניתנו חלף היתר
מוקדם "/198אלון" )להלן" :היתר אלון"( ונתקבלו ביום  1.3.2009לתקופה של
 3שנים .זכויות השותפויות ברשיונות אלון הינן כדלקמן :נובל –  47.059%אבנר
והשותפות –  26.4705%כל אחת ,זאת לאחר שנובל מימשה במלואה את זכות
האופציה שהייתה לה בזכויות היתר אלון על פי הסכם בינה לבין השותפות
ואבנר מיום .30.4.2007

)ב(

עיקר תנאי רשיונות אלון
)(1

מיפוי פרוספקטים פוטנציאליים על בסיס הסקר הסייסמי החדש,
אנליזה פאציאלית סייסמית ,פיזיקה של המסלע והערכת פוטנציאל –
תוך  9חודשים מהענקת הרשיונות ,דהיינו עד ליום .1.12.2009
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)(2

בדיקה כלכלית של הפרוספקטים – תוך  12חודשים מהענקת הרשיונות,
דהיינו עד ליום .1.3.2010

)(3

סקר סייסמי נוסף  ,3D-2Dאם יידרש – תוך  24חודשים מהענקת
הרשיונות ,דהיינו עד ליום .1.3.2011

)(4

חתימת הסכם לביצוע קידוח ימי עם קבלן קידוח עד  24חודשים
מהענקת הרשיונות ,דהיינו עד ליום .1.3.2011

)(5
)ג(

תחילת ביצוע קידוח למטרה טרציארית עד  36חודשים מהענקת
הרשיונות ,דהיינו עד ליום .29.2.2012

פעילות החיפושים בשטחי רשיונות אלון
בשטחי היתר אלון בוצע סקר סייסמי  2Dהכולל בתוכו ,גם את שטחי רשיונות
אלון .ההיקף הכולל של הסקר הוא כ 2,700 -ק"מ והוא כלל בתוכו גם את
שטחי ההיתרים המוקדמים רות ורציו ים .עלות הסקר הסייסמי הסתכמה בכ-
 6מליון דולר לשלושת ההיתרים המוקדמים הנ"ל יחד.

)ד(

תכנית עבודה ותקציב ברשיונות אלון
תכנית העבודה ברשיונות אלון נגזרת מתנאי הרשיונות כמפורט לעיל.

)ה(

הסכם התפעול המשותף ברשיונות אלון
טרם נחתם הסכם תפעול משותף ,אולם הצדדים נוהגים בהתאם להוראות
הסכם התפעול המשותף של פרויקט ים תטיס .נובל משמשת כמפעילת
הרשיונות.

4.6.5

רשיונות "/349רחל" ,רשיון "/350עמית" ,רשיון "/351חנה" ,רשיון "/352דוד" ו -רשיון
"/353ערן" )להלן" :רשיונות רציו ים"(
)א(

השותפים ברשיונות
ביום  11.9.2007התקשרו השותפות ואבנר ,בהסכם הצטרפות ) (Farmoutלפיו
העבירה רציו  35%) 70%לכל אחת( מזכויות ההשתתפות בהיתר מוקדם "/198רציו
ים" )להלן" :היתר רציו ים"( .ביום  23.1.2008נחתם הסכם עם נובל אשר
במסגרתו הועברו לנובל זכויות השתתפות ברשיון בשיעור של  35%בהיתר רציו
ים .לאחר השלמת העסקה עם נובל הזכויות בהיתר רציו ים היו כדלקמן :רציו-
 ;25%השותפות ;20% -אבנר –  ;20%נובל –  .35%בהתאם לתנאי הסכם
ההצטרפות הוחזר לרציו החלק היחסי המתאים מהוצאות העבר בהיתר,
המסתכמות בסך של כ 1.2 -מליון ש"ח )בגין .(100%
ביום  25.12.2008נמסר לשותפות על ידי רציו ,כי בהתאם לתנאים שנקבעו
בהסכם בינה לבין נובל ,החליטה רציו להפחית את חלקה ברשיונות בשיעור של
) 10%דהיינו ל .(15% -הזכויות ברשיונות הועברו על ידי רציו ללא תמורה למעט
החזר החלק היחסי בהוצאות שהוצאו על ידי רציו .לאחר השלמת העברת
הזכויות כאמור ,זכויות השותפים ברשיונות הינן כדלקמן :רציו;15% -
השותפות ;22.67% -אבנר –  ;22.67%נובל – .39.66%
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שטחי רשיונות רציו ים נמצאים במים בעומק של כ 1,200 -מטר עד  1,700מטר,
ומכסים שטח של כ 1,800 -קמ"ר כ 130 -קילומטר מערבית מחופי העיר חיפה
)ראו מפה בסעיף  1.4.4לעיל( .רשיונות רציו ים נתקבלו ביום 15.12.2008
לתקופה של  3שנים.
)ב(

עיקר תנאי רשיונות רציו ים
)(1

מיפוי פרוספקטים פוטנציאליים על בסיס הסקר הסייסמי החדש,
אנליזה פאציאלית סייסמית ,פיזיקה של המסלע והערכת פוטנציאל –
תוך  9חודשים מהענקת רשיונות רציו ים ,דהיינו עד ליום .15.9.2009

)(2

בדיקה כלכלית של הפרוספקטים – תוך  12חודשים מהענקת רשיונות
רציו ים ,דהיינו עד ליום .15.12.2009

)(3

סקר סייסמי נוסף  ,3D-2Dאם יידרש – תוך  24חודשים מהענקת
רשיונות רציו ים ,דהיינו עד ליום .15.12.2010

)(4

חתימת הסכם לביצוע קידוח ימי עם קבלן קידוח עד  24חודשים
מהענקת רשיונות רציו ים ,דהיינו עד ליום .15.12.2010

)(5

תחילת ביצוע קידוח למטרה טרציארית עד  36חודשים מהענקת רשיונות
רציו ים ,דהיינו עד ליום .14.12.2011

)ג(

פעילות החיפושים בשטחי רשיונות רציו ים
בשטחי היתר רציו ים בוצע סקר סייסמי  2Dהכולל בתוכו כאמור ,גם את שטחי
רשיונות רציו ים .ההיקף הכולל של הסקר שבוצע הוא כ 2,700 -ק"מ והוא כלל
בתוכו גם את שטחי ההיתרים המוקדמים רות ואלון .עלות הסקר הסייסמי
הסתכמה בכ 6 -מליון דולר לשלושת ההיתרים המוקדמים הנ"ל יחד.

)ד(

תכנית עבודה ותקציב ברשיונות רציו ים
תכנית העבודה ברשיונות רציו ים נגזרת מתנאי הרשיונות כמפורט לעיל.

)ה(

הסכם התפעול המשותף
הסכם התפעול המשותף החל על ברשיונות רציו ים ,מכסה את אותם הנושאים
הכלולים בהסכם התפעול של פרויקט ים תטיס המתואר בסעיף )4.4.9ב( לעיל,
כאשר החלטות מתקבלות ב"רוב קובע" שהוא הצבעה חיובית בעד ההחלטה של
לפחות שני משתתפים שאינם צדדים קשורים המחזיקים ביחד לפחות 60%
מסך הזכויות ברשיונות .נובל מונתה כמפעילת הרשיונות.

4.6.6

רשיון " / 346חוף"
)א(
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השותפים בזכויות הרשיון
ביום  24.9.2007התקשרו השותפות ואבנר במזכר הבנות בלתי מחייב )(MOU
עם ישראמקו אינק לפיו תעביר ישראמקו אינק לשותפות ולאבנר זכויות
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היתר מוקדם /189חוף הוחלף ביום  17.2.2008ברשיון /346חוף.
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ברשיון .מזכר ההבנות הותנה באישור הממונה על ענייני הנפט במשרד
התשתיות הלאומיות להעברת הזכויות ואישור הממונה על ההגבלים העסקיים,
ככל שיידרש .ביום  ,18.11.2007נעשתה פנייה לממונה על ההגבלים העסקיים
וביום  16.6.2008נתקבל פטור מאת הממונה על ההגבלים העסקיים ,המאפשר
לשותפות ולאבנר להצטרף לרשיון חוף .הרשיון מתייחס לשטחים בים הגובלים
בקו החוף מתל אביב בצפון ועד גבול רצועת עזה בדרום ומכסה שטח של כ400 -
קמ"ר.
בין השותפות ואבנר לבין ישראמקו אינק נחתם הסכם ההצטרפות )(Farmout
ברשיון שנכנס לתוקף ביום  .7.10.2008בתמורה להעברת הזכויות התחייבו
השותפות ואבנר לשאת כל אחת ב –  24.375%מהעלויות המאושרות ,שיוצאו
במסגרת רשיון חוף עד לתקרת עלויות כוללת של  4מליון דולר ארה"ב ובחלקן
היחסי ברשיון חוף ) 19.5%כל אחת( מכל העלויות המאושרות שיוצאו מעל
לתקרה הנ"ל .כמו כן ,התחייבו השותפות ואבנר להחזיר לישראמקו במסגרת
העלויות הנ"ל חלק מהוצאות עבר ,שהוציאה ישראמקו ,בקשר עם רשיון חוף
בסכום כולל של כ 34,000 -דולר כל אחת .לאחר השלמת העיסקה יוחזקו
הזכויות ברשיון חוף כדלקמן :השותפות –  ,19.5%אבנר – ,19.5%ישראמקו –
 ,30%ישראמקו אינק ,20% - .חנ"ל ים המלח – שותפות מוגבלת –  ,5%נפטא
חיפושים – שותפות מוגבלת –  5%וחנ"ל – חברת הנפט לישראל בע"מ – .1%
)ב (

עיקר תנאי הרשיון
רשיון "/346חוף" ניתן ביום  14.2.2008לתקופה של  3שנים .בתנאי הרשיון
נקבעה תכנית עבודה הכוללת את הפעולות הבאות:
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)(1

ביצוע סקר סייסמי לאורך החוף ופענוחו במועד המוקדם ביותר האפשרי
)כולל תאום הכניסה לשטח( ע"י המכון הגיאופיסי.

)(2

ביצוע סקר סייסמי ימי והגשת דוח לממונה לא יאוחר מיום .5515.8.2008

)(3

התחלת ביצוע קידוח )ביבשה אלכסוני למטרה ימית( לא יאוחר מיום
.15.8.2009

)ג(

פעילויות חיפוש שבוצעו בעבר

)ד(

בשטח הרשיון בוצעו בעבר סקרים סייסמים על ידי גורמים שלישיים שהחזיקו
בשטחי הרשיון .נתוני העבר של סקרים סייסמים אלו נמצאים בידי מפעילת
הרשיון.
תכנית עבודה ותקציב

הסקר הסייסמי טרם בוצע לאור העובדה כי טרם נתקבל אישור מעיריית ראשל"צ לביצוע הקידוח )ראו סעיף )4.6.6ד( להלן(.
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מפעילת הרשיון הכינה תוכנית עבודה שכללה ביצוע סקר סייסמי  2Dבמקביל
לחוף ,הסקר הסייסמי טרם בוצע מאחר וטרם נתקבלו האישורים הסופיים מן
הרשויות המוסמכות .לאור זאת ,פנתה מפעילת הרשיון לממונה בבקשה לביטול
ביצוע הסקר הסייסמי באופן שניתן יהיה לבצע את הקידוח ללא ביצועו של
הסקר הסייסמי ,תוך הסתמכות על המידע הסייסמי הקיים )ראו בסעיף )ג(
לעיל( .הממונה הודיע למפעילה כי בנסיבות העניין יעתר לבקשה.

)ה(

בכוונת המפעילה לבצע קידוח אלכסוני מהחוף לכיוון הים באמצעות כלי קידוח
יבשתי .לצורך כך פנתה המפעילה למשרד הבטחון בבקשה לקבלת היתר לביצוע
הקידוח .מערכת הבטחון נענתה לבקשה ובלבד שיתקבל לכך אישור מעיריית
ראשל"צ .ביום  15.12.2008נתקבלה תשובתה של עיריית ראשל"צ כי היא אינה
מסכימה לתת את אישורה .המפעיל פנה לממונה בבקשה כי יסייע בידו לקבלת
אישור עיריית ראשל"צ ,בעקבות כך פנה הממונה לעירייה ונקבעה פגישה
בעניין.
הסכם תפעול משותף
עם החתימה על הסכם ההצטרפות חתמו בעלי הזכויות ברשיון חוף על הסכם
תפעול משותף החל על הרשיון .הסכם התפעול המשותף מכסה את אותם
הנושאים הכלולים בהסכם התפעול של פרויקט ים תטיס המתואר בסעיף

4.7

)4.4.9ב( לעיל ,אולם החלטות ועדת התפעול מתקבלות ב"רוב קובע" שהוא
הצבעה חיובית בעד ההחלטה של לפחות שני משתתפים שאינם צדדים קשורים
המחזיקים ביחד לפחות  70%מסך הזכויות ברשיונות .כמו כן ,חנ"ל – חברת
הנפט לישראל מונתה כמפעילת הרשיונות.
זכויות בקפריסין
4.7.1

ביום  22.1.2009התקשרה השותפות בהסכם אופציה מול השותף הכללי )להלן:
"הסכם האופציה"( לקבלת זכויות מהשותף הכללי ,שיוקנו לו בהתאם להסכם העברה
)כמפורט להלן( ,בשיעור של  15%בהסכם זכיון ) (Production Sharing Contractמול
ממשלת קפריסין )להלן" :הסכם הזכיון"( )בכפוף לקבלתם על ידי השותף הכללי
ובכפוף לתנאי המימוש כמפורט להלן( המקנה זכויות חיפוש והפקה של נפט ו/או גז
בשטח המים הכלכליים של קפריסין הידוע כבלוק  ,12הממוקם כ 15-20 -ק"מ
מערבית לרשיונות אלון )להלן" :בלוק .("12

4.7.2

בתמורה לאופציה האמורה התחייבה השותפות לשלם לשותף הכללי כל סכום שיוצא
על ידו בקשר עם הזכויות בהסכם הזכיון ו/או לשפות את השותף הכללי בגין כל
התחייבות שתוטל עליו על פי הסכם הזכיון ו/או ההסכמים שייחתמו עם חברה
קשורה של נובל )להלן" :נובל קפריסין"( בקשר עם הסכם הזכיון לבלוק ) 12הסכם
ההעברה והסכם התפעול המשותף כמפורט להלן( ,ממועד החתימה על הסכם הזכיון
ועד למועד פקיעת האופציה או מימושה לרבות חלקה היחסי של השותפות בעלויות
הנובעות מהסכם הזכיון בקשר עם העבודות המחוייבות לביצוע בתקופה הראשונית
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)עד  3שנים ממועד החתימה על הסכם הזכיון( ולרבות סכומים והתחייבויות שיוטלו
בתקופת האופציה ו/או שהשותף הכללי מחוייב להם בתקופת האופציה ושמועד
תשלומם מאוחר למועד פקיעת האופציה.
4.7.3

עוד נקבע בהסכם האופציה כי האופציה תהא ניתנת למימוש ,ללא תמורה נוספת ,עד
ליום  .31.12.2009מובהר כי השותפות לא תממש את האופציה אלא אם יתוקן תקנון
הבורסה באופן שיאפשר לשותפות לחיפושי נפט להשתתף בפעולות החיפושים בבלוק
 .12אם לא יתוקן תקנון הבורסה )כמוסבר להלן( לא תוכל השותפות לממש את
האופציה אולם תמשיך לחוב בחיוביה בהתאם להסכם האופציה .במקרה כאמור,
תשקול השותפות למכור את האופציה לכל המרבה במחיר .כן מובהר כי אין כל
וודאות כי השותפות תוכל למצוא קונה לזכויות בבלוק  12ו/או תצליח למכור את
הזכויות בבלוק  12במחיר שישקף את הוצאותיה בהתאם להסכם האופציה .לפיכך,
ייתכן מצב בו השותפות תיאלץ לשאת בהוצאות העבודות בבלוק  12מבלי להנות מכל
תועלת מהסכם הזכיון ומהזכויות בבלוק .12
יצוין כי הממונה על ענייני הנפט נתן את אישורו בהתאם לתקנה  8לתקנות מס הכנסה
)ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט( תשט"ז ,1956-להחלת התקנות על השותפות גם
בבלוק  ,12בכפוף לתנאים שנקבעו על ידו.

4.7.4

בהסכם העברה מיום  22.1.2009בין השותף הכללי לבין נובל קפריסין התחייבה נובל
קפריסין להעביר לשותף הכללי  15%מזכויות ההשתתפות בבלוק  12בכפוף לאישור
הרשויות בקפריסין אשר טרם התקבל )להלן" :הסכם ההעברה"( .הסכם ההעברה
נחתם בעקבות הסכמה משותפת של השותף הכללי ,אבנר נפט וגז בע"מ ונובל לפיה
תפעל נובל לקבל מקפריסין זכויות בבלוק  12ואם יתקבלו זכויות כאמור ,השותף
הכללי ואבנר נפט וגז בע"מ יקבלו ,בכפוף לקבלת האישורים הדרושים ,בין  30%ל-
 40%מהזכויות והחובות על פי הסכם הזכיון .לאחר התקשרותה של נובל קפריסין
בהסכם הזכיון כאמור ,הודיעו השותף הכללי ואבנר נפט וגז בע"מ לנובל קפריסין כי
ברצונם לקבל ) 15%כל אחד( מהזכויות והחובות על פי הסכם הזכיון ,ולהעבירן
במלואן לשותפות ולאבנר בהתאמה.

4.7.5

תקנון הבורסה קובע כי השותפות אינה רשאית לבצע פרוייקטים שלא הוגדרו במפורט
בהסכם השותפות המוגבלת" .פרוייקט" משמעו בתקנון הבורסה  -חיפושי נפט או גז
או הפקתם על פי זכות נפט או היתר מוקדם עם זכות קדימה לקבלת רשיון
כמשמעותם בחוק הנפט ,שהוקנו לשותפות .מאחר שבלוק  12מצוי מחוץ למים
הכלכליים של מדינת ישראל ,חוקי מדינת ישראל אינם חלים עליו והוא לא ניתן מכח
חוק הנפט ועל כן ,בהתאם לתקנון הבורסה בנוסחו דהיום ,השותפות אינה יכולה
להשתתף בפעולות החיפוש בו.
השותף הכללי הגיש לבורסה בקשה לבצע תיקון בתקנון הבורסה באופן שיאפשר
לשותפות להשתתף בפעולות חיפושים גם מחוץ למים הכלכליים של מדינת ישראל
אולם ,טרם התקבל אישור הבורסה לבקשה זו .על כן התקשר השותף הכללי בהסכם
ההעברה ובמקביל אליו חתמו השותף הכללי ,אבנר נפט וגז בע"מ ונובל קפריסין על

א 50 -
הסכם תפעול משותף החל על בלוק  ,12על מנת להסדיר את נושא התפעול במידה
ויתקבלו האישורים להעברה כמפורט בסעיף  4.7.4לעיל .הסכם התפעול המשותף
מכסה את אותם הנושאים והינו במתכונת דומה להסכם התפעול שחל במסגרת
פרוייקט ים תטיס והמתואר בסעיף  4.4.9לעיל ,ההחלטות מתקבלות ב"רוב קובע"
שהוא הצבעה חיובית בעד ההחלטה של לפחות שני משתתפים שאינם צדדים קשורים
המחזיקים ביחד לפחות  65%מסך הזכויות ברשיונות .כמו כן נובל קפריסין מונתה
כמפעילה.
4.7.6

הסכם הזכיון נחתם ביום  24.10.2008בין נובל קפריסין לבין רפובליקת קפריסין.
הסכם הזכיון מגדיר את התנאים לביצוע החיפושים וההפקה בבלוק  .12בין היתר
נקבע בו :תקופת ההסכם ,שטח הפרוייקט ,תכנית עבודה לפרוייקט ,ערבויות שיש
לספק להבטחת ביצוע העבודות ,הוראות מס ,בונוסים לשלם לפי שלבי פיתוח שונים
בפרוייקט וזכותה של קפריסין בחלק מהנפט ו/או הגז המופק ,ככל שיופק ,בהתאם
להסדרים הקבועים בהסכם הזכיון .תקופת ההסכם נקבעה לפי התקדמות בשלבי
עבודה.

4.7.7

תכנית העבודה בבלוק  12לשלוש השנים הבאות יכול שתכולל ,בין היתר ,הכנת דו"ח
נתונים סייסמים קיימים בבלוק  ,12ביצוע סקר סייסמי ועיבוד ,פיענוח ומיפוי
הנתונים שעלו ממנו בעלות כוללת מוערכת בשלב הראשוני של כ 1 -מליון אירו )חלקה
של השותפות( לשלוש השנים הבאות.

4.8

רשיונות נפט שהוחזרו בשנים :562007-2008
4.8.1

רשיון "/313אשקלון עמוק"
השותפות החזיקה זכויות בשיעור ) 25.5%מתוך  (100%ברשיון אשקלון עמוק .בשטחי
הרשיון לא נמצאו פרוספקטים ראויים לקדיחה ותוקפו פג לאחר  7שנים ביום
.30.4.2008

4.9

מוצרים ושירותים
נכון למועד הדוח השותפות המוגבלת מספקת גז טבעי ממאגר מרי לחברת החשמל ,לפז זיקוק
אשדוד ,למפעלי נייר חדרה ,ולדלק אשקלון .בנוסף ,על פי הסכם שנחתם עם קבוצת כי"ל תחל
השותפות המוגבלת באספקה של גז טבעי לקבוצת כי"ל במחצית השניה של שנת ) 2009להרחבה
ראו סעיף  4.11.6להלן( .ככל שנמצאו ו/או ימצאו גז ו/או נפט במסגרת פעילות החיפושים של
השותפות המוגבלת ,תפעל השותפות המוגבלת למכירתם.

 4.10פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
כל הכנסותיה ועיקר רווחיה של השותפות נכון ליום הדו"ח נובעים ממכירת גז טבעי במסגרת
פרוייקט ים תטיס .לנתונים כספיים ראו סעיף  4לעיל.
 4.11לקוחות
4.11.1
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כללי

לעניין חזקת מד אשדוד ולעניין רשיון שמשון ראו סעיף  4.5.4לעיל.

א 51 -
נכון למועד הדוח ,התקשרו השותפות יחד עם יתר השותפים בפרויקט ים תטיס
בחמישה הסכמים לאספקת גז טבעי )עם חברת החשמל ,פז זיקוק אשדוד ,מפעלי נייר
חדרה ,דלק אשקלון וקבוצת כי"ל( בהיקף כולל המוערך בכ) 23.5 BCM -לא כולל
הכמויות הנרכשות בהתאם לתוספות להסכם עם חברת חשמל( המהווה כ74% -
מרזרבות הגז הטבעי )ברמת  (Provedבמאגרי הגז בפרויקט ים תטיס )ראו טבלה
בסעיף  4.4.10לעיל( כאשר ,נכון ליום  31.12.2008סופקו כ .11.5 BCM -הכנסות
השותפות מחברת חשמל מהוות כ 97% -מסך הכנסותיה בשנת  2007וכ 93% -מסך
הכנסותיה בשנת .2008
לשותפות תלות בחברת החשמל היות וביטול ההסכם עימה או אי קיומו ישפיעו באופן
מהותי על פעילות השותפות ורווחיותה .לפירוט בדבר הסכמי השותפות עם חברת
חשמל ראו סעיף  4.11.2להלן.
לקוחות פוטנציאלים נוספים של השותפות בישראל הם לקוחות תעשייתיים
משמעותיים וכן בעלים של תחנות כוח פרטיות.
4.11.2

הסכם עם חברת חשמל:
)א(

ביום  25.6.2002נחתם בין השותפים בפרוייקט ים תטיס )בסעיף זה:
"המוכרים"( מצד אחד לבין חברת החשמל לישראל בע"מ )בסעיף זה" :חברת
החשמל" או "הקונה"( מצד שני ,הסכם לאספקת גז טבעי לחברת החשמל.

)ב(

תקופת ההסכם הינה עד ליום  1.7.2014או מועד האספקה ע"י המוכרים לקונה
של כמות גז מצטברת השווה כ) 18 BCM-להלן בסעיף זה" :הכמות החוזית
הכוללת"( ,לפי המוקדם.

)ג(

הקונה או המוכרים יהיו רשאים לסיים את ההסכם ,במקרה בו הצד השני
)ובנוגע למוכרים גם אם רק חלק מהם( יבצע פעולת חדלות פירעון )כהגדרתה
בהסכם( שסביר כי תהיה לה השפעה לרעה על ביצוע התחייבויותיו בהתאם
להסכם ,ע"י מתן הודעה מראש ובכתב של  30יום לפחות .הקונה והמוכרים
הסכימו שלא לממש כל זכות שעשויה להיות להם לסיים את ההסכם בהתאם
לכל דין ,אלא בקשר להפרות משמעותיות או נמשכות של הוראות מהותיות של
ההסכם ורק לאחר מתן תקופה של  90יום לצד המפר )אלא אם כן נקבעה
תקופה קצרה יותר בהסכם( לתיקון ההפרה.

)ד(

מבלי לגרוע מהתחייבויות המוכרים בהסכם ביחס לשמירת רזרבות ,המוכרים
לא יהיו מוגבלים למקורות כלשהם של גז טבעי )בין מישראל ובין מייבוא( לשם
אספקת גז לקונה בהתאם להסכם.

)ה(

המוכרים יגרמו לכך ,כי בכל עת במהלך תקופת ההסכם יהיו להם יתרות
רזרבה ) (Remaining Reservesבמאגרים בשיעור  130%מיתרת הכמות החוזית
הכוללת )) (Remaining TCQיתרת הכמות החוזית הכוללת לאחר ניכוי כמויות
גז שסופקו ע"י המוכרים בהתאם להסכם( .בהסכם נקבעו הוראות לדיווח
ופיקוח על יתרת הרזרבה וכן לעניין התאמת הוראות מסוימות של ההסכם

א 52 -
במקרה והמוכרים אינם עומדים ביתרת רזרבה בהיקף הנדרש .יצויין כי נכון
למועד הדוח המוכרים עומדים בדרישת יתרות הרזרבה.
)ו(

בהסכם נקבעה כמות חוזית שנתית של גז המשתנה על פני תקופת ההסכם ,בין
היתר ,לפי קצב השלמת מערכת ההולכה וחיבורה לתחנות הכוח של הקונה
באופן המאפשר מסירה של גז בתחנות כוח אלו )להלן בסעיף זה" :הכמות
החוזית השנתית"(.

)ז(

אספקת הגז על פי ההסכם הינה על בסיס שעתי עם כמות מינימלית
ומקסימלית לשעה ,בהתאם למנגנונים ולפרוצדורות המפורטים בהסכם.

)ח(

מסירת הגז נעשית בנקודת החיבור למערכת ההולכה הארצית של נתג"ז,
בסמוך למתקן הקבלה הקבוע בחוף אשדוד.

)ט(

כמות מינימלית לחיוב ) :(Minimum Bill Quantityבהסכם נקבעה כמות גז
שנתית מינימלית לחיוב ) (Minimum Bill Quantityבשיעור  80%מהכמות
החוזית השנתית )כפוף להתאמות( אשר עבורה התחייבה הקונה לשלם גם אם
לא צרכה את הכמות הנ"ל בכפוף להוראות ההסכם )להלן בסעיף זה" :הכמות
המינימלית לחיוב"( ,וכן הוראות לעניין חישוב והתאמת הכמות המינימלית
לחיוב ובכלל זה בנסיבות של כח עליון או של אי אספקה על ידי המוכרים .עוד
קובע ההסכם מנגנון של צבירת יתרה בגין כמויות עודפות שנצרכו על ידי הקונה
בשנה כלשהי וניצולה להפחתת חובת חברת חשמל לרכישת כמות מינימלית
כאמור לעיל בשנים הבאות .כמו כן ,נקבעו הוראות ומנגנונים המאפשרים
לחברת החשמל לאחר ששילמה בגין גז שלא צרכה עקב הפעלת מנגנון הכמות
המינימלית לחיוב כאמור לעיל ,לקבל גז ללא תשלום נוסף עד לכמות ששילמה
בגין גז שלא צרכה עקב הפעלת מנגנון הכמות המינימאלית לחיוב .נכון למועד
הדוח ,צורכת חברת החשמל כמויות העולות באופן משמעותי על הכמות
המינימלית לחיוב.

)י(

ההיקף הכספי של ההסכם :להערכת השותפות ,התקבולים הכוללים נטו
)בניכוי תמלוגים למדינה ולצדדים שלישיים לרבות בעלי ענין( ,שינבעו לשותפות
ממועד תחילת ההספקה עבור חלקה בלבד ,מוערך בכ 330 -מליון דולר 57וזאת
בהתבסס על הסכמי גידור שביצעו השותפויות )ראו ס"ק )יא( להלן( ,ועל הכמות
הכוללת של הגז שהשותפות התחייבה לספק לחברת חשמל.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכת השותפות כאמור לעיל ,הינה מידע
צופה פני עתיד ,המבוסס על הערכות השותף הכללי לגבי צריכת הגז העתידית
של חברת חשמל .ההערכה עשויה שלא להתממש במידה והצריכה בפועל של גז
על ידי חברת חשמל תהיה שונה מהתחזיות הנ"ל.
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לעניין היקף האספקה לחברת חשמל ראו סעיף  4.13להלן .סכום זה אינו כולל תקבולים עבור כמויות גז נוספות על פי התוספות
להסכם.

א 53 -

)יא( מחיר הגז :מחיר הגז על פי החוזה נקבע בדולר ארה"ב ליחידת אנרגיה ),(BTU
והוא צמוד לסל של דלקים ולמדד היצרנים האמריקאי )(Producer Price Index

לפי מנגנון הקבוע בחוזה עם מחיר מקסימלי ומינימלי .בהקשר זה יצוין כי
לאור התקשרות השותפות בהסכמי גידור כאמור בביאור 11י לדוחות הכספיים,
השותפות קיבעה בפועל את המחיר בגין כמויות הגז הצפויות להימכר בגין
ההסכם עם חברת חשמל במחיר של כ 2.47 -דולר למליון .BTU
)יב(

איכות הגז :הגז הטבעי המיועד למסירה בהתאם להסכם צריך להיות בנקודת
המסירה בהתאם לספציפיקציות הקבועות בהסכם ובהתאם לדרישת חברת
ההולכה כפי שתאושר ע"י הרשויות המתאימות מעת לעת .לקונה זכות לסרב
לקבל גז לא תקני עד שהליקוי יתוקן .כל מחלוקת בין הצדדים ,הנוגעת לאיכות
הגז תופנה )לבקשת צד כלשהו( למומחה לשם הכרעה.

)יג(

הפרה ופיצויים :על פי ההסכם ,אם המוכרים לא יספקו בשעה כלשהי את
כמויות הגז שהוזמנו על ידי הקונה בהתאם להוראות ההסכם ואי האספקה
הינה בכמות העולה על שעורי הסטייה המותרים על פי ההסכם ,אזי יפצו
המוכרים את הקונה בפיצוי בדרך של אספקת גז בחודש העוקב במחיר מופחת
בכמות שלא סופקה תוך הפרת הוראות ההסכם .כמו כן ,קובע ההסכם הפרות
מיוחדות של כל אחד מהצדדים שבגינן ישולמו פיצויים בשיעורים גבוהים
)ובכלל זה פיצויים כספיים( .בהסכם נקבעו גבולות לאחריות כל אחד מהצדדים
בגין הפרת חלק מהוראות ההסכם בשיעורים הקבועים בהסכם.

)יד(

בטחונות וערבויות :בהסכם נקבעו בטחונות שעל כל אחד מהמוכרים לספק
ולקיים לטובת הקונה להבטחת התחייבויותיו על פי החוזה ,הכל במועדים,
בתנאים ובסכומים הקבועים בהסכם .חלקה של השותפות בביטחונות הנ"ל
הינו בסך  7.65מליון דולר .הביטחונות הנ"ל הועמדו על ידי השותפויות בדרך
של ערבויות בנקאיות המתחדשות מעת לעת.

)טו( יחסים בין המוכרים ומתאם של המוכרים :המוכרים פועלים יחדיו ביחס
לנושאים כגון פיתוח המאגר ,מתקני המוכרים והפקת הגז ,הובלתו ואספקתו
בהתאם להסכם .יחד עם זאת ,הוצהר על ידי הקונה ,כי אף הוראה מההסכם
לא תיחשב כיוצרת אחריות הדדית בין המוכרים וכל מוכר יהא אחראי כלפי
הקונה אך ורק ביחס לחלקו בזכויות הנפט בקשר עם אחריות שתנבע מההסכם.
על אף שהקונה רשאית להזמין כמויות גז באמצעות הודעה אחת שתומצא
למתאם של המוכרים ,הכמות שתיחשב כמוזמנת מכל מוכר תהא חלקו של כל
מוכר מהכמות המוזמנת הכוללת.
)טז( התוספות להסכם :ביום  15.8.2006התקשרו המוכרים בתוספת להסכם עם
חברת החשמל לאספקת כמויות נוספות של גז טבעי )להלן בסעיף זה:
"התוספת להסכם"( .בהתאם לתוספת להסכם נתנו המוכרים לחברת החשמל
אופציה לרכישת כמויות נוספות של גז טבעי וזאת בעיקר לצורך מתן מענה
לדרישות אספקת גז בשעות צריכת השיא של חברת החשמל .האופציה האמורה
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התייחסה לכמויות נוספות של גז שנרכשו החל מיולי  2006והיא פגה ביום
 .31.12.2008ביום  15.1.2009חתמו הצדדים על תוספת נוספת להסכם )להלן
בסעיף זה" :התוספת להסכם משנת  ("2009בה נקבע ,בין היתר ,כי לחברת
חשמל תנתן אופציה לתקופה של  3חודשים )עד ליום  (31.3.2009לרכישת
כמויות נוספות של גז טבעי ,וזאת בעיקר לצורך מתן מענה לדרישת אספקת גז
בשעות צריכת השיא של חברת חשמל .יצוין כי מחיר רכישת הגז בהתאם לתנאי
התוספת להסכם וכן בהתאם לתוספת להסכם משנת  2009גבוהות משמעותית
מהמחיר בו רוכשת חברת החשמל גז טבעי בהתאם להסכם הקיים וזאת בשל
המנגנון השונה ,על פיו נקבע מחיר הגז ובשל עלייה שחלה במחירי הדלקים
בעולם.
)יז(

במהלך החודשיים הראשונים של שנת ) 2009בעיקר בחודש פברואר( חלה ירידה
משמעותית במכירות הגז הטבעי לחברת חשמל לעומת התקופה המקבילה
אשתקד .להערכת השותפות ירידה זו מקורה בסיבות הבאות :צריכת חשמל
מופחתת הנובעת ממזג האויר ששרר בחורף  ;2009מירידה בפעילות במשק;
תקלה אשר השביתה את אחת מיחידת הייצור של חברת חשמל; ירידה במחירי
הגז הטבעי הנמכר במחירי מכירה מזדמנת ,וכתוצאה מירידה במחירי הנפט
ומוצריו בעולם; וכן משינוי במודל השימוש בדלקים של חברת חשמל.

4.11.3

הסכם עם פז זיקוק אשדוד:
ביום  3.9.2004נחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין פז זיקוק אשדוד
לאספקת גז לבית הזיקוק באשדוד.
הכמות החוזית הכוללת שקבוצת ים תטיס מחויבת לספק לפז זיקוק אשדוד הינה כ-
.1.3 BCM
תקופת החוזה הינה  10שנים מתום תקופת ההרצה שנקבעה בחוזה או עד אשר פז
זיקוק אשדוד תצרוך את הכמות החוזית הכוללת ,לפי המוקדם מביניהם.
פז זיקוק אשדוד התחייבה לרכוש או לשלם ) (Take or Payבגין כמות שנתית מינימלית
של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם .לעניין צבר הזמנות צפוי ראו סעיף
 4.13להלן.
ההיקף הכספי הכולל של ההסכם )עבור כל השותפים בפרויקט ים תטיס( מוערך בכ-
 120מליון דולר.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכת השותפות כאמור לעיל ,הינה מידע צופה
פני עתיד ,המבוסס על הערכות השותף הכללי לגבי צריכת הגז העתידית של פז זיקוק
אשדוד .ההערכה עשויה שלא להתממש במידה והצריכה בפועל של גז על ידי פז זיקוק
אשדוד תהיה שונה מהתחזיות הנ"ל.
אספקת הגז לפז זיקוק אשדוד החלה בחודש נובמבר .2005

4.11.4

הסכם עם דלק אשקלון:
בחודש אוגוסט  2005נחתם ואושר הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין דלק
אשקלון ,אשר הינה חברה בשליטת קבוצת דלק ,לאספקת גז לתחנת הכוח של דלק
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אשקלון הסמוכה למתקן התפלת מי-ים באשקלון .אספקת הגז על פי ההסכם תחל עם
הגעת גז טבעי לתחנת הכוח של דלק אשקלון ,בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם,
ותסתיים במוקדם מבין חלוף  15שנים מתום תקופת ההרצה של תחנת הכוח ,או עד
יום  .30.6.2022השותפים בפרויקט ים תטיס מנהלים מו"מ עם דלק אשקלון להגדלת
הכמות על פי חוזה זה.
כמות הגז השנתית אשר תרכש על ידי דלק אשקלון הינה כ .0.12 BCM-ההיקף הכספי
הכולל של ההסכם )עבור כל השותפים בקבוצת ים תטיס( מוערך בכ 160 -מליון דולר.
ההכנסות בפועל תושפענה ממכלול של תנאים ובעיקרם מחיר המזוט והיקף קצב
צריכת הגז.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכת השותפות כאמור לעיל ,הינה מידע צופה
פני עתיד ,המבוסס על הערכות השותף הכללי לגבי צריכת הגז העתידית של דלק
אשקלון .ההערכה עשויה שלא להתממש במידה והצריכה בפועל של גז על ידי דלק
אשקלון תהיה שונה מהתחזיות הנ"ל.
אספקת הגז לדלק אשקלון החלה בחודש אוגוסט  .2007דלק אשקלון התחייבה
לרכוש או לשלם ) (take or payבגין כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם
למנגנון שנקבע בהסכם.
4.11.5

הסכם עם מפעלי נייר חדרה:
ביום  29.7.2005נחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין מפעלי נייר חדרה
לאספקת גז טבעי למפעלי נייר חדרה .אספקת הגז על פי ההסכם החלה בחודש
אוגוסט  ,2007עם השלמת צנרת ההולכה והמתקנים הנדרשים ,ותסתיים במוקדם
מבין חמש שנים מיום תחילת זרימת הגז או השלמת רכישת כמות של  0.43 BCMאך
לא לאחר .1.7.2011
נוסחת מחיר הגז שנקבעה בהסכם מתבססת על מחיר המזוט עם מרכיב הנחה וכוללת
מחירי "רצפה" ו" -תקרה" .מפעלי נייר חדרה התחייבה לרכוש או לשלם )(take or pay
בגין כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.
ההיקף הכספי הכולל של ההסכם )עבור כל השותפים בקבוצת ים תטיס( מוערך בכ-
 40מליון דולר .ההכנסות בפועל תושפענה ממכלול של תנאים ובעיקרם מחיר המזוט
והיקף קצב צריכת הגז.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכת השותפות כאמור לעיל ,הינה מידע צופה
פני עתיד ,המבוסס על הערכות השותף הכללי לגבי צריכת הגז העתידית של מפעלי
נייר חדרה .ההערכה עשויה שלא להתממש במידה והצריכה בפועל של גז על ידי מפעלי
נייר חדרה תהיה שונה מהתחזיות הנ"ל.

4.11.6

הסכם עם קבוצת כי"ל:
ביום  25.3.2008נחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין חברה בת בבעלות
מלאה של כימיקלים לישראל בע"מ )להלן" :כי"ל"( ובערבות כי"ל ,לאספקת גז טבעי
לקבוצת כי"ל.
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כמות הגז הכוללת אותה התחייבה קבוצת כי"ל לקנות מהשותפים בפרויקט ים תטיס
על פי ההסכם הנה כ 2 BCM-בכפוף להתאמות כמפורט בחוזה )להלן בסעיף זה:
"כמות הגז החוזית"(.
אספקת הגז תחל עם השלמת צנרת הולכת הגז לדרום ,אשר ,על פי מה שנמסר לכי"ל
על ידי נתג"ז ,תהיה ,ככל הנראה ,במחצית השניה של שנת  2009וכן עם השלמת הסבת
מתקני הייצור של קבוצת כי"ל להפעלה על ידי גז ,המתוכננת להתבצע בהדרגה
ולהתחיל בסוף שנת  2008במתקנים בסדום ,בהם צפויה להתבצע מירב צריכת הגז של
קבוצת כי"ל .האספקה תסתיים על פי המוקדם מבין אלה:
)א(

חמש שנים ממועד השלמת תקופת ההרצה אך לא יאוחר מספטמבר 2015
)בכפוף להארכה כמפורט להלן(; או

)ב(

השלמת רכישת כמות הגז החוזית.

התקופה הנקובה בס"ק )א( לעיל תוארך אוטומטית בשנה נוספת אם עד לאותו מועד
טרם נצרכה כל כמות הגז החוזית .כמו כן ,לשותפים בקבוצת ים תטיס אופציה
להאריך את התקופה האמורה בעוד שנתיים נוספות ,עד אשר תצרך כל כמות הגז
החוזית ,הכל בתנאים הקבועים בהסכם.
מחיר הגז נקבע לפי נוסחה המתבססת על מחיר המזוט ,עם רכיב הנחה כולל מחירי
"רצפה" ו" -תקרה" .קבוצת כי"ל התחייבה לרכוש או לשלם ) (Take or Payבגין כמות
שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם.
ההיקף הכספי הכולל של ההסכם )עבור כל השותפים בקבוצת ים תטיס( מוערך בכ-
 260עד  330מליון דולר .ההכנסות בפועל תושפענה ממכלול של תנאים ובעיקרם מחיר
המזוט והיקף וקצב צריכת הגז.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכת השותפות כאמור לעיל ,הינה מידע צופה
פני עתיד ,המבוסס על הערכות השותף הכללי לגבי צריכת הגז העתידית של קבוצת
כי"ל .ההערכה עשויה שלא להתממש במידה והצריכה בפועל של גז על ידי קבוצת כי"ל
תהיה שונה מהתחזיות הנ"ל.
 4.12שיווק והפצה
השותפים בפרוייקט ים תטיס ,פועלים לשיווק הגז ממאגרי מרי ונועה לצרכנים פוטנציאליים
מעבר ללקוחות הקיימים וכן להגדלת הכמויות לצרכנים הקיימים ובכלל זה מנהלים מו"מ עם
חברת חשמל לאספקת כמויות נוספות של גז טבעי .אין כל ודאות שמשאים ומתנים אלה יבשילו
לכדי חתימת הסכמי אספקת גז נוספים מחייבים.
הזרמת גז ללקוחות נוספים תתאפשר רק לאחר שתושלם הקמתה של מערכת ההולכה הארצית
לגז טבעי אשר בנייתה מבוצעת על ידי נתג"ז .נכון למועד הדוח ,טרם השלימה נתג"ז את בניית
מערכת ההולכה הארצית באופן שיאפשר הזרמת גז ללקוחות נוספים ולכל תחנות הכוח של
חברת חשמל המתוכננות לפעול בגז טבעי .נכון למועד הדוח תחנות הכוח והלקוחות הבאים של
השותפות מחוברים למערכת ההולכה הארצית :דלק אשקלון ,פז זיקוק אשדוד ,מפעלי נייר
חדרה ,ותחנות הכוח של חברת חשמל באשדוד ,בתל אביב )רידינג( ובגזר .יצוין כי נתג"ז החלה
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לאחרונה בהזרמת גז טבעי במערכת ההולכה לתחנת הכוח בחגית ,הצפויה להתחיל לפעול בגז
טבעי במהלך מרץ.2009 ,
בכוונת השותפים בתגלית "תמר" לפעול לניהול מו"מ למכירת גז טבעי לצרכנים הפוטנציאליים
השונים בישראל.
 4.13צבר הזמנות
לענין התקשרויות של השותפויות המוגבלות בחוזים מחייבים לאספקת גז טבעי ראו סעיף 4.11

לעיל .בתאריך הדוח לא ניתן להעריך ברמת ודאות גבוהה את צפי צריכת הגז על פי הסכמי
מכירת הגז הקיימים ,וזאת בעיקר לאור חוסר הוודאות והעיכובים העלולים להיות בלוחות
הזמנים לחיבור תחנות כוח ולקוחות נוספים למערכת הולכת הגז ,לאור חוסר הוודאות לגבי
מאפייני האספקה של גז טבעי לחברת החשמל על ידי  ,EMGולאור חוסר הוודאות לגבי מחירי
הפחם המסופק לחברת חשמל )ראו לעניין זה סעיף  0להלן( .כמו כן ,ראו סעיף  4.11.2לעיל
לעניין הכמות המינימלית שהתחייבה חברת החשמל לרכוש מהשותפות.
להלן הכמות השנתית המינימלית לשנים  2009ו 2010 -שנקבעה בחוזים המחייבים לאספקת
גז טבעי:58
כמות מינימום שנתית
כוללת שנקבעה בחוזים
)(BCM
2010
2009
59
1.8
1.9

 4.14תחרות
בישראל פועלים מזה שנים מספר גופים הפועלים בתחום מכירת הגז הטבעי .מכירת גז טבעי
מיועדת בראש ובראשונה לשווקים מקומיים ,ועל כן התחרות היא עם גופים הפועלים באותם
שווקים.
בנוסף לקבוצת ים תטיס ,מספקת כיום בישראל קבוצה אחת נוספתEast Mediterranean Gas ,

) Companyלהלן ,("EMG" :גז טבעי לשוק הישראלי EMG .עוסקת ביבוא גז ממצרים וחתמה על
הסכם אספקת גז לחברת חשמל )לפי פרסומים התקשרה  EMGעם לקוחות נוספים( .במהלך
מאי  2008החלה  EMGבהזרמת גז טבעי למערכת ההולכה לגז טבעי ובאספקתו לחברת החשמל.
בנוסף ,ככל הידוע קבוצת ) British Gasלהלן ("BG" :גילתה מאגרי גז טבעי מול חופי עזה,
בהיקף דומה לתגליות הקיימות של ים תטיס )ואשר טרם פותחו(.
כמו כן ,לאור התגלית המסחרית בקידוח "תמר  ,"1ובהנחה שהתגלית תפותח ,בעלי הזכויות
בקידוח "תמר ) "1והשותפות בתוכם( עשויים להוות ספק משמעותי של גז טבעי למשק
הישראלי.
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מבוסס על הכמות המינימלית החוזית על פי החוזים עם חברת חשמל ,פז אשדוד ,דלק אשקלון ,מפעלי נייר חדרה וקבוצת כי"ל.
להערכת השותפות הכמויות בפועל צפויות להיות גבוהות מהאמור לעיל.
העליה בכמות המינימום החוזית השנתית לשנת  2010נובעת מתחילת האספקה לקבוצת כי"ל המחושבת בטבלה זו החל משנת
) 2010ראו סעיף 4.11.6לעיל(.
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בנוסף ,נמצאים ספקי גז טבעי בתחרות עם דלקים אחרים ,לרבות פחם ,ורמת הצריכה ומחיר
הגז מושפעים ממחירי הדלקים הללו .כמו כן בעתיד עשוי להיות יבוא של  LNGלמשק הישראלי
)ראו סעיף )4.4.11א( לעיל(.
 4.15עונתיות
בישראל ,תצרוכת הגז של חברת החשמל משתנה ,בין היתר ,בהתאם לשינויים העונתיים
בביקושי החשמל ובהתאם לתכניות התחזוקה של חברת חשמל .ברבעון השלישי של השנה
)חודשי הקיץ( צריכת החשמל היא הגבוהה ביותר ,ועל-כן חברת חשמל צורכת כמויות גדולות
יותר של גז ברבעון זה .עוד יצויין כי ביחס לחלק מכמויות הגז הנצרכות בשעות השיא משלמת
חברת חשמל מחיר גבוה יותר בהתאם לתנאי התוספות להסכם שנחתם עמה )ראו סעיף 4.11.2

לעיל(.
להלן נתונים אודות התפלגות מכירות הגז הטבעי בשנתיים האחרונות:60
רבעון ראשון )ב-
(BCM

רבעון שני
)ב(BCM-

רבעון שלישי )ב-
(BCM

רבעון רביעי
)ב(BCM-

2008

0.9

0.7

0.9

0.8

2007

0.6

0.6

0.8

0.7

 4.16מתקנים וכושר ייצור
מערך ההפקה של פרויקט ים תטיס כולל ,בין היתר ,פלטפורמת הפקה ,צינור ימי להולכת גז
באורך של כ 42 -ק"מ ומתקן הקבלה הקבוע שבנייתו הסתיימה בשנת  .2008פלטפורמת ההפקה
ומתקן הקבלה הקבוע תוכנננו ליכולת אספקה של כ 6 BCM-גז בשנה .פלטפורמת ההפקה
מקובעת לקרקעית הים בעומק מים של כ 236 -מטר .על חלקה העליון של פלטפורמת ההפקה,
הבולט מעל פני הים ,מורכבים מכלול הסיפונים של הפלטפורמה .ארבעת קומות הסיפונים
שאורכם כ 60 -מ' ורוחבם כ 35 -מ' מכילים ,בין היתר ,את מתקני ההפקה אשר תוכננו ליכולת
אספקה של גז בכמויות עד  600מליון רגל מעוקב ליום )שווה ערך לכ 6 BCM-בשנה ,בפועל
במהלך שנת  2007הופקו כ 2.8 BCM-ובמהלך שנת  2008הופקו כ .(3.5 BCM-עוד מצויים על
הפלטפורמה גנרטורים ,מקום השמור להתקנה עתידית של מדחסים )קומפרסורים( ,פתחי
התחברות של הצנרת להולכת הגז ,ראשי בארות הגז ,מקום למכונת קידוח ,מנחת מסוקים,
מגורי עובדים ומתחם עבודה ,מתקן מוגבה לסילוק גז ,אנטנות ,מתקני כיבוי אש ,סירות הצלה
וסידורי אבטחה ,מתקני מדידה ומתקנים נוספים הקשורים למערכת ההפקה והטיפול של
הפלטפורמה.
 4.17הון אנושי
נכון למועד הדוח השותפות אינה מעסיקה עובדים כלשהם והיא מנוהלת על ידי השותף הכללי
בהתאם להוראות הסכם השותפות המוגבלת .השותף הכללי מעמיד לרשות השותפות המוגבלת
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הנתונים מתייחסים לכלל מכירת גז טבעי של כל קבוצת ים תטיס מעוגלים לעשירית .BCM
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שירותי ניהול הכוללים בין היתר ,מנהלים )הדירקטורים של השותף הכללי( ,שירותי חשבות,
גזבר ,הנהלת חשבונות ושירותי משרד.
בנוסף למנהלי השותף הכללי ,השותפות המוגבלת נעזרת ביועצים )בין היתר ,עורכי דין ,יועצים
גיאולוגים ויועצים פיננסיים( ככל שייעוץ כאמור נדרש .כמו כן ,יצוין כי במסגרת הסכם התפעול
בפרויקט ים תטיס מונתה נובל כמפעילת הפרויקט והיא מעסיקה כוח אדם לצורך ניהול פרויקט
ים תטיס ותפעולו )לרבות כוח אדם המועסק על פלטפורמת ההפקה( .לא קיימים יחסי עובד
מעביד בין העובדים המועסקים על ידי מפעילת הפרוייקט לבין השותפות ואין לשותפות כל
חבות ישירה בגין סיום יחסי עובד מעביד.
 4.18ספקים וחומרי גלם
בכל "פרויקט קידוח" בו השותפות בעלת זכויות ממונה מפעיל לפרוייקט .המפעיל מתקשר עם
קבלנים מקצועיים ובעלי הציוד הנדרש לכל פרויקט ופרויקט .בישראל אין כיום קבלנים לביצוע
קידוחים וסקרים סייסמיים בים מהסוג שמבצעת השותפות יחד עם שותפיה בפרויקטים
השונים ,ולפיכך מתקשרים המפעילים עם קבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות כאמור .מתקני
הקידוח מובלים מרחבי העולם בהתאם לזמינות ,לסוג הפרויקט ולצרכים המיוחדים של כל
פרוייקט .עלייה במחירי הנפט הגולמי בשנת  2008בעולם גרמה לעלייה בביקוש לספקי שירותים,
דבר שגרם לעלייה ניכרת בעלויות הפרוייקט ולירידה בזמינות הקבלנים והציוד הנדרש ,ולהיפך.
השותפות אינה מתקשרת באופן ישיר עם ספקים או קבלנים מקצועיים וההתקשרות היא בינם
לבין מפעילי הפרוייקטים .חומר גלם מהותי בפעילות ובמתקני החיפושים וההפקה הוא מתכת
אשר מיועדת לצנרת ,למקדחים ולמבני הפלטפורמה .בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית
במחיר המתכת בעולם.
דוגמא לאמור לעיל הוא תקציב קידוח "תמר  ,"1אשר עלה מסכום של כ 71 -מליון דולר
בנובמבר  2006לכ 140 -מליון דולר במועד הקידוח בשנת ) 2008ראו סעיף  4.5.1לעיל(.
 4.19הון חוזר
4.19.1

כמפורט בסעיף  4.21להלן ,בחודש מרץ  2005גייסו השותפים הישראלים בפרויקט ים
תטיס )השותפות ,אבנר ודלק השקעות ונכסים בע"מ( ,מימון פרויקטלי לזמן ארוך
בקשר עם מימון חלקם בפרויקט ים תטיס .המימון הפרויקטלי הנ"ל החליף ,בין
היתר ,הלוואות לזמן קצר שניתנו לשותפות המוגבלת על ידי בנק הפועלים בע"מ ובנק
לאומי לישראל בע"מ.

4.19.2

הכנסות השותפות בקשר עם הסכם חברת חשמל מתקבלות עד המאוחר מבין ה20 -
לחודש בו מוגש החשבון או  15ימי עסקים ממועד הגשת החשבון בגין הגז שסופק
בחודש הקודם .תשלומים של השותפות למפעילים של העסקאות המשותפות נעשים
בהתאם לתנאים שנקבעו בכל הסכם תפעול.

 4.20השקעות
לעניין קידוח "מרי "7B -ומתקן הקבלה הקבוע בפרוייקט ים תטיס ראו סעיף  4.4.4לעיל.
 4.21מימון
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4.21.1

פעילות חיפושי הנפט )להבדיל מהפקה ופיתוח( של השותפות המוגבלת מומנה מתוך
ההון העצמי של השותפות המוגבלת .על פי אישור נציבות מס הכנסה שניתן לשותפות
בסמוך למועד הקמתה ,התחייבה השותפות שלא לקחת הלוואות בסכום העולה על
 3%מהסכום שיגויס מהמשקיעים בשותפות אלא בתיאום ואישור מראש של נציבות
מס הכנסה .61לעניין אי חלוקת חלק מרווחי השותפות לטובת מימון קידוח "תמר "1
ראו סעיף  3.5לעיל.

4.21.2

ביום  9.3.2005הושלמה ההתקשרות בהסכמים לקבלת מימון  Non-recourseעבור
חלקם של השותפים הישראלים בפרויקט ים תטיס )השותפות ,אבנר ודלק השקעות
ונכסים בע"מ( בהיקף כספי כולל של  275מליון דולר ,כאשר חלקה של השותפות
בסכום הנ"ל הינו כ 130 -מליון דולר .גיוס ההון בוצע באמצעות חברת ייעודית בשם
דלק ואבנר ים תטיס בע"מ )להלן" :ה –  ,("SPCאשר הנפיקה עבור משקיעים
מוסדיים בארה"ב ,לפי  ,Rule 144Aאיגרות חוב בהיקף כולל של  275מליון דולר
)להלן" :אגרות החוב של ה ,("SPC -מתוכם  175מליון דולר בריבית קבועה בשיעור
של  5.326%לשנה ו 100 -מליון דולר בריבית משתנה בשיעור של ליבור לשלושה
חודשים בתוספת מרווח של  1.1%לשנה .נכון ליום  31.12.2008יתרת החוב של
השותפות בקשר עם מימון זה הינו כ 64.9 -מליון דולר ,מתוכם כ 42.7 -מליון דולר
בריבית קבועה ו 22.2 -מליון דולר בריבית משתנה .איגרות החוב תפרענה בכל רבעון
עד ליום  1באוגוסט  2013בהתאם ללוח סילוקין שנקבע )אשר מבוסס על הערכה של
אספקת הגז הצפויה לחברת החשמל( .על אף האמור לעיל ,במקרה של צריכה מוגברת
של חברת חשמל מעבר לצפי יבוצע פירעון מוקדם יחסי של אגרות החוב .כמו כן,
קיימת זכות של ה SPC -לבצע פירעון מוקדם של אגרות החוב של ה SPC -בריבית
המשתנה ,ללא עמלת פירעון מוקדם .מאידך ,אי פרעון אגרות החוב במועדים
הקבועים בלוח הסילוקין שנקבע ,עקב צריכה מופחתת של חברת חשמל ,לעומת הצפי,
בכפוף לעמידה במינימום מסוים ,לא יחשב כהפרה של אגרות החוב של ה.SPC -
להבטחת פירעון אגרות החוב שיעבדו השותפות ,אבנר ,דלק השקעות וה SPC-את
זכויותיהם בנכסים המפורטים להלן :חזקת אשקלון ורשיון הפעלת האסדה ,הסכם
חברת החשמל ,הסכם התפעול המשותף )בהתייחס להסכם חברת החשמל ,האסדה
ושאר הציוד המשמש להפקת הגז עבור חברת החשמל( ,פוליסות ביטוח ,מניות חברת
ים תטיס בע"מ )בעלת רשיון לצינור ההולכה( ,הסכמי הגידור וחשבונות הבנק של ה-
) SPCהכוללים בין היתר את חשבון ההכנסות אשר אליו יופקדו תקבולים מחברת
החשמל וחשבונות בהם הופקדו כריות הביטחון הכוללות ,בין היתר ,כרית לשרות
החוב ,וכרית לבנית תחנת הקבלה( .ההלוואה על פי איגרות החוב הינה ללא זכות
חזרה ) (Non Recourseלמעט זכות חזרה לנכסים מתוך הנכסים ששועבדו כאמור
לעיל; יצוין כי הסכמים למכירת גז עם לקוחות אחרים וחזקת נועה לא כלולים
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בחודש ספטמבר  2001קיבלה השותפות אישור מרשויות מס הכנסה לקבלת הלוואות עבור הקמת תשתית ההפקה של פרויקט
ים תטיס.
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בנכסים המשועבדים .בנוסף לביטחונות האמורים לעיל ,נטלו על עצמם השותפים
הישראלים מספר מחויבויות ) (covenantsהכוללות בין היתר את המחויבויות הבאות:
)א(

לא לרדת בחלקם בחזקת אשקלון;

)ב (

לא להצביע בוועדת התפעול בעד ביצוע פעולות נוספות שלא לצורך הפקת גז
לצורך אספקתו לחברת חשמל )להלן בס"ק זה" :פעולות נוספות"( אלא אם
יתקיים אחד מאלה:
)(1

יש בידי השותפות את כל האמצעים הכספיים עבור מימון מלא של
הפעולות הנוספות והשותפות אישרה לנאמן לאגרות החוב של הSPC -

בכתב כי האמצעים הכספיים האמורים זמינים ומיועדים לפעולות
הנוספות עד להשלמתן המלאה.
)(2

ההצבעה בעד הפעולות הנוספות אושרה על ידי רוב מחזיקי אגרות החוב
של ה.SPC -

)(3

סוכנויות הדירוג ) Moody’sו (Standard and Poor’s -אישרו כי לא יהיה
שינוי לרעה בדרוג בעקבות ההתחייבות לבצע את הפעולות הנוספות.

)(4

לא להתחייב ולא להסכים לבצע הרחבה או שינוי של מערך ההפקה אלא
אם יתקיימו תנאים שנקבעו במסמכי המימון.

יצויין כי חברות הדרוג הבינלאומיות  Moody’sוStandard and Poor’s -
פרסמו דרוג ועדכונים לאגרות החוב כדלקמן:
החברה

תאריך פרסום

תוכן העדכון

Moody’s

7.3.2005

דרוג סופי של Baa3

Standard and Poor’s

22.4.2005

דרוג סופי של BBB-

Moody’s

18.1.2007

אגרות החוב נותרו בדרוג
 Baa3עם תחזית דרוג
יציבה )(Stable Outlook

Standard and Poor’s

30.8.2007

אגרות החוב נותרו בדרוג
 BBBעם תחזית דרוגיציבה ((Stable Outlook

Moody’s

30.7.2008

אגרות החוב נותרו בדרוג
 Baa3עם תחזית דרוג
יציבה )(Stable Outlook

Standard and Poor’s

3.8.2008

אגרות החוב נותרו בדרוג
 BBBעם תחזית דרוגיציבה )(Stable Outlook

Standard and Poor’s

28.10.2008

אגרות החוב נותרו בדרוג
 BBBעם תחזית דרוגיציבה ((Stable Outlook
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4.21.3

לאור הצלחת קידוח "תמר  "1וכן לאור תכנית הקידוחים ב"דלית  "1ו"תמר  ,"2צפוי
כי יידרשו לשותפות סכומי כסף גדולים לצורך ביצוע פעילות השותפות ברשיונות
בהתאם לתכנית העבודה ולתקציב שיאושרו מעת לעת על פי הסכם התפעול המשותף
החל על הרשיונות )ראו סעיף  4.31.19להלן(.

 4.22מיסוי
4.22.1

השותפות אינה נישום עפ"י פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ,תשכ"א) 1961-להלן:
"הפקודה"( ,והכנסות והוצאות רווחים והפסדים של השותפות מיוחסות לשותף
הכללי )לפי חלקו בשותפות( ולבעלי היחידות שהינם "מחזיק זכאי" לפי יחס
החזקותיהם בשותפות" .מחזיק זכאי" הינו מי שהחזיק ביחידות השתתפות בתום יום
ה 31 -בדצמבר של שנת המס.

4.22.2

על "מחזיק זכאי" יחולו הוראות סעיף  63לפקודה וסעיף  13לחוק מס הכנסה
62

)תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה . 1985-בהתאם ,יראו את החלק שכל "מחזיק
זכאי" זכאי לו בשנת המס מהכנסות השותפות ,לרבות חלקו האמור בהוצאות חיפוש
ופיתוח של השותפות )בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט(
תשט"ז ,(1956-כהכנסתו ו/או הוצאותיו של אותו מחזיק זכאי והן תיכללנה בדו"ח על
הכנסתו שעליו להגיש לפי הוראות הפקודה.
4.22.3

בחודש אוקטובר  2004נחתם הסכם עם שלטונות מס הכנסה בקשר לניכוי מס במקור
על ידי השותפות .על פי ההסכם ,התחייבה השותפות המוגבלת בתנאים מסוימים
לתשלום המס הנדרש בכל שנה ,בגין הכנסותיהם החייבות במס של המחזיקים
הזכאים של יחידות ההשתתפות ,הנובעות מהכנסות השותפות המוגבלת המיוחסות
אליהם כאמור לעיל .תשלום המס יהווה מקדמה על חשבון המס אצל בעלי היחידות
והוא יופחת מהון השותפות .ההסדר שנחתם עם שלטונות מס הכנסה מבוסס על שני
עקרונות:
)א(

השותפות תתחייב לבצע בכל שנה חלוקת רווחים למחזיקים הזכאים בסכום
שלא יפחת מסכום המס )על פי נוסחה שנקבעה בהסכם( אותו חייבים לשלם
מחזיקים זכאים שהינם יחידים ,בגין ההכנסות החייבות לצורכי מס של
השותפות.

)ב(

מחזיק שלא יציג פטור מניכוי מס במקור בסמוך לחלוקה ינוכה לו במקור סכום
המס מתוך הרווחים שיחולקו למחזיקים הזכאים .מחזיק שיציג אישור
להפחתה/פטור מניכוי מס במקור – הניכוי במקור יהיה בהתאם להוראות
האישור ,או בהתאם להוראות ההסדר – לפי הנמוך מביניהם.

4.22.4

לפרטים נוספים לענין הסדרי מס ייחודיים לפעילות השותפות לרבות ניכוי אזילה
ועיקר ההטבות על פיהם ראו ביאור  20לדוחות הכספיים.

 4.23איכות הסביבה
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יצוין כי הופסקה תחולתו של החוק החל משנת המס .2008

א 63 -
בפעילות קידוחים והפקה קיים סיכון של נזקים לסביבה כתוצאה מהתפרצות ו/או נזילה של
נפט ו/או דליפה של גז טבעי.
בישראל חוק הנפט ותקנותיו קובעים ,בין היתר ,כי בביצוע קידוח ינקטו אמצעי זהירות ,כך
שלא יהיו נוזלים וגזים ניגרים לאדמה או נובעים ממנה ללא מעצור ושלא יחדרו משכבה
גיאולוגית אחת לשניה .כמו כן ,חל איסור לנטוש באר מבלי לאטום אותה לפי הוראות הממונה
על ענייני הנפט .בעת ביצוע קידוח ו/או במסגרת פעילות הפקה של נפט וגז רוכש המפעיל ביטוח
לכיסוי נזקים לסביבה הנובעים מהתפרצות בלתי מבוקרת של נפט ו/או גז.
כאמור לעיל ,במסגרת רשיונות ואישורים שקיבלו השותפים בפרויקט ים תטיס בקשר עם
הקמת מערכת ההפקה של פרויקט ים תטיס מחוייבים השותפים לפעול בהתאם לתקני איכות
סביבה שנקבעו ברשיונות ובאישורים הנ"ל) .לענין התחייבויות בקשר עם פירוק פלטפורמת
ההפקה ראו סעיף )4.4.8ג( לעיל(.
עלויות פעולות הקשורות לשמירה על איכות הסביבה כלולות בתקציבי הפרוייקטים השונים
ומעבר לכך ,נכון למועד הדוח ,לא צפויות עלויות מהותיות נוספות .לא ידוע לשותף הכללי על אי
עמידה או חריגה מדרישות איכות הסביבה בפרוייקטים בהם לשותפות יש זכויות.

 4.24מגבלות ופיקוח על פעילות השותפות המוגבלת
4.24.1

חוק הנפט ,התשי"ב:1952-
)א(

חיפושי נפט בישראל מוסדרים בעיקר בחוק הנפט על התיקונים שהוכנסו בו
)להלן בסעיף זה" :החוק"( ובתקנות הנפט ,תשי"ג) 1953-להלן" :התקנות"(
שהותקנו מכוחו.

)ב(

החוק קובע ,בין היתר ,כי לא יחפש אדם נפט אלא על-פי "היתר מוקדם",
"רשיון" או "שטר חזקה" )כהגדרתם בחוק( ולא יפיק אדם נפט אלא על-פי
רשיון או שטר-חזקה.

)ג(

עריכת בדיקות מוקדמות )שאינן כוללות קדיחות ניסיון( בשטח כלשהו כדי
לעמוד על הסיכויים לגילוי נפט בשטח ,לרבות ביצוע סקרים סייסמים ,מותנית
בקבלת היתר מוקדם .החוק מאפשר מתן זכות קדימה לבעל היתר מוקדם
לקבל זכות נפט בשטח שעליו ניתן לו ההיתר המוקדם ,אם זה יתחייב לבצע
בדיקות מוקדמות והשקעות בחיפושי נפט כפי שיקבעו על ידי נציגיה
המוסמכים של המדינה לענין זה.

)ד(

"רשיון" מקנה לבעלי הרשיון ,בכפוף להוראות החוק ותנאי הרשיון ,בעיקר את
הזכות לחפש נפט בשטח הרשיון בהתאם לתוכנית המוגשת לממונה על עניני
נפט על פי החוק ,וזכות ייחודית לקדוח קדיחות ניסיון וקדיחות פיתוח בשטח
הרשיון ולהפיק ממנו נפט .ככלל רשיון ינתן לתקופה מקורית של  3שנים והוא
ניתן להארכה ,בתנאים הקבועים בחוק ,לתקופה נוספת שלא תעלה על  4שנים.

א 64 -

)ה(

אם מגיע בעל הרשיון לתגלית נפט רשאי הוא לקבל הארכה של תקופת הרשיון
לתקופה שיש בה כדי ליתן לבעל הרשיון זמן מספיק לשם קביעת גבולותיו של
שדה הנפט ,אך לא יותר משנתיים ,וכן רשאי לקבל בשטח מסוים מתוך שטח
הרשיון" ,חזקה" המקנה זכות ייחודית לחפש ולהפיק נפט בשטח החזקה כל
ימי תוקפה .החזקה ניתנת לתקופה של עד  30שנה מיום נתינתה ,אולם אם
ניתנה חזקה מכח רשיון שתוקפו הוארך לאחר תגלית בשטח הרשיון ,תתחיל
התקופה ביום שבו היה פוקע הרשיון אלמלא הוארך .ניתן להאריך חזקה,
בתנאים הקבועים בחוק ,לתקופה נוספת של עד  20שנה .חזקה עלולה לפקוע
לאחר מתן הודעה מתאימה על ידי השר הממונה על בצוע החוק ,אם לא הפיק
בעל החזקה או חדל להפיק נפט בכמויות מסחריות.

)ו(

החוק מחייב ,בין היתר ,כי בעל חזקה ישלם למדינה תמלוג בשיעור של שמינית
אחת מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה )למעט כמות הנפט
שהשתמש בה בעל החזקה בהפעלת שטח החזקה( ,63אך בכל מקרה לא יפחת
התמלוג מתמלוג מינימלי שנקבע בחוק.

)ז(

כמו כן נקבע בחוק ,כי "המנהל" )כמשמעותו בחוק( רשאי לבטל זכות נפט או
זכות קדימה אם בעל הזכות לא מילא אחר הוראות החוק או תנאי זכות הנפט
או ההיתר המוקדם ,או שלא פעל בהתאם לתוכנית העבודה שהגיש או איחר
בביצועה ,או שלא השקיע בחיפושי הנפט את הסכומים שהתחייב להשקיע ,וכל
זאת על אף התראה בכתב שנמסרה לבעל זכות הנפט או ההיתר המוקדם  60יום
קודם לכן.

4.24.2

תקנות הנפט ,תשי"ג – ) 1953להלן" :תקנות הנפט"(:
תקנות הנפט עוסקות ,בין היתר ,בהיתרים מוקדמים וזכויות קדימה ,ברשיונות
ובחזקות )להלן ביחד" :הזכויות"( וקובעות את אופן הגשת בקשות לקבלת זכויות,
הגשת דוחות ,אגרות שיש לשלם ,תנאים לגבי צורת השטח ,הוראות בעניין מתן זכויות
בדרך של תחרות והוראות בעניין תשלומי תמלוגים בהתאם לחוק הנפט.

4.24.3

תקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים( התשס"ו – ) 2006להלן:
"תקנות הים"(:
תקנות הים קובעות הוכחת כשירות של המבקש זכויות נפט בים או של מועמדו לקבלן
לביצוע עבודות מסויימות כמפורט בתקנות בהתאם לסוג הזכות המבוקשת )קבלן  -מי
שמבצע עבור בעל זכות נפט תוכניות עבודה או מתכנן ומפקח פיקוח עליון על ביצוע
תוכניות עבודה( .בין היתר ,נדרש ניסיון קודם בביצוע מיפוי סייסמי בים בביצוע
קידוח בים בעומקים שונים והכל בהתאם למפורט בתקנות .כן נקבע בתקנות הים כי
על מבקש זכויות בים ,להוכיח להנחת דעת הרשות המוסמכת ,איתנות כלכלית למימון
העלות המשוערת של ביצוע תוכנית העבודה.

4.24.4
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חוק משק הגז הטבעי התשס"ב) 2002 -להלן בס"ק זה" :החוק"(:

לענין סיכום עם הממונה על ענייני הנפט לגבי אופן חישוב התמלוגים למדינה ראו ביאור  14לדוחות הכספיים.

א 65 -

)א(

בחודש ינואר  2002פורסם חוק משק הגז הטבעי ,אשר עניינו ההוראות בדבר
אופן הקמת מערכת להולכה ,שיווק ואספקת גז טבעי.

)ב(

על פי האמור בחוק משק הגז הטבעי ,מטרותיו ,כוללות (1) :יצירת תנאים
לפיתוח ענף הגז הטבעי בישראל באמצעות המגזר הפרטי ולקיום תחרות בענף
זה ,בהתאם למדיניות הממשלה בתחומי הכלכלה והאנרגיה; ) (2הסדרת
הפעילות במשק הגז הטבעי באופן שיאפשר השקעות בו ומתן שירותים ברמת
איכות ,אמינות וזמינות נאותים ,ובשים לב לשיקולי יעילות; ) (3הבטחת
שמירה על הבטיחות בפעילויות במשק הגז הטבעי.

)ג(

חוק משק הגז הטבעי קובע ,בין היתר ,כי אין לעסוק בפעילויות הבאות ,אלא על
פי רשיון שנתן השר לתשתיות לאומיות )להלן בסעיף זה" :השר"( ובהתאם
לתנאיו:
)(1

הקמה והפעלה של מערכת הולכה או חלק ממנה.

)(2

הקמה והפעלה של רשת חלוקה או חלק ממנה.

)(3

הקמה והפעלה של מתקן גט"ן.

)(4

הקמה והפעלה של מתקן אחסון.

חוק משק הגז הטבעי קובע כי רשיון הולכה יינתן רק לחברה שהתאגדה
בישראל לפי חוק החברות.
)ד(

בחוק משק הגז הטבעי נקבע כי לא יעסקו במכר ושיווק של גז טבעי:
)(1

בעל רשיון הולכה.

)(2

ספק חשמל וכן מי שעוסק בישראל בזיקוק נפט בשיעור העולה על עשרה
אחוזים מכלל כמות הנפט המזוקקת בישראל.

)(3

מי שהוא בעל שליטה )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א-
 (1981או בעל זיקה במי מהמנויים בפסקה );(2

)(4

תאגיד שמי מהמנויים בפסקאות ) (1ו (2)-הוא בעל שליטה או בעל זיקה
בו ,למעט תאגיד שהשר התיר לו לעסוק במכר או בשיווק לפי חוק זה;

)(5

תאגיד שבעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה )כהגדרתה בחוק
החברות( בבעל רשיון הולכה הוא בעל שליטה בו;

)(6

תאגיד שבעל שליטה במי מהמנויים בפסקה ) (2הוא בעל שליטה בו.

הוראות ס"ק )ד( זה לא יחולו על רשיון הולכה לפי סעיף  10לחוק ,אשר שר
התשתיות רשאי ,בהתייעצות עם הממונה על ענייני הנפט ,לתת לספק גז טבעי,
ללא מכרז ,רשיון הולכה המוגבל להקמה ולהפעלה של קווי צינורות ומיתקני גז
הקשורים אליהם שישמשו אך ורק להעברת גז טבעי של הספק ושל ספקי גז
טבעי אחרים למתקן לעיבוד הגז או לנקודת חיבור למערכת הולכה של בעל
רשיון הולכה אחר )"רשיון הולכה לספק"( .ברשיון הולכה לספק יכול שייקבעו

א 66 -
תנאים להבטחת מטרות החוק ולקיום הוראותיו לרבות לענין קבולת הצינור
שתשמש ספקי גז טבעי אחרים ולענין הקמת צינורות עבורם ובלבד שייקבעו
ברשיון הוראות בענין החזר עלות הקמת הצינורות הנוספים.
)ה(

בהתאם לחוק ,העיסוק במכר ובשיווק של גז טבעי אינו טעון רשיון אולם נקבע
שיקול דעת לשר התשתיות בהתקיים התנאים הקבועים בחוק לקבוע ,בהסכמת
שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,כי לתקופה שיקבע ,עיסוק
בשיווק גז טבעי ,יהיה טעון רשיון.

)ו(

ביקש אדם לקבל יותר מרשיון אחד ,רשאי השר ,בהתייעצות עם המנהל,
להתנות את הרישיונות בתנאים ,לרבות בתנאי שהפעילות על פי כל רשיון
תתנהל בחברה נפרדת ובאופן שתהיה הפרדה ניהולית וכספית בין החברות,
ורשאי הוא להתנות כאמור בכל עת גם לאחר מתן הרישיונות.

)ז(

רשיון אחסון ורשיון גט"ן יינתנו על פי מכרז או על פי הליך פומבי אחר ואולם
שר התשתיות רשאי ,בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם המועצה ,להחליט כי
רשיון אחסון או רשיון מתקן גט"ן יינתן ,בלא מכרז או הליך פומבי כאמור,
לבעל רשיון הולכה לפי סעיף  9לחוק .על אף האמור ,רשאי בעל חזקה ,כל עוד
החזקה בתוקף ,לאחסן גז שהופק על ידו במאגר שבשטח החזקה .על אף האמור
בסעיף זה לעיל ,שר התשתיות רשאי לתת לבעל חזקה ,בלא מכרז או הליך
פומבי אחר וכל עוד החזקה בתוקף ,רשיון לאחסון גז שלא הופק על ידו במאגר
שבשטח החזקה; תקופת הרשיון תיקבע בו ולא תעלה על יתרת תקופת החזקה.
השר רשאי להורות לבעל חזקה ,כל עוד החזקה בתוקף ,לתת לאחרים שירותי
אחסון במאגר שבשטח החזקה ולקבוע את תנאי מתן השירותים ,לאחר שנתן
לבעל החזקה הזדמנות להשמיע את טענותיו; ניתנה הוראה כאמור ,יראו את
בעל החזקה כבעל רשיון אחסון ויחולו עליו ההוראות לפי חוק הגז.

)ח(

בחוק נקבעו הגבלות על עיסוק נוסף של בעל רשיון אולם השר רשאי לתת לבעל
רשיון היתר לעסוק בעיסוקים נוספים ,אם ראה שאין בכך כדי לפגוע
בפעילויותיו על פי הרשיון או בפיקוח על מילוי חובותיו לפי חוק הגז ,ורשאי
הוא ,לאחר שנתן לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע את טענותיו ,להתנות את
ההיתר בתנאים.

)ט(

נקבע בחוק הגז כי תקופת רשיון לא תעלה על  30שנים ,ואין להאריכה; אולם
אין בהוראה זו כדי למנוע מבעל הרשיון להשתתף במכרז שייערך למתן הרשיון
החדש .על אף האמור לעיל ,רשאי שר התשתיות שלא להגביל בזמן רשיון
חלוקה ,ואם הגבילו בזמן רשאי הוא להאריך את תקופת תוקפו או לבטל את
הגבלת הזמן ולהתנות ברשיון תנאים לגבי כל החלטה כאמור.

)י(

שר התשתיות ,בהתייעצות עם המנהל ,רשאי לקבוע ברשיון תנאים להבטחת
מטרותיו של חוק הגז ולקיום הוראות לפיו ,לרבות תנאים שיש לקיימם לפני
תחילת הפעילות נושא הרשיון .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ניתן לקבוע
ברשיון ,בין היתר ,תנאים בענינים אלה :מתקני הגז שעל בעל הרשיון להקים,
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אופן הקמתם ,מיקומם והתקופות לכך; ערבויות והתחייבויות שעל בעל הרשיון
או בעלי שליטה בו להמציא להבטחת מילוי תנאי הרשיון ולקיום הוראות לפי
חוק זה ,ואופן חילוטן או הפעלתן; הביטוחים שעל בעל הרשיון לעשות; חובות
בעל הרשיון כלפי הצרכנים לסוגיהם וזכויותיהם כלפיו והדרכים להבטחתן.
)יא( שר התשתיות ,בהסכמת שר האוצר ,רשאי לקבוע ברשיון שניתן על פי מכרז
חובת תשלום תמלוגים או דמי רשיון לאוצר המדינה ,ודרכי חישובם ותשלומם,
ואם דבר מאלה היה נושא להצעות במכרז  -בהתאם לתוצאות המכרז; השר,
בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,רשאי לקבוע חובת
תשלום תמלוגים על בעל רשיון שרישיונו לא ניתן על פי מכרז.
)יב(

המנהל ,בהתייעצות עם המועצה ובאישור שר התשתיות ,ולאחר שנתן לבעל
הרשיון הזדמנות להשמיע את טענותיו ,רשאי לבטל בכל עת רשיון ,אם התקיים
אחד מאלה (1) :בעל הרשיון לא גילה לועדת המכרזים או לשר מידע שנדרש
לגלותו בקשר להשתתפות במכרז או לבקשת הרשיון ,או שמסר מידע לא נכון,
והכל בענין מהותי; ) (2בבעל הרשיון התקיים סייג מן הסייגים לקבלת הרשיון
או חדל להתקיים בו תנאי מתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק זה או לפי תנאי
הרשיון ,והדבר לא תוקן בתוך תקופה שהמנהל קבע בהודעה ששלח לבעל
הרשיון; ) (3ניתן צו לפירוקו של בעל הרשיון או שמונה לו כונס נכסים והצו או
המינוי לא בוטל בתוך תקופה שהמנהל קבע בהודעה ששלח לבעל הרשיון; )(4
בעל הרשיון לא קיים הוראה לתיקון ליקויים או לביצוע פעולות שניתנה לו לפי
סעיף  72לחוק הגז )הודעה על ליקויים( או הפר הוראה מהותית ברשיון וההפרה
אינה ניתנת לתיקון ,ואם ההפרה ניתנת לתיקון לא תיקנה בתוך התקופה שקבע
המנהל או הממונה בהודעה ששלח לבעל הרשיון; ) (5בעל הרשיון הפר ,הפרה
נמשכת ,הוראה לפי חוק הגז או ברשיון או תנאי ברשיון; ) (6התקיימה עילה
אחרת שנקבעה ברשיון כעילה לביטולו.

)יג(

נקבעו הוראות בחוק להבטחת רצף פעולות במקרה שהופסקה פעילותו של בעל
רשיון ,או קיים חשש ממשי שפעילותו עלולה להיפסק ,לרבות הסמכת השר
לתת הוראות שעל בעל רשיון לקיים גם לאחר ביטול הרשיון או הגבלתו ולרבות
מינוי ממונה לביצוע הפעילות.

)יד(

רשיון או כל חלק ממנו אינו ניתן להעברה ,לשעבוד או לעיקול ,בכל דרך שהיא.

)טו( בעל רשיון חייב לתת את שירותיו ,באמצעות מיתקני הגז שהקים ובהתאם
לקיבולתם ,לכל צרכן ולכל מי שמבקש להיות צרכן ,בהתאם לתנאי רישיונו;
השירותים יינתנו בלא הפליה.
)טז( תעריפים שיגבה בעל רשיון ,וכל עדכון שלהם ,ייקבעו בידי המועצה ,בהתאם
לכללים שייקבעו ברשיון ,ולענין פעילות שהרשיון לגביה ניתן על פי מכרז ,תקבע
המועצה את התעריפים לפי תנאי המכרז; המועצה רשאית לקבוע אמות מידה
או הוראות בעניין הרמה ,הטיב והאיכות של השירותים שעל בעל רשיון לתת
לצרכניו ,ולהבטחתם ברציפות במשך תקופת הרשיון.
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)יז(

נקבעו בחוק הוראות בעניין מקרקעין הדרושים לצורך הקמת מתקני גז או
מקרקעים להן חוברו מתקני גז.

)יח(

נקבע בחוק כי גז שימכור ספק גז טבעי ליצרן חשמל פרטי כהגדרתו בחוק משק
החשמל ,הוא מצרך שחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו1996-
)להלן" :חוק הפיקוח"( ,חל עליו ,ורמת הפיקוח שתחול עליו תהיה קביעת
מחירים לפי פרק ה' לחוק הפיקוח.

)יט( החוק מאפשר לשר ,באישור הממשלה ,להורות לחברה ממשלתית הרוכשת
למעלה ממחצית כמות הגז הטבעי העוברת בתקופה שיחליט עליה ,במערכת
ההולכה ,לרכוש גז טבעי מבעל חזקה שיורה .הוראה כאמור תכלול התייחסות
לתקופת ולכמות שיירכשו מבעל החזקה וכן למחיר ולתנאי הרכישה שיהיו
זהים למחיר ולתנאים בהם החברה רוכשת או יכולה לרכוש גז טבעי מספקים
אחרים באותה תקופה.

 4.25הגבלים עסקיים
4.25.1

בתאריך  11.10.2000נתן הממונה על ההגבלים העסקיים )להלן בסעיף זה" :הממונה
על ההגבלים"( את הסכמתו לביצוע עיסקת רכישה על ידי השותפים הישראלים של
זכויות  Reading & Batesבפרויקט ים תטיס )ראו גם ביאור 11ב 2לדוחות הכספיים(.
הסכמה זו ,כפי שעודכנה ,הותנתה בתנאים ,שעיקרם:
)א(

לא יאוחר ממועד שנקבע על ידי הממונה על ההגבלים )כפי שעודכן מספר
פעמים( לא תחזיק קבוצת דלק )לרבות גופים הקשורים לקבוצה( במישרין או
בעקיפין בזכויות בפרוייקטים הימיים לחיפושי נפט וגז הידועים כ"מד אשדוד",
"מובלעת אשדוד" ו"מד יבנה" )להלן בס"ק זה" :פרוייקט מד"( או ששיעור
החזקתה של קבוצת דלק בפרוייקט "ים תטיס" יקטן לשיעור שאינו עולה על
היקף אחזקותיה ב"ים תטיס" כפי שהיה ביום  .1.8.2000בדיונים שהתקיימו
בין נציגי השותפות המוגבלת לממונה על ההגבלים אישר הממונה על ההגבלים
כי גם מכירת החלק המתייחס לגז טבעי בפרויקט מד יחשב כעונה על התנאי
הנ"ל.

)ב(

תבוצע "הפרדה פרסונלית" באופן שיבטיח שלא יהיו חילופי מידע בנוגע לעסקי
הגז הטבעי בפרוייקט "ים תטיס" וב"פרוייקט מד" )היינו :חזקת מד יבנה
וחזקת מד אשדוד(.

)ג(

כל רכישת החזקה בידי קבוצת דלק )לרבות גופים הקשורים לקבוצה( בשיעור
של  5%או יותר בתאגיד העוסק בחיפוש ,הפקה ,הולכה ,שיווק או מכירה של גז
טבעי בישראל ,טעונה אישור מראש של הממונה על ההגבלים ,אם יש בידי
התאגיד תגליות גז טבעי; האמור בסעיף זה אינו חל על עסקה משותפת
בפרויקט ים תטיס.
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4.25.2

לאור הוראת הממונה על ההגבלים כאמור ,ביום  28.10.2004נחתם הסכם בין
השותפות המוגבלת מצד אחד לבין רציו לפיו מכרה השותפות המוגבלת את כל
זכויותיה בחזקה מד יבנה ) I/8בשיעור  8%מתוך  (100%ואת כל זכויותיה בקשר לגז
טבעי בלבד בחזקה  I/9מד אשדוד )בשיעור  21.766%מתוך  .(100%במסגרת ההסכם
הגדירו הצדדים ביניהם את אופן המשך הפעילות בחזקת מד אשדוד בשים לב לחלוקת
הזכויות כאמור לעיל )בין היתר ,בקשר עם קבלת החלטות בקשר עם תכניות עבודה
מוצעות בחזקה( .תמורת הזכויות האמורות ,נטלה על עצמה רציו את התחייבויותיה
של השותפות המוגבלת לפי הסכמים קיימים ,לתשלום תמלוגים מתוך חלקה בשטח
חזקות אשדוד ויבנה .בנוסף לתמלוגים האמורים התחייבה רציו לשלם לשותפות
המוגבלת תמלוג על בשיעור  0.625%מתוך חלקה בתפוקה משטחי חזקות הנפט הנ"ל
)דהיינו  0.1375%מכל התפוקה בשטחי החזקה( .ביום  7.2.2005התקבל אישור
הממונה על ההגבלים כי אינו רואה מקום להתערב בהסכם בין השותפות לרציו בכפוף
למספר תנאים שנקבעו באישורו 64ביניהם ,בין היתר ,כי השותפות המוגבלת תוותר על
זכות הסירוב הראשונה המוקנית לה בהסכם עם רציו לגבי השתתפות במקום רציו
בקידוחים לגז טבעי מקום שרציו איננה מעונינת ליטול חלק בקידוחים כאמור .מאחר
ורשיון מד אשדוד מהווה המשך ישיר לפעילות הצדדים להסכם מיום ,28.10.2004
חתמו השותפות ורציו על הסכם העברת זכויות )אשר נכנס לתוקף ביום (28.10.2008
המחיל את אותם ההסדרים שחלו על החזקה כאמור לעיל )בשינויים מסויימים( ,על
רשיון מד אשדוד .בהתאם לכך ,העבירה השותפות לרציו את החלק המוגבל לגז טבעי
בלבד ,בזכויותיה ברשיון )בשיעור של  22%מתוך .65(100%

4.25.3

ביום  28.8.2006נתן הממונה על ההגבלים את הסכמתו לביצוע העברת זכויות
השתתפות ברשיונות מתן ומיכל לנובל כמפורט בסעיף  4.5.1לעיל .החלטת הממונה על
ההגבלים הותנתה במספר תנאים ,שעיקרם:
)א(

"התאגידים המקומיים" )כהגדרתם להלן( לא יחזיקו במשותף ,בין לבדם ובין
בצד מחזיקים נוספים ,בכל זכות גז למעט הנובעת ישירות ובאופן בלעדי
מרשיונות מתן ו/או מיכל ,אלא באישור מפורש ,מראש ובכתב מאת הממונה על
ההגבלים .עד ליום  31.12.2006יסיימו "התאגידים המקומיים" כל החזקה
משותפת בזכויות גז ,למעט זכויות הנובעות ישירות ובאופן בלעדי מרשיונות
מתן ומיכל ,אשר בעת מתן ההחלטה הוחזקו בידיהן במשותף ,בין לבדן ובין
בצד מחזיקים נוספים ,אלא אם כן הותרה להן החזקה משותפת על ידי הממונה
על ההגבלים במפורש ובכתב.

)ב(

64
65

בכל הסדר ,הסכם או הסכמה ,בכתב או בעל פה ,בנוגע לקביעת מנגנון או אופן
קבלת החלטות בין המחזיקים ברשיונות מתן ומיכל בנוגע לשיווק גז טבעי
שיופק ברשיונות מתן ומיכל ,לא יחזיק אחד "התאגידים המקומיים" לבדו,

ראו לעניין זה דוח מיידי מיום ) 13.2.2005מס' אסמכתא.(2005-01-010786 -
טרם נתקבל אישור הממונה על ענייני הנפט להעברה זו.
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ישירות או בעקיפין ,כל זכות או כוח למנוע מיתר המחזיקים קבלת החלטה או
פעולה בעניין שיווק גז טבעי שיופק ברשיונות מתן ומיכל.
)ג(

הגדרות" :התאגידים המקומיים"" -קבוצת דלק" ו"ישראמקו"; "קבוצת
דלק" -אבנר חיפושי נפט ,שותפות מוגבלת ,ו/או דלק קידוחים ,שותפות
מוגבלת ,ו/או כל אדם הקשור אל מי מהן; וכל אדם הקשור בה.

4.25.4

ביום  18.1.2007הגישה השותפות בקשה לממונה על ההגבלים לפטור מאישור בית הדין
להגבלים עסקיים להסדר כובל .הבקשה האמורה הוגשה בקשר לביצוע פעולות חיפושים
משותפות לשותפות וישראמקו במסגרת שטח רישיונות "/331אוהד" ו"/332 -שמשון".
במסגרת הבקשה טענה השותפות כי פעילות החיפושים המשותפת אינה מהווה הסדר
כובל כהגדרתו בחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח –  1988וכי הבקשה מוגשת לשם
הזהירות בלבד ובשל החלטת הממונה על ההגבלים בעניין מתן ומיכל .ביום 2.8.2007
ולאחר שעד לאותו מועד טרם נתקבל אישור הממונה על ההגבלים הוחלט להפריד את
האחזקות באופן שמלוא האחזקות ברשיון שמשון הועברו לישראמקו ומלוא
האחזקות ברשיון אוהד הועברו לשותפות ולאבנר.

4.25.5

ביום  18.11.2007הגישה השותפות בקשה לממונה על ההגבלים לפטור מאישור בית
הדין להגבלים עסקיים להסדר כובל .הבקשה האמורה הוגשה למען הזהירות בקשר
לביצוע פעולות חיפושים משותפות לשותפות אבנר וישראמקו במסגרת שטח רשיון
חוף .ביום  16.6.2008נתקבל פטור מאת הממונה על ההגבלים ,המאפשר לשותפות
ולאבנר להצטרף לרשיון חוף .הסכם ההצטרפות ) (Farmoutלרשיון ,בין השותפות
ואבנר לבין ישראמקו ,נכנס לתוקף ביום .7.10.2008

 4.26שעבודים וערבויות
לפרטים אודות שעבודים וערבויות ראו ביאור 11ט לדוחות הכספיים.
 4.27הסכמים מהותיים
השותפות התקשרה בהסכמים מהותיים אשר היו בתוקף במהלך תקופת הדוח כמפורט להלן:
4.27.1

הסכמי מכירת גז טבעי )ראו סעיף  4.11לעיל(.

4.27.2

הסכם תפעול משותף בפרויקט ים תטיס )ראו סעיף )4.4.9ג( לעיל(.

4.27.3

הסכמי גידור שנחתמו עם ) J. Aronחברת בת של גולדמן סאקס( )ראו ביאור 11י
לדוחות הכספיים(.

4.27.4

הסכמים לקבלת מימון לפרויקט ים תטיס )ראו סעיף  4.20לעיל(.

4.27.5

הסכמים לגבי תשלום תמלוגים לבעלי ענין בשותפות המוגבלת )ראו ביאור 11ב1
לדוחות הכספיים(.

4.27.6

הסכם תפעול משותף ברשיונות מתן ו -מיכל )ראו סעיף )4.5.1ה( לעיל(.

4.27.7

הסכם האופציה לרכישת זכויות בקפריסין )ראו סעיף  4.7לעיל(.

 4.28הליכים משפטיים
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4.28.1

ביום  24.6.2007הגישו השותפים בפרויקט ים תטיס עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק
התוקפת את התנהלות הממשלה המכוונת להכשיר רכישה של גז טבעי על ידי המדינה
ממאגר הגז שנתגלה על ידי  BGושותפיה בסמוך לחופי רצועת עזה ומכירתו למשק
הישראלי .במסגרת הדיון בעתירה ,שנערך ביום  20.12.2007ונוכח הערות בג"צ
התחייבה המדינה כי ככל שהמשא ומתן עם  BGבנוגע לרכישת גז טבעי יבשיל,
המדינה לא תמכור את הגז הטבעי שתרכוש ,לא תשווקו ולא תעבירו לכל גורם שלישי
כל עוד לא תוקן חוק משק הגז הטבעי באופן שייאפשר לה פעילות מעין זו .ביום
 ,25.12.2007ניתן פסק דין ,בו קבע בג"צ כי פעילותה של המדינה במכלול הנתקף
בעתירה )רכישת גז טבעי לשם מכירתו ושיווקו( אינה מתיישבת באופן מלא עם
הוראות החוק ועם המודל שבחר המחוקק לפיתוח משק הגז הטבעי שהינו של שוק בו
מתקיימת תחרות חופשית ,וכי ככל שהממשלה מבקשת לסטות ממודל זה עליה לפנות
למחוקק .בג"צ דחה בפסק דינו את העתירה וביטל את הצווים שהוצאו בגדרה ,וזאת
בין היתר לאור התחייבות המדינה שניתנה בדיון מיום  20.12.2007כאמור לעיל.
למיטב ידיעת השותפות יוזמת כיום המדינה תיקון לחוק משק הגז הטבעי ,אשר
יאפשר לה להתקשר עם  BGושותפיה לרכישת גז טבעי ולמכירתו למשק הישראלי.

4.28.2

לעניין תביעה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד חברת ים תטיס בע"מ
ומספר נתבעים נוספים ראה ביאור 11יא לדוחות הכספיים.

 4.29יעדים ואסטרטגיה עסקית
השותפות פועלת לשימור ולחיזוק מובילותה בישראל ויכולותיה המקצועיות בתחום הנפט והגז,
לרבות:
4.29.1

בפרויקט ים תטיס:
)א(

ניהול מו"מ והתקשרות בהסכמים למכירת כל רזרבות הגז שנתגלו בפרויקט.

)ב(

השלמת הפיתוח של הפרויקט.

)ג(

בחינת שימושיים עתידיים אפשריים במתקני הפרויקט ובמאגר מרי ,לרבות
לצורך מיקסום כושר האספקה של גז טבעי על ידי השותפות ,אחסון גז טבעי
ופריקה של  LNGוכן לצורך בחינת סינרגיה אפשרית עם תגלית "תמר".

4.29.2

בתגלית "תמר":
)א(

גיבוש דוח הערכת רזרבות הגז ברות ההפקה בעקבות קידוח "תמר  ,"1קידוח
"תמר  "2וכן קידוח האקספלורציה "דלית ) "1אם יסתיים בתגלית(.

)ב(

בחינת חלופות שונות לתכנית הפיתוח של תגלית "תמר" ובחירת התוכנית
המועדפת ,תוך שאיפה לאפשר התחלת אספקה של גז טבעי תוך  3שנים ממועד
ההחלטה.

)ג(

ניהול מו"מ והתקשרות בהסכמים למכירת גז טבעי לצרכנים הפוטנציאליים
השונים בישראל.

)ד (

גיוס המימון הדרוש לשותפות לצורך מימון חלקה בעלויות תכנית הפיתוח.
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4.29.3

חיפושי נפט וגז:
להמשיך בביצוע פעולות חיפושי נפט וגז במסגרת זכויות הנפט הקיימות של השותפות,
וכן לבחון ביצוע פעולות חיפושים בשטחים גיאוגרפיים נוספים וזאת ,בין היתר ,על
מנת להגדיל את הרזרבות הזמינות לשותפות של גז טבעי.

 4.30כיסוי ביטוחי
השותפות ביחד עם אבנר ודלק השקעות רכשה את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם
פרויקט ים תטיס )סכומי הביטוח מעודכנים נכון למועד פרסום הדוח(:
תיאור הכיסוי

סכום מבוטח בדולרים

•

רכוש בים  Offshoreכולל חלקה של הקבוצה
באסדת ההפקה ובצינור הימי

146,500,000

•

רכוש ביבשה  Onshoreכולל חלקה של
הקבוצה במתקנים היבשתיים

37,000,000

סה"כ ביטוח רכוש

183,500,000

•

הוצאות השתלטות מחדש על באר (control of
)well

75,000,000

•

ביטוח אבדן הכנסה בעקבות אירוע מכוסה
וכולל אבדן כתוצאה מאירוע במתקני חברת
חשמל

100,000,000

66

כמו כן ,רכשה השותפות יחד עם אבנר ודלק השקעות ביטוחי חבויות לכיסוי חבויות בגין נזק
שנגרם לצד ג' ו/או לעובדים בפלטפורמה )כולל עובדי המפעיל  -נובל( .ביטוח זה נערך במספר
שכבות המסתכמות בגבול אחריות כולל של  85,000,000דולר .הביטוח נערך בחלקו באופן
עצמאי ובחלקו תוך שיתוף פעולה עם נובל בדומה לכיסויי ביטוח הרכוש .כמו כן ,רכשה
השותפות )ביחד עם אבנר( ביטוח השתלטות מחדש על באר ) (control of wellלקידוח "תמר ,"1
בסכום כולל )עבור  (100%של כ 75 -מליון דולר .סכומי הביטוח בביטוח הרכוש )כולל הוצאות
השתלטות מחדש על באר( נקבעו תוך שיתוף פעולה עם נובל וחברת האם שלה .השותפות עוקבת
מעת לעת אחרי שינויים בערכו של הרכוש המבוטח כדי להתאים את סכומי הביטוח לסכומים
הנדרשים להחלפת הרכוש במקרה של נזק .בנוסף ,המפעיל בפרויקטים השונים המבוצעים על
ידי השותפות ,רוכש כיסוי ביטוחי.
 4.31גורמי סיכון
חיפושי נפט וגז ופיתוח של תגליות נפט וגז ,כרוכים בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה
ביותר של סיכון כספי ,בעיקר מהטעמים המפורטים להלן .הדברים מקבלים משנה תוקף בכל
הנוגע לפעילות חיפושי נפט והפקה בים.
4.31.1

תלות במחירי הדלקים בעולם :המחירים המשולמים ע"י הצרכנים עבור הגז הטבעי
שבמאגרים אשר השותפות שותפה בהם נגזרים ,בין היתר ,ממחירי הדלקים החליפיים
לגז ,כגון מזוט וסולר .ירידה במחירי הדלקים החליפיים עלולה להשפיע לרעה גם על
המחירים אותם תוכל השותפות לקבל מלקוחותיה בגין הגז הטבעי שימכר על ידה
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סכום זה הינו בגין  100%מהזכויות בפרויקט.
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ו/או להשפיע על כדאיות ההפקה מהמאגר שנתגלה בקידוח "תמר  "1וממאגרים
חדשים שיתגלו )ככל שיתגלו( על ידי השותפות )ראו בעניין זה סעיף  4.1.1לעיל( .בנוסף
לכך ,שינוי משמעותי במחירי הפחם יכול לגרום לשינוי במודל השימוש של חברת
חשמל כך שתינתן העדפה לתחנות כוח המופעלות באמצעות פחם ,לעומת תחנות כוח
המופעלות באמצעות גז טבעי ולהיפך.
4.31.2

תחרות באספקת גז :על פי הידוע לשותפות המוגבלת ,במועד הדוח קיימים שלושה
גופים עיקריים הרלוונטיים לתחרות באספקת הגז למשק הישראלי )ראו סעיף
4.14לעיל( .לאור ההיקף הקטן יחסית של משק הגז הישראלי ,תחרות זו עלולה לגרום
לירידת מחירים וכן לפגוע ביכולת השותפות לשווק את רזרבות הגז שנתגלו על ידה או
שיתגלו על ידה בעתיד.

4.31.3

אי ודאות בקשר להקמת מערכת ההולכה הארצית :יכולתה של השותפות לספק את
הגז שנתגלה על ידה לצרכנים פוטנציאליים נוספים וכן להגדיל את כמויות הגז
המסופקות לחברת החשמל מותנה ,בין היתר ,בהשלמת הקמת מערכת ההולכה
הארצית לאספקת הגז .במועד הדוח התקופתי ,קיימת אי ודאות בקשר למועד
ההשלמה של המערכת.

4.31.4

העדר כיסוי ביטוחי :על אף שהשותפות רכשה פוליסות ביטוח לכיסוי נזקים אשר
עלולים להגרם בקשר לפרויקט ים תטיס ובקשר לפעילות האקספלורציה שלה ,לא כל
הסיכונים האפשריים מכוסים בפוליסות ,ותקבולי הביטוח ולפיכך לא בהכרח יכסו
את כל ההפסדים האפשריים )הן לענין אבדן הכנסות אפשרי והן לענין עלויות הקמה
של מערך ההפקה במקרה של ארוע בגינו יגרם נזק למערך ההפקה( .כמו כן ,אין כל
ודאות כי ניתן יהיה להמשיך לרכוש פוליסות מתאימות בעתיד בתנאים מסחריים
סבירים או בכלל.

4.31.5

סיכוני תפעול :פעולות חיפושי נפט וגז והפקתם נתונות לכל הסיכונים הנלווים
לחיפושים והפקה של נפט וגז כגון התפרצות בלתי מבוקרת מבור הקידוח ,התפוצצות,
התמוטטות בור הקידוח והתלקחות ,אשר כל אחד מהם עשוי לגרום להרס או נזק של
בארות נפט או גז ,מתקני הפקה ,ציוד חיפושים ,גוף ורכוש .סיכון נוסף אפשרי הוא,
תפיסתם של כלים בבור הקידוח באופן שהמשך הקדיחה יהיה בלתי אפשרי או כרוך
בהוצאות גדולות .במידה ויקרו אירועים כאמור בים עלולות התוצאות להיות חמורות
ביותר ועלולים להיגרם נזקים כבדים ביותר .כמו כן קיים סיכון של אחריות לנזקים
הנובעים מזיהום עקב התפרצות ו/או נזילה של נפט ו/או דליפה של גז .אין כל בטחון
שיושגו כל הביטוחים הדרושים לכיסוי הסיכונים הללו וכי הכיסוי שינתן על ידי
פוליסות הביטוח שיושגו יהיה מספיק .יצוין כי ההחלטה על סוג והיקף הביטוח
נקבעת בדרך כלל בנפרד לגבי כל קידוח תוך התחשבות ,בין היתר ,בעלות הביטוח,
טיבו והיקפו של הכיסוי המוצע והסיכונים הצפויים .לגבי ביטוחים מסוימים עשוי
המפעיל בפרויקט מסויים ,להחליט שלא לעשותם.

4.31.6

תלות בקבלנים ,ציוד ושירותים מקצועיים :כיום אין בישראל קבלנים לביצוע
קידוחים וסקרים סיסמיים בים מהסוג שמבצעת השותפות ולפיכך מתקשרת
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השותפות עם קבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות כאמור .זאת ועוד ,מספר האסדות
וכלי השיט האחרים המסוגלים לקדוח בים בכלל ובמים עמוקים בפרט הינו קטן
בהשוואה לביקוש הגדול הקיים כיום ואין כל בטחון כי ימצא כלי שיט מתאים לביצוע
הקידוחים במועדים שיקבעו להם .עקב כך עשויות פעילויות חיפושי נפט וגז בים
להיות כרוכות בעלויות גבוהות ו/או עלולים להיגרם עיכובים משמעותיים בלוח
הזמנים שיקבע לביצוע העבודות ,או כל חלק מהן .לא כל הציוד וכח האדם
המתאימים לביצוע פעולות ספציפיות בתהליך חיפושי הנפט מצויים בישראל או
ניתנים להזמנה בפרקי זמן קצרים ולפיכך מתעורר לא פעם צורך להזמין שרותי ציוד
וכח אדם מקצועי מחו"ל ,דבר המייקר ומעכב באופן משמעותי את הפעילויות.
התקשרות עם קבלנים זרים לבצוע פעולות חיפושי הנפט ,הפיתוח וההפקה בים
)לרבות קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים( עלולה להיתקל בקשיים עקב
מצבה הפוליטי והבטחוני של מדינת-ישראל.
4.31.7

סיכוני אקספלורציה והסתמכות על נתונים חלקיים ומשוערים :חיפושי נפט וגז אינם
בגדר מדע מדוייק ולכן הם כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון היות ובמקרה של כישלון
באקספלורציה עלולים כל כספי ההשקעה לרדת לטמיון .האמצעים והטכניקות
הגיאולוגיים והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית מדוייקת על המיקום ,הצורה,
המאפיינים או הגודל של מאגרי נפט או גז ,ולפיכך קביעת יעדי החיפושים וההערכות
לגבי גודל מאגרים קיימים ורזרבות הגז בהם עשויים להתבסס במידה רבה על נתונים
חלקיים או משוערים ועל הנחות שלא הוכחו .מובן שלא ניתן להבטיח כי יתגלו
כתוצאה מפעולות חיפושים אלו נפט או גז בכלל או כאלה שיהיו ניתנים להפקה
ולניצול מסחריים .יתר על כן ,קיים חוסר מידע גאולוגי וגאופיזי ישיר לגבי חלק
מהאזורים הימיים של נכסי הנפט של השותפות המוגבלת ,וזאת ,בין היתר ,בשל
מיעוט הקידוחים שבוצעו באזורים אלו ומיעוט האינפורמציה שניתן לקבל מהם.
בנוסף ,בהתאם לאמור לעיל ,יתכנו אף שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף
רזרבות הגז המוכחות במאגרים .כמות הנפט והגז המוערכת במאגרים המפיקים נפט
וגז בתקופה המדווחת נקבעת מדי שנה ,בין היתר ,על פי חוות דעת של מומחים
חיצוניים להערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז .הערכה של רזרבות הגז המוכחות
והמפותחות כאמור הינו תהליך סובייקטיבי המבוסס על הנחות שונות ועל מידע חלקי
ועל-כן הערכות של אותם מאגרים המבוצעות על-ידי מומחים שונים עשויות לעיתים
להיות שונות באופן מהותי .ישנן הנחות ונתונים רבים המשפיעים על תוצאותיהן של
הערכות רזרבות ושינויים בהנחות ו/או בנתונים כאמור עשויים להביא לשינויים
משמעותיים בהערכות .המידע המופיע בדוח לעניין הרזרבות המוכחות ולעניין רזרבות
ה Probable -במאגרים השונים ,הינו אומדן בלבד ואין לראות בו מידע על כמויות
מדויקות .אומדן רזרבות הגז המוכחות והמפותחות בשדה הגז "מרי" משמש בקביעת
שיעור הפחתת הנכסים בדוחותיה הכספיים של השותפות .הפחתת השקעות הקשורות
לגילוי והפקה של רזרבות גז מוכחות ומפותחות נעשית בשיטת האזילה ,דהיינו בכל
תקופה חשבונאית מופחתים הנכסים בשיעור הנקבע על פי כמות יחידות הגז שהופקו
בפועל מחולק ברזרבות הגז המוכחות והמפותחות שנותרו על פי הערכות .לאור
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המהותיות של ההפחתות יכולה להיות לשינויים המתוארים לעיל ,השפעה מהותית על
תוצאות הפעולות והמצב הכספי של השותפות.
4.31.8

עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים :עלויות משוערות
ולוחות זמנים משוערים של ביצוע פעולות חיפושים ופיתוח מבוססות על אומדנים
כלליים בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות .תכניות החיפושים עשויות להשתנות
במידה משמעותית בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך ביצוע אותן פעולות ולגרום
לסטיות ניכרות בלוחות הזמנים ובעלויות המשוערות של אותן פעולות .תקלות תוך
כדי פעולות חיפוש ופיתוח וכן גורמים אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים
יתמשך הרבה מעבר למתוכנן וכי ההוצאה בפועל שתידרש לשם השלמת פעולות
החיפושים תהיה גבוהה בהרבה מהעלויות שתוכננו לפעולות אלה .כמו כן ,יתכן
ופעולות חיפושים מוצעות תהיינה כרוכות בהוצאות כספיות אשר לשותפות המוגבלת
לא יהיו אמצעים לכסותם .עפ"י הסכמי התפעול המשותפים ,אי תשלום במועד של
חלק השותפות בתקציב מאושר לביצוע תוכנית עבודה מאושרת מהווה הפרה העלולה
להביא לאבדן הזכויות של השותפות בנכס)י( הנפט אשר הסכם התפעול חל עליהם.
בשל אחריותו של כל צד להסכם התפעול המשותף לשלם במועד את חלקו היחסי,
במצב בו צדדים אחרים לא שילמו סכומים שאמורים היו לשלם תוך כדי הפרת
ההסכם ,עלולה השותפות להתחייב בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על חלקה
היחסי בהתאם לשיעור השתתפותה בנכס)י( הנפט שלגביו)הם( בוצעה ההפרה ,ואם לא
תעמוד בתשלום זה במועד  -תסתכן באובדן כל זכויותיה בנכס)ים( אלו .בשל עלותם
הגבוהה במיוחד של הוצאות פיתוח ושל קידוחים ימיים עלולות החריגות –)הן
הצפויות והן הבלתי צפויות( להביא לידי כך שהשותפות לא תוכל לעמוד
בהתחייבויותיה הכספיות ועקב כך תאבד את זכויותיה.

4.31.9

סיכון בפיתוח שדה במקרה של תגלית :תהליך קבלת ההחלטה אם יש מקום לביצוע
השקעה בפיתוח שדה ובהפקה מסחרית שלו ופעולות ביניים שעד להפקה המסחרית
וכן ביצוע הפיתוח וההפקה המסחרית )אם יוחלט שיש להם מקום( עשויים להמשך
תקופות ארוכות ולהיות כרוכים בהוצאות כספיות ניכרות .עוד יצוין כי הפקה במים
עמוקים מאוד )כדוגמת עומק המים בתגלית "תמר"( הינה פעילות מורכבת הדורשת
טכנולוגיה של הקמת מתקני הפקה מיוחדים.

 4.31.10תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים :ביצוע פעולות בחלק מהשטחים של השותפות
טעונה אישורים שונים .למיטב ידיעת השותפות המוגבלת האישורים העיקרים
הדרושים הינם אישורים מכח חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי ,אישורי שלטונות
הבטחון וצה"ל ,רשות שמורות הטבע ,מינהל התעופה האזרחית ,רשות מקומית ו/או
ועדות לתכנון ובניה ,משרד החקלאות  -אגף הדיג ,רשות הנמלים וגורמי ספנות
במשרד התחבורה .השגת אישורים אלה עשויה להיות כרוכה בהוצאות נוספות מעבר
לתקציבים שיועדו לפעולות האמורות על ידי השותפות ,או לגרום לדחיה במועד ביצוע
הפעולות המתוכננות .מבלי לגרוע מהאמור ,חלק מפעילותה של השותפות ,כפוף
לתיאום וקביעת לוח זמנים עם רשויות הבטחון .תלות זו ברשויות הבטחון עשויה
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לשבש את תכניות השותפות ביחס לפעולות אלה ,הן מבחינת עצם היכולת לבצע את
הפעולות המתוכננות והן מבחינת לוח הזמנים והעלויות של פעולות אלה.
 4.31.11שינויים רגולטורים :במסגרת תחום הפעילות של השותפות המוגבלת נדרשים
אישורים רגולטורים רבים ,בעיקר מצד הגורמים המוסכמים על פי חוק הנפט וחוק
משק הגז הטבעי ,וכן אישורים נלווים של רשויות המדינה )לרבות משרד הבטחון,
משרד איכות הסביבה ורשויות התכנון השונות( .במהלך השנים האחרונות הועלו
מספר הצעות לתיקונים בחוקים ובתקנות הרלוונטיים לתחום הפעילות של השותפות
המוגבלת .לשינויים רגולטורים כאמור עלול להיות השפעה שלילית על פעילותה של
השותפות המוגבלת.
 4.31.12תלות במזג אויר ובתנאי ים :תנאי ים סוערים ומזג אויר בלתי מתאים עלולים לגרום
לדחיות בלוח הזמנים שנקבע לתוכנית העבודה של השותפות בים ולהארכת משך
ביצועה .דחיות כאלה עלולות לגרום לייקור העלויות הצפויות ואולי אף לגרום לאי
עמידה בלוחות זמנים שהשותפות מחויבת בהם.
 4.31.13סיכוני מס :סוגיות המס הקשורות בפעילות השותפות המוגבלת 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
המשפטיות ,אין אפשרות לצפות מה תהיה עמדתם של שלטונות המס.
 4.31.14התחייבויות בקשר עם מימון :השותפות המוגבלת התקשרה בהסכמי מימון כמפורט
לעיל .במסגרת הסכמי המימון הנ"ל שיעבדה השותפות המוגבלת ,בין היתר ,את
זכויותיה בחזקת אשקלון ,בהסכם עם חברת החשמל ,בהסכם הגידור שנחתם בקשר
לקיבוע מחיר הגז על פי ההסכם עם חברת חשמל ,בהסכם התפעול המשותף החל
בפרויקט ים תטיס ,מתקנים וזכויות על פי פוליסות ביטוח .אי עמידה של השותפות
המוגבלת בהתחייבויות שנטלה על עצמה בקשר עם הסכמי המימון כאמור לעיל עשוי
להוביל להעמדת הסכומים המגיעים על פי הסכמי המימון לפירעון מיידי ,וכן למימוש
הביטחונות שהועמדו על ידי השותפות המוגבלת.
 4.31.15תלות בלקוח עיקרי :השותפות המוגבלת התקשרה בהסכם למכירת גז טבעי עם חברת
החשמל אשר הינה הצרכן הבודד הגדול ביותר בישראל וכיום צרכן הגז העיקרי של
השותפות המוגבלת .התשלומים המתקבלים מחברת חשמל על פי הסכם חברת חשמל
הינם כיום מקור ההכנסה העיקרי של השותפות המוגבלת .אי עמידה של חברת
החשמל בהתחייבויותיה לשלם במועדם את התשלומים על פי ההסכם עמה עלול
להוביל להפרה של הסכמי המימון וכפועל יוצא העמדתו לפרעון מיידי .בנוסף ,תנאי
הרשיון של חברת החשמל יסתיימו ככל הידוע בשנת  .2009לא ניתן לצפות אילו
שינויים יחולו בתנאי הרשיון של חברת חשמל )ככל שהנ"ל יוארך( וכיצד שינויים אלה
ישפיעו על מצבה הכלכלי של חברת החשמל .יצוין עוד כי למדיניות הממשלה להגברת
התחרות במשק החשמל על ידי הכנסת יצרני חשמל פרטיים ,וכן כוונת הממשלה
לפעול להפרטתה של חברת החשמל עלולות להביא לפגיעה בחוסנה הכלכלי של חברת
החשמל וכפועל יוצא לפגוע ביכולתה לקיים את התחייבויותיה בהתאם להסכם עמה.

א 77 -
בהסכם עם חברת חשמל נקבעו מספר אירועי "כוח עליון" אשר בקרותם לא תהיה
חברת חשמל חייבת להמשיך לבצע תשלומים על פי ההסכם.
 4.31.16תלות במפעיל :השותפות מסתמכת במידה מרובה על נובל בזכויות הנפט בהם היא
משמשת כמפעילה ,לרבות בעיסקת ים תטיס ,וברשיונות מיכל ומתן ,וזאת הן לאור
הוראות הסכמי התפעול המשותף והן כפועל יוצא מהניסיון שהצטבר אצל נובל
בביצוע פרויקטים בסדרי גודל דומים במקומות אחרים בעולם וחוסר הנסיון היחסי
של השותפות בפרויקטים מאין אלה .פרישת נובל מפרויקט ים תטיס ו/או מרשיונות
מיכל ומתן או שינוי במעמדה באופן שתחדל מלהיות המפעילה של העיסקה עלול
לפגוע ביכולתה של השותפות לעמוד בהתחייבויותיה על פי תוכנית העבודה של נכסי
הנפט ו/או על פי הסכמי מכירת הגז ועלול להשפיע על עלויות ההפקה של הפרוייקט.
 4.31.17פיגור בתשלומים בפעולות משותפות :על פי הסכמים עם השותפים האחרים בנכסי
הנפט של השותפות המוגבלת ,צד להסכם שאינו משלם במלואם את הסכומים
המגיעים ממנו ,עלול ,על פי הוראות ההסכמים ,לאבד את זכויותיו בנכסי הנפט
שעליהם חל ההסכם ללא כל פיצוי.
 4.31.18זכות דעה של מיעוט :ברוב העסקאות שהשותפות צד להן מחזיקה השותפות באחוז
השתתפות נמוך ועקב כך גם באחוז הצבעה נמוך .מאחר שההחלטות מתקבלות ברוב
דעות )בשיעור המוגדר בהסכמי התיפעול המשותף( ,לא תוכל השותפות לגרום לקבלת
החלטות הרצויות לה ו/או למנוע קבלת החלטות שאינן לרוחה .בנוסף ,בעסקאות אלו,
קיימת אפשרות שפרישת אחד המשתתפים כאשר יתר המשתתפים לא קיבלו על
עצמם לשאת בחלקו )בהוצאות שטרם אושרו( בפעולות החיפושים ,עלולה לגרום
להבאת פעולות החיפושים לקיצן לפני השלמת התכנית שנקבעה בעסקה ולהחזרת
נכסי הנפט שבהם מבוצעות פעולות החיפושים.
 4.31.19העדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה והשתתפות בפעולות :תגליות מסחריות והפקתן
מחייבות את השותפות המוגבלת להשקיע סכומים משמעותיים העולים על הסכומים
שבידיה כיום .סכומים אלה ,במיוחד במקרה של תגלית בים )כדוגמת תגלית תמר(,
הינם גבוהים ביותר והפעולות האמורות תהיינה כרוכות גם כן בסיכונים לרבות סיכוני
תפעול .אף שבמקרה של תגלית מסחרית יש בידי השותפות המוגבלת נכס בעל ערך,
אין כל בטחון כי שעבודו של נכס זה יספיק על מנת שהשותפות המוגבלת תוכל להשיג
אשראי לצורך הפיתוח וההפקה .יצוין כי בשל חובת תשלום התמלוגים על ידי
השותפות המוגבלת למדינת ישראל ,לבעלי ענין בשותף הכללי ולאחרים ,אין ודאות
שבכל מקרה של תגלית שהינה תגלית שניתן להגדירה כתגלית מסחרית יהיו פעולות
הפיתוח של שדה הנפט והבאר והפקת הנפט כדאיות מבחינה כלכלית לשותפות
המוגבלת .על כדאיות ההפקה לשותפות המוגבלת יכולות להשפיע לרעה גם עליה
משמעותית בהוצאות ההפקה או ירידה משמעותית במחיר הנפט והגז.
 4.31.20צירוף משתתפים נוספים ודילול חלקה של השותפות בהכנסות :השותפות המוגבלת
תהיה רשאית ,באישור המפקח ,להעביר חלק מהזכויות בנכסי הנפט לגורמים נוספים.
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הצטרפות שותפים נוספים לזכויות בנכסי הנפט של השותפות המוגבלת תביא בהכרח
לדילול חלקה של השותפות המוגבלת בהכנסות נפט וגז ,אם יהיו הכנסות כאלו.
 4.31.21ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט :זכויות נפט ניתנות על פי חוק הנפט לתקופה
קצובה ותוקפן מותנה במילוי התחייבויות במועדים הקבועים בתנאי נכסי הנפט.
במקרה של אי מילוי התנאים ,ניתן לבטל את זכות הנפט .הארכת תוקפה של זכות נפט
הינה בשיקול דעת הרשויות המוסמכות על פי חוק הנפט הרשאיות לסרב להאריכה,
לצמצם את זכות הנפט ולהתנות תנאים נוספים .יכולת ניצול נכסי הנפט מותנית ,בין
היתר ,בכך שתהייה לשותפות המוגבלת האפשרות לממן את הפעולות השונות וכן
בהימצאות ציוד וכח אדם מתאימים וזמינים .העדר ציוד או כח אדם עלולים לייקר
או אף לסכל את מילוי התנאים לפיהם ניתנה זכות הנפט או ההיתר המוקדם או למנוע
או לצמצם את הארכתה או להביא לפקיעתה .אי עמידה בתנאי הקבועים בזכויות
הנפט עלול להביא לאבדן הזכויות וכל הכספים שהושקעו בזכויות אלה עלולים לרדת
לטמיון.
 4.31.22גלישה של מאגרים :יתכן שמאגרי נפט או גז טבעי שנתגלו או יתגלו בתחום שטחים
אשר לשותפות המוגבלת יש בהם זכויות "גולשים" )מבחינת המבנה הגיאולוגי של
המאגר והיקפו( לשטחים אחרים בהם אין לשותפות זכויות ,ולהיפך; וכן גם לתחומים
שמחוץ למים הכלכליים של מדינת ישראל .במקרה בו המאגר גולש לשטחים אשר
לצדדים אחרים זכויות בהם ,יתכן ויהיה צורך להגיע להסכמים בדבר ניצול והפקה
משותפת מהמאגר ,על מנת להגיע לניצול יעיל של רזרבות הנפט או הגז הטבעי.
 4.31.23סיכון בטחוני :פלטפורמת ההפקה של פרויקט ים תטיס ממוקמת בלב ים בקרבה
יחסית לגבול הימי בין ישראל לבין רצועת עזה ,ולפיכך היא חשופה לסיכונים
ביטחוניים ,לרבות פעולות טרור.
 4.31.24תנודתיות בשער הדולר :לשותפות המוגבלת חשיפה לשינויים בשער הדולר .הכנסות
השותפות המוגבלת על פי הסכמים קיימים למכירת גז טבעי הינם בדולרים .מאידך,
חלק קטן מהוצאותיה של השותפות המוגבלת נקוב בש"ח ולפיכך עליה בשער השקל
לעומת שער הדולר מגדילה את שעורן של הוצאות אלה בדולרים.
 4.31.25קשיים בקבלת מימון עקב המשבר הכלכלי העולמי :לאור המשבר הכלכלי העולמי
החמור שפרץ בשנת  ,2008הצטמצמו מקורות האשראי וכן הקשיחו בנקים בישראל
ובעולם את דרישותיהם במתן מימון בנקאי .בנוסף על כך ,השפיע המשבר הכלכלי
העולמי על שווקי ההון בעולם בכלל ,ובישראל בפרט ,באופן שבו הפעילות בשוק ההון
בשנת  2008היתה מועטה ביותר ,דבר המקשה ביותר על גיוס הון חוץ-בנקאי .ככל
שהשותפות תידרש למקורות מימון נוספים לשם פעילותה ,היא עלולה להיתקל
בקשיים בקבלתו בתנאים שיהיו נוחים לשותפות או בכלל.
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בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מקרו ,סיכונים ענפיים וסיכונים
מיוחדים לשותפות( ,אשר דורגו בהתאם להערכות השותף הכללי ,על פי השפעתם על השותפות ,השפעה
גדולה ,בינונית וקטנה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי השותפות
השפעה קטנה
השפעה
השפעה גדולה
בינונית
סיכוני מקרו
תלות במחירי דלקים בעולם
קשיים בקבלת מימון עקב המשבר הכלכלי
העולמי
סיכונים ענפיים
תחרות באספקת גז
אי ודאות בקשר למועד השלמת הקמת
מערכת ההולכה הארצית
ביטוח
סיכוני תפעול
תלות בקבלנים
סיכוני אקספלורציה
עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד
סיכון בפיתוח שדה בתגלית
תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים
שינויים רגולטורים
תלות במזג אויר ובתנאי ים
סיכונים מיוחדים לחברה
סיכוני מס
התחייבויות בקשר עם מימון
תלות בלקוח עיקרי
תלות במפעיל
פיגור בתשלומים בפעולות משותפות
זכות דעה של מיעוט
העדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה
והשתתפות בפעולות
צירוף משתתפים נוספים ודילול חלקה של
השותפות
ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט
גלישה של מאגרים
סיכון ביטחוני
תנודתיות בשער הדולר

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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נספח מונחים מקצועיים
"אבפוריטים" – סלעי נשקע הנוצרים על ידי התאיידות של מים .מכילים בעיקר מלח או גבס.
"אגן הלבאנט" – האגן הגיאולוגי במזרח הים התיכון.
"אקספלורציה" – סך הפעולות הקשורות לחיפושי נפט וגז.
"הידרוקרבונים" – פחמימנים; שם כולל לנפט וגז שהם תרכובות המורכבות מפחמן ומימן.
"היתר מוקדם" – כמשמעותו בחוק הנפט וראו גם סעיף  4.24.1לעיל.
"הממונה" או "הממונה על ענייני הנפט" – ממונה על עניני נפט שמונה על פי חוק הנפט ,התשי"ב-
.1952
"זכות השתתפות" ) - (WORKING INTERESTאינטרס בנכס נפט המעניק לבעליו את הזכות
להשתתף ,באופן יחסי לחלקו ,בניצול נכס הנפט למטרת חיפושי נפט ,פיתוח והפקת נפט בכפוף
להשתתפותו בחלק יחסי מההוצאות הכרוכות בכך שתהיינה ,לאחר רכישת זכות ההשתתפות.
"זכות נפט"  -רשיון או חזקה כמשמעותם בחוק הנפט.
"זכות קדימה לקבלת רשיון" – כמשמעותה בחוק הנפט וראו גם סעיף  4.24.1לעיל.
"חוק הנפט"  -חוק הנפט ,התשי"ב.1952-
"חוק משק הגז הטבעי" – חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב.2002-
"חזקה" – כמשמעותה בחוק הנפט וראו גם סעיף  4.24.1לעיל.
"חיפוש נפט":
)(1

קדיחת נסיון;

)(2

כל פעולה אחרת לחיפוש נפט ,לרבות בדיקות וניסויים גיאולוגיים ,גיאופיסיים ,גיאוכימיים
ודומיהם ,וכן קדיחות להשגת ידיעות גיאולוגיות בלבד.

"כמויות מסחריות"  -כמויות מספיקות של נפט המאפשרות להפיקו על בסיס מסחרי.
"לוגים" – לוגים חשמליים המבוצעים במהלך הקידוח לרישום רצוף של תכונות הסלעים ותכולתם,
ומטרתם לאתר את השכבות הפוטנציאליות שבהן עשויים להימצא מאגרי נפט ו/או גז.
"נכסי נפט"  -זכויות נפט ,היתרים מוקדמים ,זכויות קדימה לקבלת רשיון ,הרשאות ,הענקות,
זכיונות לחיפוש ו/או הפקת נפט במקום או שטח פלוני וזכויות אחרות המקנות זכות בנפט שיתגלה
או שיופק ממקום או שטח פלוני.
"נפט"  -נפט ניגר ,בין נוזלי ובין אדי ,לרבות שמן ,גז טבעי ,גזולין טבעי ,קונדנסאטים ופחמימנים
)הידרוקרבונים( ניגרים להם ,וכן אספלט ופחמימנים של נפט מוצקים אחרים כשהם מומסים בתוך
נפט ניגר וניתנים להפקה יחד אתו.
"סקר סייסמי" – שיטה המאפשרת )ביבשה או בים( הדמיה של תת הקרקע ואיתור המבנים
הגיאולוגיים .הסקר מבוצע על ידי החדרת גלים סייסמים לתת הקרקע והחזרתם מהאופקים
השונים המצויים בחתך שנבדק .כיום משתמשים בעיקר בסקרים דו-מימדיים ) (2Dוסקרים תלת
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מימדיים ) .(3Dהסקרים הדו מימדיים ,משמשים בעיקר להכרות ראשונית של תת הקרקע באזור
הנסקר ,ולאיתור כללי של מבנים העשויים לשמש מלכודות לנפט .הסקרים התלת מימדיים
מבוצעים באזורים שאותרו כמבטיחים בסקרים הדו מימדיים )שעלותם גבוהה יותר מסקר דו
מימדי והנתונים והתוצאות באיכות גבוהה יותר( והתמונה המתקבלת בהם היא מפורטת
ומאפשרת ,בין השאר ,איתור מיקום אופטימאלי לביצוע קידוחים ולהערכה מדויקת יותר של גודל
המבנה.
"פיתוח"  -קידוחו וציודו של שטח נכס נפט כדי לקבוע את כושר תפוקתו ,להפיק ממנו נפט
ולשווקו.
"קדיחת נסיון"  -קדיחת בארות נסיון לשם מציאת נפט או לשם קביעת גודלו או גבולותיו של שדה
נפט.
"קידוח אופקי" – מקרה פרטי של קידוח אלכסוני שזוית הנטייה היא מעל .80°
"קידוח אימות" ) – (Confirmation Wellקידוח שמטרתו לאמת קיום מאגר נפט שהתגלה ע"י
קידוח התגלית ,ואישוש מסקנות מבחני ההפקה שבוצעו בקידוח התגלית.
"קידוח אלכסוני" – קידוח נטוי המבוצע בזוית מכוונת ) (directionalאל שכבת המטרה ,בניגוד
לקידוח רגיל שהקדיחה בו היא אנכית.
"קידוח הערכה" ) – (Appraisal Wellקידוח המבוצע כחלק מתכנית קידוחי הערכה ,אשר מטרתו
לקבוע את הגודל הפיזי ,רזרבות הנפט ו/או הגז וקצב ההפקה הסביר של שדה.
"רזרבות" – כמויות נפט ו/או גז במאגר הניתנות להפקה.
"רזרבות מוכחות" ) – (Provedרזרבות במאגרי נפט  /גז הניתנות להפקה ברמת סבירות גבוהה לפי
כללי ה (Securities and Exchange Commission) SEC-ולפי כללי הSociety of ) SPE/WPC -

.(Petroleum Engineers and World Petroleum Council
"רזרבות מוכחות ,מפותחות ומפיקות" – רזרבות מוכחות המופקות באמצעות קידוחי פיתוח
והפקה.
"רזרבות מוכחות ,מפותחות ולא מפיקות" – רזרבות מוכחות במאגרים המצויים בשדה מפיק ,אשר
טרם הוחל בהפקה מסחרית שלהן .קידוחי הפיתוח וההפקה מפיקים ממאגרים אחרים באותו שדה,
ואולם הרזרבות הנ"ל מצויות במאגרים הסגורים על ידי צינורות הדיפון ) .(Closed Behind Pipeעם
הידלדלות המאגרים המפיקים ייפתחו המאגרים הסגורים מאחורי הצינורות.
"רזרבות מוכחות ולא מפותחות" – רזרבות מוכחות המצויות במאגרים ,בהם עדיין אין קידוחי
פיתוח המצויים בהמשך או בסמוך למאגרים בהם יש רזרבות מוכחות ,מפותחות ומפיקות.
"רזרבות מסוג  – "Probableרזרבות העשויות להיות מוכחות והמבוססות על הוכחות סבירות
בדבר מציאות הידרוקרבונים הניתנים להפקה בתחומי מבנה או מאגר ידוע ,או על סמך היקש לגבי
מגע בין נוזלים )מים ונפט( ואשר הינו בדרגת וודאות פחותה מזו של רזרבות מוכחות הנובעת
מבקרה פחותה של בארות בסביבה ו/או מחוסר במבחני הפקה מסכמים .רזרבות מסוג זה עשויות
לכלול בתוכן שלוחות של מאגרים מוכחים או מאגרים אחרים בהם לא בוצעו מבחני הפקה בקצב
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מסחרי או רזרבות הניתנות להפקה באמצעות שיטות להגברת התפוקה שטרם נוסו באותו מאגר או
במאגרים בהם אין וודאות שהתכנית תבוצע.
"רשיון" – כמשמעותו בחוק הנפט וראו גם סעיף  4.24.1לעיל.
"שדה נפט"  -קרקע על שכבותיה הגיאולוגיות שיש מתחתיה בידוע מאגר)י( נפט שניתן להפיק
ממנו)הם( נפט בכמויות מסחריות.
"שכבות מגיל היורה" – שכבות סלע מגיל ) Jurassicשם תקופה גאולוגית( שנוצרו לפני  144מליון
שנה עד  208מליון שנה.
"שכבות מגיל טרצייר" – שכבות סלע מגיל ) Tertiaryשם תקופה גיאולוגית( שנוצרו לפני  1.5עד 66
מיליון שנה.
"שכבות מגיל פליוקן" – שכבות סלע מגיל ) Plioceneשם תקופה גיאולוגית( ששקעו ונוצרו לפני 1.5
עד  5מיליון שנה.
"שכבות מזוזואיות" – שכבות סלע שנוצרו בעידן הגיאולוגי האמצעי ) (Mesozoicלפני  66עד 245
מיליון שנה.
"תגלית"  -גילוי נפט בקידוח.
" - "BCMמיליארד מטר מעוקב ).(Billion Cubic Meter
" – " Mmcf/Dמליון רגל מעוקב ליום.
" - "TCFטריליון רגל מעוקב ).(Trillion Cubic Feet
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דלק קידוחים שותפות מוגבלת
דוח הדירקטוריון של השותף הכללי
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2008
.1

נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד

דירקטוריון דלק ניהול קידוחים ) (1993בע"מ )להלן" :השותף הכללי"( מתכבד להגיש בזה את דוח
הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר . 2008
השותפות המוגבלת דלק קידוחים )להלן" :השותפות" או "דלק קידוחים"( נוסדה ביום  1ביולי  1993בין
הנאמן ,חברת דלק נאמנויות קידוחים בע"מ כשותף מוגבל מצד אחד ,ובין דלק ניהול קידוחים )(1993
בע"מ כשותף כללי מצד שני .
השותף המוגבל דלק נאמנויות קידוחים בע"מ משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות וזאת תחת
פיקוחו של המפקח סומך חייקין רואי חשבון.
דלק קידוחים עוסקת בחיפושי נפט ו/או גז באזורים הגיאוגרפיים שבהם נמצאים נכסי הנפט של
השותפות ,שותפה בתגליות הגז המשמעותיות ,שנתגלו מול חופי ישראל ,מפיקה ומספקת גז טבעי
לצרכנים בישראל.

.2

אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים )(IFRS

החל מהדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת  2008עורכת השותפות את דוחותיה הכספיים
לראשונה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSבמטבע דולר של ארה"ב .מטבע הפעילות של
השותפות המייצג נאותה ובצורה הטובה ביותר ,את ההשפעות הכלכליות של עסקאות ,אירועים ונסיבות
הינו מטבע הדולר של ארה"ב ועל כן החליטה השותפות שמטבע ההצגה החל על דוחות כספיים אלו הינו
דולר של ארה"ב.
האימוץ לראשונה של תקני  IFRSנעשה תוך יישום הוראות תקן " IFRS 1אימוץ לראשונה של תקני
דיווח כספי בינלאומיים" .מועד המעבר לתקינה בינלאומית הינו  1בינואר .2007
קודם לכן ערכה השותפות את דוחותיה הכספיים בשקלים חדשים בהתאם לתקינה הישראלית .פרטים
בדבר השפעת המעבר מתקינה ישראלית לתקני דיווח בינלאומיים במטבע דולר על מצבה הכספי של
השותפות ותוצאות פעולותיה מובאים בביאור  24לדוחות הכספיים.
בנספח לדוחות כספיים אלה ,מוצג תרגום לשקל של התוצאות ושל המצב הכספי של השותפות בהתאם
להוראות הרשות לניירות ערך בדבר תרגום הדוחות הכספיים לשקל ממטבע דיווח שאינו השקל.
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.3
א.

תוצאות הפעילות
כללי
השותפות )באמצעות העסקה המשותפת "ים תטיס"( מוכרת גז טבעי לחברת החשמל המסופק
משדה הגז "מרי" .בנוסף לאספקת הגז לחברת החשמל מספקת השותפות גז טבעי לבית זיקוק
אשדוד והחל מחודש אוגוסט  2007מספקת גז טבעי לתחנת הכח של דלק באשקלון )) (IPPלהלן:
"דלק אשקלון"( ולמפעלי נייר חדרה.
רווחי השותפות בשנת ) 2008להלן":שנת הדוח"( הסתכמו לסך של כ 47,375 -אלפי דולר ,לעומת
סך של כ 36,979-אלפי דולר בשנת  ,2007המהווה גידול של כ.28% -
הרווח ברבעון הרביעי של שנת  2008הסתכם בכ 10,805 -אלפי דולר לעומת רווח של כ8,100 -
אלפי דולר ברבעון המקביל אשתקד ,המהווה גידול של כ.33% -
הגידול ברווח בשנת  2008לעומת שנת  2007נובע בעיקר מהגידול בסעיף ההכנסות ובכלל זה גידול
במכירות הגז לחברת החשמל ,לרבות גידול בכמות ובמחיר של הגז המסופק בשעות שיאי הביקוש
לחברת החשמל והנמכר בהתאם לתוספת להסכם עם חברת החשמל למכירת גז טבעי בכמויות
מזדמנות )להלן" :מחירי מכירה מזדמנת"( .בנוסף ,תרמו לגידול ברווח ההכנסות ממכירות הגז
למפעלי נייר חדרה ולתחנת הכח של דלק אשקלון.

ב.

ניתוח דוחות רווח והפסד בדולרים
להלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד של השותפות באלפי דולר:
1-3/08

4-6/08

7-9/08

1-12/08 10-12/08

2007

הכנסות
הכנסות ממכירת גז

24,853

18,606

31,057

22,860

97,376

69,980

בניכוי תמלוגים למדינה ולצדדים קשורים

5,352

3,966

6,665

4,905

20,888

10,722

19,501

14,640

24,392

17,955

76,488

59,258

הוצאות ועלויות
עלות הפקת הגז שנמכר

1,381

1,388

1,488

1,181

5,438

5,265

הוצאות פחת ,אזילה והפחתות

3,929

3,297

4,597

4,826

16,649

11,697

הוצאות חיפושי נפט וגז ,יעוץ גיאולוגי,
והוצאות ישירות אחרות

195

30

1,708

452

2,385

899

הוצאות דמי ניהול לשותף הכללי

120

120

120

120

480

480

הוצאות הנהלה וכלליות

82

65

55

64

266

204

סה"כ הוצאות

5,707

4,900

7,968

6,643

25,218

18,545

רווח מפעולות רגילות

13,794

9,740

16,424

11,312

51,270

40,713

הוצאות מימון

)(2,610

)(1,959

)(1,600

)(920

)(7,089

)(7,478

הכנסות מימון

1,153

864

764

413

3,194

3,744

רווח נקי לתקופה

12,337

8,645

15,588

10,805

47,375

36,979

0.9

0.7

1.0

0.9

3.5

2.8

מכירות גז ב (1) BCM -

) (1הנתונים מתייחסים למכירות גז על ידי כל קבוצת ים תטיס ,מעוגלים לעשירית .BCM
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•

הכנסות ,בניכוי תמלוגים הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 76,488 -אלפי דולר לעומת סך של כ-
 59,258אלפי דולר אשתקד ,המהווה גידול של כ.29%-
ההכנסות בניכוי תמלוגים ברבעון הרביעי של שנת  2008ירדו בכ 26% -לעומת הרבעון השלישי
של השנה בעיקר בשל ירידה בביקוש לחשמל הנובע מעונתיות ובשל הירידה במכירות גז טבעי
במחירי מכירה מזדמנת.
הכנסות בניכוי תמלוגים ברבעון הרביעי של שנת  2008הסתכמו לסך של כ 17,955 -אלפי דולר
לעומת סך של כ 13,458 -אלפי דולר ברבעון המקביל אשתקד ,המהווה גידול של כ.33% -
על פי הסכם השותפות המוגבלת ,שילמה השותפות לחברות בעלות עניין תמלוגים בשיעור של כ-
 3%משווי תמורת המכירות של הגז הטבעי ,מחושבת על פי המחיר "בפי הבאר" ,וזאת עד
לאוקטובר " ,2007המועד בו חל החזר ההשקעה" ,וממועד זה ,משלמת השותפות תמלוגים
בשיעור של כ 13% -משווי התמורה כאמור .שיעור התמלוג המשולם בפועל מביא בחשבון את
הוצאות ההפקה וההולכה עד לנקודת המכירה ללקוחות בחוף אשדוד ,בדומה לחישוב התמלוג
המשולם בפועל למדינה ,כך שבפועל גדל שיעור התמלוגים ממכירות הגז הטבעי המשולם
לחברות בעלות עניין משיעור של כ 2.6%-לשיעור של כ) 11% -ראה גם באור  11ב' 1לדוח
הכספי(.
הרכישה היומית הממוצעת של הגז הטבעי על ידי חברת חשמל מהשותפות משתנה ,בין היתר,
בהתאם לשינויים העונתיים בצריכת החשמל ובהתאם לעבודות התחזוקה של חברת החשמל
ולקצב אספקת הגז הטבעי על ידי חברת  .EMGהעלייה בביקוש לגז גרמה לגידול משמעותי
במכירת הגז במחירי מכירה מזדמנת הגבוהים משמעותית ממחירי החוזה משנת ,2002
והגבוהים ממחירי מכירה מזדמנת אשתקד .מכירת הגז במחירי מכירה מזדמנת מבוצעת
בהתאם לתיקון חוזה חברת החשמל ,שנחתם בחודש אוגוסט  2006ואשר הוארך כך שיתייחס
למכירות גז בתנאי מכירה מזדמנת החל מ  1 -ביולי  2006ועד ליום  31במרס .2009
עוד יצויין ,שבשנת הדוח נכללו מכירות גז למפעלי נייר חדרה ולדלק אשקלון ,אשר החלו כאמור
ברבעון השלישי של שנת .2007
בנוסף לאמור לעיל ,ברבעון השלישי של שנת  ,2008חוברה תחנת הכוח "גזר" למערכת ההולכה
הארצית והחלה לצרוך גז טבעי באופן הדרגתי ,וכפי שנמסר לשותפות ההערכה היא כי תחנת
הכוח "חגית" תחל לצרוך גז טבעי במרץ .2009
כמו כן ,ברבעון השלישי של שנת  2008החל לפעול מתקן הקבלה הקבוע של קבוצת ים תטיס
באשדוד .הפעלתו המלאה של מתקן זה ,החל מחודש אוקטובר  ,2008איפשרה לקבוצת ים
תטיס לספק את הביקושים שהלכו וגדלו לגז טבעי של חברת החשמל ,אשר נבעו מעונתיות
בביקושים לחשמל ,מחיבור והפעלת יחידות ייצור חשמל בגז טבעי בתחנת הכח "גזר" ,כאמור
לעיל ,וכן מאספקה מוגבלת של גז טבעי ממצרים ,ע"י חברת .EMG

•

עלות הפקת הגז שנמכר כוללת את עלויות הפעלת פלטפורמת ההפקה ואת הוצאות הנהלת
הפרוייקט .עלות הפקת הגז הסתכמה בשנת הדוח בסך של כ 5,438-אלפי דולר בשנת הדוח
לעומת סך של כ 5,265 -אלפי דולר אשתקד.

•

הוצאות פחת אזילה והפחתות הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 16,649-אלפי דולר לעומת סך של
כ 11,697 -אלפי דולר אשתקד .יצויין ,כי השותפות מפחיתה את עלויות ההשקעה בפרוייקט על
בסיס כמות הגז הטבעי שהופקה בשנת הדוח ביחס לסך המוערך של רזרבות הגז הטבעי
המוכחות והמפותחות בשדה הגז "מרי" .הגידול בסעיף זה נובע בעיקר בשל הגידול בכמות הגז
הטבעי שהופקה בשנת הדוח לעומת השנה הקודמת וכן התחלת הפחתה של ההשקעות במתקן
הקבלה הקבוע שהחל לפעול ברבעון השלישי של שנת  2008ובנוסף בשל התחלת ההפחתה של
ההשקעות בקידוח הפיתוח מרי 7 B -החל מהרבעון השני של .2007
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•

הוצאות חיפושי נפט וגז הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 2,385-אלפי דולר לעומת סך של כ899 -
אלפי דולר אשתקד .בשנת הדוח בוצעו סקרים סייסמיים בשטחים הימיים בהם נתקבלו
ההיתרים המוקדמים "רות"" ,אלון" ,ו"רציו ים" הסמוכים לרשיונות של השותפות ובנוסף
נכללו בשנת הדוח הוצאות בגין החזר הוצאות חיפושי נפט וגז לרציו בגין היתר רציו-ים ולחנ"ל
בגין רשיון חוף .בשנה הקודמת בוצעו סקרים סייסמיים בהיתרים המוקדמים "רות" ו"אלון"
בלבד.

•

הוצאות דמי הניהול לשותף הכללי מסתכמות לסך של כ 480 -אלפי דולר לכל שנה.

•

הוצאות המימון בשנת הדוח הסתכמו בסך של כ 7,089-אלפי דולר לעומת סך של כ 7,478-אלפי
דולר אשתקד.
הוצאות המימון ירדו בעיקר בגין קיטון בהוצאות הריבית בגין אגרות החוב של השותפות
שהסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 3.7 -מיליון דולר לעומת סך של כ 5.2 -מיליון דולר אשתקד.
כמו כן חל קיטון בהוצאות המימון בגין השינויים בשווי ההוגן של עסקת ההגנה על מחירי הגז
שהתאפסו בשנת הדוח לעומת הוצאות בסך של כ 0.9 -מיליון דולר אשתקד .עוד יצוין ,כי
אשתקד נבע לשותפות הפסד מעסקת פורוורד שקל דולר בסך של כ 0.2 -מיליון דולר .מאידך ,חל
גידול בהוצאות המימון בעיקר בשל השינוי שחל בשנת הדוח בשער הדולר בגין ההתחייבות
השקלית לחלוקה ראשונה של רווחי השותפות לשנת  2007בסך של כ 2.4 -מיליון דולר
והתחייבות לחלוקה ראשונה של רווחי השותפות לשנת  2008בסך של כ 0.1 -מיליון דולר לעומת
הוצאה בסך  0.1מיליון דולר אשתקד.

•

הכנסות המימון בשנת הדוח הסתכמו בסך של כ 3,194 -אלפי דולר לעומת סך של כ 3,744 -אלפי
דולר אשתקד .הקיטון בהכנסות המימון בשנת הדוח נגרם בשל ירידה בהכנסות ריבית על
פקדונות כתוצאה מירידת שיעור הריבית על פקדונות בסך של כ 1.1 -מיליון דולר ,אשר קוזזה
בעיקר על ידי גידול בהכנסות בסך של כ 0.8 -מיליון דולר כתוצאה מהשינוי בשער החליפין של
הדולר על הנכסים השקליים .בנוסף ,נרשמו הכנסות בסך של כ 0.1 -מיליון דולר מעסקת
פורוורד שבוצעה בחודש דצמבר  2008על מנת להגן על ההתחייבות השקלית בגין חלוקת רווחים
שהוכרזו לשנת .2008

.4

מצב כספי ,נזילות ומקורות מימון

א.

מצב כספי
השינויים העיקריים בסעיפי המאזן ליום  31.12.2008לעומת המאזן ליום  31.12.2007הם
בסעיפים הבאים :
הנכסים השוטפים של השותפות גדלו במהלך שנת הדוח והסתכמו ביום  31.12.2008בסך של כ-
 72.8מליון דולר לעומת סך של כ 55.1-מליון דולר ביום  31בדצמבר .2007
הגידול בסעיף מזומנים ושווי מזומנים מסך של כ 9.5 -מיליון דולר ביום  31.12.2007לסך של כ-
 14.6מיליון דולר ביום  31.12.2008נובע בעיקר עקב גידול בהכנסות ממכירת גז טבעי ,וזאת לאחר
תשלומים בגין חלוקה רביעית של רווחי שנת  2006בסך של כ 6 -מיליון דולר ,חלוקה ראשונה של
רווחי שנת  2007בסך של כ 15.4 -מיליון דולר ,חלוקה לנאמן בסך של כ 0.2 -מיליון דולר ,וכן
לאחר תשלומים למפעיל קידוח "תמר ."1
נכון ליום  31.12.2008מושקע סך של כ 49.4-מליון דולר בפקדונות בבנקים נושאי ריבית לזמן קצר
)כולל המזומנים ושווי המזומנים הנ"ל( .מתוך פקדונות אלו סך של כ 34.8-מליון דולר הינו בגין
פקדונות ,המשמשים להבטחת התחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב בגין עסקת גידור מחיר הגז
ובגין התחייבויות על פי הסכם חברת חשמל.
הקיטון בסעיף ניירות ערך סחירים בשווי הוגן מסך של כ 4.9 -מיליון דולר ביום  31.12.2007לסך
של כ 0.8 -מיליון דולר ביום  31.12.2008נובע ממכירת אגרות חוב שקליות וצמודות מדד.
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גידול בסעיף הלקוחות מסך של כ 7.2 -מיליון דולר ליום  31.12.2007לסך של כ 7.9 -מיליון דולר
ליום  31.12.2008נובע בעיקר מגידול במכירות לחברת החשמל.
גידול בסעיף חייבים ויתרות חובה מסך של כ 0.3 -מיליון דולר ליום  31.12.2007לסך של כ14.1 -
מיליון דולר ליום  31.12.2008נובע בעיקר מכספים שהועברו מראש למפעיל קידוח "תמר ."1
הנכסים הלא שוטפים הסתכמו ליום  31.12.2008בסך של כ 119 -מיליון דולר לעומת סך של כ-
 118.2מיליון דולר ליום .31.12.2007
השותפות הפקידה בבנקים בחו"ל פקדונות לזמן ארוך מתקבולי הנפקת האג"ח המסתכמים בסך
של כ 13.1-מליון דולר ליום  31.12.2008לעומת סך של כ 12.8 -מיליון דולר ליום .31.12.2007
פקדונות אלו הינם בגין כרית לשרות חוב על פי תנאי אגרות החוב .
נכסי נפט וגז עלו מסך של כ 105.3-מליון דולר ליום  31בדצמבר  2007לסך של כ 105.8 -מליון דולר
ליום  31בדצמבר  .2008הגידול בסעיף זה נובע בעיקר מהשקעות בסך של כ 11 -מיליון דולר עבור
קידוח "תמר  ,"1השקעות בציוד ובמלאי בסך של כ 4.6 -מיליון דולר עבור קומפרסיה למאגר הגז
בשדה "מרי" ,השקעות בסך של כ 0.5 -מליון דולר במתקן הקבלה הקבוע לגז טבעי באשדוד
והשקעות בקידוח הפיתוח מרי 7 B-בסך  0.8מיליון דולר .מאידך ,נרשמו הוצאות בגין פחת
והפחתות בסך של כ 16.5 -מיליון דולר.
ההתחייבויות השוטפות עלו מסך של כ 34.2-מיליון דולר ליום  31בדצמבר  2007לסך של כ43.3 -
מיליון דולר ביום  31בדצמבר .2008
החלויות השוטפות של אגרות החוב עלו מסך של כ 13.8 -מיליון דולר ליום  31.12.2007לסך של כ-
 18.9מיליון דולר ליום  .31.12.2008גידול בסך של כ 3.2 -מיליון דולר בחלויות השוטפות הינו
בהתאם ללוח הסילוקין וגידול בסך של כ 1.9 -מיליון דולר בחלויות השוטפות נובע מהקדמת
תשלומי קרן בעקבות צריכת גז מואצת על ידי חברת החשמל ,וזאת בהתאם לתנאי אגרות החוב.
גידול בסעיף זכאים ויתרות זכות מסך של כ 5.5 -מיליון דולר ליום  31.12.2007בסך של כ13.2 -
מיליון דולר ליום  ,31.12.2008נובע בעיקר מהתחייבויות לספקים וזכאים שונים בסך  5.8מיליון
דולר במסגרת עסקה משותפת מיכל ומתן.
רווחים לחלוקה שהוכרזו בגין שנת  2007אשר יתרתם ליום  31.12.2007הסתכמה בסך של כ13 -
מיליון דולר שולמו ברבעון השלישי של שנת  .2008יתרה ליום  31.12.2008של רווחים לחלוקה
שהוכרזו בגין שנת  2008הסתכמה לסך של כ 9.2 -מיליון דולר.
יתרת ההתחייבויות הלא שוטפות ליום  31.12.2008הסתכמה בסך של כ 55.4 -מיליון דולר לעומת
סך של כ 78.2 -מיליון דולר ליום  31בדצמבר .2007
אגרות החוב המוצגות בזמן ארוך בניכוי הוצאות הנפקה ,מסתכמות בסך של כ 44.8-מליון דולר
ליום  31.12.2008לעומת סך של כ 65.7-מליון דולר ליום .31.12.07
אגרות החוב כולל חלויות שוטפות מסתכמות בסך של כ 63.7 -מליון דולר ליום  31.12.2008לעומת
סך של כ 79.5 -מליון דולר ליום  ,31.12.07דהיינו קיטון של כ 15.8 -מליון דולר הנובע בעיקר
מפרעון של קרן אגרות החוב.
ההתחייבות ברוטו ללא הוצאות ההנפקה בגין אגרות החוב מסתכמות בסך של כ 64.9-מליון דולר,
מתוכם סך של כ 42.7-מליון דולר בריבית קבועה וסך של כ 22.2-מליון דולר בריבית משתנה.
השותפות פרעה במהלך שנת הדוח סך של כ 16.3-מליון דולר מקרן אגרות החוב ,מתוכם סך של
כ 2.1 -מיליון דולר בשל הקדמת תשלומי קרן בעקבות צריכת גז מואצת על ידי חברת חשמל.
התחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך בגין נגזרים פיננסיים הנובעים מעסקת הגנה על מחיר הגז
הטבעי ירדו מסך של כ 9.1 -מיליון דולר לסך של כ 7.2 -מיליון דולר .השינוי נובע בעיקר מתשלום
בסך של כ 1.9 -מיליון דולר.
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התחייבויות אחרות לזמן ארוך המסתכמות לסך של כ 5.4 -מיליון דולר מתייחסות לרישום
התחייבות בגין סילוק מתקני ההפקה ,ונותרו ללא שינוי מהותי בשנת החשבון.
הון השותפות המוגבלת ליום  31בדצמבר  2008מסתכם בסך של כ 93.1-מליון דולר לעומת סך של
כ 61 -מליון דולר ליום  31בדצמבר  .2007השינויים בהון נובעים כתוצאה מהרווח בשנת הדוח
בסך של כ 47.4-מיליון דולר בניכוי החלוקה הרביעית של רווחי השותפות לשנת  ,2006שהוכרזו
בחודש מרס  2008וחולקו בחודש אפריל  2008בסך של כ 6-מיליון דולר ,וכן חלוקה לנאמן בסך של
כ 0.2 -מיליון דולר .כמו-כן נרשמה הפחתה בהון כתוצאה מחלוקה ראשונה של רווחי השותפות
לשנת  2008בסך של כ 9.1 -מיליון דולר )כ 35 -מיליון ש"ח( שהוכרזו בדצמבר  2008ועדיין לא
חולקו.
ב.

תזרים מזומנים
בעקבות הגידול ברווח בשנת הדוח כאמור לעיל ,חל גידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת של
השותפות המסתכם בסך של כ 67.1 -מליון דולר ,וזאת לעומת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
בסך של  48.7מיליון דולר בשנת .2007
מתוך התזרים מפעילות מימון שימשו סך של כ 16.3 -מליון דולר לפירעון אגרות החוב בשנת הדוח
לעומת סך של כ 20.2 -מליון דולר בשנת  .2007סך של כ 21.6 -מיליון דולר שימשו לחלוקת רווחים
בשנת הדוח לעומת סך של כ 26.9 -מיליון דולר בשנת .2007
בשנת הדוח הסתכמו ההשקעות בנכסי נפט וגז בסך של כ 11 -מיליון דולר ,אשר שימשו בעיקר
להשקעות בקידוח "תמר  "1ובציוד קומפרסיה למאגר הגז בשדה "מרי" ,לעומת השקעות בסך של
כ 11.1 -מיליון דולר אשתקד ,אשר שימשו בעיקר למתקן הקבלה הקבוע לגז טבעי באשדוד.
הגידול בתזרים המזומנים בשנת הדוח הסתכם בסך של כ 5.1 -מיליון דולר לעומת קיטון בשנת
 2007בסך של כ 1.4 -מיליון דולר.
יתרת המזומנים ושווי המזומנים לסוף השנה גדלה לסך של כ 14.6 -מיליון דולר בהשוואה לסך
של כ 9.5 -מיליון דולר בשנת .2007

ג.

גיוס הון
ביום  9בנובמבר  2008אישרה האסיפה הכללית ביצוע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות
ערך המירים ו/או אגרות חוב בהיקף ובתנאים שייקבעו לפי החלטת השותף הכללי ,לצורך גיוס
הסכומים שיאפשרו את ביצוע פעילות השותפות ברשיונות /308מיכל ו/309-מתן )להלן:
"הרשיונות"( בהתאם לתכנית העבודה ולתקציב שאושרו ו/או יאושרו מעת לעת על פי הסכם
התפעול המשותף החל על הרשיונות .ההנפקה תתבצע אם יוחלט לבצע קידוח נוסף ברישיונות
מיכל ומתן )בנוסף לקידוח "תמר  ,("1ו/או אם לדעת השותף הכללי יידרשו כספים נוספים ,מעבר
למשוער עתה ,לטובת מימון פעילות השותפות ברישיונות.
ביום  27.11.2008פרסמה השותפות המוגבלת תשקיף מדף .המבנה הסופי של ההנפקה והיקפה
טרם נקבע ואין כל וודאות כי ההנפקה תצא אל הפועל.
השותף הכללי התחייב בפני האסיפה הכללית כי ההנפקה האמורה לעיל תבוצע ,אם תבוצע,
בשנת  2009וכי תמורת ההנפקה לא תעלה על סך של  40מיליון דולר ארה"ב.

.5
א.

דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד
האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד הינו מר עידו אדר שהוא בעל תואר שני במנהל עסקים.
במהלך חמש השנים האחרונות מר אדר משמש כגזבר חברת האם קבוצת דלק בע"מ .לפני כן מר
עידו אדר כיהן כמנהל מחלקת הגזברות והביטוח בדלק חברת הדלק הישראלית בע"מ.
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ב.

תאור של סיכוני השוק העיקריים אליהם חשוף התאגיד
(1

סיכון שער חליפין
עיקר פעילותה ,נכסיה והתחייבויותיה של השותפות הינם בדולר של ארה"ב מטבע
הפעילות של השותפות הינו דולר ארה"ב.
השותפות חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה לש"ח .סיכון שער חליפין נובע בעיקר
מהתחייבויות שהוכרו הנקובות במטבע שאינו מטבע המדידה של השותפות.

(2

סיכון שער הריבית
א .הנכסים הכספיים הנזילים של השותפות מושקעים בעיקרם בפיקדונות דולריים.
השקעות אלו מושפעות משינויים בשערי ריבית הליבור.
ב .בעקבות הנפקת האג"ח קיימת לשותפות חשיפה לשינויים בריבית הליבור לשלושה
חודשים .החשיפה בגין אגרות החוב בריבית קבועה הינה חשיפה לשווי הוגן והחשיפה
בגין אגרות החוב בריבית משתנה הינה בגין תזרים מזומנים.

(3

סיכון מחירי הסחורות – גז ודלקים
א .המחירים המשולמים ע"י הצרכנים עבור הגז הטבעי שבמאגרים אשר השותפות
שותפה בהם נגזרים ,בין היתר ,ממחירי הדלקים החליפיים לגז טבעי כגון מזוט ,סולר
ופחם .תנודות במחירי הדלקים החליפיים עלולות להשפיע גם על המחירים אותם
תוכל השותפות לקבל מלקוחותיה בגין הגז הטבעי ,שימכר על ידה ו/או להשפיע על
כדאיות הפקה ממאגרים חדשים שיתגלו בעתיד )ככל שיתגלו( על ידי השותפות .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,מאחר ורוב מכירות הגז הטבעי של השותפות מבוצעות על פי
נוסחת מחיר הכוללת מחיר תיקרה ומאחר ומחירי הנפט ומוצריו גבוהים כיום
מתיקרות המחיר הנ"ל ,ומאחר והשותפות ביצעה עיסקת הגנה ביחס למכירות הגז על
פי חוזה חברת חשמל המקורי משנת  ,2002אזי אין לשינויים במחירי הנפט ומוצריו
השפעה על מחיר המכירה בפועל של גז טבעי כנ"ל על ידי השותפות .ביחס לאותו חלק
מהמכירות של הגז הטבעי לחברת החשמל המבוצע לפי התוספת להסכם חברת חשמל
)אספקה מזדמנת לפי הסדר מחירי מכירה מזדמנת( נקבע המחיר לפי נוסחה הכוללת
מספר מרכיבים ,לרבות מחירי נפט ומוצריו ללא מחיר תיקרה ,ולפיכך מחיר זה מושפע
משינויים בתנודות במחירי הנפט ומוצריו בעולם.
ב .לאור העובדה שטרם התייצב שוק הגז הטבעי בישראל לא ניתן עדיין לצפות את
התנודתיות שתחול בעתיד במחירי הגז הטבעי בישראל.
ג .מחירי המכירה של הגז הטבעי הנמכר בהתאם להסכמים ארוכי הטווח שנחתמו עם
הלקוחות צמודים לנוסחה המתחשבת בפרמטרים שונים ובכללם מחירי אנרגיה
בינלאומיים ,כפי שיקבעו מעת לעת עם מחירי רצפה ותקרה.

(4

ג.

סיכון מחירי ניירות ערך בישראל ובחו"ל
חלק מהנכסים הכספיים הנזילים של השותפות הושקעו בניירות ערך סחירים
המורכבים מאגרות חוב במט"ח ,אג"ח וצמודות מדד ואג"ח שקליות .השקעות אלו
מושפעות מתנודות בשערי האג"ח בבורסות השונות .ליום  31בדצמבר  2008נותרו
השקעות באגרות חוב דולריות בחו"ל בלבד.

מדיניות השותפות בניהול סיכוני שוק בתחום המטבע
(1

השותפות משקיעה את עודפי הנזילות שלה במגמה להשיג תשואה נאותה תוך מינון
מתאים ביחס תשואה  -סיכון.

(2

כל כספי השותפות המוגבלת מיועדים לחיפושי נפט וגז בארץ ובשטחים הימיים הסמוכים
לישראל ולהמשך השקעות בפרוייקט ים תטיס וברשיונות "מיכל" ו"מתן" .לאור זאת,
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השותף הכללי ,אשר מנהל את השותפות המוגבלת ,דאג להשקיע את כספי השותפות
בנכסים ופיקדונות דולריים ושקליים בעלי סיכון נמוך ,כלומר ,בעיקר פיקדונות בבנקים,
אגרות חוב בדרוג גבוה ואג"ח ממשלתיות.

ד.

(3

כאשר השותפות יודעת על תשלומים שונים במטבע זר או בשקלים היא שואפת להגן ולגדר
את התשלום מפני שינויים בשער המטבע.
השותפות ביצעה בחודש דצמבר  2008עיסקאות למכירה עתידית של  9מיליון דולר למימוש
ביום  .1.6.2009העסקה בוצעה לצורך צמצום החשיפה לסיכון כתוצאה מתנודות בשער
החליפין של הדולר לצורך ביצוע תשלום שקלי של התחייבות שקלית לחלוקת רווחי שנת
 2008בסך  35מיליון ש"ח.

(4

במהלך שנת הדוח השותפות הקטינה את חשיפתה למכשירים פיננסיים שקליים וצמודי
מדד ומכרה את ניירות הערך הסחירים צמודי השקל והמדד.

(5

לא נקבעו אירועים שלגביהם יש חובה לקבל החלטה מיוחדת בדירקטוריון בעניין סיכוני
שוק.

מדיניות השותפות בניהול סיכוני שוק בתחום מחירי הגז
השותפות ביצעה עיסקת הגנה ביחס למכירות הגז על פי חוזה חברת חשמל המקורי משנת 2002
וכן נמצאת ברוב המקרים בתיקרת המחיר לפי יתר החוזים למכירת גז טבעי שהיא צד להם,
למעט בכל הקשור לתוספת להסכם חברת החשמל שעיניינה אספקה במחירי מכירה מזדמנת.
אי לכך ,ולאור העובדה שהשותפות אינה יכולה להעריך את כמויות הגז הטבעי שתמכרנה
לחברת החשמל במחירי מכירה מזדמנת ,החליטה הנהלת השותף הכללי שלא לבצע פעולות
הגנה נוספות בקשר עם המכירות הצפויות של גז טבעי.

ה.

אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות
מדיניות ההשקעות של השותף הכללי מתנהלת באמצעות וועדת ההשקעות המורכבת מנציגי
דירקטוריון השותף הכללי.
הטיפול בנושא החשיפה לסיכוני מטבע ,גיבוש אסטרטגיות הגנה ופיקוח על ביצוען נתון בידי
דירקטוריון השותף הכללי.

ו.

השלכות המשבר בשוקי ההון
בתקופה האחרונה פוקד ,כידוע ,משבר פיננסי את השווקים הגלובאליים .לצד משבר זה אירעו
במשק הישראלי מספר התפתחויות הכוללות ,בין היתר ,תנודות משמעותיות בשערי החליפין של
מטבעות חוץ עיקריים אל מול הש"ח ,ועלייה בשיעורי האינפלציה במשק הישראלי.
נכון ליום  31בדצמבר  2008ולמועד פרסום הדוח הכספי ,אין למשבר הפיננסי ולתנודות בשערי
החליפין כאמור לעיל השפעה מהותית על המצב הכספי של השותפות ובכלל זה על הרכב ושווי
ההכנסות ,מקורות פרעון אגרות החוב ,תוצאות הפעילות ,הנזילות והאיתנות הפיננסית.
מכיוון שמטבע הפעילות של השותפות הינו הדולר של ארה"ב ועיקר פעילותה ,נכסיה
והתחייבויותיה של השותפות הינם בדולר של ארה"ב אין לשותפות חשיפה מהותית לשינויים
בשער הדולר .בדוח בסיסי הצמדה בסעיף ז' להלן מוצג הרכב הנכסים וההתחייבויות ליום 31
בדצמבר  2008ולפיו אין לשותפות חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן.
לשותפות תזרים מזומנים חיובי ממכירת גז טבעי ,אשר מוצג במסגרת הדוח הכספי ואשר
מאפשר לה ,בין היתר ,לפרוע את אגרות החוב אשר הונפקו למשקיעים מוסדיים בארה"ב.
סוכנות הדירוג הבינלאומית  S&Pפרסמה בחודש אוקטובר  2008עדכון לדירוג אגרות החוב
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הנ"ל ,לפיו נותר הדירוג של אגרת החוב שהנפיקה החברה הייעודית דלק ואבנר ים תטיס בע"מ
בדירוג ) (BBB-עם תחזית דירוג יציבה ).(Stable Outlook
כמו כן ,בעקבות התגלית המסחרית בקידוח "תמר  ,"1יהיה צורך להשקיע סכומי כסף נכבדים
ביותר בפיתוח התגלית ,לרבות הקמת מערך ההפקה .אין כל ודאות כי לשותפות יהיו האמצעים,
שידרשו באותה עת ,לתשלום חלקה בהשקעות הפיתוח הנ"ל.
יצויין כי יכולתה של השותפות לגייס באמצעות הנפקות ו/או מימון בנקאי או חוץ בנקאי את
הסכומים הנדרשים כאמור לעיל ,תושפע מתנאי השוק ,שישררו בעת ביצוע ההנפקות.
ז.

להלן דוח בסיסי הצמדה באלפי דולר ליום  31בדצמבר :2008
יתרות פיננסיות
בדולר או
בהצמדה
לדולר

בהצמדה
למדד

בשקלים
לא צמודים

יתרות
שאינן
פיננסיות

סה"כ

רכוש
רכוש שוטף
43

מזומנים ושווי מזומנים

14,559

פקדונות בבנקים

34,788

34,788

ניירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רו"ה

788

788

נגזרים פיננסיים
לקוחות

14,602

88

88

7,877

7,877

מלאי חומרים
חייבים ויתרות חובה

13,923

סה"כ רכוש שוטף

71,935

פקדונות בבנקים לזמן ארוך

13,072

0

618

618

37

127

14,087

168

745

72,848
13,072

נכסי נפט וגז

105,760

105,760

נכסים אחרים לזמן ארוך

123

123

106,628

191,803

סה"כ רכוש

85,007

0

168

התחייבויות
התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של אגרות חוב

18,905

18,905

נגזרים פיננסיים

1,907

1,907

זכאים ויתרות זכות

13,138

רווחים לחלוקה שהוכרזו
סה"כ התחייבויות שוטפות

33,950

0

96

13,234

9,206

9,206

9,302

0

43,252

התחייבויות לא שוטפות
אגרות חוב

44,829

44,829

נגזרים פיננסיים

5,242

5,242

התחייבויות אחרות לזמן ארוך

5,358

5,358

סה"כ התחייבויות

89,379

0

9,302

סה"כ היתרה המאזנית נטו

)(4,372

0

)(9,134

9

0
106,628

98,681
93,122

ח .להלן דוח בסיסי הצמדה באלפי דולר ליום  31בדצמבר :2007
יתרות פיננסיות
בדולר או
בהצמדה
לדולר

בהצמדה
למדד

בשקלים
לא צמודים

יתרות
שאינן
פיננסיות

סה"כ

רכוש
רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים

9,395

פקדונות בבנקים

32,983

ניירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רו"ה

823

לקוחות

7,156

9,457

62

32,983
2,467

4,894

1,604

7,156

מלאי חומרים
חייבים ויתרות חובה

33

סה"כ רכוש שוטף

50,390

פקדונות בבנקים לזמן ארוך

12,777

2,467

372

372

5

240

278

1,671

612

55,140
12,777

נכסי נפט וגז

105,294

105,294

נכסים אחרים לזמן ארוך

140

140

106,046

173,351

סה"כ רכוש

63,167

2,467

1,671

התחייבויות
התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של אגרות חוב

13,751

13,751

נגזרים פיננסיים

1,887

1,887

זכאים ויתרות זכות

5,448

רווחים לחלוקה שהוכרזו
סה"כ התחייבויות שוטפות

21,086

-

72

5,520

13,001

13,001

13,073

-

34,159

התחייבויות לא שוטפות
אגרות חוב

65,711

65,711

נגזרים פיננסיים

7,191

7,191

התחייבויות אחרות לזמן ארוך

5,270

5,270

סה"כ התחייבויות

99,258

סה"כ היתרה המאזנית נטו

)(36,091

2,467

13,073
)(11,402

106,046

112,331
61,020

ט .מבחני רגישות
בהתאם לתיקון התשס"ז בהוראות התוספת השנייה לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים
התש"ל  ,(1970החברה ביצעה מבחני רגישות לשינויים בגורמי סיכון המשפיעים על השווי ההוגן של
"מכשירים רגישים".
תיאור פרמטרים ,הנחות ומודלים
א .שווי הוגן של ניירות ערך סחירים הינו שווי השוק שלהם.
ב .שווי הוגן של אגרות חוב חושב על ידי היוון תזרימים עתידיים לפי ריבית המשקפת את סיכון
האשראי של השותפות למועד הדיווח.
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ג.

מבחני רגישות לשינויים בריבית של אגרות חוב בריבית קבועה בוצעו לפי מח"מ ).(Duration

ד .שווי הוגן של חוזים עתידיים ושינויים בשווי ההוגן בהתאם למבחני הרגישות חושבו על ידי
היוון תזרימים עתידיים בגין העסקה )הן תזרימים דולריים והן תזרימים שקליים( ,תוך שימוש
בשערי ספוט ושערי ריבית כמפורט בטבלאות שלהלן.
ה .אגרות חוב בריבית משתנה לא נכללו במבחני רגישות לשערי ריבית ,מאחר והשפעת השינויים
בשערי הריבית על שווין ההוגן זניחה.
ו .פרמטרים:
פרמטר
שע"ח שקל/דולר
מחירי ני"ע סחירים
שערי ריבית

מקור/אופן הטיפול
שער יציג ל31.12.08-
שערי סגירה ל31.12.08-
ריבית חסרת סיכון במגזר הרלוונטי ל 31.12.08-ולתקופה
המתאימה ,בתוספת מרווח המבטא את סיכון האשראי של
השותפות.

ז .שינוי יומי מקסימלי בעקומי ריבית הינו .20%
מבחני רגישות לשינויים בשע"ח שקל/דולר )באלפי דולר(
רווח)/הפסד(
רווח)/הפסד(
שווי
מהשינויים
מהשינויים
הוגן
מכשיר רגיש
-10%
-5%
5%
10%
3.422
3.612
3.802
3.992
4.182
4
2
43
)(2
)(4
מזומנים ,שווי מזומנים ופיקדונות
4
2
37
)(2
)(4
חייבים ויתרות חובה
)(10
)(5
)(96
5
10
זכאים ויתרות זכות
)(921
)(460) (9,206
460
921
רווחים לחלוקה שהוכרזו
894
447
88
)(447
)(894
חוזים עתידיים שקל/דולר
)(29
)(14) (9,134
14
29
סה"כ
מבחני רגישות לשינויים במחיר ניירות ערך סחירים בבורסה )באלפי דולר(
רווח)/הפסד(
רווח)/הפסד(
שווי
מכשיר רגיש
מהשינויים
מהשינויים
הוגן
-10%
-5%
5%
10%
)(79
)(39
788
39
79
אגרות חוב קונצרניות
מבחני רגישות לשינויים בריבית דולרית )באלפי דולר(
רווח)/הפסד(
רווח)/הפסד(
שווי
מכשיר רגיש
מהשינויים
מהשינויים
הוגן
-20% -10% -5%
5%
10%
20%
)(1,303) (651) (326) (41,012
326
651 1,303
אגרות חוב  -ריבית קבועה
16
8
4
788
)(4
)(8
)(16
אגרות חוב קונצרניות
176
87
43
7,149
)(43
)(85
)(168
נגזרים על גז
)(12
)(6
)(3
88
3
6
12
חוזים עתידיים שקל/דולר
)(1,123) (562) (282) (32,987
282
564 1,131
סה"כ
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מבחני רגישות לשינויים בריבית שקלית )באלפי דולר(
רווח)/הפסד(
רווח)/הפסד(
שווי
מכשיר רגיש
מהשינויים
מהשינויים
הוגן
20%

חוזים עתידיים שקל/דולר
סה"כ

)(14
)(14

10%

-5%

5%

)(3
)(3

)(7
)(7

88
88

3
3

-10%

-20%

7
7

14
14

י .הגנה על מחיר הגז
במאי  2004נחתם הסכם להגנה על מחיר הגז בין השותפות ובין בנק השקעות מחו"ל ,אשר מבצע
עסקאות עתידיות בסחורות .העיסקה הושלמה בתחילת יוני  2004ועל פיה "קובע" מחיר הגז
לערך דולרי קבוע )כ $ 2.47-ל (MMBTU-בשנים  .2010-2005בחודש אוקטובר  2004הוארכה עסקה
זו בעסקה עד לרבעון הראשון בשנת .2013
סכום עיסקת קיבוע המחיר היה כ 303.5-מיליון דולר .ליום  31.12.2008מסתכם סכום העסקה
לכ 142.8-מליון דולר.
יובהר ,כי מחיר הגז ע"פ החוזה עם חח"י צמוד לסל של דלקים ולמדד היצרנים האמריקאי
) ,(PPIעם מחיר מקסימלי ומינימלי.
ההגנה שבוצעה הינה בהתאם לתחזית רבעונית של מכירות גז טבעי לחברת החשמל ובפועל תתכן
סטיה מהערכות אלו.
בהתאם לתנאי העיסקה ,במידה ומחיר הגז הרבעוני יהיה בפועל נמוך מהמחיר המקובע ,יעביר
בנק ההשקעות לשותפות את ההפרש בין המחיר בפועל למחיר המקובע בהתאם לכמות שנקבעה.
במידה ומחיר הגז בפועל יהיה גבוה מהמחיר המקובע ,תעביר השותפות לבנק ההשקעות את
ההפרש בהתאם לכמות שנקבעה.
להבטחת התחייבויות השותפות ניתנו ערבויות של בנק הפועלים ובנק לאומי אשר יתרתן
מסתכמת לתאריך אישור הדוחות הכספיים לסך של כ 7.6-מליון דולר .במקביל ,התקבלה ערבות
להבטחת ההתחייבות של בנק השקעות מחו"ל.
בהתאם למחירים הנוכחיים של מרכיבי נוסחת המחיר הנ"ל בשוק העתידי ,השווי ההוגן השלילי
לתאריך הדוחות של עיסקת הגנה זו אשר סווגה בדוחות הכספיים כהתחייבות בשווי הוגן דרך
רווח והפסד הינו  7.2מליון דולר .שווי זה מבוסס על היוון תזרימי המזומנים הצפויים מהעסקה.
עליית מחירים נוספת במרכיבי נוסחת המחיר לא ישפיעו כלל על סכום זה וירידת מחירים בשיעור
של עד  10%לא ישפיעו באופן מהותי על השווי ההוגן.
במסגרת ההסכמים שנחתמו בקשר עם הנפקת אגרות החוב הוסבו הסכם הגידור והערבויות
לטובת החברה המנפיקה דלק ואבנר ים תטיס בע"מ ) " ("SPCבמקביל נחתם הסכם Back To
 Backבין השותפות ובין ה SPC-לפיו יועברו הרווחים וההפסדים מהסכם הגידור לשותפות.

.6

אומדנים חשבונאיים קריטיים

הכנת הדוחות הכספיים על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים מחייבת את ההנהלה לבצע הערכות
ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של הנכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות וכן על הגילוי
בקשר לנכסים והתחייבויות מותנים .ההנהלה מבססת את האומדנים וההערכות על נסיון העבר ועל
גורמים נוספים שלדעתה הינם רלוונטים בהתחשב בנסיבות העניין .התוצאות בפועל יכול שתהיינה
שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שונים .זיהינו את ההערכות והאומדנים הקריטים ביותר
שמחייבים שיקול דעת מהותי בהכנת הדוחות הכספיים .אנו מעריכים שהערכות ואומדנים אלה הינם
קריטים משום שלכל שינוי בהערכות ובהנחות אלה יש פוטנציאל של השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים.
אומדן רזרבות הגז המוכחות
אומדן רזרבות הגז המוכחות והמפותחות ,אשר כיום הינן בשדה הגז "מרי" בלבד ,משמשות בקביעת
שיעור הפחתת הנכסים אשר משמשים את הפעילות במהלך התקופה המדווחת.
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הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של רזרבות גז מוכחות ומפותחות נעשית בשיטת האזילה,
דהיינו בכל תקופה חשבונאית מופחתים הנכסים בשיעור הנקבע על פי כמות יחידות הגז שהופקו בפועל
מחולק ברזרבות הגז המוכחות והמפותחות שנותרו על פי הערכות .כמות הגז המוערכת במאגרים
המפיקים גז בתקופה המדווחת נקבעת מידי שנה ,בין היתר ,על פי חוות דעת של מומחים חיצוניים
להערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז .הערכה של רזרבות הגז המוכחות והמפותחות על פי העקרונות הנ"ל
הינו תהליך סובייקטיבי והערכות של מומחים שונים עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי .לאור
המהותיות של הוצאות ההפחתה יכולה להיות לשינויים המתוארים לעיל ,השפעה מהותית על תוצאות
הפעולות והמצב הכספי של השותפות.

.7

מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות

השותפות לא קבעה מדיניות למתן תרומות ולא תרמה כספים בשנת הדוח.

.8

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית

השותף הכללי קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד
על אחד.
השותף הכללי סבור כי בהתחשב בסוג פעילותה של החברה ,שהינה השותף הכללי בשותפות המוגבלת
העוסקת בעיקר בהשקעות בתחום חיפושי הנפט והגז וכן בניסיונם העסקי העשיר של הדירקטורים )גם
אלה שאינם עונים על ההגדרה של "בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית"( המספר המזערי הנ"ל מאפשר
לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלים עליו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות של החברה בכל הנוגע
לבדיקת מצבה הכספי של השותפות ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם .לכל הנימוקים הנ"ל יש
להוסיף את העובדה כי על פי נוהל העבודה בחברה מוזמן רואה החשבון המבקר את הדוחות הכספיים,
לכל ישיבת דירקטוריון שבה דנים בדוחות הכספיים ,והוא עומד לרשות הדירקטורים למתן כל הסבר
שיידרש בקשר עם הדוחות הכספיים ומצבה הכספי של השותפות הן במסגרת הישיבות שבהן הוא
משתתף והן מחוץ לישיבות.
כמו כן יש לציין ,כי על פי הדין ,כל דירקטור החפץ בכך זכאי ,בנסיבות המצדיקות זאת ובתנאים
הקבועים בדין ,לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה לצורך ביצוע תפקידו ,לרבות ייעוץ חשבונאי
ופיננסי.
הדירקטורים בעלי המיומנות החשבונאית והפיננסית הם:
.1

עמוס ערן  -מכהן כיום כיו"ר פעיל של קרן הפנסיה עתודות ,שהינה בעצם מוסד פיננסי ובמסגרת
תפקידו זה עוסק רבות ובצורה אינטנסיבית בדוחות כספיים .במשך כ 15-שנה כיהן כיו"ר ומנכ"ל
קרן הפנסיה "מבטחים" שגם היא בעצם מוסד פיננסי .מזה כ 5-שנים מכהן גם כדירקטור בחברת
כלל ביטוח בע"מ ,בה הוא מכהן גם כיו"ר ועדת ההשקעות וכיו"ר ועדת הביקורת של החברה .כמו
כן ,כיהן כ 4-שנים כדירקטור בבנק המזרחי ,כאשר במרבית התקופה כיהן גם כחבר בועדת
המאזן וועדת הביקורת של הבנק .בעל השכלה אקדמאית וכן עבר השתלמות מקצועית בניתוח
דוחות כספיים .בשנים  1977-1974כיהן כמנכ"ל משרד ראש הממשלה.

.2

אסי ברטפלד  -השכלה אקדמאית בכלכלה )אוניברסיטת ת"א( .כיהן במשך שנים רבות כסמנכ"ל
כספים ) (CFOבקבוצת דלק ובחברות הקבוצה .מאז חודש יולי  2001מכהן כמנכ"ל דלק השקעות
ונכסים בע"מ ומחודש ספטמבר  2003מכהן כמנכ"ל קבוצת דלק בע"מ.
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מדיניות השותפות בעניין עסקאות זניחות

.9

ביום  5באוגוסט  2008נכנס לתוקפו תיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל -
) 1970להלן" :תקנות הדיווח"( .במסגרת התיקון הורחבו ,בין היתר ,חלק מחובות הדיווח החלות על
תאגידים מדווחים בקשר עם עסקאות עם בעל שליטה או עסקאות עם אדם אחר שלבעל שליטה יש בהן
עניין אישי )להלן" :עסקאות בעל שליטה"( ,גם לעסקאות אשר אינן עסקאות חריגות ,כהגדרת מונח זה
בחוק החברות ,זאת למעט עסקאות אשר לגביהן נקבע בדוחות הכספיים האחרונים כי הן זניחות.
ביום  11.03.2009החליט דירקטוריון השותף הכללי לאמץ לראשונה קוים מנחים וכללים לשם סיווגה
של עסקה כעסקה זניחה כאמור בתקנות הדיווח הן בקשר עם עסקאות עם בעלי עניין המפורטות
בדוחות הכספיים והן בקשר עם עסקאות בעלי שליטה.
דירקטוריון השותף הכללי קבע כי עסקה תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל התנאים הבאים:
• היא איננה עסקה חריגה )כמשמעות המונח בחוק החברות(.
• בכל עסקה העומדת לבחינת רף הזניחות ,יבחנו כל אמות המידה הרלבנטיות לעסקה הנדונה טרום
האירוע כמפורט להלן ,ובמידה וכל אחת מאמות המידה הרלבנטיות לעסקה הינו בשיעור של פחות
משני אחוזים ) (2%תיחשב העסקה כזניחה:
יחס נכסים – היקף הנכסים נשוא העסקה )נכסים נרכשים או נמכרים( חלקי סך הנכסים
א.
על-פי הדוחות הכספיים האחרונים הסקורים או המבוקרים ,לפי העניין.
יחס התחייבויות – ההתחייבות נשוא העסקה חלקי סך ההתחייבויות על-פי הדוחות
ב.
הכספיים האחרונים הסקורים או המבוקרים ,לפי העניין.
יחס מכירות – היקף המכירות נשוא העסקה חלקי סך המכירות השנתיות ,מחושבות על
ג.
בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבוקרים.
יחס הוצאות – היקף ההוצאות נשוא העסקה חלקי סוג ההוצאות השנתיות הרלבנטיות
ד.
לעסקה ,כשהן מחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות
כספיים סקורים או מבוקרים.
• במקרים בהם ,לפי שיקול דעת השותף הכללי ,כל אמות המידה הנ"ל אינן רלבנטיות לעסקה הנדונה,
יקבע השותף הכללי אמת מידה אחרת ובלבד שאמת המידה הרלבנטית לעסקה תהא בשיעור של
פחות משני אחוזים ).(2%
• מבלי לפגוע בצורך להעריך עבור כל עסקה שזניחותה נבחנת איזה מאמות המידה לעיל הינן
רלבנטיות ,תיחשבנה אמות המידה הבאות כרלבנטיות לעסקאות המפורטות להלן:
)א( רכישת נכס – יחס נכסים.
)ב( מכירת נכס – יחס נכסים.
)ג( מכירת גז – יחס מכירות.
)ד( רכישת/מכירת שירותים – יחס הוצאות או יחס מכירות ,לפי העניין.
• העסקה הינה זניחה גם מבחינה איכותית.
• בבחינת זניחותה של עסקה אשר אמורה להתרחש בעתיד יש לבחון ,בין היתר ,את מידת הסבירות
להתממשותה.
• זניחותה של עסקה תיבחן על בסיס שנתי לצורך הדוח התקופתי ,הדוחות הכספיים ותשקיף )לרבות
דוחות הצעת מדף( ,ככל שיפורסם ,תוך צירוף כלל העסקאות מאותו סוג שנעשו עם בעל העניין או
בעל השליטה ,לפי העניין ,באותה שנה.
.10

גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד

א .פרטי המבקר הפנימי
)(1
)(2
)(3

)(4

שם המבקר הפנימי :גרינברג מיכאל
תאריך תחילת כהונה :שנת 2000
הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד:
אקדמאי )תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ,רו"ח( ,חבר בלשכת המבקרים הפנימיים
בישראל ,בעל ניסיון רב בתחום הביקורת ) 20שנה במגוון תפקידים שונים בביקורת פנים(.
למיטב ידיעת השותף הכללי ,המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף )146ב( לחוק החברות,
תשנ"ט ,1999-ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית.
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)(5
)(6
)(7
) (8

המבקר הפנימי הינו עובד חברת בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק בע"מ )להלן":קבוצת
דלק"( ,במשרה מלאה.
המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גופים הקשורים אליה.
המבקר הפנימי אינו בעל עניין בתאגיד או קרוב של בעל עניין בתאגיד וכן אינו רואה
החשבון המבקר או מי מטעמו.
המבקר הפנימי אינו ממלא בתאגיד תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית.
כמו כן אינו ממלא מחוץ לתאגיד תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים
עם תפקידו כמבקר פנימי.

ב.

דרך המינוי
מינוי המבקר הפנימי אושר על ידי הדירקטוריון בשנת .2000
בין הנימוקים לאישור מינויו :השכלתו ,כישוריו וניסיונו הרב של המבקר בביקורת פנימית.

ג.

זהות הממונה על המבקר הפנימי
הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו מנכ"ל קבוצת דלק ,כפי שנקבע בתקנון קבוצת דלק.

ד.

תכנית העבודה
תכנית העבודה של הביקורת הפנימית בתאגיד הינה שנתית.
השיקולים בקביעת תכנית הביקורת השנתית בתאגיד הינם בעיקר:
) (1הצעות המבקר הפנימי לתכניות עבודה שנתיות.
) (2הצעות חברי הדירקטוריון בהתבסס ,בין היתר ,על הצעות המבקר הפנימי ,ונושאי ביקורת
הפנים בשנים עברו.
) (3היקף התאגיד ,המבנה הארגוני שלו ,מהות פעילויותיו העסקיות והיקפן.
התכנית נערכת על ידי המבקר הפנימי של התאגיד ומאושרת על ידי דירקטוריון השותף
הכללי .תכנית העבודה מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה ,שאינו מוגבל או
כפוף לאישורים.

ה.

ביקורת של תאגידים מוחזקים
תוכנית הביקורת הפנימית כוללת נושאי ביקורת בתאגיד המדווח.

ו.

היקף העסקה
עבודת הביקורת בתאגיד המדווח מתבצעת על ידי המבקר הפנימי ,ובסיוע מיקור חיצוני ,בהיקף
כולל של כ 150-שעות שנתיות.

ז.

עריכת הביקורת
הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתקני הביקורת הפנימית המקובלים בארץ ובעולם ,ובהתאם
להנחיות מקצועיות בתחום הביקורת הפנימית ,כולל תקנים של לשכת המבקרים הפנימיים
בישראל ובארה"ב ) (CIAובהתאם לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב 1992-וחוק החברות.

ח.

גישה למידע
למבקר הפנימי גישה מלאה ,בלתי מוגבלת ,מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של
התאגיד ,לרבות נתונים כספיים.

ט.

דין וחשבון המבקר הפנימי
 דין וחשבון המבקר הפנימי הוגש בכתב. דוחות ביקורת הוגשו ונדונו בדירקטוריון התאגיד במועדים הבאים: דוח מסכם לשנת  - 2008הוגש , 2/2009 -נדון 3/2009 -הדוחות הוגשו ליו"ר הדירקטוריון ,למנכ"ל ולחברי דירקטוריון השותף הכללי.

י.

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
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להערכת דירקטוריון השותף הכללי ,היקף אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר
הפנימי של השותף הכללי הינם סבירים בהתחשב בהיקף ,במבנה הארגוני ,במהות פעילויותיה
העסקיות ובהיקפן ,ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית.
יא .תגמול
המבקר הפנימי אינו מקבל כל תגמול מהשותף הכללי )המבקר הפנימי הינו שכיר ,עובד חברת בת
בשליטה מלאה של קבוצת דלק ,במשרה מלאה(.
השותף הכללי משלם לחברה בת ,בשליטה מלאה של קבוצת דלק ,עבור שירותי ביקורת פנימית,
סכום שנתי כולל של כ 30,000-ש"ח.

.11

חלוקת רווחים

בחודש דצמבר  2007הודיע השותף הכללי כי הסך הכולל של סכום החלוקה הראשונה בגין שנת ,2007
כהגדרת מונח זה בהסכם המתוקן של השותפות המוגבלת הינו כ 50-מליון ש"ח )כ 15.4 -מיליון דולר
בערכו הדולרי ליום התשלום(.
ביום  17ביוני  ,2008לאחר סיום ביקורת ספרי השותפות על ידי שלטונות מס הכנסה לשנת  2007והוצאת
תעודה לצורך חישוב ההכנסה לצרכי מס למחזיק זכאי פורסם דוח מיידי בו הודיע השותף המוגבל
)הנאמן( על חלוקה ראשונה כאמור לעיל .החלוקה בוצעה בפועל בחודש יולי .2008
ביום  12.10.2008פורסם דוח מיידי בו הודיע השותף המוגבל כי בכפוף להחלטת האסיפה הכללית
שתתקיים ביום  ,9.11.2008לא תבוצע בשלב זה חלוקה שנייה של רווחי השותפות לשנת .2007
ביום  9.11.2008אישרה האסיפה הכללית שימוש בכספי יתרת הרווחים לשנת  ,2007אשר טרם חולקו
כמשמעותם בהסכם השותפות המוגבלת ,לצורך ביצוע פעולות חיפושים ברשיונות "מיכל" ו"מתן"
בהתאם לתכנית העבודה ולתקציב שאושרו ו/או יאושרו מעת לעת ,על פי הסכם התפעול המשותף החל
על הרשיונות ,וזאת למעט סכום של כ 600 -אלפי ש"ח )כ 0.2 -מיליון דולר( שישמש לתשלום שכר
המפקח ושכר הנאמן והוצאותיהם בהתאם להוראות הסכם הנאמנות .התשלום לנאמן בוצע בחודש
דצמבר .2008
כמו כן החליט השותף הכללי בחודש מרץ  2008לחלק סכום נוסף של כ 21.1 -מליון ש"ח )כ 6 -מיליון
דולר( כחלוקה רביעית בגין שנת  . 2006סכום זה חולק בחודש אפריל .2008
בחודש דצמבר  2008הודיע השותף הכללי כי הסך הכולל של סכום החלוקה הראשונה בגין שנת ,2008
כהגדרת מונח זה בהסכם המתוקן של השותפות המוגבלת הינו  35מיליון ש"ח )כ 9.2 -מיליון דולר(.
התשלום יתבצע לאחר השלמת ביקורת מס הכנסה והוצאת תעודה לצורך חישוב ההכנסה לצרכי מס
למחזיק זכאי.

.12

סקר עמיתים

השותפות נתנה הסכמתה להעברת החומר הנדרש לביצוע המדגם הקשור לסקירת עמיתים שיזמה
לשכת רואי החשבון בישראל ,בכפוף לכך שתישמר הסודיות של הנתונים שיועברו ותובטח מניעת ניגוד
עניינים של הסוקרים.
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.13

שכר רואי החשבון המבקרים

להלן פרוט סכומי שכר טרחת רואי החשבון המבקרים בשותפות ,וחלקה של השותפות בשכר
טרחת רואי החשבון המבקרים בעסקת ים תטיס ובחברת דלק ואבנר ים תטיס בע"מ.
שנת 2008
בגין שרותי
ביקורת,
קשורים
לביקורת
ושירותי מס

שעות

אלפי ש"ח

שנת 2007

בגין
שירותים
אחרים*

שעות

אלפי ש"ח

דלק קידוחים
שותפות
מוגבלת
רו"ח זיו
האפט
בגין עסקת
ים תטיס
רו"ח אלפיה
את אלפיה
ורו"ח זיו-
האפט
בגין דלק
ואבנר ים
תטיס בע"מ
רו"ח זיו
האפט
ורו"ח קוסט
פורר

11

19

סה"כ

418

1,683

144

בגין שרותי
ביקורת,
קשורים
לביקורת
ושירותי מס

שעות

אלפי ש"ח

278

1,228

55

191

47

55

187

47

166

19

58

19

35

144

454

454

250

1,080

170

21

71

384

1,522

*כולל שירותים הקשורים להנפקת תשקיף מדף בסך כ 116 -אלף ש"ח ששולמו באמצעות
דלק נאמנויות קידוחים בע"מ )השותף המוגבל(.

.14

הליך אישור הדוחות הכספיים

דירקטוריון השותף הכללי הוא האורגן המופקד על בקרת העל בשותפות.
במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של השותפות על ידי דירקטוריון השותף הכללי ,מועברת
טיוטת הדוחות הכספיים ,טיוטת דוח הדירקטוריון וטיוטת העדכונים לפרק א' )תיאור עסקי התאגיד(
לדוח התקופתי השנתי ,לעיונם של חברי הדירקטוריון ולמפקח ,מספר ימים לפני מועד הישיבה
הקבועה לאישור הדוחות .במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים סוקר
מנכ"ל השותף הכללי באופן מפורט את עיקרי הדוחות הכספיים  ,את הסוגיות המהותיות בדיווח
הכספי ,את התוצאות הכספיות ,המצב הכספי ותזרים המזומנים של השותפות ומוצגים נתונים על
פעילות השותפות והשוואה לתקופות קודמות.
שניים מתוך שמונת חברי הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,והידע והנסיון שלהם
תורם לדיון המתקיים בישיבת הדירקטוריון.
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בישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים מוזמן ונוכח רואה החשבון המבקר של
השותפות והשותף הכללי הנותן גם הוא סקירה של הדוחות הכספיים ועומד לרשות חברי הדירקטוריון
בכל שאלה והבהרה באשר לדוחות טרם אישורם .כן נוכחים חשבת ,מבקר הפנים והיועץ המשפטי של
השותפות והשותף הכללי .לאחר הדיון כאמור ,מתקיימת הצבעה לאישור הדוחות הכספיים.
בישיבתו מיום  12באוגוסט  ,2007החליט דירקטוריון השותף הכללי על הקמת ועדת מאזן אשר תהא
אחראית על בקרת העל ביחס להכנת הדוחות הכספיים בשותפות ואישורם ,וזאת החל מהדוחות
הכספיים ליום  30בספטמבר  .2007ועדת המאזן שמונתה כוללת את עמוס ערן ,יעקב פרידגוט וארנון
מיכאלי .לישיבות ועדת המאזן ,כמו גם לישיבות הדירקטוריון בהן יידונו ויאושרו הדוחות הכספיים,
יוזמן רואה החשבון המבקר של השותפות.
ועדת המאזן בוחנת את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי ,לרבות עסקאות שאינן במהלך העסקים
הרגיל ,ככל שישנן ,את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים ,את
סבירות הנתונים ,את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ,את יישום עקרון הגילוי הנאות
בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה ואת השפעות המעבר לתקינה הבינלאומית .במקרה הצורך ולפי
דרישתה ,ניתנות לוועדת המאזן סקירות מקיפות בעניינים בעלי השפעה מהותית במיוחד .ועדת המאזן
דנה בדוחות הכספיים ,כאמור ,קודם להצגתם ולאישורם בדירקטוריון ,סוקרת בפני הדירקטוריון את
עיקרי ממצאיה והערותיה באשר לדוחות הכספיים וממליצה על אישורם.

.15

אירועים לאחר תאריך המאזן
א .לאחר תאריך המאזן חלו התפתחויות משמעותיות בפעילות האקספלורציה של השותפות ,הכל
כמפורט בפרק א' לדו"ח התקופתי והכוללות בין היתר:
 .1קידוח "תמר  "1אשר הסתיים בתגלית מסחרית.
 .2החלטת השותפים ברשיונות "מתן" ו"מיכל" לבצע שני קידוחים נוספים ברצף :קידוח
"דלית  ,"1אשר החל ביום  6.3.2009וקידוח ההערכה "תמר ."2
ב .בחודש ינואר  2009הוענקה לשותפות על ידי השותף הכללי אופציה לקבל  15%מהזכויות בבלוק
 12הימי שבמדף היבשת של קפריסין והכל כמפורט בפרק א' לדוח התקופתי.

בכבוד רב,
צבי גרינפלד
מנכ"ל ודירקטור

גדעון תדמור
יו"ר הדירקטוריון

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

פרק ג'
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2008

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
דוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
באלפי דולר של ארה"ב

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
דוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
באלפי דולר של ארה"ב

תוכ הענייני

עמוד
1

דוח רואי החשבו המבקרי
דוחות כספיי:
מאזני

2

דוחות רווח והפסד

3

דוחות על השינויי בהו השותפות

4

דוחות על תזרימי המזומני

5

ביאורי לדוחות הכספיי

65  6

נספח לדוחות הכספיי )באלפי ש"ח(

87  66

____________________
______________
________

דוח רואי החשבו המבקרי לשותפי של דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביקרנו את המאזני המצורפי של דלק קידוחי  שותפות מוגבלת )להל " :השותפות"( לימי  31בדצמבר
 2008ו 2007ואת דוחות רווח והפסד ,הדוחות על השינויי בהו העצמי והדוחות על תזרימי המזומני לכל
אחת מהשני שהסתיימו באות תאריכי .דוחות כספיי אלה הינ באחריות הדירקטוריו וההנהלה של
השות +הכללי של השותפות .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיי אלה בהתבסס על ביקורתנו.
הנתוני הכלולי בדוחות הכספיי המתייחסי לעסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז ולחלקה של השותפות
בתוצאות העסקיות של עסקאות אלו מבוססי בחלק על דוחות כספיי שבוקרו על ידי רואי חשבו אחרי.
ערכנו את ביקורתנו בהתא לתקני ביקורת מקובלי בישראל ,לרבות תקני שנקבעו בתקנות רואי חשבו
)דר ,פעולתו של רואה חשבו ( ,התשל"ג .1973עלפי תקני אלה נדרש מאיתנו לתכנ את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחו שאי בדוחות הכספיי הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה
מדגמית של ראיות התומכות בסכומי ובמידע שבדוחות הכספיי .ביקורת כוללת ג בחינה של כללי
החשבונאות שיושמו ושל האומדני המשמעותיי שנעשו על ידי הדירקטוריו וההנהלה של השותפות וכ
הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיי בכללותה .אנו סבורי שביקורתנו ודוחות רואי חשבו האחרי
מספקי בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבו אחרי ,הדוחות הכספיי הנ"ל משקפי באופ
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של השותפות לימי  31בדצמבר  2008ו 2007ואת תוצאות
פעולותיה ,השינויי בהונה העצמי ותזרימי המזומני שלה לכל אחת מהשני שהסתיימו באות תאריכי
בהתא לתקני דיווח כספי בינלאומיי ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ער) ,עריכת דוחות כספיי שנתיי(,
התשנ"ג.1993

תל אביב 11 ,במר2009 .
זיו האפט
רואי חשבו

1

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
מאזני )באלפי דולר(
ביאור
נכסי:
נכסי שוטפי:
מזומני ושווי מזומני
פקדונות בבנקי לזמ קצר
ניירות ער ,סחירי בשווי הוג דר ,רווח והפסד
נגזרי פיננסיי
לקוחות
מלאי חומרי
חייבי ויתרות חובה

3
4
5
11י2
6
7

נכסי לא שוטפי:
פקדונות בבנקי לזמ ארו,
השקעות בנכסי נפט וגז
נכסי אחרי לזמ ארו,

4
8

31.12.2008

14,602
34,788
788
88
7,877
618
14,087
72,848

31.12.2007

9,457
32,983
4,894

7,156
372
278
55,140

13,072
105,760
123
118,955

12,777
105,294
140
118,211

191,803

173,351

התחייבויות והו:
התחייבויות שוטפות:
חלויות שוטפות של אגרות חוב
נגזרי פיננסיי
זכאי ויתרות זכות
רווחי לחלוקה שהוכרזו

10
11י1
9
12ג

18,905
1,907
13,234
9,206
43,252

13,751
1,887
5,520
13,001
34,159

התחייבויות לא שוטפות:
אגרותחוב
נגזרי פיננסיי
התחייבויות אחרות לזמ ארו,

10
11י1
2יא3

44,829
5,242
5,358
55,429

65,711
7,191
5,270
78,172

התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודי

11

הו השותפות

12

93,122

61,020

191,803

173,351

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי.
 11במר2009 .
תארי ,אישור
הדוחות הכספיי

צבי גרינפלד
מנכ"ל ודירקטור
דלק ניהול קידוחי
) (1993בע"מ
השות +הכללי

גדעו תדמור
יו"ר הדירקטוריו
דלק ניהול קידוחי
) (1993בע"מ
השות +הכללי
2

רויטל דויטשר
חשבת
דלק ניהול קידוחי )(1993
בע"מ
השות +הכללי

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
דוחות רווח והפסד )באלפי דולר(

ביאור
הכנסות:
ממכירת גז

13

97,376

69,980

בניכוי תמלוגי

14

20,888
76,488

10,722
59,258

הוצאות ועלויות* :
עלות הפקת הגז שנמכר
הוצאות פחת ,אזילה והפחתות

15
16

5,438
16,649

5,265
11,697

הוצאות חיפושי נפט וגז ,ייעו .גיאולוגי והוצאות ישירות אחרות
הוצאות דמי ניהול לשות +הכללי

17
11א

הוצאות הנהלה וכלליות

18

2,385
480
266
25,218

899
480
204
18,545

51,270

40,713

)(7,089
3,194
)(3,895

)(7,478
3,744
)(3,734

רווח נקי

47,375

36,979

רווח נקי ליחידת השתתפות )בדולר(

0.087

0.068

מספר יחידות השתתפות המשוקלל לצור ,החישוב הנ"ל )באלפי(

546,967

546,967

רווח מפעולות רגילות

*

לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007
31.12.2008

הוצאות מימו

19

הכנסות מימו
הוצאות מימו  ,נטו

19

ברוב במסגרת עסקאות משותפות המנוהלות על ידי צד ג'  המפעיל.

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי.

3

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
דוחות על השינויי בהו השותפות )באלפי דולר(

יתרה ליו  1בינואר 2007
שינויי בשנה שהסתיימה ביו  31בדצמבר :2007
רווח נקי

הו
השותפות

קר הו בגי
פדיו יחידות
השתתפות

64,931

1,631




64,931

רווחי שחולקו *
רווחי לחלוקה שהוכרזו *
יתרה ליו  31בדצמבר 2007

יתרת
רווחי
)הפסדי(

ס( הכל

)(12,122

54,440



36,979

36,979



1,631

)(17,398
)(13,001
)(5,542

)(17,398
)(13,001
61,020

שינויי בשנה שהסתיימה ביו  31בדצמבר :2008



רווח נקי
רווחי שחולקו *
רווחי לחלוקה שהוכרזו *
יתרה ליו  31בדצמבר 2008

*


64,931

ביאור 12ג.

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי.
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47,375
)(6,146


1,631

)(9,127
26,560

47,375
)(6,146
)(9,127
93,122

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
דוחות על תזרימי המזומני )באלפי דולר(

לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007
31.12.2008
תזרימי מזומני מפעילות שוטפת:
רווח נקי לפי דוח רווח והפסד
התאמות בגי :
פחת והפחתות
עליית ער ,ניירות ער ,סחירי הנמדדי בשווי הוג דר ,רווח והפסד
שינוי בשווי הוג של נגזרי פיננסיי
עליית ער ,התחייבויות אחרות לזמ ארו,
הפרשי שער בגי רווחי שהוכרזו
שינויי בסעיפי רכוש והתחייבויות:
עליה בלקוחות
ירידה )עליה( בחייבי ויתרות חובה
ירידה )עליה( במלאי חומרי
עליה בזכאי ויתרות זכות
מזומני ,נטו שנבעו מפעילות שוטפת
תזרימי מזומני מפעילות השקעה:
עליה בנכסי נפט וגז
עליה בנכסי חיפוש והערכה
קיטו )גידול( בפקדונות בבנקי
תמורה ממימוש ניירות ער ,סחירי הנמדדי בשווי הוג
דר ,רווח והפסד ,נטו
גידול בחייבי  מפעיל עסקה משותפת "מיכל ומת "
ירידה בנגזרי פיננסיי
מזומני ,נטו ששימשו לפעילות השקעה
תזרימי מזומני מפעילות מימו:
פדיו אגרות חוב
רווחי שחולקו
מזומני ,נטו ששימשו לפעילות מימו
עליה )ירידה( במזומני ושווי מזומני
יתרת מזומני ושווי מזומני לתחילת התקופה
יתרת מזומני ושווי מזומני לסו) התקופה
נספח א' – פעילות מימו והשקעה שאינה כרוכה בתזרי מזומני:
השקעות בנכסי נפט וגז כנגד התחייבויות
השקעות בנכסי חיפוש והערכה כנגד התחייבויות
מחויבות בגי סילוק נכסי כנגד נכסי נפט וגז
רווחי לחלוקה שהוכרזו
נספח ב' – מידע נוס) על תזרימי מזומני:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
* מוי מחדש

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי
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47,375

36,979

17,157
)(775
)(88
255
2,507

12,059
)(135
980
393
25

)(721
88
)(176
1,481
19,728
67,103

)(2,066
)(118
12
559
11,709
48,688

)(5,783
)(5,207
)(2,100

)*(10,561
)*(534
6,213

4,881
)(13,897
)(1,929
)(24,035

4,107

)(2,292
)(3,067

)(16,348
)(21,575
)(37,923

)(20,158
)(26,890
)(47,048

5,145
9,457
14,602

)(1,427
10,884
9,457

726
5,815

9,127

475

2,227
13,001

3,874
1,859

5,406
2,369

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  1כללי:
דלק קידוחי  שותפות מוגבלת )להל  "השותפות"( נוסדה עלפי הסכ שותפות מוגבלת מיו  1ביולי
א.
 1993בי דלק ניהול קידוחי ) (1993בע"מ כשות +כללי מצד אחד ובי דלק נאמנויות קידוחי בע"מ )בעל
עני של השות +הכללי( כשות +מוגבל מצד שני.
השותפות נרשמה ביו  25ביולי  1993לפי פקודת השותפויות )נוסח חדש( ,התשל"ה .1975בהתא
לסעי)61 +א( לפקודת השותפויות מהווה הסכ השותפות את תקנות השותפות.
השותפות החלה בפעילותה ביו  30ביולי  .1993השותפות משתתפת בפעולות חיפושי נפט וגז או הפקת
במסגרת זכויות ברשיונות חיפושי נפט ,כמפורט בביאור  8להל .
השות +המוגבל ,דלק נאמנויות קידוחי בע"מ )להל  "הנאמ "( ,משמש כנאמ עבור בעלי יחידות
ההשתתפות ,וזאת תחת פיקוחו של המפקח  סומ ,חייקי רואי חשבו )להל  "המפקח"( .למפקח הוענקו
בהסכ השותפות המוגבלת סמכויות פיקוח מסוימות.
על פי הסכ הנאמנות זכאי המפקח למנות את הדירקטורי של הנאמ כל עוד ישמש הנאמ כנאמ על פי
הסכ הנאמנות .החל ביו  1במר 2005 .מונתה פ.ק .נאמנות נפט ) (1995בע"מ כדירקטור יחיד של הנאמ .
חברת הא של השותפות היא דלק מערכות אנרגיה בע"מ וחברת הא הסופית של הקבוצה היא קבוצת
דלק בע"מ.
יחידות ההשתתפות בשותפות החלו להירש למסחר בבורסה החל משנת .1993
כתובת המשרד הרשו של השותפות הינו גיבורי ישראל  ,7נתניה.
ב.

עיקר פעילותה של השותפות הינה במסגרת השתתפותה בעסקה המשותפת "י תטיס" ,אשר החלה בשנת
 2004באספקת גז מתגלית הגז בשדה "מרי" )ראה ג ביאור 8ב 1להל ( ,ובמסגרת השתתפותה בפרוייקט
קידוח "תמר  "1אשר הסתיי בתחילת  2009בתגלית גז משמעותית )ראה ג ביאור 8ב 2להל (.

ג.

הנתוני הכספיי בדוחות הכספיי של העסקה המשותפת "י תטיס" ,אשר משמשי את השותפות
בעריכת דוחותיה הכספיי ,מבוססי על מסמכי ונתוני חשבונאיי שהומצאו לעסקה המשותפת על
ידי המפעיל האמריקאי של העסקה המשותפת .הנתוני הכספיי בדוחות הכספיי של עסקאות
משותפות אחרות ,מבוססי על מסמכי ונתוני חשבונאיי שהומצאו למשתתפי ,בעסקאות
המשותפות ,על ידי מפעילי העסקה.

ד.

אימו ,תקני דיווח כספי בינלאומיי ):(IFRS
הדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר  2008הינ הדוחות הכספיי השנתיי הראשוני לפי תקני דיווח
כספי בינלאומיי ) .(IFRSדוחות כספיי אלה נערכו בהתא לתקני דיווח כספי בינלאומיי ) (IFRSאשר
פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )ה  ,(IASBובתחילה ליו  31בדצמבר  ,2008ראה
ג ביאור 2א להל  .המעבר לתקני דיווח כספי בינלאומיי ) (IFRSנעשה בהתא לתק דיווח כספי
בינלאומי  1בדבר אימו .לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיי .טר המעבר לתקני דיווח כספי
בינלאומיי ) ,(IFRSערכה השותפות את דוחותיה הכספיי בהתא לכללי חשבונאות מקובלי בישראל.
להשפעת המעבר לתקני דיווח כספי בינלאומיי ) (IFRSראה ביאור  23להל .
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  1כללי )המש((:
דוחות כספיי בדולרי:
ה.
השותפות עורכת את דוחותיה הכספיי בדולר ,מטבע הפעילות של השותפות ,ובנספח לדוחות כספיי
אלה מוצג תרגומ לשקלי .ראה ביאור 2ג להל .
ו.

הגדרות:
בדוחות כספיי אלה:
תקני דיווח כספי
בינלאומיי )להל :



תקני ופרשנויות שאומצו עלידי הועדה לתקני חשבונאות
בינלאומיי ) (IASBוה כוללי תקני דיווח כספי בינלאומיי

"("IFRS

) (IFRSותקני חשבונאות בינלאומיי ) (IASלרבות פרשנויות לתקני
אלה שנקבעו עלידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי
) (IFRICאו פרשנויות שנקבעו על ידי הועדה המתמדת לפרשנויות
) ,(SICבהתאמה.

מועד המעבר לתקני
דיווח כספי
בינלאומיי
השותפות
עסקאות משותפות



תחילת התקופה המוקדמת ביותר שלגביה ישות תציג מידע השוואתי
מלא לפי תקני דיווח כספי בינלאומיי בדוחות הכספיי הראשוני
שלה לפי תקני דיווח כספי בינלאומיי ,דהיינו  1בינואר .2007




דלק קידוחי – שותפות מוגבלת.
הסדרי חוזי בה נטלה השותפות ,יחד ע צדדי נוספי ,פעילות

מדד
מטבע ההצגה
מטבע הפעילות





כלכלית הכפופה לשליטה משותפת.
מדד המחירי לצרכ כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
המטבע בו מוצגי הדוחות הכספיי.
המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת השותפות.

צד קשור
בעל עני




כמשמעותו בתק חשבונאות בינלאומי  24בדבר צדדי קשורי.
כהגדרתו בתקנות ניירות ער) ,עריכת דוחות כספיי שנתיי(,
התשנ"ג.1993

ז .פרטי בדבר שערי מטבע חו ,ומדד המחירי לצרכ:
להל פרטי על מדדי המחירי לצרכ  ,שערי החליפי של הדולר ושיעורי השינוי ,בתקופות החשבו :
31.12.2007
31.12.2008
106.4
3.802

מדד המחירי לצרכ )בנקודות(
דולר של ארה"ב )בש"ח ל 1דולר(

102.5
3.846

לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007
31.12.2008
%
%
מדד המחירי לצרכ
דולר של ארה"ב
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3.8

3.4

)(1.14

)(8.97

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  2עיקרי המדיניות החשבונאית:
א .הצהרה על ציות לתקני דיווח כספי בינלאומיי ):(IFRS
כאמור בביאור 1ד לעיל ,הדוחות הכספיי נערכו בהתא לתקני דיווח כספי בינלאומיי ).(IFRS
ב.

עקרונות עריכת דוחות כספיי:
הדוחות הכספיי השנתיי מקיימי את הוראות תקנות ניירות ער) ,עריכת דוחות כספיי שנתיי(,
התשנ"ג.1993
הדוחות הכספיי מוצגי בהתא למטבע ההצגה דולר )ראה פסקה ג להל ( ,כאשר כל הערכי עוגלו לאל+
הקרוב ,אלא א צוי אחרת.
המדיניות החשבונאית המוצגת בביאור זה יושמה באופ עקבי בכל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות
הכספיי.
הדוחות הכספיי נערכו תו ,יישו עקרו העלות למעט נכסי והתחייבויות לגביה יוש מודל השווי
ההוג  ,בי היתר ,כדוגמת ניירות ער ,סחירי בשווי הוג דר ,רווח והפסד ונגזרי פיננסיי.

ג.

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:
מטבע הפעילות :מטבע הפעילות המציג נאמנה ,בצורה הטובה ביותר ,את ההשפעות הכלכליות של
.1
עסקאות ,אירועי ונסיבות עבור פעילותה של השותפות הינו מטבע הדולר של ארה"ב .כל עסקה
שאינה במטבע הפעילות של השותפות הינה עסקה במטבע חו ,.ראה פסקה ה להל .
.2

ד.

מטבע ההצגה :הדוחות הכספיי של השותפות מוצגי בדולר.

עסקאות משותפות וחברה יעודית :SPC
.1

עסקה משותפת מהווה הסדר חוזי ,אשר עלפיו ,שני צדדי או יותר נוטלי על עצמ פעילות
כלכלית הכפופה לשליטה משותפת .עסקאות משותפות מסוימות כרוכות לעיתי קרובות בבעלות
משותפת ,על ידי המשתתפי בעסקה ,בנכס אחד או יותר שהושקעו בעסקה המשותפת.
עסקאות בה לא קיימת דרישה פורמלית להסכמה פה אחד של הצדדי השותפי לעסקה ,נראה כי
אינ מקיימות את הגדרת שליטה משותפת בהתא ל .IAS 31למרות זאת ,בחינת עסקאות אלה
מלמדת כי לעסקאות עצמ אי זכויות כלשה בנכסי והעסקאות אינ מתחייבות בהתקשרויות
בש המשתתפי .ההתקשרויות נערכות בי המשתתפי ישירות לבי צד ג' .כל משתת +רשאי
לשעבד את זכויותיו בנכסי וכל משתת +זכאי להטבות הכלכליות מהעסקה.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
ד.

עסקאות משותפות וחברה יעודית ) SPCהמש((:
.1

המש:,
בגי זכויות השותפות בפעילות ובנכסי בשליטה משותפת ,הכירה השותפות בדוחותיה הכספיי:
א( בחלקה בנכסי בשליטה משותפת.
בהתחייבויות כלשה שהתהוו לה.
ב(
ג(
ד(
ה(

.2

בחלקה בהתחייבויות כלשה שהתהוו במשות +בהקשר לפעילות בנכסי בבעלות משותפת.
בהכנסה כלשהי מהמכירה או מהשימוש בחלקה בתפוקה של הנכסי בבעלות משותפת ,יחד
ע חלקה בהוצאות כלשה שהתהוו לפעילות בנכסי בבעלות משותפת.
בהוצאות כלשה שהתהוו לה בגי זכותה בנכסי בבעלות משותפת.

הדוחות הכספיי של השותפות כוללי את חלקה של השותפות בנכסי ובהתחייבויות שנוצרו
בעקבות גיוס הכספי שבוצע באמצעות חברה יעודית )– Special Purpose Company – (SPC
אשר הוקמה לצור ,גיוס כספי מחו"ל שבוצע בחודש מר.2005 .

ה.

עסקאות במטבע חו:,
עסקאות שאינ במטבע הפעילות של השותפות טופלו כלהל :
עסקה הנקובה במטבע חו .נרשמה ,בעת ההכרה לראשונה ,במטבע הפעילות ,תו ,שימוש בשער
.1
החליפי המיידי בי מטבע הפעילות לבי מטבע החו .במועד העסקה.
.2
.3
.4

בכל תארי ,מאז  ,פריטי כספיי במטבע חו .מתורגמי תו ,שימוש בשער החליפי המיידי
בתארי ,המאז .
בכל תארי ,מאז  ,פריטי לא כספיי שנמדדי בעלות היסטורית במטבע חו ,.מתורגמי תו,
שימוש בשער החליפי במועד העסקה.
הפרשי שער הנובעי מסילוק של פריטי כספיי ,או הנובעי מתרגו של פריטי כספיי לפי
שערי חליפי שוני מאלה ששימשו לתרגו בעת ההכרה לראשונה במהל ,התקופה ,או מאלה
ששימשו לתרגו בדוחות כספיי קודמי ,יוכרו בדוח רווח והפסד בתקופה בה נבעו .

ו.

הצמדה:
נכסי והתחייבויות הצמודי למדד המחירי לצרכ נכללי לפי המדד המתאי לגבי כל נכס או
התחייבות.

ז.

שווי מזומני:
כשווי מזומני נחשבות השקעות לזמ קצר ברמת נזילות גבוהה הכוללת ,בי היתר ,פקדונות לזמ קצר
שהופקדו בבנקי ושאינ מוגבלי בשימוש ושאינ משועבדי ,אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומי
ידועי של מזומני ואשר חשופות לסיכו בלתי משמעותי של שינויי בשווי ,כאשר נותרה תקופה קצרה
לפרעו  ,עד שלושה חודשי ממועד הרכישה.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
ח .מכשירי פיננסיי:
.1

נכסי פיננסיי:
נכס פיננסי הוכר כאשר השותפות הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר ,נכס פיננסי הוכר
לראשונה בהתא לשוויו ההוג בתוספת עלויות עסקה שנית לייחס במישרי לרכישה או להנפקה
של הנכס הפיננסי ,למעט נכסי פיננסיי אשר נמדדי בשווי הוג דר ,רווח והפסד.
נכס פיננסי מסווג במועד ההשקעה לאחת מארבע קבוצות בהתא למטרה לשמה נרכש הנכס
הפיננסי .להל ארבע הקבוצות :נכסי פיננסיי בשווי הוג דר ,רווח או הפסד ,הלוואות וחייבי,
השקעות המוחזקות לפדיו ונכסי פיננסיי זמיני למכירה.
להל הנכסי הפיננסיי הכלולי בספרי השותפות והטיפול החשבונאי הננקט בקשר אליה:
א( נכסי פיננסיי בשווי הוג דר( רווח או הפסד:
נכסי פיננסיי בשווי הוג דר ,רווח או הפסד כוללי נכסי פיננסיי מוחזקי למסחר
ונכסי פיננסיי שיועדו בעת ההכרה הראשונית בה בשווי הוג דר ,רווח והפסד .נכסי
פיננסיי בקבוצה זו נמדדי בשווי הוג כאשר השינויי בשווי ההוג נזקפי לדוח רווח
והפסד .עלויות עסקה המיוחסות לנכסי אלה מוכרות בדוח רווח והפסד בעת התהוות .
ב(

הלוואות וחייבי:
נכסי פיננסיי ,שאינ נגזרי ,בעלי תשלומי קבועי או שניתני לקביעה ושאינ
מצוטטי בשוק פעיל .הלוואות וחייבי נמדדי לראשונה בשווי הוג בתוספת עלויות עסקה
שנית לייחס במישרי  .לאחר ההכרה לראשונה ,נכסי אלה נמדדי בעלות המופחתת
בהתא לשיטת הריבית האפקטיבית בניכוי הפרשות לירידת ער.,

.2

התחייבויות פיננסיות:
התחייבויות פיננסית הוכרו כאשר השותפות הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר .התחייבות
פיננסית הוכרה לראשונה בהתא לשוויה ההוג בניכוי עלויות עסקה שנית לייחס במישרי לנטילה
או להנפקה של ההתחייבות הפיננסית למעט התחייבויות פיננסיות אשר במועד ההכרה לראשונה
נמדדות בשווי הוג דר ,רווח והפסד.
התחייבויות פיננסיות מסווגות למספר קבוצות :התחייבויות פיננסיות בשווי הוג דר ,רווח או
הפסד ,התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת וחוזי ערבות פיננסית.
בספרי השותפות קיימות התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת ,כדוגמת אגרות חוב ,וה ,
נמדדות לראשונה בשווי הוג בניכוי עלויות עסקה שנית לייחס במישרי  .לאחר ההכרה לראשונה,
התחייבויות אלה נמדדות בעלות המופחתת בהתא לשיטת הריבית האפקטיבית .כמו כ כוללות
ההתחייבויות הפיננסיות של השותפות עסקת הגנה על מחיר הגז שהשותפות ביצעה במסגרת הסכ
מכירת גז לחברת החשמל לישראל בע"מ והמוצגת בשווי הוג דר ,רווח והפסד ולא מיושמת לגביה
חשבונאות גידור.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
ח .מכשירי פיננסיי )המש((:
.3

ירידת ער( נכסי פיננסיי וביטולה:
השותפות בוחנת בכל תארי ,מאז א קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ער ,של נכס פיננסי או של
קבוצת נכסי פיננסיי .במידה וקיימת ראיה אובייקטיבית כאמור ,מטפלת השותפות כלהל :
א( ירידת ער( בגי נכסי פיננסיי המוצגי בעלות מופחתת:
סכו ההפסד הינו ההפרש שבי ערכו של הנכס בספרי לבי הער ,הנוכחי של אומד תזרימי
המזומני העתידיי )למעט הפסדי אשראי עתידיי שטר התהוו( מהנכס ,המהווני
בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי של הנכס הפיננסי .סכו ההפסד נזק +לדוח רווח והפסד.
לעניי לקוחות ,הפרשה לחובות מסופקי מוכרת כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לכ,
שהשותפות לא תוכל לגבות את הסכומי לה היא זכאית.
א ,בתקופה עוקבת ,הסכו של הפסד מירידת ער ,קט ונית לייחס את הקיטו באופ
אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר שהוכרה ירידת הער ,,ההפסד מירידת הער ,,שהוכר
קוד לכ  ,יבוטל ,בתנאי שהביטול לא יגרו לכ ,שהער ,בספרי של הנכס הפיננסי יהיה
גבוה מהעלות המופחתת שהייתה צריכה להיות במועד ביטול ירידת הער ,אילו לא היו
מכירי בירידת הער ,בדוח רווח והפסד.
ב(

ירידת ער( בגי נכסי פיננסיי המוצגי בעלות:
סכו ההפסד מירידת ער ,נמדד כהפרש בי ערכו של הנכס הפיננסי בספרי לבי הער,
הנוכחי של אומד תזרימי המזומני העתידיי מהנכס המהווני בשיעור התשואה השוט+
בשוק על נכס פיננסי דומה .הפסדי כאלה מירידת ער ,לא יבוטלו.

.4

שווי הוג למכשירי פיננסיי:
א( שווי הוג הוא הסכו שבו נית היה להחלי +נכס ,או לסלק התחייבות ,בי קונה מרצו לבי
מוכר מרצו  ,הפועלי בצורה מושכלת ,בעסקה שאינה מושפעת מיחסי מיוחדי בי
הצדדי.
ב(

הראיה הטובה ביותר לשווי הוג היא מחירי מצוטטי בשוק פעיל.

ג(

א השוק של מכשיר פיננסי אינו פעיל ,השותפות קובעת שווי הוג עלידי שימוש בטכניקת
הערכה כדי לקבוע מה היה יכול להיות מחיר העסקה במועד המדידה בהחלפה שאינה
מושפעת מיחסי מיוחדי בי צדדי הפועלי משיקולי עסקיי רגילי .טכניקת ההערכה
שנבחרה עושה שימוש מרבי בנתוני שוק ומבוססת מעט ככל שנית על נתוני ספציפיי
לשותפות .הטכניקה מתייחסת לכל הגורמי שהמשתתפי בשוק היו שוקלי בקביעת
המחיר והיא עקבית ע מתודולוגיות כלכליות מקובלות להמחרת מכשירי פיננסיי .מידי
תקופה השותפות מכיילת את טכניקת ההערכה ובודקת את תקפותה תו ,שימוש במחירי
עסקאות שוק שוטפות הניתנות לצפייה באותו מכשיר )כלומר ,ללא שינוי או הרכבה מחדש(
או בהתבסס על מידע שוק זמי כלשהו הנית לצפייה.

ד(

השווי ההוג של התחייבות פיננסית ע מאפיי דרישה )למשל ,פיקדו לפי דרישה( אינו נמו,
מהסכו שישול בעת הדרישה ,מהוו מהמועד בו נית לדרוש לשל את הסכו.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
ח .מכשירי פיננסיי )המש((:
.5

נגזרי:
נגזרי נמדדי בשווי הוג דר ,רווח והפסד.

.6

קיזוז מכשירי פיננסיי:
נכסי פיננסיי והתחייבויות פיננסיות מוצגי במאז בסכו נטו ,א ,ורק א ,קיימת לשותפות
באופ מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז הסכומי וכ קיימת כוונה לסלק את הנכס
וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.

.7

גריעת מכשירי פיננסיי:
נכסי פיננסיי:
נכס פיננסי נגרע מהמאז כאשר הזכויות החוזיות לתזרימי מזומני מהנכס הפיננסי למועד המאז
פוקעות או כאשר השותפות העבירה את הנכס הפיננסי א באמצעות העברת הזכויות החוזיות
לקבל תזרימי מזומני מהנכס הפיננסי וא באמצעות נטילת מחויבות חוזית לשל תזרימי
מזומני מהנכס הפיננסי ,לצד אחר ,אות קיבלה החברה מאותו נכס פיננסי ,וזאת בהתקיי
תנאי מסוימי.
התחייבויות פיננסיות:
התחייבות פיננסית נגרעת מהמאז כאשר ההתחייבות נפרעת ,מבוטלת או פוקעת .במידה
והתחייבות פיננסית קיימת מוחלפת ,כלפי אותו מלווה ,בהתחייבות פיננסית אחרת בעלת תנאי
שוני באופ מהותי ,או שנעשה שינוי משמעותי בתנאי ההתחייבות הקיימת ,ההתחייבות הקודמת
נגרעת מהמאז והחברה מכירה בהתחייבות חדשה בשווייה ההוג  .ההפרש בי הער ,בספרי של
ההתחייבות המוחלפת לבי התמורה ששולמה או השווי ההוג של ההתחייבות החדשה שהוכרה,
נזק +לדוח רווח והפסד.

ט.

הפרשות:
השותפות מכירה בהפרשות בדוחות הכספיי כאשר קיימת לחברה מחויבות )משפטית או משתמעת(
כתוצאה מאירועי העבר ,צפוי שיידרש תזרי שלילי של משאבי המגלמי הטבות כלכליות כדי לסלקה
וכ נית לערו ,אומד מהימ של סכו המחויבות .הסכו המוכר כהפרשה הינו האומד הטוב ביותר של
הוצאה הנדרשת לסילוק המחויבות הקיימת בתארי ,המאז  .כאשר ההשפעה של הזמ הינה מהותית,
סכו ההפרשה ימדד לפי הער ,הנוכחי של ההוצאות הנדרשות לסילוק המחויבות.

י.

מלאי חומרי:
מלאי חומרי של העסקה המשותפת "י תטיס" מיועד לצריכה בקדוחי פיתוח ולצור ,פעילות ההפקה
והוא מוער ,לפי עלות )על בסיס זיהוי ספציפי של העלות( או שווי מימוש נטו כנמו ,שבה.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
יא .הוצאות חיפושי נפט וגז ופיתוח מאגרי מוכחי:
.1

נתוני הנובעי מעסקאות משותפות מוצגי כפי שדווחו על ידי העסקאות המשותפות ,על בסיס
המדיניות החשבונאית הנהוגה בעסקאות המשותפות ,כאמור להל  .המדיניות החשבונאית הנהוגה
בעסקאות המשותפות לגבי הטיפול בהוצאות חיפושי נפט וגז הינה שיטת ה"מאמצי המוצלחי",
לפיה:
א(
ב(

ג(

ד(

הוצאות השתתפות בביצוע מבדקי וסקרי גיאולוגיי וסיסמיי המתרחשי בשלבי
המקדמיי של החיפוש נזקפות מיד לדוח הרווח וההפסד בעת היווצרות .
השקעות בקדוחי נפט וגז ,הנמצאות בשלבי קדוח בגי מאגרי שטר הוכח לגביה בא
מפיקי נפט או גז או שטר נקבעו כבלתי מסחריי ,מוגדרי כנכסי חיפוש והערכה )שטר
הוכחו( ומוצגי במאז לפי העלות בסעי" +השקעות בנכסי נפט וגז" )ביאור .(8
השקעות בקדוחי נפט וגז ,בגי מאגרי שהוכחו כיבשי וננטשו או שנקבעו כבלתי מסחריי
או שלא נקבעו לגביה תוכניות פיתוח בתקופה הקרובה ,הופחתו במלוא לדוח הרווח
וההפסד.
הוצאות בגי מאגרי לגביה נקבע שקיימות רזרבות גז או נפט מוכחות מוגדרי כנכסי נפט
וגז )מוכחי( ומוצגי במאז לפי העלות בסעי" +השקעות בנכסי נפט וגז" )ביאור (8

ומופחתי לדוח הרווח וההפסד על בסיס כמות ההפקה ביחס לס ,הרזרבות המוכחות באותו
נכס גז או נפט ,כפי שהוער ,עלידי מומחה.
הוצאות רכישת זכויות ברשיונות ,בחזקות ובהיתרי מקדמיי לקידוחי נפט וגז ,כולל הגדלת חלק
בעסקאות משותפות ,מטופלות כמפורט לעיל.
.2

הסעי" +השקעות בנכסי נפט וגז" במאז כולל בעיקר עלויות שנצברו בגי פיתוח המאגרי המוכחי
של העסקה המשותפת "י תטיס" והקמת מער ,להפקה של הגז שנתגלה .עלויות אלה הכוללות
תכנו הנדסי ,קידוחי פיתוח ,רכישה והקמה של מתקני הפקה וצנרת להולכת הגז עד לנקודת החו+
והקמת תחנת קבלה מוצגות במאז  ,לפי העלות ,ומופחתות לדוח הרווח וההפסד על בסיס כמות
ההפקה ביחס לס ,הרזרבות המוכחות כפי שהוערכו ע"י מומחה )פסקה  1לעיל( .כמו כ כולל הסעי+
את העלויות שנצברו בגי נכסי חיפוש והערכה שטר הוכחו בתארי ,המאז של העסקה המשותפת
"מיכל ומת " בגי קידוח "תמר ."1

.3

עלויות בגי מחויבות לסילוק נכסי:
השותפות מכירה בהתחייבות ובמקביל בנכס בגי חלקה של השותפות במחויבות לסילוק נכסי
)בעיקר אסדת ההפקה( בתו תקופת השימוש בה .ההתחייבות נמדדת לראשונה בערכה הנוכחי
וההוצאות הנובעות מהגדלתה על פני זמ נזקפות לדוח רווח והפסד .הנכס נמדד לראשונה בערכו
הנוכחי והוא מופחת על פני זמ לדוח רווח והפסד בהתא לאור ,החיי השימושי של הנכס
המסולק .שינויי בעיתוי ובסכו המשאבי הכלכליי הדרושי לסילוק המחויבות וכ שינוי
בשיעור ההיוו מתווספי או נגרעי מהנכס בתקופה השוטפת במקביל לשינוי בהתחייבות )שיעור
ההיוו לתארי ,המאז הינו  5%לשנה( .בסעיפי המאז רשומות יתרת התחייבות )בסעי+
"התחייבויות אחרות לזמ ארו (",ויתרת נכס לאחר הפחתה )בסעי" +השקעות בנכסי נפט וגז"(.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
יב .רכוש קבוע:
רכוש קבוע הוא פריט מוחשי אשר מוחזק לשימוש ביצור או באספקת סחורות או שירותי ,או לצרכי
מינהליי וכ  ,חזוי שישתמשו בו במש ,יותר מתקופה אחת.
רכוש קבוע מוכר לראשונה לפי עלות ,לרבות עלויות שנית ליחס במישרי לרכישת רכוש קבוע .העלות של
פריט רכוש קבוע הוא הסכו שווה ער ,למחיר במזומ במועד ההכרה .בתקופות שלאחר ההכרה
הראשונה ,הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת נצבר .הוצאות הפחת לכל התקופה מוכרות ברווח או
הפסד .הפחת מחושב לפי "שיטת הקו הישר" המשקפת את הדפוס הצפוי לצריכת ההטבות הכלכליות
העתידיות מהנכס .הרכוש הקבוע משמש את העסקה המשותפת "י תטיס" והוא מוצג במאז בסעי+
"השקעות בנכסי נפט וגז".
יג.

עלויות אשראי:
עלויות אשראי מוכרות כהוצאה בתקופת התהוות  ,למעט מקרי בה נית לייחס ישירות לרכישה,
להקמה או לייצור של נכסי כשירי ,אז עלויות אלה מהוונות לעלות אות הנכסי על פני תקופת
ההקמה.
היוו עלויות האשראי כחלק מעלות נכס כשיר יחל כאשר יציאות בגי הנכס מתהוות ,עלויות אשראי
מתהוות וכ הפעילויות הנדרשות לש הכנת הנכס ושימושו המיועד הינו בתהלי .,השותפות מפסיקה להוו
עלויות אשראי כאשר באופ מהותי הפעילויות הנדרשות לש הכנת הנכס הכשיר לשימוש המיועד הושלמו.

יד.

הכרה בהכנסה:
הכנסות ממכירת גז נזקפות בעת קבלתו על ידי הלקוח.
.1
.2

טו.

הכנסות השותפות כוללות רק תזרי חיובי ברוטו של הטבות כלכליות שמקבלת השותפות ו/או
זכאית לקבל בעבור עצמה .זכאות המדינה ובעלי עני לקבל אחוז מסויי מתגלית הגז מופחתת
ממכירת הגז.

ירידת ער(:
השותפות בוחנת בכל תארי ,מאז א קיימי סימני המצביעי על ירידת ער ,לגבי נכסיה השוני
שהינ בתחולת תק חשבונאות בינלאומי  .36במידה וסימני לירידת ער ,קיימי ,תאמוד השותפות את
סכו בר ההשבה של הנכס .סכו בר השבה הוא כגבוה מבי השווי ההוג בניכוי עלויות מכירה של הנכס
או היחידה מניבת המזומני לבי שווי השימוש בו .שווי שימוש הינו הער ,הנוכחי של תזרימי המזומני
העתידיי ,החזויי לנבוע מנכס או מיחידה מניבת מזומני.
היה וסכו בר ההשבה נמו ,מהער ,בספרי של הנכס ,תכיר השותפות בהפסד מירידת ער ,ותפחית את
ער ,הנכס בספרי לסכו בר ההשבה שלו .השותפות תכיר בהפסדי מירידת ער ,מיידית בדוח רווח
והפסד ,אלא א הנכס הוער ,מחדש בהתא למודל ההערכה מחדש ,במקרה זה ההפסד יטופל כהקטנת
ההערכה מחדש.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
טז .הנחות מפתח בהסתייעות באומדני מהותיי:
הכנת הדוחות הכספיי של השותפות בהתא לתקני דיווח כספי בינלאומיי ) ,(IFRSדורשת מההנהלה
לערו ,אומדני ולהניח הנחות המשפיעי על הסכומי המוצגי בדוחות הכספיי.
אומדני אלו מצריכי לעיתי שיקול דעת בסביבה של אי וודאות והינ בעלי השפעה מהותית על הצגת
הנתוני בדוחות הכספיי.
להל יתוארו הנחות המפתח בהסתייעות באומדני החשבונאיי המהותיי המשמשי בהכנת הדוחות
הכספיי של השותפות ,אשר בעת גיבוש נדרשה הנהלת השותפות להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועי
הכרוכי באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת האומדני ,מתבססת הנהלת השותפות על ניסיו
העבר ,עובדות שונות ,גורמי חיצוניי ועל הנחות סבירות בהתא לנסיבות המתאימות לכל אומד .
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדני ההנהלה.
אור ,חיי שימושי של רכוש קבוע  אור ,חיי שימושי מבוסס על הערכות ההנהלה לתקופה שבה הנכסי
יפיקו הכנסות ,אשר נבחנות מדי תקופה לצור ,בחינת נאותות הערכות הנ"ל .שינויי בהערכות ההנהלה
עשויי להוביל לשינויי מהותיי לערכי בספרי ובהוצאות הפחת הנזקפות לרווח והפסד.
שווי הוג של מכשירי פיננסיי  השווי ההוג של מכשירי פיננסיי שאינ מצוטטי בשוק פעיל נקבע
בהתא לטכניקות הערכה מבוססות מודלי .טכניקות אלה מושפעות משמעותית על ידי ההנחות
המשמשות בסיס לחישוב ,כגו  ,שיעורי ריבית להיוו ואומדני בדבר תזרימי מזומני עתידיי.
תביעות  השותפות מכירה בהפרשות בגי תביעות כאשר קיימת מחויבות )משפטית או משתמעת( כתוצאה
מאירועי העבר ,צפוי שיידרש תזרי שלילי של משאבי המגלמי הטבות כלכליות כדי לסלקה וכ נית
לערו ,אומד מהימ של סכו המחויבות .הסכו המוכר כהפרשה הינו האומד הטוב ביותר של הוצאה
הנדרשת לסילוק המחויבות הקיימת בתארי ,המאז  .השותפות בוחנת כל תביעה שהוגשה ובעזרת יועציה
המשפטיי מגיעה למסקנה על סמ ,ניסיו העבר שלה ושלה הא יש להכיר בהפרשה בדוחות הכספיי.
אומד רזרבות הגז המוכחות  אומד רזרבות הגז המוכחות והמפותחות משמש בקביעת שיעור הפחתת
הנכסי אשר משמשי את הפעילות במהל ,התקופה המדווחת .הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה
של רזרבות גז מוכחות ומפותחות נעשית בשיטת האזילה ,דהיינו בכל תקופה חשבונאית מופחתי הנכסי
בשיעור הנקבע על פי כמות יחידות הגז שהופקו בפועל מחולק ברזרבות הגז המוכחות והמפותחות שנותרו
על פי הערכות .כמות הגז המוערכת במאגרי המפיקי גז בתקופה המדווחת נקבעת מידי שנה ,בי היתר,
על פי חוות דעת של מומחי חיצוניי להערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז .הערכה של רזרבות הגז
המוכחות והמפותחות על פי העקרונות הנ"ל הינו תהלי ,סובייקטיבי והערכות של מומחי שוני עשויות
לעיתי להיות שונות באופ מהותי .לאור המהותיות של הוצאות ההפחתה יכולה להיות לשינויי
המתוארי לעיל ,השפעה מהותית על תוצאות הפעולות והמצב הכספי של השותפות.
מחויבות בגי סילוק נכסי  השותפות מכירה בנכס ובמקביל בהתחייבות בגי מחויבותה לסילוק אסדת
ההפקה בתו השימוש בה .עיתוי וסכו המשאבי הכלכליי הדרושי לסילוק המחויבות מבוססי על
הערכת ההנהלה ונבחני מדי תקופה לצור ,בחינת נאותות ההערכות הנ"ל.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
יז .רווח ליחידת השתתפות:
רווח ליחידת השתתפות חושב בהתא להוראות תק חשבונאות בינלאומי  ,33הקובע ,בי היתר ,כי
השותפות תחשב את סכומי הרווח הבסיסי ליחידת השתתפות לגבי רווח או הפסד ,המיוחס לבעלי יחידות
השתתפות של השותפות וכ תחשב את סכומי הרווח הבסיסי ליחידת השתתפות לגבי רווח או הפסד
מפעולות נמשכות ,המיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות ,במידה שמוצג רווח כזה.
הרווח הבסיסי ליחידת השתתפות מחושב על ידי חלוקת רווח או הפסד ,המיוחס לבעלי זכויות הוניות
ביחידות השתתפות של השותפות ,בממוצע משוקלל של מספר יחידות השתתפות הקיימות במחזור במהל,
התקופה.
יח.

השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיי חדשי ,תיקוני לתקני והבהרות חדשות בתקופה שלפני
יישומ היכולי להשפיע על הדוחות הכספיי:
.1

תיקו לתק חשבונאות בינלאומי  23בדבר עלויות אשראי )להל IAS 23" :המתוק"(:
 IAS 23המתוק קובע כי על השותפות להוו עלויות אשראי אשר מתייחסות ישירות לרכישה והקמה
או ייצור של נכס כשיר .נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמ משמעותית להכנתו לשימושו המיועד
או מכירתו והוא כולל נכסי קבועי ,נדל" להשקעה ומלאי הדורש פרק זמ ממוש ,כדי להביאו למצב
מכירה .האפשרות לזקו +מיידית עלויות אלה כהוצאה ,בוטלה.
 IAS 23המתוק יחול החל מהדוחות הכספיי לשנה שמתחילה ביו  1בינואר  .2009אימו .מוקד
אפשרי.
להערכת השותפות ,ל  IAS 23המתוק לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי ,תוצאות
פעולותיה והונה העצמי.

.2

תיקו לתק חשבונאות בינלאומי  1בדבר הצגת דוחות כספיי )להל IAS 1" :המתוק"(:
בהתא ל   IAS 1המתוק התווס +דוח חדש  "דוח על ס ,הרווח הכולל" .דוח זה נועד להציג את
השינויי בהו העצמי במהל ,תקופה שהתהוו כתוצאה מעסקאות ע צדדי שלישיי א ,ללא שינויי
שהתהוו כתוצאה מעסקאות ע בעלי.
הדוח יכיל שני חלקי  פירוט של כל ההוצאות וההכנסות במתכונת זהה לדוח רווח והפסד וכ את כל
אות הכנסות והוצאות שלא הוכרו עד כה בדוח רווח והפסד וסווגו ישירות להו העצמי )לדוגמא :קר
הו בגי שערו ,רכוש קבוע ,קר הו בגי השקעות בניירות ער ,זמיני למכירה וכיוצ"ב(.
את הדוח על הרווח הכולל נית יהיה להציג באחת מהדרכי הבאות:
א( כדוח יחיד על הרווח הכולל.
ב( בשני דוחות  דוח רווח והפסד נפרד ודוח על רווח כולל אחר היוצא מהרווח הנקי בדוח רווח
והפסד.
בנוס +קובע  IAS 1המתוק שבמקרי בה בוצע שינוי במדיניות חשבונאית המיוש בדר ,של הצגה
מחדש ,הצגה מחדש או סיווג מחדש ,יש להציג את נתוני המאז ג לתחילת התקופה של מספרי
ההשוואה לגביה בוצע השינוי.
 IAS 1המתוק יחול על הדוחות הכספיי השנתיי לתקופות המתחילות ביו  1בינואר  ,2009או
לאחר מכ  .נית לייש את הוראות  IAS 1המתוק ביישו מוקד .השפעת התיקו על הדוחות
הכספיי תתבטא בהרחבת הגילוי על ההו העצמי כאמור.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
יח .השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיי חדשי ,תיקוני לתקני והבהרות חדשות בתקופה שלפני
יישומ היכולי להשפיע על הדוחות הכספיי )המש((:
 .3פרויקט שיפור התקינה הבינלאומית :2008
בחודש מאי  2008ה IASBפרס  35תיקוני לתקני החשבונאות הבינלאומיי ותקני הדיווח הכספי
הבינלאומיי .התיקוני נעשו במסגרת פרויקט שיפור התקינה הבינלאומית לשנת  .2008חלק
מהתיקוני מתייחסי רק למינוחי ועריכה וחלק מהתיקוני עוסקי בהכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי
ועשויי להשפיע על מדיניות חשבונאית קיימת .רוב התיקוני חלי על דוחות כספיי שנתיי
לתקופות המתחילות ביו או לאחר  1בינואר  .2009התיקוני לתקני ניתני לאימו .מוקד בכפו+
לתנאי מסוימי .השותפות בוחנת את השפעת התיקוני על דוחותיה הכספיי.
ביאור  3מזומני ושווי מזומני:
הרכב:
31.12.2008
בדולרי:
מזומני בבנקי
פקדונות בבנקי *
בשקלי:
מזומני בבנקי
פקדונות בבנקי **
בניכוי משיכת יתר בבנקי
ס( הכל
*

הפקדונות

31.12.2007

233

264

14,326
14,559

9,131
9,395

15

32

31
46
3
43

30
62
62

14,602

9,457

בבנקי בדולרי נושאי ריבית משתנה ששיעורה ליו  31בדצמבר



:2008

1.0%2.6%

).(4.5%4.99% :31.12.2007

**

הפקדונות בבנקי בשקלי נושאי ריבית שקלית משתנה ששיעורה ליו  31בדצמבר 2.35% :2008
)(3.85%3.86% :31.12.2007

ביאור  4פקדונות בבנקי:
הרכב:
שיעור הריבית
ליו
* 31.12.2008

31.12.2008

31.12.2007

פקדונות לזמ קצר

0.05%2.43%

34,788

32,983

פקדונות לזמ ארו,

2.1%

13,072

12,777

47,860

45,760

ס( הכל **
*

ריבית משתנה.

**

ראה ביאור 11ט 1בדבר בטחונות שניתנו.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  5ניירות ער( סחירי בשווי הוג דר( רווח והפסד:
א .הרכב:
שיעור הריבית
ליו
31.12.2008
אגרות חוב:
צמודות מדד
שקליות לא צמודות
בדולרי

7.95%

ס( הכל
ב.

31.12.2008

31.12.2007



2,467



1,604

788
788

823
4,894

פרטי נוספי  ביאור  22ו'.2

ביאור  6לקוחות:
א .הרכב:

בחשבו פתוח
ס( הכל

31.12.2008

31.12.2007

7,877
7,877

7,156
7,156

ב .פרטי נוספי  ביאור  22ו'.1

ביאור  7חייבי ויתרות חובה:
הרכב:

מפעיל העסקה המשותפת  מיכל ומת *
חייבי בקשר ע עסקאות משותפות אחרות
בעלי עני
הוצאות מראש ויתרות חובה
ס( הכל

31.12.2008

31.12.2007

13,897
49
14
127
14,087

32

2
244
278

* יתרה לתארי ,המאז בקשר ע העברת כספי על ידי השותפות למימו חלקה בפעילות העסקה )ביאור 8ב.(2
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  8השקעות בנכסי נפט וגז:
א .הרכב:
נכסי נפט וגז )מוכחי(
נכסי
חיפוש
והערכה
)שטר
הוכחו(

הוצאות
קידוחי
שהוונו
ורכישת
זכויות

מער(
ההפקה
וההולכה

תחנת
קבלה
קבועה

עלות
סילוק
נכסי

רכוש
קבוע
אחר

סה"כ
נכסי נפט
וגז
)מוכחי(

סה"כ

עלות
יתרה ליו  1בינואר 2007
השקעות  /תוספות )גריעות(
במהל ,שנת 2007
יתרה ליו  31בדצמבר 2007
השקעות  /תוספות במהל,
שנת 2008
יתרה ליו
 31בדצמבר 2008

89

53,609

64,114

6,605

1,864

150

126,342

126,431

534
623

5,780
59,389


64,114

2,681
9,286

2,227
4,091

)(10
140

10,678
137,020

11,212
137,643

11,022

881

4,589

464

30

5,964

16,986

11,645

60,270

68,703

9,750

170

142,984

154,629


4,091

פחת נצבר
יתרה ליו  1בינואר 2007
פחת בשנת 2007
יתרה ליו  31בדצמבר 2007
פחת בשנת 2008
יתרה ליו
 31בדצמבר 2008
עלות מופחתת ליו
 31בדצמבר 2008
עלות מופחתת ליו
 31בדצמבר 2007

*





477
82
559
666

86
11
97
15

20,658
11,691
32,349
16,520

20,658
11,691
32,349
16,520






8,286
5,344
13,630
7,231

11,809
6,254
18,063
7,779

829

112

48,869

48,869



20,861

25,842

829

1,225

94,115

105,760

11,645

39,409

42,861

8,921

2,866

58

104,671

105,294

623

45,759

46,051

9,286

3,532

43

שיעורי הפחתה של הנכס המפיק )מאגר "מרי"( נקבעי על בסיס כמות ההפקה ביחס לס ,הרזרבות המוכחות )ביאור
 2יא ) ((1כדלהל .13.63% :2007 ;19.62% :2008 :
שיעורי ההפחתה של רכוש קבוע אחר.6%33% :
הרכב ההשקעות הנ"ל לפי עסקאות:
31.12.2007
31.12.2008
נכסי נפט וגז )מוכחי(:
104,544
93,928
עסקה משותפת "י תטיס" )ביאור 8ב 1ו8ג להל (
127
187
קידוח צוק תמרור ) 3ביאור 8ב4א(
94,115
104,671
נכסי חיפוש והערכה )שטר הוכחו(:
504
11,488
קידוח תמר  1רשיו "מת " )ביאור 8ב*(2
44
82
צוק תמרור ) 4ביאור 8ב4ב(
75
75
צורי
623
11,645
105,294
105,760
ס( הכל
קידוח "תמר  "1הסתיי בינואר  2009בתגלית גז משמעותית )ביאור 8ב.(2
יצויי כי השותפי הישראלי בעסקת "י תטיס" הקימו חברה לצור ,קבלת רשיו הולכה )ראה ביאור 11ד 2להל (
וחברה יעודית ) (SPCלצור ,גיוס כספי מחו"ל שבוצע בחודש מר) 2005 .ראה ביאור 10א להל (.
לגבי התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודי  ראה ביאור  11להל .
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  8השקעות בנכסי נפט וגז )המש((:
פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז:
ב.
 .1עסקת "י תטיס":
עסקת "י תטיס" הינה מיז לחיפושי נפט וגז במד +היבשת של חופי מדינת ישראל .המיז
א(
קיבל ממדינת ישראל חזקות ורשיו כמתואר בביאור 8ג ,1לעיל .במסגרת זו בוצעו מספר
קידוחי ימיי אשר הסתיימו בחלק בתגליות גז משמעותיות )פסקה ב( להל (.
נכו למועד הדוחות הכספיי ,בעלי זכויות בעסקת "י תטיס" הינ כדלקמ :
) Noble Energy Mediterranean Ltd.להל  "*("Noble
השותפות
אבנר חיפושי נפט ,שותפות מוגבלת )להל – "אבנר"(**
דלק השקעות ונכסי בע"מ )להל – "דלק השקעות"(***

ב(

%
47.059
25.500
23.000
4.441

*

חברת  Nobleהינה מפעיל הקידוחי במיז )להל  "המפעיל"( )ראה ביאור 11ו 1להל (.

**

ליו  31בדצמבר  2008מחזיקה החברה-הא כ  39%באבנר חיפושי נפט  שותפות

***

מוגבלת במאוחד.
בעלת שליטה בשות +הכללי ובשות +המוגבל ,באמצעות החברה הא.

פרטי נוספי לגבי פעילות עסקת "י תטיס":
 .1במהל ,השני  20011999ביצעה העסקה המשותפת קידוחי ימיי .בחזקת "נועה"
)"נועה" ו "נועה דרו  ("1ובחזקה "אשקלו " )"מרי  ,"1ו "מרי  "2ו "מרי  ("3ובה נתגלו
.2

מאגרי גז בכמויות מסחריות )מאגר הגז "נועה" ומאגר הגז "מרי"(.
בשנת  2003הושלמו הקמת מתק הפקה מעל מאגר הגז "מרי" והנחת צנרת הולכת הגז
הימית לתחנת הקבלה הזמנית בחו +אשדוד .יצויי כי מאגר "נועה" טר חובר למתק
ההפקה האמור וחיבורו כרו ,בהשקעה כספית ניכרת.

.3

ביו  18בפברואר  2004החלה אספקת הגז הטבעי ממאגר הגז "מרי" ,לחברת החשמל
לישראל בע"מ .על פי ההסכ שנחת ע חברת החשמל )ביאור 11ה 1להל ( .אספקת הגז
לחברת החשמל החלה בפברואר  2004לתחנת הכח "אשכול" באשדוד ,ביולי  2004לתחנת
הכוח "רידינג" בתלאביב וביולי  2008לתחנת הכוח "גזר" .פרטי נוספי בדבר
התקשרויות לאספקת גז ע לקוחות אחרי ,ראה ביאור 11ה להל .

.4

במהל ,חודש מר 2007 .הסתיי ביצוע קידוח פיתוח )"מרי  ("7Bהמיועד להגביר את הפקת

.5

הגז משדה הגז "מרי" ,ועלותו הסתכמה בכ 9מיליו דולר )חלקה של השותפות(.
בשנת  2008הסתיימה הקמת תחנת קבלה קבועה לגז טבעי בחו +אשדוד במקו תחנת קבלה
זמנית שהוקמה במימו אחרי .ביו  4באוגוסט  2008נחת הסכ התחברות בי קבוצת
י תטיס לבי חברת נתיבי גז בע"מ אשר איפשר ,החל מאותו מועד את הפעלתו ההדרגתית
של מתק הקבלה הקבוע עד להפעלתו המלאה בחודש אוקטובר  .2008עלות הקמת התחנה
)חלקה של השותפות( כ  9.7מיליו דולר.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  8השקעות בנכסי נפט וגז )המש((:
פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז )המש((:
ב.
 .1עסקת "י תטיס" )המש((:
פרטי נוספי לגבי פעילות עסקת "י תטיס" )המש((:
ב.
 .6השותפות אישרה בחודש יולי  2008התקשרות של מפעילת הפרוייקט  Nobleע ספק בחו"ל
לרכישת ציוד בס ,של כ 30מליו דולר )חלקה של השותפות כ 7.6מיליו דולר( ,במסגרת
השקעות צפויות בהתקנת מערכת דחיסה ) ,(Compressionאשר לפי הערכות המפעיל
תקציב ההשקעות כאמור עשוי להסתכ לס ,כ 80מיליו דולר )חלקה של השותפות כ18
מיליו דולר( .מתקני הדחיסה יותקנו על גבי אסדת ההפקה והפעלת צפוייה לקראת שנת
 2010ע הירידה ברמת הלחצי במאגר "מרי".
 .7כמות רזרבות הגז:
על פי הערכת חברה זרה בלתי תלויה רזרבות הגז המוכחות ) (provedבמאגרי "מרי"
ו"נועה" נכו לחודש מר 2001 .היתה ) BCM 32.7בזה כ  BCM 26.5במאגר "מרי" והיתרה
במאגר "נועה"( .רזרבות הגז המוכחות במאגר "מרי" נבדקות ומתעדכנות אחת לשנה על ידי
חברה זרה בלתי תלויה .בעדכוני שהתקבלו לצור ,קביעת גודל המאגרי לשני 2008
 2004בוצעה הפחתה שהסתכמה ב  BCM 0.7מהערכת הרזרבות הראשונית.
בעקבות מכירות גז שהיו בשני  20082004בכמות כוללת של כ –  BCM 11.5והערכה
מעודכנת של הרזרבות במאגר "מרי" שנתקבלה מהחברה הנ"ל ,יתרת רזרבות הגז המוכחות
והמפותחות ליו  31בדצמבר  2008של מאגר "מרי" כ.BCM 14.3
יתרת רזרבות הגז המוכחות ) (provedהמעודכנות במאגר "מרי" ויתרת הרזרבות המוכחות
) (provedשל מאגר "נועה" כאמור לעיל ,מסתכמות ליו  31בדצמבר  2008לכ .BCM 20.5
בנוס +הוער ,שישנ במאגרי אלה רזרבות גז מסוג  Probableבכמות של  ,BCM 2כ,
שיתרת הרזרבות  Provedו  Probableלאחר תארי ,המאז מסתכמות לכ BCM 22.5
.2

קידוחי "תמר  "1ו"תמר  "2ברשיו "/309מת":
ביו  25ביוני  2008הודיעה מפעילת העסקה המשותפת ) Noble Energy Mediterranean Ltdלהל
 "נובל"( לשותפי לרשיו כי חתמה על הסכ קדיחה ע חברה אמריקאית לביצוע קידוח "תמר
 ,"1שברשיו "מת " ,באמצעות אסדת הקידוח  .Atwood Hunterאסדת הקידוח הגיעה לאתר
הקידוח ביו  16בנובמבר  2008והחלה ביו  18בנובמבר בביצוע הקידוח .הסכ הקדיחה כולל
אופציה לביצוע קידוח נוס +ברצ +בשטחי הרשיונות "מת " ו"מיכל" .השותפי אישרו בחודש יוני
 2008את התקציב המעודכ שהציגה מפעילת הפרויקטי לביצוע קידוח "תמר ) "1לרבות עלות
מבחני הפקה ,א וכאשר יבוצעו( בסכו כולל של כ  140מיליו דולר )חלקה של השותפות כ 22
מיליו דולר( .בנוס +אישרו השותפי תקציב נוס +של  4.5מיליו דולר )חלקה של השותפות 0.7
מיליו דולר( לרכישת ציוד וצנרת הנדרשי לביצוע הקידוח הנוס +הנ"ל )"דלית "1פסקה ב 3להל (.
ביו  16בינואר ) 2009לאחר תארי ,המאז ( הודיעה נובל למשתתפי בעסקה כי הקידוח ,שבוצע
בעומק מי של כ  1,680מטר ,הגיע לעומק של כ  4,900מטר ועבר מטרות מגיל טרצייר מתחת
לשכבת מלח עבה ,באג הלבנטיני .לוגי ,שבוצעו בקידוח ,זיהו  3מאגרי באיכות גבוהה הכוללי
שכבות חול בעובי כולל נטו של כ  140מטר ,המכילות גז טבעי.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  8השקעות בנכסי נפט וגז )המש((:
פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז )המש((:
ב.
.2

קידוחי "תמר  "1ו"תמר  "2ברשיו "/309מת" )המש((:
ביו  11בפברואר ) 2009לאחר תארי ,המאז (דיווחה נובל למשתתפי בעסקה כי מבחני הפקה
שנערכו בקידוח "תמר  "1הסתיימו בהצלחה .נובל דיווחה לשותפי בפרויקט כי מבחני ההפקה
בוצעו בקטע מוגבל של כ  18מטר מהמאגר התחתו  .במבחני ההפקה זר גז טבעי בקצב מירבי של
 30מיליו רגל מעוקב ביו ) .(Mmcf/Dיצוי כי קצב הזרימה הוגבל על ידי הציוד ,אשר באמצעות
בוצעו מבחני ההפקה ,באופ שלא נית היה להגדיל את קצב ההפקה מעבר לקצב האמור .נובל
מעריכה ,בהסתמ ,על תוצאות המבחני ,כי לאחר השלמת הקידוח להפקה ) ,(completionנית
יהיה להפיק באמצעותו גז טבעי בקצב של יותר מ  150מיליו רגל מעוקב ביו ).(Mmcf/D
לאחר שניתחה את המידע שנתקבל במהל ,ביצוע הקידוח ומבחני ההפקה ,מעריכה כיו נובל כי
ממוצע הפוטנציאל הכלכלי של עתודות הגז הטבעי במבנה הינו כ ) 5 TCFכ  ,(142BCMוכי התגלית
הינה בבירור בהיק +של תגלית מסחרית.
ההערכות הנ"ל של נובל בדבר קצב ההפקה העתידי והפוטנציאל הכלכלי של עתודות הגז ה הערכות
אשר לגביה עדיי לא קיימת כל וודאות וכי ה צפויות להתעדכ ככל שיצטבר מידע נוס +ו/או
כתוצאה ממכלול של גורמי הקשורי בפרויקטי של חיפושי והפקה של נפט וגז ,לרבות כתוצאה
מהמש ,ניתוח ממצאי הקידוח ומבחני ההפקה ומביצוע קידוח האימות "תמר  "2אשר מתוכנ
להתבצע במהל) 2009 ,ראה להל ( וכ מביצוע הלי ,של הערכות רזרבות מוכחות.
יצוי כי נכו למועד הגשת דוח כספי זה קידוח "תמר  "1צפוי להסתיי במסגרת התקציב המאושר
של כ  140מיליו דולר מזה בוצע עד התארי ,הדוח הכספי ס ,של כ  73מיליו דולר )חלקה של
השותפות ס ,של כ  11מיליו דולר(.
בנוס +לאמור ,המליצה המפעילה כי לאחר השלמת קידוח "דלית ) "1פסקה  3להל ( ,תעבור אסדת
הקידוח לשטח רשיו "מת " ,וזאת על מנת לבצע את קידוח האימות "תמר  ,"2שייקדח במבנה
"תמר".
קידוח האימות "תמר  "2מתוכנ להיקדח במבנה "תמר" בעומק מי ולעומק קדיחה כולל הדומי
לקידוח "תמר  ."1הקידוח צפוי להימש ,כשלושה חודשי ,ועלותו הכוללת ) (100%מוערכת בכ 75
מיליו דולר .מטרת קידוח האימות היא ,בי היתר ,לאפשר הגדרה טובה יותר של רזרבות הגז
הטבעי המצויות במבנה "תמר".
פרטי נוספי לגבי הזכויות ברשיו "מת ",ראה פסקה ג2ה להל .
חלקה של השותפות ברשיו "מת " הנ"ל הינו .15.625%
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  8השקעות בנכסי נפט וגז )המש((:
פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז )המש((:
ב.
קידוח "דלית  "1ברשיו "מיכל" )המש((:
.3
בהתא להמלצת נובל המפעילה ואישור המשתתפי בעסקה המשותפת לרשיו "מיכל" מיו 18
בינואר  ,2009ולאחר שהושלמו העבודות בקידוח "תמר ) "1פסקה  2לעיל( ,הודיעה נובל כי אסדת
הקידוח  Atwood Hunterעברה לשטח רשיו "מיכל" והחלה ביו  6במר) 2009 .לאחר תארי,
המאז ( בביצוע קידוח האסקפלורציה "דלית  "1בפרוספקט "דלית" שבאג הלבנטיני.
אתר קידוח האקספלורציה "דלית  "1ממוק כ  60קילומטר מערבית לחופי חדרה .עומק המי
באתר הקידוח מגיע לכ  1,380מטר והקידוח מתוכנ להיקדח למבנה בשכבות מגיל הטרצייר,
ולעומק כולל של כ  3,800מטר.
קידוח "דלית  "1צפוי להימש ,כחודשיי ,בעלות כוללת ) (100%של כ  50מיליו דולר .סכו זה
כולל ס ,של כ  4.5מיליו דולר ,אשר אושר כבר בעבר על ידי השותפי במסגרת תקציב קידוח
"תמר  "1ושימש בעיקר לרכישת ציוד וצנרת עבור קידוח "דלית  )"1פסקה  2לעיל(.
פרטי נוספי לגבי הזכויות ברשיו "מיכל",ראה פסקה ג2ה להל .
חלקה של השותפות ברשיו "מיכל" הינו .15.625%
.4

קידוחי "צוק תמרור" בשטח המובלעת ברשיו "/321זרח":
קידוח "צוק תמרור :"3
א(
בקידוח צוק תמרור  3שבוצע בשטח מובלעת צוק תמרור התגלה בעבר נפט שהופק בתקופה
עד מחצית שנות ה .90בסו +שנת  2006בוצע מבח הפקה והותקנה בקידוח משאבה זמנית,
תו ,כוונה להמשי ,ולהפיק נפט מקידוח זה.
קידוח "צוק תמרור :"4
ב(
ביו  26ביוני  2007הודיעה השותפות כי רשות הטבע והגני הודיעה למפעיל העסקה
המשותפת ,במענה לבקשתו לקבלת אישור רשות הטבע והגני לביצוע קידוח "צוק תמרור "4
בשטח המובלעת ,כי החליטה שלא לאשר את בקשתו לביצוע הקידוח.
רשות הטבע והגני טענה כי קידוח "צוק תמרור  ,"4אשר מתוכנ להתבצע בתחו שמורת
טבע מדבר יהודה ,אינו מהווה שימוש מותר על פי חוק גני לאומיי ושמורות טבע ועל פי
הוראות תוכניות המתאר החלות על האזור וכ כי הקידוח יגרו לפגיעה קשה בטבע ובנו.+
ביו  6בנובמבר  2008הודיעה השותפות כי בעקבות פנייתה לרשות ,לפיה לא קיימת היתכנות
לביצוע הקידוח באופ אלכסוני כבקשת הרשות ,הודיע מנכ"ל רשות הטבע והגני לנציגי
השותפי בקידוח כי לאחר בדיקת חוות הדעת שצורפה לפניית ולימוד כל ההיבטי הנגזרי
ממנה ,רשות הטבע והגני מקבלת את חוות הדעת באשר לקידוח האנכי כבקשת השותפי
בקידוח ומאשרת את ביצוע הקידוח כקידוח אנכי.
התקציב המוער ,לביצוע הקידוח הנ"ל כ 4מיליו דולר )חלקה של השותפות כ 1מיליו
דולר( .ביו  24בדצמבר  2008הודיעה השותפות כי הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות
הלאומיות נת אישורו להארכת תוק +רשיו זרח עד ליו  31בדצמבר  2009ובי היתר קבע
מועד להתחלת ביצוע הקידוח צוק תמרור  4עד  1בספטמבר .2009
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  8השקעות בנכסי נפט וגז )המש((:
פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז )המש((:
ב.
.5

סקר סייסמי בשטחי היתרי מוקדמי "רציו י"" ,אלו" ו"רות":
בחודש אוגוסט  ,2008בוצע סקר סייסמי  2Dבשטחי ההיתרי המוקדמי הנ"ל בעלות של כ6
מיליו דולר )חלקה של השותפות כ 1.4מיליו דולר( .נכו למועד הוצאת דוחות כספיי אלה עדיי
מתבצע עיבוד החומר הסייסמי .כאמור בפסקה ג להל  ,חל +ההיתרי הנ"ל נתקבלו רשיונות
חדשי.

ג.

זכויות השותפות ברשיונות חיפושי נפט וגז:
הזכויות של השותפות בחזקות ,רשיונות והיתרי לחיפושי נפט וגז ,הינ כדלהל :
.1
שיעור ההשתתפות ב %
31.12.2007 31.12.2008

הזכויות
בתוק) עד

עסקה משותפת "י תטיס" )להל  "י תטיס"(:
חזקה "אשקלו "
חזקה "נועה"

25.5
25.5

25.5
25.5

10.6.2032
31.1.2030

רשיו "אשקלו עמוק"
רשיו "/344מד אשדוד"2
רשיונות "/308מיכל" ו "/309מת "
רשיו "/321זרח" )מובלעת צוק תמרור(


* 22.0
15.625
**25.00

25.5
* 22.0
15.125
**25.00

30.4.2008
13.2.2011
#31.12.2008
31.12.2009

רשיו "/327צורי" )מובלעת חלמיש(
רשיו "/331אוהד"

25.00
50.0

25.00
50.0

18.7.2009
14.6.2009

רשיונות "/337אביה" ו"/338קר "
רשיו "/346חו"+

50.0
19.5

50.0


9.6.2010
13.2.2011

רשיונות "/349רחל""/350 ,עמית""/351 ,חנה",
"/352דוד" ו"/353ער " )מקוד :היתר מוקד
מס' "/193רציו י"(
היתר מוקד מס' "/197רות" @
היתר מוקד מס' "/198אלו " @

22.67
27.835
26.4705

35.0
27.835
26.4705

14.12.2011
29.2.2012
29.2.2012

*
**

למעט זכויות בגי גז טבעי )פסקה ג2ד להל (.
למעט זכויות בקידוח "צוק תמרור  "3ברשיו זרח שלגביו השיעור ) 22.386%פסקה ג2ו להל (.

#

ביו  11ביוני  2008הודיע הממונה על ענייני הנפט לשותפי ברשיו  ,כי תוק +הרשיו ישמר
ג במקרה וביצוע הקידוחי ברשיונות יגלוש לשנת .2009
חל +היתרי אלו נתקבלו לאחר תארי ,המאז רשיונות חדשי בתוק +עד ) 29.2.2012ראה
פסקה ג 2להל (.

@

פרטי נוספי לגבי הזכויות הנ"ל  ראה פסקה ג 2להל .
תוקפ של זכויות הנפט הואר ,מדי פע והוא מותנה במילוי התחייבויות מסויימות במועדי
הקבועי בתנאי נכסי הנפט .במקרה של אי מילוי התנאי ,נית לבטל את זכות הנפט.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  8השקעות בנכסי נפט וגז )המש((:
זכויות השותפות ברשיונות חיפושי נפט וגז:
ג.
.2

פרטי נוספי לגבי הזכויות הנ"ל:
א(

חזקה "אשקלו":
שטר חזקה  I/10אשקלו התקבל בחודש יוני  .2002החזקה משתרעת עלפני  250קמ"ר הכולל
את שדה הגז "מרי" .שטר החזקה נית בכפו +להוראות חוק הנפט תשי"ב 1952ובכפו +לתנאי
כפי שפורטו בשטר החזקה.בשטר החזקה נקבעו ,בי היתר ,התנאי המיוחדי כדלקמ :
שטר החזקה נית לש הפקת גז טבעי בלבד ,לא יעשו שימושי אחרי בשטח החזקה ,בקרקע
הי ובתת הקרקע התחו בשטח החזקה; הובלת הגז הטבעי מהפלטפורמה/מהמאגר תעשה
בהתא להוראות חוק משק הגז הטבעי; בתנאי חזקת אשקלו נקבעו עוד הוראות לגבי הפקת
דוחות התנהגות המאגר בסו +כל שנת הפקה ,הפרות ,ביטוח מפני נזקי לסביבה ,תכנית
נטישה ,כפיפות לאמנות בינלאומיות וחוקי המדינה ,תיאו ע מערכת הביטחו והוראות לגבי
מת הודעה על זהות המפעיל.

ב(

חזקה "נועה":
שטר חזקה  I/7נועה התקבל בחודש פברואר  .2000החזקה משתרעת על פני  250קמ"ר .שטר
החזקה נית בכפו +להוראות בחוק הנפט תשי"ב 1952ובכפו +לתנאי כפי שפורטו בשטר
החזקה.בשטר החזקה נקבעו ,בי היתר ,התנאי המיוחדי כדלקמ :
לפתח את התגלית ולהפיק גז בשקידה ראויה; בתו  6השני הראשונות לקיו החזקה וכל
שלוש שני לאחר מכ  ,יגיש בעל החזקה לאישור הממונה על ענייני הנפט תכנית עבודה
מעודכנת; בתנאי חזקת נועה נקבעו הוראות נוספות לגבי הפרות ,ביטוח מפני נזקי לסביבה,
תכנית נטישה ,כפיפות לאמנות בינלאומיות וחוקי המדינה ,תיאו ע מערכת הביטחו
והוראות לגבי מת הודעה על זהות המפעיל.

ג(

רשיו "אשקלו עמוק":
בחודש מאי  2001קיבלו השותפי לעסקת "י תטיס" רשיו "אשקלו עמוק" בשטח של 384
קמ"ר.
בשטחי הרשיו לא נמצאו פרוספקטי ראויי לקדיחה ותוקפו פג ביו  30באפריל .2008

ד(

רשיו "/344מד אשדוד :"2
ביו  25באוקטובר  2007פקעה חזקת "מד אשדוד" מאחר ולא התקיימו התנאי שנקבעו
ברשיו "מד אשדוד" .בעקבות פניית מפעיל החזקה לממונה על ענייני הנפט העניק הממונה
בשנת החשבו  ,לשותפי לחזקת "מד אשדוד" ,את רשיו "/344מד אשדוד ."2הרשיו משתרע
על פני כ 400קמ"ר ,בשטח הכולל בתוכו ג את מלוא השטח שהיה כלול בחזקת "מד אשדוד".
הרשיו התקבל ביו  14בפברואר  2008ובמסגרת תנאי הרשיו נקבעו ,בי היתר ,המועדי
להכנה וביצוע "קידוח י ."3
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  8השקעות בנכסי נפט וגז )המש((:
זכויות השותפות ברשיונות חיפושי נפט וגז )המש((:
ג.
.2

פרטי נוספי לגבי הזכויות הנ"ל )המש((:
רשיו "/344מד אשדוד ) "2המש((:
ד(
ביו  5בנובמבר  2008הודיע השות +הכללי כי הממונה על ענייני הנפט )להל " :הממונה"( לא
נעתר לפניית מפעילת הרשיו "מד אשדוד  "2להענקת אורכה להצגת חוזה ע קבל קידוח
לביצוע קידוח ברשיו שהיה אמור להתבצע עד  1בנובמבר  .2008בהתא ,שלח הממונה
למפעילת הרשיו הודעה לפי סעי)55 +א( לחוק הנפט התש"יב 1952על פיה א לא יוצג חוזה
קדיחה כאמור תו 60 ,יו מהודעת הממונה ,יבוטל הרשיו ללא התראה נוספת .מפעילת
הרשיו הגישה ,בש השותפי לרשיו  ,ערר לשר התשתיות הלאומית על החלטת הממונה.
טר התקבלה החלטת השר בערר.
חלקה של השותפות המוגבלת ברשיו הוא  ,22%לא כולל זכויות בקשר לגז טבעי שנמכרו
לרציו ,כאמור בביאור 11ב 3להל .
ה(

רשיונות "/308מיכל" ו "/309מת":
ליו  1בינואר  2007החזיקה השותפות בזכויות השתתפות בשיעור  13.75%ברשיונות נפט
"/308מיכל" )בשטח של כ 393קמ"ר( ו"/309מת " )בשטח של כ 318קמ"ר( )להל :
"הרשיונות"(.
בשנת  2007השותפות מימשה את זכותה על פי הסכ ההתקשרות לקבלת  0.125%מההחזקה
ברשיונות הנ"ל בתוק +מיו  1בינואר  ,2007בעקבות וויתור דור כימיקלי על חלק
מהחזקותיה .כמו כ  ,רכשה השותפות בינואר  1.25% 2007מהזכויות ברשיונות הנ"ל מדור
כימיקלי )ביאור 11ב.(4
לאחר הרכישה וויתור דור כימיקלי כאמור לעיל החזיקה השותפות ליו  31בדצמבר 2007
ב 15.125%מהזכויות ברשיונות.
ביו  6באוקטובר  2008הודיע המפעיל לשותפי כי  STXשהחזיקה  5%מהזכויות ברשיונות
נמצאות בהפרה של הסכ תפעול בשל אי העברת תשלו בס ,של  200,000דולר .בהתא
להוראות הסכ התפעול המשות +הודיע המפעיל ל STXכי זכויותיה ברשיונות ובהסכ
התפעול המשות +חולטו לטובת יתר השותפי ברשיונות.
בהתא להחלטת השותפי הנותרי על החלוקה של הזכויות שחולטו ,הועברו לשותפות 0.5%
מהזכויות .ביו  1במר 2009 .אישר הממונה על ענייני הנפט את ההעברה כאמור.
הממונה על ענייני הנפט אישר כי במידה ותאושר תגלית בקידוחי שבשטחי הרישיונות "מיכל"
ו "מת ",יהיו השותפי זכאי לקבל חזקה חל +הרשיו  .ביו  19בפברואר ) 2009לאחר תארי,
המאז ( פנה מפעיל העסקה המשותפת לממונה לקבל חזקה חל +הרשיו של "מת ".
המשתתפי ברשיונות הנ"ל לתארי ,המאז הינ:
 ,36%  Noble Energy Mediterranean Ltdהשותפות   ,15.625%אבנר חיפושי נפט 
 ,15.625%ישראמקו נגב  ,28.75%  2דור גז חיפושי  .4%
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  8השקעות בנכסי נפט וגז )המש((:
זכויות השותפות ברשיונות חיפושי נפט וגז )המש((:
ג.
 .2פרטי נוספי לגבי הזכויות הנ"ל )המש((:
רשיו "/321זרח":
ו(
בחודש אוקטובר  2006חתמה השותפות על הסכ ע זרח חיפושי נפט וגז )להל " :זרח"( לפיו
הועברו לשותפות זכויות השתתפות )בשיעור  (25%במובלעת "צוק תמרור" ברשיו זרח )"רשיו
זרח"( ,בשטח של כ 16.5קמ"ר באזור י המלח המכסה אזורי מסויימי בתו ,הרשיו .
המפעילה במובלעת "צוק תמרור" הינה אבנר נפט וגז בע"מ.
בתקופה עד  31בדצמבר  2009יש לבצע את תוכנית העבודה,ובי היתר:
התחלת ביצוע קידוח צוק תמרור  ,4עד .1.9.2009
(1
הפקת נפט מקידוחי אמונה וצוק תמרור .3
(2
בעלי הזכויות במובלעת :זרח  חיפושי נפט וגז   ,50%השותפות   ,25%אבנר חיפושי נפט 
.25%
במסגרת הסכ ההתקשרות ניתנה ללפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ )להל :
"לפידות"( זכות להצטר +כשותפה בקידוח "צוק תמרור  "3שבשטח המובלעת .בהתא לכ,
הזכויות בקידוח האמור ה כדלקמ  :לפידות   ;10.456%זרח   ,44.772%השותפות 
 ,22.386%אבנר  .22.386%
ז(

רשיו "/327צורי":
בחודש אוקטובר  2006חתמה השותפות על הסכ ע גינקו חיפושי נפט )להל " :גינקו"( לפיו
העבירה גינקו לשותפות זכויות השתתפות במובלעת "חלמיש" ברשיו צורי )"רשיו
צורי"( ,בשטח של כ  35קמ"ר המכסה אזורי מסויימי בתו ,רשיו צורי באזור י
המלח .בשטח המובלעת בוצע בעבר קידוח וכ פעילות הפקת נפט ,אול הקידוח ננטש בשנת
 .1999טר הוגשה תוכנית עבודה למובלעת.
המפעילה במובלעת "חלמיש" הינה אבנר נפט וגז בע"מ.
בעלי הזכויות במובלעת :גינקו חיפושי נפט  שותפות מוגבלת   ,50%השותפות   ,25%אבנר
חיפושי נפט  .25%

ח(

רשיו "/331אוהד":
רשיו "אוהד" נית בחודש יוני  2006לתקופה של  3שני ומכסה שטח ימי של כ  400קמ"ר
המצוי כ 125ק"מ מחו +ת"א .במסגרת תנאי הרשיו נקבעו ,בי היתר ,המועדי להכנת
וביצוע הקידוח ברשיו הנ"ל וכ המועד להצגת הסכ לביצוע הקידוח אשר לאחרונה נקבע עד
ליו  14ביוני .2009
המפעיל של הרשיו הינה אבנר נפט וגז בע"מ.
בעלי הזכויות ברשיו הנ"ל :השותפות   ,50%אבנר חיפושי נפט  .50%
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  8השקעות בנכסי נפט וגז )המש((:
זכויות השותפות ברשיונות חיפושי נפט וגז )המש((:
ג.
.2

פרטי נוספי לגבי הזכויות הנ"ל )המש((:
ט( רשיונות " /337אביה" ו " /338קר":
הרשיונות הנ"ל ניתנו לשותפות ולאבנר חיפושי נפט בשיעורי שווי .הרשיונות נמצאי
בשטחי ימיי המצויי כ 60ק"מ מחופי תל אביב ואשדוד בהתאמה.
הרשיונות ניתנו בשנת  2007לתקופה של  3שני ומכסי שטח של כ 400קמ"ר כל אחד .אבנר
נפט וגז בע"מ נקבעה כמפעילת הרשיונות.
במסגרת תנאי הרשיונות נקבעו ,בי היתר ,המועדי להכנה וביצוע הקידוחי ברשיונות הנ"ל
וכ חתימת הסכ ע קבלת קידוח עד ליו  30ביוני .2009
י(

רשיו "/346חו)" )מקוד :היתר מוקד מס' "/189חו)"(:
רשיו "/346חו "+נית ביו  17בפברואר  ,2008בתוק +עד  13בפברואר  ,2011חל +היתר
מוקד "/189חו ."+הרשיו מתייחס לשטחי בי הגובלי בחו +מתלאביב בצפו ועד לגבול
רצועת עזה בדרו ומכסה שטח של כ 390קמ"ר .הזכויות בהיתר הועברו לשותפות ולאבנר
חיפושי נפט מישראמקו אינק) .להל " :ישראמקו"( בשיעור  19.5%כל אחת.
בתמורה להעברת הזכויות התחייבו כל אחת מהשותפות ואבנר לשאת ב  25%מהעלויות
המאושרות ,שיוצאו במסגרת הרשיו עד לתקרת עלויות כוללת של  4מיליו דולר ארה"ב
ובחלק היחסי בהיתר ) (19.5%מכל העלויות המאושרות שיוצאו מעל לתקרה הנ"ל .כמו כ ,
התחייבו השותפות ואבנר להחזיר לישראמקו במסגרת העלויות הנ"ל חלק מהוצאות עבר,
שהוציאה ישראמקו ,בסכו כולל של כ 35,000דולר כל אחת.
כמו כ  ,הוסכ על מינוי חברת הנפט לישראל כמפעיל ,וכי הצדדי יפעלו לקבלת אישור
הממונה על ענייני הנפט להעברת הזכויות ורישומ בספר הנפט.

יא(

רשיונות "/349רחל""/350 ,עמית""/351 ,חנה""/352 ,דוד" ו "/353ער" )מקוד :היתר
מוקד מס' " /193רציו י"(:
ביו  12בספטמבר  2007הודיעה השותפות כי התקשרה יחד ע אבנר חיפושי נפט – שותפות
מוגבלת )להל " :אבנר"( בהסכ הצטרפות ) (Farmoutע רציו חיפושי נפט שותפות מוגבלת
)להל " :רציו"( לפיו תעביר רציו לשותפות ואבנר  35%) 70%לכל אחת( מזכויות השתתפות
בהיתר המוקד " / 193רציוי" )להל " :ההיתר"( כנגד החזר הוצאות עבר.
ביו  23בינואר  2008התקשרו השותפי בהיתר הנ"ל ע Noble Energy Mediterranean
") Ltdנובל"( ,בהסכ לפיו תעברנה השותפות ,אבנר ורציו ,לנובל  15%) 35%כל אחת מאבנר
והשותפות ו 5%רציו( מזכויות ההשתתפות בהיתר כנגד החזר הוצאות עבר.
לאחר השלמת העיסקה ,הוחזקו הזכויות בהיתר כדלקמ  :רציו   ;25%נובל  ;35%
השותפות ואבנר   20%כל אחת .על פי ההסכ ,נובל מונתה כמפעיל.
זכויות ההיתר היו בתוק +עד  17באוגוסט  2008ובתארי ,זה הוגשה לממונה על ענייני הנפט
בקשה לקבלת חמישה רשיונות המשתרעי על שטח של כ 60%משטחי ההיתר המוקד.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  8השקעות בנכסי נפט וגז )המש((:
זכויות השותפות ברשיונות חיפושי נפט וגז )המש((:
ג.
.2

פרטי נוספי לגבי הזכויות הנ"ל )המש((:
יא(

רשיונות "/349רחל""/350 ,עמית""/351 ,חנה""/352 ,דוד" ו "/353ער" )מקוד :היתר
מוקד מס' " /193רציו י"(:
ביו  16בדצמבר  2008הודיע השות +הכללי כי השותפות קיבלה מהממונה על ענייני הנפט
יחד ע בעלי הזכויות בהיתר הנ"ל ,חמישה רשיונות נפט ימיי חדשי המחליפי את
ההיתר ,בש "/349רחל""/350 ,עמית""/351 ,חנה""/352 ,דוד" ו"/353ער " )להל :
"הרשיונות"( .הרשיונות מהווי כ 60%משטח ההיתר הנ"ל וה משתרעי על שטח ימי
)במי עמוקי מאוד( כולל של כ 1,732קמ"ר המצויי מערבית מחופי העיר חיפה ,בסמו,
לרשיונות "מת " ו"אוהד" ולהיתר "אלו ".
הרשיונות ניתנו לתקופה של שלוש שני .נובל נקבעה כמפעילת הרשיונות.
במסגרת תנאי הרשיונות נקבעו בי היתר המועדי להכנה וביצוע הקידוחי ברשיונות הנ"ל.
שיעור ההשתתפות ברשיונות הנ"ל לאחר שרציו העבירה  10%מזכויותיה לשאר המשתתפי
הינו כדלקמ :
השותפות   ,22.67%נובל   ,39.66%אבנר חיפושי נפט   ,22.67%רציו  .15%

יב(

היתר מוקד מס' " / 197רות":
השותפי בפרוייקט י תטיס )ביאור 8ב 1לעיל( וביניה השותפות ,קיבלו מהממונה על ענייני
הנפט ,ביו  14ביוני  ,2007היתר מוקד מס' "/ 197רות" )להל " :היתר מוקד רות"(.
חלקה של השותפות לאחר שדלק השקעות ונכסי וויתרה על חלקה בהיתר המוקד ,הינו
כ .27.8%ההיתר המוקד "רות" מתייחס לשטחי המצויי מחופי חיפה ועד כ 90ק"מ
מחופי העיר ומכסה שטח של כ 3,945קמ"ר.
במסגרת תנאי ההיתר נקבעו תנאי מיוחדי ,הכוללי בי היתר ,המועדי לרכישת וביצוע
קווי סייסמיי וסקר סייסמי חדש.
ביו  1במר) 2009 .לאחר תארי ,המאז ( ,אישר הממונה את בקשת המפעיל והעניק שישה
רשיונות )רות  (F, E, D, C, B, Aחל +ההיתר המוקד רות בשטח כולל של כ 2,400קמ"ר.
הרשיונות ניתנו לתקופה של עד  3שני ובמסגרת תנאי הרשיונות נקבעו בי היתר המועדי
לביצוע הקידוחי ברשיונות הנ"ל.

יג (

היתר מוקד מס' " / 198אלו":
השות +הכללי של השותפות קיבל מהממונה על ענייני הנפט ,ביו  14ביוני  ,2007יחד ע
אבנר נפט וגז בע"מ ,בשיעורי שווי ,היתר מוקד מס' "/198אלו " )להל " :היתר מוקד
אלו "( .ההיתר המוקד אלו מתייחס לשטחי המצויי כ 30ק"מ ועד לכ 140ק"מ צפונית
מערבית מחופי העיר חיפה ומכסה שטח של כ 3,864קמ"ר.
חלקה של השותפות בהיתר לאחר מימוש אופציה שניתנה ל"נובל" לרכוש חלק בזכויות 
.26.4705%
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  8השקעות בנכסי נפט וגז )המש((:
זכויות השותפות ברשיונות חיפושי נפט וגז )המש((:
ג.
.2

פרטי נוספי לגבי הזכויות הנ"ל )המש((:
יג( היתר מוקד מס' " / 198אלו" )המש((:
במסגרת תנאי ההיתר נקבעו תנאי מיוחדי ,הכוללי בי היתר ,המועדי לרכישת וביצוע
קווי סייסמיי וסקר סייסמי חדש.
ביו  1במר) 2009 .לאחר תארי ,המאז ( ,אישר הממונה את בקשת המפעיל והעניק שישה
רשיונות )אלו  (F, E, D, C, B, Aחל +ההיתר המוקד אלו בשטח כולל של כ 2,318קמ"ר.
הרשיונות ניתנו לתקופה של עד  3שני ובמסגרת תנאי הרשיונות נקבעו בי היתר המועדי
לביצוע הקידוחי ברשיונות הנ"ל.

ביאור  9זכאי ויתרות זכות:
הרכב:
התחייבויות לבעלי עני )ביאור ( 21

31.12.2008
1,732

31.12.2007
1,467

ריבית שנצברה בגי אגרות חוב
ספקי וזכאי שוני במסגרת עסקה משותפת  י תטיס
ספקי וזכאי שוני במסגרת עסקה משותפת  מיכל מת

538
4,885
5,829

755
3,148
41

זכאי שוני במסגרת עסקאות משותפות אחרות

164

14

הוצאות לשל וזכאי אחרי
ס( הכל

86
13,234

95
5,520

ביאור 10
א.

אגרות חוב:

במר 2005 .בוצע גיוס מימו פרוייקטלי לפיו הנפיקה דלק ואבנר י תטיס בע"מ )להל " :ה ,(”SPCעבור
משקיעי מוסדיי בארה"ב ,לפי  ,Rule 144Aאגרות חוב בהיק +כולל של  275מיליו דולר )להל " :אגרות
חוב"( ,מתוכ  175מיליו דולר בריבית קבועה בשיעור של  5.326%לשנה ו 100מיליו דולר בריבית
משתנה בשיעור של ליבור לשלושה חודשי בתוספת מרווח של  1.1%לשנה .אגרות החוב הונפקו בהתבסס
על חלק של השותפות ,דלק השקעות ונכסי בע"מ ואבנר חיפושי נפט ,שותפות מוגבלת )להל " :השותפי
הישראליי"( בתזרי המזומני שינבע ממכירת גז טבעי לחברת החשמל לישראל בע"מ )להל " :חברת
החשמל"( על פי החוזה מחודש יוני ) 2002ביאור 11ה .(1ה SPC-הינה חברה ייעודית אשר הוקמה לצור,
קבלת המימו הנ"ל ,על ידי השותפי הישראליי בהתא לחלק היחסי בפרויקט י תטיס .אגרות החוב
ניתנות למסחר בארה"ב בי המשקיעי המוסדיי.
סכו הגיוס נית באשראי נפרד לשותפות ,לאבנר חיפושי נפט ולדלק השקעות ,בתנאי זהי לתנאי אגרות
החוב .יודגש כי השותפות ,אבנר חיפושי נפט ודלק השקעות אינ ערבות זו לזו וכל אחת אחראית להחזר
הסכו שנלקח על ידה.
אגרות החוב תפרענה בכל רבעו עד ליו  1באוגוסט  2013בהתא ללוח סילוקי שנקבע )אשר מבוסס על
הערכה של אספקת הגז הצפויה לחברת החשמל( .על א +האמור לעיל ,במקרה של צריכה מוגברת של חברת
חשמל מעבר לצפי נית יהיה לפרוע את אגרות החוב בריבית המשתנה בפרעו מוקד ,ללא עמלת פירעו
מוקד ,וזאת לאחר חלו +תקופה של שנתיי מיו הנפקת אגרות החוב .מאיד ,,אי פרעו אגרות במועדי
הקבועי בלוח הסילוקי שנקבע ,עקב צריכה מופחתת של חברת חשמל ,לעומת הצפי ,בכפו +לעמידה
במינימו מסוי ,לא יחשב כהפרה של אגרות החוב.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  10אגרות חוב )המש((:
)המש((:
א.
חלקה של השותפות בהנפקה הסתכ לס ,של כ 129.8מיליו דולר ,וזאת בהתא לחלקה היחסי בתזרי
ההכנסות מחוזה חברת החשמל ,בניכוי תמלוגי והוצאות .מתמורת ההנפקה )בניכוי הוצאות הגיוס בס ,כ
 3.5מיליו דולר( שימשו כ 63מיליו דולר להחזר מימו הלוואות גישור מהבנקי הישראליי ,כ 30מיליו
דולר שימשו לצור ,העמדת הערבויות הנדרשות עלפי עסקאות ההגנה למחיר הגז ועל פי חוזה חברת
חשמל ,כ 19.5מיליו דולר שימשו "כרית בטחו " הנדרשת לצור ,הדירוג והמימו והיתרה למימו המש,
ההשקעות הצפויות בפרויקט י תטיס .חלקה של השותפות בהנפקה כאמור בניכוי פרעונות בתקופה עד 31
בדצמבר  2008ובניכוי הוצאות הנפקה ,נכלל במאז ליו  31בדצמבר  2008בסעי" +אגרות חוב" ובסעי+
"חלויות שוטפות של אגרות חוב" בסכו כולל )קר ( של כ 64 -מיליוני דולר ,בזה ס ,כ  42מיליוני דולר
בריבית קבועה וס ,כ  22מיליוני דולר בריבית משתנה .יצויי כי השותפות הקדימה בשנת החשבו פרעו
ע"ח קר אגרות חוב בס ,כ  2.1מיליו דולר בעקבות צריכת גז מוגברת של חברת החשמל.
להבטחת פירעו אגרות החוב שיעבדו השותפי הישראליי וה  SPCאת זכויותיה בנכסי המפורטי
להל  :חזקת "אשקלו " ורשיו הפעלת האסדה ,הסכ חברת החשמל ,הסכ התפעול המשות) +בהתייחס
להסכ חברת החשמל ,האסדה ושאר הציוד המשמש להפקת הגז עבור חברת החשמל( ,פוליסות ביטוח,
מניות חברת י תטיס בע"מ )בעלת רשיו לצינור ההולכה( ,הסכמי הגידור וחשבונות הבנק של הSPC
)הכוללי בי היתר את חשבו ההכנסות אשר אליו מופקדי תקבולי מחברת החשמל וחשבונות בה
הופקדו כריות הביטחו הכוללות ,בי היתר ,כרית לשרות החוב ,וכרית לבניית תחנת הקבלה(.
יודגש כי ההלוואה על פי אגרות החוב הינה ללא זכות חזרה ) (Non Recourseלשותפי הישראליי למעט
זכות חזרה לנכסי מתו ,הנכסי ששועבדו כאמור לעיל; יצוי כי הסכמי למכירת גז ע לקוחות אחרי
וחזקת נועה לא כלולי בנכסי המשועבדי.
בנוס +לביטחונות האמורי לעיל ,נטלו על עצמ השותפי הישראליי מספר מחויבויות )(covenants
הכוללות בי היתר את המחויבויות הבאות:
.1
.2

לא לרדת בחלק בחזקת אשקלו .
לא להצביע בוועדת התפעול בעד ביצוע פעולות נוספות שלא לצור ,הפקת גז לצור ,אספקתו לחברת
חשמל )להל " :פעולות נוספות"( אלא א יתקיי אחד מאלה:
א( יש בידי השותפות את כל האמצעי הכספיי עבור מימו מלא של הפעולות הנוספות והשותפות
אישרה לנאמ לאגרות החוב בכתב כי האמצעי הכספיי האמורי זמיני ומיועדי לפעולות
ב(
ג(

.3

הנוספות עד להשלמת המלאה.
ההצבעה בעד הפעולות הנוספות אושרה על ידי רוב מחזיקי אגרות החוב.
סוכנויות הדירוג אישרו כי לא יהיה שינוי לרעה בדרוג בעקבות ההתחייבות לבצע את הפעולות
הנוספות.

לא להתחייב ולא להסכי לבצע הרחבה או שינוי של מער ,ההפקה אלא א יתקיימו כל אלה:
א( הנאמ לאגרות החוב קיבל חוות דעת לפיה ההרחבה או השינוי לא צפויי להשפיע לרעה על
האספקה לחברת חשמל.
ב( השותפויות ערכו את השינויי הנדרשי בביטוחי כתוצאה מהשינוי או ההרחבה.

ג( השינויי אינ בניגוד לחוק.
ליו  31בדצמבר  2008השותפות עומדת בתנאי המחויבויות הנ"ל.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  10אגרות חוב )המש((:
תנאי האגרות חוב:
ב.
שיעור ריבית
אפקטיבית
ליו
31.12.2008

שיעור ריבית
ליו
31.12.2008

אגרות חוב בדולרי בריבית קבועה

6.186%

5.326%

41,911

50,567

אגרות חוב בדולרי בריבית משתנה*

2.984%

2.525%

21,823
63,734

28,895
79,462

18,905

13,751

44,829

65,711

בניכוי:

חלויות שוטפות

ס( הכל
*

ג.

31.12.2008

31.12.2007

ליבור .1.1% +

מועדי הפירעו לפי שני לאחר תארי( המאז:
31.12.2008
בשנה ראשונה )חלויות שוטפות(

18,905

בשנה השניה
בשנה השלישית
בשנה הרביעית
מעל ארבע שני

12,876
14,745
12,607
4,601
63,734
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  11התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודי:
עלפי הסכ השותפות ,השות +הכללי יהיה זכאי ל  0.01%מההכנסות וישא ב  0.01%מההוצאות
א.
וההפסדי של השותפות .בנוס +לכ ,,הוסכ כי השותפות תשל לשות +הכללי סכו של  40,000דולר
לחודש החל מיו  1בינואר  2005בגי דמי ניהול שוטפי והחזר הוצאות ישירות מסוימות הכרוכות בניהול
השותפות ,כפי שפורטו בהסכ.
עלפי הסכ השותפות ,יהיה השות +המוגבל )הנאמ ( זכאי ל  99.99%מההכנסות וישא ב99.99% -
מההוצאות וההפסדי של השותפות.
ב.

התקשרויות להעברת זכויות ברשיונות ותשלו תמלוגי:
בי דלק מערכות אנרגיה בע"מ )חברה א של השות +הכללי והשות +המוגבל( ו"דלק" חברת הדלק
.1
הישראלית בע"מ )צד קשור( )להל  "המעבירות"( לבי השות +הכללי בש השותפות נחת בשנת
 1993הסכ העברת זכויות.
עלפי ההסכ ,העבירו המעבירות לשותפות זכויות ברשיונות "נגב אשקלו " )כולל "מובלעת י"(
ו"נגב נירי" )כולל "מובלעת בשור"( וברשיונות "מד תלאביב"" ,מד יבנה"" ,מד אשדוד"" ,מד
חדרה" ו"מד השרו " )להל  "הזכויות המועברות"( .חלק מהזכויות המועברות הסתיי תוקפ וה
הוחזרו למשרד האנרגיה.
השותפות התחייבה לשל למעבירות )זכותה של דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ הועברה ביו 30
במרס  2000לדלק השקעות ונכסי בע"מ ,במסגרת רה ארגו בקבוצת דלק( ,תמלוגי בשיעורי
המפורטי להל מכל חלקה של השותפות בנפט ו/או גז ו/או חומרי בעלי ער ,אחרי ,שיופקו
וינוצלו מנכסי הנפט ,שבה יש או יהיה בעתיד לשותפות אינטרס )לפני ניכוי תמלוגי מכל סוג ,א,
לאחר הפחתת הנפט ,אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה(.
ואלו שיעורי התמלוגי :עד מועד החזר ההשקעה של השותפות ,ישולמו תמלוגי בשיעור  5%מנכסי
נפט ביבשה ו 3%מנכסי נפט בי ,ולאחר מועד ההחזר  מנכסי נפט ביבשה  15%ובי .13%
על-פי המוסכ בי השותפות לבי מעבירות הזכות מונה בשנת  2002פוסק מומחה לצור ,קביעת
משמעות הנכונה של הגדרות ומונחי מסוימי בנושא התמלוגי שהשותפות חייבת בה כאמור
לעיל ,בעיקר לגבי הגדרת "מועד החזר ההשקעה" .בהחלטתו חיווה הבורר שמונה ,עו"ד מלונדו  ,את
דעתו בקובעו ,בי היתר ,את דר ,החישוב והאלמנטי השוני שיש ואי לקחת בחשבו לצור ,קביעת
"מועד החזר ההשקעה".
"מועד החזר ההשקעה" כפי שנקבע לעיל בקשר ע שדה הגז "מרי" חל בתחילת אוקטובר 2007
ומאותו מועד משתלמי תמלוגי בשיעור ) 13%ביאור 14ג(.
.2

דלק השקעות רכשה בחודש ספטמבר  2000את כל זכויותיה של חברת R&B Mediterranean Sea
) Ltdלהל  ("R&B" -בעסקת "י תטיס" ) 15%מתו 100% ,מהזכויות( ,כשבמקביל מכרה דלק
השקעות לשותפי האחרי )לרבות השותפות( חלק מהזכויות שרכשה ,באות תנאי בה רכשה
אות בתוספת הוצאות .במסגרת זו רכשה השותפות זכויות בשיעור של כ .1.89%דלק השקעות
התחייבה לשל תמלוגעל בשיעור  0.7%מכל נפט ,גז והידרוקרבוני אחרי אשר יופקו מ"תגליות
חדשות" כהגדרת בהסכ .תמלוגהעל האמור ,יחושב על בסיס כלל התפוקה בנכסי הנפט )ולא רק
מחלקה של דלק השקעות( .התחייבות זו לתשלו תמלוגהעל חלה ג על כל אחד מהרוכשי.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  11התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודי )המש((:
התקשרויות להעברת זכויות ברשיונות ותשלו תמלוגי )המש((:
ב.
.2

)המש:(,
לאור התניות של הממונה על ההגבלי העיסקיי ,מכרה השותפות בחודש אוקטובר  2004את
זכויותיה בחזקת "מד אשדוד" )בקשר לגז טבעי בלבד( וזכויותיה בחזקת מד יבנה" ,כמצויי בפסקה 3
להל .

.3

בהמש ,לדרישת הממונה על ההגבלי העסקיי ,כאמור בפסקה  2לעיל ,נחת ביו  28באוקטובר
 2004הסכ מכירה בי השותפות לבי רציו חיפושי נפט ) (1992שותפות מוגבלת )להל  "רציו"( לפיו
השותפות מכרה לרציו את כל זכויותיה בחזקת "מד יבנה" ואת כל זכויותיה בקשר לגז טבעי בלבד
בחזקת "מד אשדוד".
תמורת הזכויות האמורות נטלה על עצמה רציו ,את כל התחייבויותיה של השותפות ,לפי הסכמי
קיימי ,לתשלו תמלוגי מתו ,חלקה בתפוקה משטחי החזקות .בנוס +לתמלוגי כאמור התחייבה
רציו לשל לשותפות תמלוג על בשיעור של  0.625%מתו ,חלקה בתפוקה משטחי החזקות .העברת
הזכויות כאמור טר נרשמה בפנקס הנפט )המתנהל על פי חוק הנפט ,התשי"ב .(1952הממונה על
ההגבלי הודיע שאינו רואה מקו להתערב בהסכ המכירה של "מד אשדוד" ובתנאי ,בי השאר,
שהשותפות תבטל את זכות הסירוב המוקנית לה בהסכ.

.4

ביו  21בינואר  2007התקשרו השותפות ואבנר חיפושי נפט בהסכ ע דור כימיקלי לרכישה של
 2.5%מהזכויות ברשיונות "/308מיכל" ו"/309מת " )"הזכויות הנמכרות"( ,בחלוקה שווה בי
השותפות ואבנר )דהיינו 1.25% ,מהזכויות כ"א( .בתמורה לזכויות הנמכרות תהיה דור כימיקלי
זכאית לתמלוג על בשיעור  6%מכמות הגז ו/או חומרי בעלי ער ,אחרי שתופק מהזכויות הנמכרות
על פי נוסחת חישוב שנקבעה.

.5

תמלוג למדינה:
בחוק הנפט ,התשי"ב 1952נקבע ,כי בעל חזקה ,כמשמעות המונח בחוק ,ישל למדינה תמלוג
בשיעור של שמינית אחת מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה ,למעט כמות הנפט שהשתמש
בה בעל החזקה בהפעלת שטח החזקה ,א ,בכל מקרה לא יפחת התמלוג מתמלוג מינימלי שנקבע
בחוק )ראה ביאור  14להל (.

ג.

.1

השות +הכללי ו/או עובדיו ו/או מנהליו לא יהיו אחראי כלפי השותפות או כלפי השות +המוגבל על
כל מעשה ,לרבות ג מחדל ,שנעשו בש השותפות עלפי הסמכויות שהוענקו לשות +הכללי בהסכ
השותפות המוגבלת או עלפיו או עלפי די  ,אלא א כ המעשי כאמור נעשו בתרמית או בזדו או
מהווי רשלנות רבתי.

.2

השותפות ו/או השות +המוגבל ישפו את השות +הכללי וכל אחד מעובדיו ו/או מנהליו בשל כל הפסד,
הוצאה או נזק שה או שולחיה ישאו בה ,או שיידרשו לשאת בה במישרי או בעקיפי  ,בשל
פעולה שעשו בש השותפות עלפי הסמכויות שהוענקו לשות +הכללי בהסכ השותפות או עלפיו
או על-פי די .
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  11התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודי )המש((:
)המש((:
ג.
.3

השותפות תתקשר בחוזה ביטוח לכיסוי כל הפסד ,הוצאה או נזק ,שהשות +הכללי ו/או כל אחד
מעובדיו ו/או מנהליו ישאו בה או שיידרשו לשאת בה במישרי או בעקיפי  ,בשל כל מעשה או
מחדל שעשו בש השותפות עלפי הסמכויות שהוענקו לשות +הכללי בהסכ השותפות או עלפיו
או עלפי די  .דמי הביטוח לא יהיו גבוהי מסכו שייקבע עלידי המפקח .חוזה ביטוח כזה לא
נעשה ,כי לא השיגו חוזה ביטוח מתאי .לנושאי משרה בשות +הכללי יש ביטוח אחריות נושאי
משרה במסגרת ביטוח של בעלת השליטה בשות +הכללי.

.4

בחודש ינואר  2003נתקבל אישור מנציבות מס-הכנסה לפיו פרק שמיני לחוק מס-רכוש וקר
הפיצויי ,תשכ"א ,1961-יחול על פלטפורמת ההפקה שהוקמה בשדה "מרי" )ביאור 8ב 1לעיל(,
לרבות ההתקני אשר יונחו מתחת לפני הי וכ על הצנרת אשר תוביל את הגז לחופי ישראל ובכלל
זה הצנרת הימית אשר תונח בתחו נמל אשדוד.

ד.

חוק משק הגז הטבעי ומערכות הולכת הגז:
חוק משק הגז הטבעי ,תשס"ב :2002
.1
ביו  3בינואר  2002פורס בספר החוקי חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב .2002חוק משק הגז
הטבעי נועד ,בי היתר ,ליצור תנאי לפיתוח משק הגז הטבעי בישראל באמצעות המגזר הפרטי
ולקיו תחרות בענ +זה והסדרת הפעולות במשק הגז הטבעי .החוק משנה את המצב המשפטי שנהג
עד כה במגזרי ההולכה ,החלוקה והאחסו של גז טבעי ומטיל חובת רישוי להקמה והפעלה של
מערכות אלה .החוק אינו מטפל במגזרי החיפוש וההפקה ואלה עוד מוסדרי בחוק הנפט ,התשי"ב
 .1952החוק קובע חובות שונות על בעלי רשיונות ומטיל חובות מסוימי ,בשינויי המחויבי ,ג על
בעל רשיו הולכה קט ומכפי +אות לפיקוח של רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות ,אשר
הוקמה בחוק .בנוס ,+נקבע בסעי 93 +לחוק כי גז שימכור ספק גז טבעי ליצר חשמל פרטי הוא מצר,
שחוק הפיקוח על מחירי ושירותי ,התשנ"ו 1996חל עליו.
.2

מער( ההולכה הימית של הגז הטבעי:
ביו  29באפריל  ,2002נית לחברה שבבעלות השותפי בעסקה המשותפת עלידי ראש הממשלה,
בתוק +תפקידו כשר לתשתיות לאומיות ,בהתא להוראות סעי 10 +לחוק משק הגז הטבעי התשס"ב
 ,2002רשיו להקמה והפעלה של קו צינור להולכת גז טבעי )להל  "הרשיו "( מאסדת ההפקה בשטח
מאגר "מרי" )שבחזקת "אשקלו "( ,למתק לעיבוד גז טבעי ועד לנקודת קבלה בחופי אשדוד .הרשיו
נית לתקופה שלא תעלה על  30שנה ובתנאי אשר פורטו בו.
ביו  24בדצמבר  2003הודיע השות +הכללי כי חברת י תטיס בע"מ )אשר הוקמה על ידי השותפי
בפרויקט "י תטיס" לצור ,קבלת רשיו ההולכה( קיבלה מרשות הגז הטבעי במשרד התשתיות
הלאומיות אישורי השלמה זמניי )הכפופי לתנאי( להפעלת מערכת הולכת הגז הימית והיבשתית
ממתק ההפקה של שדה הגז הטבעי "מרי" עד וכולל המתק לעיבוד גז טבעי שבמתח תחנת הכוח
"אשכול" באשדוד.

.3

הקמת מערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי:
בהתא להחלטת הקבינט לענייני חברה וכלכלה בממשלת ישראל אושרו עקרונות למימו  ,הקמה
והפעלה של מערכת ההולכה הארצית של גז טבעי .העקרונות שאושרו כאמור קבעו את המקטעי
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  11התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודי )המש((:
חוק משק הגז הטבעי ומערכות הולכת הגז )המש((:
ד.
.3

הקמת מערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי )המש((:
שבה תוק המערכת על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ והתנאי לאישור זה ,וכ את הקמתה
של חברת גז ממשלתית אשר תהיה אחראית על ביצוע תכנו  ,פיקוח ,הקמת המערכת והפעלתה.
החברה הממשלתית שהוקמה )"נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ"( החלה רק בשנת  2005את פעילותה
להקמת התוואי היבשתי .יכולת של השותפי בפרויקט "י תטיס" לספק את הגז שברשות
לצרכני פוטנציאליי נוספי וכ להגדיל את כמויות הגז המסופקות לחברת החשמל מותנה ,בי
היתר ,בהשלמת הקמת מערכת ההולכה הארצית לאספקת הגז ,אשר במועד הוצאת דוחות כספיי
אלה טר הושלמה.

ה.

התקשרויות לאספקת גז טבעי:
הסכ ע חברת החשמל לאספקת גז טבעי:
.1
ביו  25ביוני  ,2002נחת הסכ בי השותפי בקבוצת "י תטיס" )ביאור 8ב (1לבי חברת החשמל
לישראל בע"מ )להל  חברת החשמל( בדבר אספקת גז טבעי לחברת החשמל )להל  "ההסכ"(.
עלפי תנאי ההסכ ,תספק קבוצת "י תטיס" לחברת החשמל גז טבעי במש ,תקופה של כ11 -
שני )עד שנת  (2014או עד המועד שבו תספק קבוצת "י תטיס" לחברת חשמל גז טבעי בכמות
כוללת של כ 18 -מיליארד מטר מעוקב ) ,(BCMלפי המוקד מבי השניי .ההסכ כולל הוראות
והתחייבויות בנושאי שוני לרבות :התחייבויות חברת החשמל לתשלו עבור כמות מינימלית
שנתית ג א לא נצרכה כמות מינימלית זו ,הסדרי התחשבנות ,קנסות על הפרת התחייבויות
)לרבות בגי אי עמידה בלוחות זמני ואי אספקת גז( ,כח עליו  ,ערבויות ובטחונות לחברת חשמל,
מגבלות על הסבת ההסכ ,די החוזה ,יישוב סכסוכי וכיו"ב.
ההיק +הכספי של העסקה ממועד תחילת ההפקה )עבור כל השותפי( מוער ,בכ  1.5מיליארד דולר
של ארה"ב )יתרת ההיק +הכספי של העיסקה ליו  31בדצמבר  2008מוער ,בכ 0.7מיליארד דולר
של ארה"ב( .ההכנסות בפועל של קבוצת "י תטיס" יושפעו ממכלול של תנאי לרבות קצב הקמת
מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי ,הכמות שתילקח בפועל על ידי חברת חשמל וכיו"ב .מחיר הגז על
פי החוזה נקבע בדולר ארה"ב ליחידת אנרגיה ) ,(BTUוהוא צמוד לסל של דלקי ולמדד היצרני
האמריקאי ) (Producer Price Indexלפי מנגנו הקבוע בחוזה ע מחיר מקסימלי ומינימלי )ראה
ג ביאור 11י 1להל בדבר עסקה שנחתמה לקיבוע מחיר הגז( .ביו  18בפברואר  2004החלה
העסקה המשותפת באספקת גז טבעי אל מתקניה של חברת החשמל.
ביו  15באוגוסט  ,2006התקשרו המשתתפי בעיסקה המשותפת "י תטיס" בתוספת להסכ
למכירת גז ע חברת החשמל )להל " :התוספת להסכ"( לאספקת כמויות נוספות של גז טבעי.
בהתא לתוספת להסכ ניתנה לחברת החשמל אופציה לרכישת כמויות נוספות של גז טבעי וזאת
בעיקר לצור ,מת מענה לדרישות אספקת גז בשעות צריכת השיא של חברת החשמל .האופציה
כאמור מתייחסת לכמויות נוספות של גז שנרכשו החל מיולי  2006ומועד תוקפה הואר ,מדי פע
ולאחרונה עד ליו  31במר .2009 .מחיר רכישת הגז בהתא לתנאי התוספת להסכ גבוה מהמחיר
בו רוכשת חברת החשמל גז טבעי בהתא להסכ אספקת הגז הקיי.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  11התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודי )המש((:
התקשרויות לאספקת גז טבעי )המש((:
ה.
.2

חוזה לאספקת גז ע פז זיקוק אשדוד בע"מ )מקוד :בתי זיקוק לנפט בע"מ(:
בתארי 3 ,בספטמבר  2004נחת חוזה )"חוזה האספקה"( בי השותפי בקבוצת "י תטיס" )ביאור
8ב (1לבי פז זיקוק אשדוד בע"מ )להל " :פז"( לאספקת גז טבעי לבית הזיקוק של פז באשדוד.
אספקת הגז בפועל לפז החלה בחודש נובמבר .2005
הכמות החוזית הכוללת שקבוצת י תטיס מחוייבת לספק לפז הינה כ BCM 1.3בתקופה עד שנת
.2015
ההיק +הכספי של החוזה )לכל קבוצת "י תטיס"( בהתחשב בנוסחת המחיר שנקבעה בהסכ מוער,
בכ  120מיליו דולר )יתרת ההיק +הכספי ליו  31בדצמבר  2008מוער ,בכ 97מיליו דולר(.

.3

הסכ לאספקת גז ל  IPPדלק אשקלו:
ביו  16באוגוסט  2005הודיע השות +הכללי כי נחת ואושר ההסכ הסופי בי השותפי בקבוצת
"י תטיס" )ביאור 8ב (1לבי אי .פי .פי .דלק אשקלו בע"מ )להל  " IPPדלק"( אשר בשליטת קבוצת
דלק בע"מ ,לאספקת גז טבעי לתחנת הכח של  IPPדלק הסמוכה למתק להתפלת מי באשקלו .
כמות הגז השנתית אשר תרכוש  IPPדלק הינה כ  .BCM 0.12ההיק +הכספי של ההסכ ,עבור כל
השותפי בקבוצת "י תטיס" ,מוער ,בכ  160מיליו דולר )יתרת ההיק +הכספי ליו  31בדצמבר
 147 :2008מיליו דולר( .ההכנסות בפועל תושפענה ממכלול של תנאי כפי שנקבע בהסכ .אספקת
הגז על פי הסכ זה החלה בחודש אוגוסט  2007והיא תסתיי בשנת .2022

.4

הסכ לאספקת גז למפעלי נייר חדרה:
ביו  29ביולי  2005הודיע השות +הכללי כי נחת הסכ מחייב בי השותפי בקבוצת "י תטיס"
)ראה ביאור 8ב (1לבי מפעלי נייר חדרה לאספקת גז טבעי למפעלי נייר חדרה .ההיק +הכספי הכולל
של ההסכ )לכל קבוצת "י תטיס"( בהתחשב בנוסחת המחיר שנקבעה בהסכ מוער ,בכ 40מיליו
דולר )יתרת ההיק +הכספי ליו  31בדצמבר  31 :2008מיליו דולר( .ההכנסות בפועל תושפענה
ממכלול של תנאי כפי שנקבע בהסכ .אספקת הגז על פי הסכ זה החלה בחודש אוגוסט 2007
ותסתיי במועד המוקד מבי  5שני מיו תחילת זרימת הגז או השלמת רכישת כמות של 0.43
 ,BCMא ,לא יאוחר מיו  1ביולי .2011
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  11התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודי )המש((:
התקשרויות לאספקת גז טבעי )המש((:
ה.
.5

הסכ לאספקת גז למפעלי י המלח בע"מ מקבוצת כימיקלי לישראל בע"מ:
ביו  25במר 2008 .הודיע השות +הכללי של השותפות כי נחת הסכ לאספקת גז טבעי )"ההסכ"(
בי השותפי בקבוצת "י תטיס" )ביאור 8ב (1לבי מפעלי י המלח בע"מ )"מיה"( .חברה בת
בבעלות מלאה של כימיקלי לישראל בע"מ )"כיל"( ,ובערבות כיל לאספקת גז טבעי למפעלי קבוצת
כיל בישראל )"קבוצת כיל"(.
כמות הגז הכוללת אותה התחייבה קבוצת כיל לקנות מהשותפי בקבוצת י תטיס על פי ההסכ
הינו כ ) BCM 2כשני מיליארד מטר מעוקב( בכפו +להתאמות כמפורט בחוזה )"כמות הגז החוזית"(.
אספקת הגז תחל ע השלמת צנרת הולכת הגז לדרו ,אשר ,על פי מה שנמסר לכיל לאחרונה מחברת
ההולכה ,נתיבי גז לישראל בע"מ ,תהיה ,ככל הנראה ,בתחילת החציו השני של שנת  .2009האספקה
תסתיי במוקד מבי אלה (1) :חמש שני ממועד השלמת תקופת ההרצה א ,לא יאוחר מספטמבר
 2015ע אפשרות להארכה; ) (2השלמת רכישת כמות הגז החוזית.
ההיק +הכספי הכולל של ההסכ )עבור כל השותפי בקבוצת י תטיס( בהתחשב בנוסח המחיר
שנקבעה בהסכ מוער ,בכ 260עד  330מליו דולר .ההכנסות בפועל תושפענה ממכלול של תנאי כפי
שנקבע בהסכ.

ו.

הסכמי מפעיל:
.1

עלפי הסכ התפעול המשות +בעסקה המשותפת "י תטיס" ,הוסכ שחברת  Nobleמשמשות
כמפעיל מנהל והיא אחראית באופ בלעדי לניהול הפעולות המשותפות .עלפי כללי ההתחשבנות
המנויי בהסכ ,זכאית  Nobleלהחזר שנקבע ,כאחוז מההוצאה הישירה .ההחזר שנקבע הינו
מדורג ומהווה פונקציה של סכו ההוצאה .השיעורי שנקבעו כאמור ,ודר ,חישוב לא יחולו על
פעולות פיתוח ופעולות תפוקה אשר בגינ שול למפעיל  1%מההוצאה .לגבי הוצאות פיתוח
ותפוקה שיחולו מיו  1בינואר  2004סוכ שעד להיק +הוצאות של  20מיליו דולר ישול למפעיל
 1%ומעבר לסכו זה ישול לו  0.85%מההוצאות.
תשלומי דמי מפעיל ל ) Nobleחלקה של השותפות( שנכללו בדוח רווח והפסד הסתכמו
ל 95 -אלפי דולר ) 151 :2007אלפי דולר(.

.2

הצדדי לעסקה המשותפת "י תטיס" ,מינו את אבנר נפט וגז בע"מ )השות +הכללי של אבנר חיפושי
נפט  שותפות מוגבלת( כ"מפעיל ישראלי" למילוי מטלות ,פונקציות ,תפקידי ושירותי בישראל,
לתועלת הפעולות המשותפות ,וזאת בכפו +להוראות ובתיאו ע הפונקציות של  . Nobleבתמורה
למילוי תפקידיו ועבודתו כ"מפעיל ישראלי" ,משול לאבנר נפט וגז בע"מ ס ,של  $20,000לחודש
)בתוספת מע"מ( .תשלומי כאמור שנכללו בדוח רווח והפסד הסתכמו ל 61 -אלפי דולר ) :2007זהה(.

.3

הצדדי לרשיו "זרח" ,מינו את אבנר נפט וגז בע"מ לשמש כמפעיל בתמורה לדמי מפעיל בשיעור של
 5%מהוצאות החיפושי.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  11התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודי )המש((:
תלות בלקוח:
.1
ז.
לשותפות יש לקוח עיקרי עימו נחת הסכ מחייב לאספקת גז ע"י העסקה המשותפת "י תטיס" 
חברת החשמל לישראל בע"מ )פסקה ה 1להל ( .חלקה של השותפות במכירות לחברת חשמל בשנת

.2

החשבו הסתכ ל  90מיליו דולר ) 68 :2007מיליו דולר( .חוב חברת החשמל ליו  31בדצמבר
 2008נכלל במסגרת סעי +לקוחות היה  6.8מיליו דולר ) 6.5 :31.12.07מיליו דולר(.
תלות במפעיל:
עיקר פעילותה של השותפות מתבצע על ידי המפעיל בעסקת "י תטיס" חברת ) Nobleפסקה ו1
להל (.

ח.

אישור להפעלת אסדת ההפקה:
ביו  18ביולי  2003נתקבל מהממונה על ענייני הנפט אישור להפעלת אסדת ההפקה של גז טבעי שהוקמה
בשדה "מרי" שבחזקת אשקלו )ביאור 8ג 2לעיל( ,כפו +לתנאי שפורטו באישור הנ"ל.
בהתא לתנאי האישור נקבע כי בתו תקופת אישור ההפעלה ,תפורק אסדת ההפקה על כל מתקניה עד
לקרקעית הי והקידוחי ייאטמו .כמו כ נקבע כי לא יאוחר מהמועד בו תפיק העסקה המשותפת 15
מיליארד מטרי מעוקבי של גז ,היא תגיש לאישור הממונה תכנית לפירוק האסדה וכ את אומד עלויות
הפירוק .לאחר אישור התכנית יקבע הממונה את הביטחונות שינתנו להבטחת ביצוע תכנית הפירוק.
בנוס +לאמור לעיל ,נקבעו ,בי היתר ,הוראות לגבי תקני הפעלת האסדה ותחזוקתה ,פינוי האסדה בעת
חירו )סערה ,שריפה וכו'( ,בטיחות בעבודה ,שימור איכות הסביבה הימית וכ מקרי בה יהיה רשאי
הממונה לחייב את העסקה המשותפת לתת שירותי טיפול בתשלו של אסדת ההפקה לגז של ספקי
אחרי.

ט.

שעבודי וערבויות:
.1

פקדונות בבנקי לזמ קצר בס ,כ  34.8מיליו דולר ופקדונות לזמ ארו ,בס ,כ  13.1מיליו דולר
משמשי כבטחו כלפי מחזיקי האגרות חוב בגי עסקת גידור מחיר הגז )ראה ביאור 11י ,(1בגי
התחייבות על פי הסכ חברת חשמל ו"כריות בטחו " לשירות החוב על פי תנאי אגרות חוב )ביאור
 10לעיל(.
כמו כ  ,במסגרת הנפקת אגרות חוב כאמור ,שועבדו זכויות בנכסי כמפורט בביאור  10לעיל.

.2

משתתפי העסקה המשותפת "י תטיס" העמידו ערבויות בקשר ע הפרוייקט לטובת רשויות
ומשרדי ממשלתיי ולנתיבי גז שיתרת סמו ,לאישור הדוחות הכספיי )חלק השותפות(
הסתכמה לס ,כולל של כ 1מיליו דולר.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  11התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודי )המש((:
עסקאות במכשירי נגזרי:
י.
.1

בשנת  2004נחתמו הסכמי לקיבוע מחיר הגז לער ,דולרי קבוע בי השותפות לבי בנק השקעות
מחו"ל אשר מבצע עסקאות עתידיות וסחירות לתקופה מ  1.1.2005עד  ,31.3.2013בסכו עסקה
כולל של כ  300מיליו דולר .יתרת עסקת הקיבוע כאמור ליו  31בדצמבר  2008הינה בס ,כ 143
מיליו דולר ) – 31.12.2007כ 177מיליו דולר(.
בהתא לתנאי העסקה הנ"ל ,במידה ומחיר הגז ברבעו יהיה בפועל נמו ,מהמחיר המקובע )2.47
דולר למיליו  (BTUיעביר בנק ההשקעות לשותפות את ההפרש בי המחיר בפועל למחיר המקובע
בהתא לכמות שנקבעה .במידה ומחיר הגז בפועל יהיה גבוה מהמחיר המקובע תעביר השותפות
לבנק ההשקעות את ההפרש בהתא לכמות שנקבעה.
להבטחת התחייבות השותפות ניתנו ערבויות מבנק הפועלי בע"מ ומבנק לאומי בע"מ .סכו
הערבויות למועד הוצאת דוחות כספיי אלה עמד על ס ,כולל של כ  7.6מיליו דולר ):31.12.2007
כ  9.6מיליו דולר( .במקביל ,נתקבלה ערבות להבטחת התחייבות של בנק השקעות מחו"ל.
בשנת  2005במסגרת ההסכמי שנחתמו בקשר ע הנפקת אג"ח )ביאור  10לעיל( ,הוסבו הסכ
הגידור והערבויות הנ"ל לטובת ה ) SPCהחברה המנפיקה( .במקביל נחת הסכ )(Back to Back
בי השותפות ל  SPCלפיו יועבר רווח והפסד מהסכ הגידור מה  SPCלשותפות.
העסקאות כאמור מוצגות בדוחות הכספיי לפי שוויי ההוג לתארי ,המאז )כולל חלויות שוטפות(
בס 7,149 ,אלפי דולר ) 9,078 :31.12.2007אלפי דולר(.

.2

עסקאות אקדמה:
ליו  31בדצמבר  2008קיימות עסקאות אקדמה שביצעה השותפות למכירה עתידית של  9מיליו
דולר כנגד שקלי .העסקאות כאמור שמועד פרעונ בחודש יוני  ,2009מוצגות בדוחות הכספיי לפי
שווי ההוג לתארי ,המאז בס 88 ,אלפי דולר.

יא.

הליכי משפטיי:
ביו  24ביוני  2007הגישו השותפי בפרויקט י תטיס עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק התוקפת
.1
את התנהלות הממשלה המכוונת להכשיר רכישה של גז טבעי על ידי המדינה ממאגר הגז שנתגלה על
ידי  BGושותפיה בסמו ,לחופי רצועת עזה ומכירתו למשק הישראלי .במסגרת הדיו בעתירה,
שנער ,ביו  20בדצמבר  2007לנוכח הערות בג"צ התחייבה המדינה כי ככל שהמשא ומת ע BG
בנוגע לרכישת גז טבעי יבשיל ,המדינה לא תמכור את הגז הטבעי שתרכוש ,לא תשווקו ולא תעבירו
לכל גור שלישי כל עוד לא תוק חוק משק הגז הטבעי באופ שייאפשר לה פעילות מעי זו.
ביו  25בדצמבר  2007נית פסק די בעתירה שבו בית המשפט הנכבד קבע כי פעילותה של המדינה
במכלול הנתק +בעתירה )רכישת גז טבעי לש מכירתו ושיווקו( אינה מתיישבת באופ מלא ע
הוראות החוק וע המודל שבחר המחוקק לפיתוח משק הגז הטבעי שהינו של שוק בו מתקיימת
תחרות חופשית ,וכי ככל שהממשלה מבקשת לסטות ממודל זה עליה לפנות למחוקק.
בג"צ דחה בפסק דינו את העתירה ובטל את הצוי שהוצאו בגדרה ,וזאת בי היתר לאור התחייבות
המדינה שניתנה בדיו מיו  20בדצמבר  .2007למיטב ידיעת השותפות יזמה המדינה תיקו לחוק
משק הגז הטבעי ,אשר יאפשר לה להתקשר ע  BGושותפיה לרכישת גז טבעי ולמכירתו למשק
הישראלי.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  11התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודי )המש((:
יא .הליכי משפטיי )המש((:
.2

ביו  5בספטמבר  2007הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה נגד חברת י תטיס בע"מ
)חברה בבעלות השותפי בפרוייקט "י תטיס" שבה לשותפות יש  (25.5%ומספר נתבעי נוספי
)מדינת ישראל ,רשות הגז הטבעי ,נתיבי גז לישראל בע"מ וחברת חשמל לישראל בע"מ( ,שבה נדרש
בית המשפט לית את הסעדי העיקריי הבאי:
א(

לפצות את התובעי )דייגי מכמורת – ראה להל ( בסכו של  35מליו ש"ח בגי נזקי
שנגרמו ונגרמי לה ,לטענת ,בגי צמצו שטחי דיג המכמורת כתוצאה מהקמת אסדת
הגז והצנרת להולכת הגז מהאסדה להולכת הגז מהאסדה לחו +אשדוד ומחו +אשדוד צפונה
)להל ביחד" :הפרוייקט"(.

ב(

לית צו עשה המחייב את הנתבעות להסיר את המכשולי בתחו הפרוייקט ולהחזיר את
קרקעית הי למצב המאפשר דיג מכמורת בטוח בתחו הפרויקט.
לית צו הצהרתי לפיו ה"המלצות המנחות" של משרד התחבורה )המלצות שהוצאו על ידי
משרד התחבורה אשר על פי כתב התביעה אי לה תוק +מחייב ואשר מכוח צומצמו שטחי

ג(

הדייג( בטלות ,ולחילופי כי יש לבטל  ,וכי על מדינת ישראל להימנע מלפעול בכל דר ,שהיא
למניעת דיג בטוח בתחו הפרוייקט.
חברת י תטיס בע"מ מחזיקה ברשיו הולכת הגז מאסדת ההפקה בשטח מאגר "מרי" לנקודת
קבלה בחופי אשדוד.
התביעה הוגשה על ידי  27דייגי מכמורת )מתו ,כ 30דייגי מכמורת הרשומי בענ +הדייג במשרד
החקלאות( ,הטועני ,בתמצית ,כי האסדה והצנרת להולכת הגז הביאו לירידה בשטחי הדיג
האפקטיביי של הדייגי ובכ ,פגעו בהכנסת.
ביו  10בינואר  2008הגישו הנתבעות את כתבי ההגנה מטעמ  .הצדדי הסכימו על מינויו של
השופט )בדימוס( יעקב שמעוני כמגשר בתיק .ישיבת גישור ראשונה התקיימה ביו  16בנובמבר
 .2008מאז נערכו שתי ישיבות גישור נוספות  אחת ע ב"כ התובעי ואחרת ע ב"כ המדינה .התיק
נקבע לישיבת קד משפט ראשונה ליו  29ביוני .2009
כאמור ,התיק מצוי בשלביו הראשוני ,טר הוגש כתב תשובה מטע התובעי וטר התקיימו
הליכי מקדמיי כלשה בי הצדדי .לפיכ ,,בהתחשב בשאלות התקדימיות הקשורות בעילות
התביעה ובמורכבות התיק ,בכ ,שקיימות מחלוקות עובדתיות ומשפטיות רבות בי הצדדי ולאור
הראיות הזמינות בשלב זה ,לרבות זאת שטר נערכה חוות דעת לעניי הנזק מטע הנתבעות,
להערכת יועציה המשפטיי של השותפות לא נית לאמוד בשלב זה את סיכויי הצלחת התביעה.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  12הו השותפות המוגבלת:
יחידות ההשתתפות מונפקות על ידי השות +המוגבל )הנאמ ( ומקנות למחזיקי בה זכות השתתפות
א.
בזכויות השות +המוגבל בשותפות .היחידות מוחזקות על ידו בנאמנות לטובת בעלי היחידות ותחת הפיקוח
של רואי חשבו )"המפקח"(.
כל היחידות הנ"ל נרשמו למסחר בבורסה לניירות ער ,בתלאביב.
ב.

בפנקס בעלי היחידות רשומות ליו  31בדצמבר  546,966,871 :2008יחידות )ליו  31בדצמבר  :2007זהה(
בנות  1ש"ח ע.נ .הרשומות למסחר בבורסה לניירות ער ,בתלאביב.

ג.

חלוקת רווחי:
שינויי ותיקוני בהסכ השותפות ובהסכ הנאמנות:
.1
ביו  23בדצמבר  2004אושר באסיפה הכללית של בעלי היחידות שינוי הסכ השותפות המוגבלת
לעניי חלוקת רווחי בשותפות כדלקמ :
כל הרווחי של השותפות המוגבלת ,הראויי לחלוקה ,על ידי השותפות על פי די  ,כרווחי ,בניכוי
סכומי )שלא הובאו בחשבו לצור ,קביעת הרווחי( הדרושי לשותפות לפי שיקול דעתו של
השות +הכללי לצור ,או בקשר ע התחייבויות קיימות או עתידיות של השותפות המוגבלת )ידועות
או משוערות ,לרבות החזר הלוואות ולרבות סכומי הדרושי לדעת השות +הכללי לעמידה
בהוצאות בלתי צפויות מראש ושסכומ לא יעלה על  250,000דולר ארה"ב( )להל " :הרווחי"(
יחולקו לשותפי ,בהתא לזכויותיה ,כאמור לעיל באופ הבא:
אחת לשנה ,בסמו ,לפני תו השנה יערו ,השות +הכללי ,בהתייעצות ע רואי החשבו של השותפות,
הערכה של ההכנסה השנתית החייבת לצרכי מס של השותפות .בהתבסס על הערכה זו יקבע השות+
הכללי את הסכו לחלוקה ראשונה ,בי היתר ,לצור ,עמידה בהתחייבות השותפות על פי ההסדר
לגבית מס מחודש אוקטובר  2004בי השותפות לבי פקיד שומה למפעלי גדולי) .ראה ביאור 20ז
להל ( הנ"ל )להל " :הסכו לחלוקה ראשונה"( .הסכו לחלוקה ראשונה יפורס על ידי השות+
הכללי לפני תו השנה ויחולק לאחר מכ לשותפי בהתא לזכויותיה כאמור לעיל.
יתרת הרווחי שיוותרו לחלוקה )א בכלל( בגי אותה שנה ,תיקבע על ידי השות +הכללי ותפורס
לאחר פרסו הדו"חות הכספיי המבוקרי של השותפות בגי אותה שנה )להל  " :החלוקה
השניה"(.
בהסכ השותפות המוגבלת הובהר כי היה ולאחר ביצוע החלוקה השניה יתברר ,בעקבות שינוי
בנסיבות ,כי נית לחלק סכומי נוספי בגי אותה שנה ,יהיה השות +הכללי רשאי לבצע חלוקות
נוספות בגי אותה שנה )להל " :חלוקות נוספות"( ,והשות +הכללי יהיה חייב לעשות כ א
הסכומי הנוספי הניתני לחלוקה יהיו בס ,העולה על  3מיליו דולר ארה"ב.
חישוב הרווחי יעשה תמיד לשנה המסתיימת ביו  31בדצמבר .על א +האמור לעיל לא יחולקו
סכומי כלשה א קבלת על ידי השות +המוגבל תחשב למשיכה של השקעתו או חלק ממנה
כמשמעות הדבר בסעי)63 +ב( לפקודת השותפויות )נוסח חדש( התשל"ה .1975בכל מקרה שקיי
ספק א חלוקת סכומי כלשה לשות +המוגבל תיחשב כמשיכת השקעתו או חלק ממנה כאמור,
לא תיעשה החלוקה אלא בהסכמת המפקח.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  12הו השותפות המוגבלת )המש((:
חלוקת רווחי )המש((:
ג.
.1

שינויי ותיקוני בהסכ השותפות ובהסכ הנאמנות )המש((:
כמו כ אושר תיקו להסכ הנאמנות כדלקמ :
כל הרווחי שישולמו לנאמ בגי חלקו בשותפות המוגבלת )למעט הסכומי הדרושי לביצוע
תשלומי והוצאות ולעשיית פעולות הקבועי בהסכ זה ואשר סכומ יקבע מעת לעת על ידי
הנאמ באישור המפקח( יחולקו על ידו ,בתארי ,סמו ,לקבלת מ השותפות המוגבלת .הסכו
לחלוקה ראשונה )כמשמעות המונח בהסכ השותפות המוגבלת( יחולק לבעלי היחידות אשר יהיו
רשומי בפנקס בעלי היחידות ביו  31בדצמבר של השנה שבגינה ה מחולקי .יתרת החלוקות
תבוצע לבעלי היחידות אשר יהיו רשומי בפנקס בעלי היחידות במועד שיקבע הנאמ )בהתא לדי
והוראות הבורסה( ואשר יהיה מאוחר למועד ההודעה על החלוקה השניה או החלוקות הנוספות לפי
העני  .החלוקות דלעיל תהיינה כפופות לחובת ניכוי מס במקור בי על פי די ובי על פי הסכ.
הנאמ יותיר בידיו ולא יחלק את הסכומי שנקבעו כאמור כסכומי הדרושי לביצוע תשלומי
והוצאות ועשיית פעולות כאמור וכ סכו נוס +בשיעור של  10%מהסכומי שנקבעו כאמור עבור
הוצאות בלתי צפויות מראש .לכל היחידות זכות להשתת +באופ שווה בכל חלוקת רווחי באופ
יחסי לערכ הנקוב .המפקח יהיה אחראי לכ ,שכל הרווחי שעל פי הסכ השותפות המוגבלת יש
לחלק יחולקו במועד הקבוע לכ .,המפקח לא ית את הסכמתו להימנעות מחלוקת רווחי או
לעיכוב בחלוקת אלא באישור החלטה מיוחדת שתתקבל באסיפה כללית של בעלי היחידות ,או א
השתכנע המפקח שדחייה בביצוע פעולות )כשהמקור היחיד לעשיית הינו כספי הרווחי( עשויה
לפגוע באינטרסי של בעלי היחידות.
מקו שעל פי הוראות הסכ השותפות המוגבלת טעונה חלוקת רווחי הסכמתו של המפקח )בשל
ספק א חלוקת רווחי לשות +המוגבל תיחשב כמשיכת השקעתו או חלק ממנה כמשמעות הדבר
בסעי)63 +ב( לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[ התשל"ה (1975לא ית המפקח את הסכמתו לחלוקה
אלא לאחר שפנה תחילה לקבלת הוראות מאת בית המשפט בעני זה ובית המשפט אישר את
החלוקה.

.2

סכומי החלוקה:
בשנת  2007בוצעו חלוקות רווחי בגי רווחי שנת ) 2006כולל רווחי שהוכרזו בגי שנת  (2006בס,
 112,010אלפי ש"ח)  26,890אלפי דולר לפי שערי חליפי ליו התשלו( ,כולל ס ,של  500אלפי ש"ח
)כ  154אלפי דולר( אשר נקבע על ידי הנאמ באישור המפקח ואשר יוותר לצור ,עשיית פעולות
בהסכ הנאמנות בידי הנאמ לצור ,ביצוע תשלומי והוצאות.
בשנת  2008בוצעו חלוקות רווחי בגי רווחי שנת  2006ורווחי שנת ) 2007כולל רווחי שהוכרזו
בסו +שנת  (2007בס 71,700 ,אלפי ש"ח ) 21,575אלפי דולר לפי שערי חליפי ליו התשלו( ,כולל
ס ,של  600אלפי ש"ח )כ  157אלפי דולר( העברה לנאמ לצור ,ביצוע תשלומי והוצאות.
ביו  22בדצמבר  2008הודיע השות +הכללי כי הס ,הכולל של החלוקה הראשונה בגי רווחי שנת
 2008הינו  35,000אלפי ש"ח ) 9,206אלפי דולר לפי שער חליפי לתארי ,המאז (.
הרווחי שחולקו ואלה שהוכרזו כאמור לעיל מוצגי כקיטו בהו השותפות.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  12הו השותפות המוגבלת )המש((:
הו השותפות מורכב כדלקמ:
ד.
השות)
המוגבל
אלפי דולר

השות)
הכללי
אלפי דולר

ס( הכל
אלפי דולר

הו השותפות

66,555

7

66,562

בתוספת רווחי שנצברו
יתרה ליו  31בדצמבר 2008

26,557
93,112

3
10

26,560
93,122

חלקו של השות +המוגבל בשותפות הינו  ,99.99%וחלקו של השות +הכללי הינו  ,0.01%השות +הכללי
בשותפות ,מחזיק ג החזקה עקיפה באמצעות יחידות השתתפות שהונפקו עלידי השות +המוגבל )הנאמ (.
ה.

ביו  22ביוני  2005נתקבלה החלטה של האסיפה הכללית של בעלי היחידות כלהל  :לאשר ביצוע
הנפקה/ות בדר ,של זכויות של יחידות ו/או ניירות ער ,המירי כאשר היק +הגיוס/י לא יעלה על 15
מיליו ש"ח .ביצוע הנפקה יכול להיעשות בכל עת במסגרת תשקי +אחד או יותר כפי שיקבע על ידי השות+
הכללי באישור המפקח ,וכ להסמי ,את השות +הכללי לקבוע את מבנה ההנפקה/ות היקפ ועיתוי  ,על פי
התשקיפי האמורי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

ו.

באסיפה הכללית של בעלי היחידות שהתקיימה ביו  9בנובמבר  2008הוחלט לאשר שימוש בכספי יתרת
הרווחי לשנת  2007אשר לא חולקו ,כמשמעות בהסכ השותפות המוגבלת ,לצור ,ביצוע פעולות
חיפושי ברשיונות /308מיכל ו /309מת )להל " :הרשיונות"( ,בהתא לתוכנית העבודה ולתקציב
שאושרו ו/או יאושרו מעת לעת על פי הסכ התפעול המשות +החל על הרשיונות .כמו כ  ,במידה ויוחלט על
ידי השות +הכללי לבצע קידוח נוס +ברשיונות )בנוס +לקידוח "תמר  ,("1אושר לבצע הנפקה של יחידות
השתתפות ו/או ניירות ער ,המירי ו/או אגרות חוב לצור ,גיוס הסכומי שיאפשרו את ביצוע פעילות
השותפות ברשיונות הנ"ל .השות +הכללי התחייב בפני האסיפה הכללית כי ההנפקה תבוצע בשנת  2009וכי
תמורת ההנפקה ,א תבוצע ,לא תעלה על ס ,של  40מיליו דולר ארה"ב.
החלטת האסיפה הכללית כאמור לעיל באה בעקבות הודעת השות +המוגבל כי בא לא תאושר ההחלטה
בדבר שימוש בכספי יתרת הרווחי כאמור לעיל ,לא יהיו בידי השותפות הכספי הדרושי לביצוע קידוח
"תמר  ."1כמוכ א יוחלט על ביצוע הקידוח השני,לא יהיו בידי השותפות האמצעי הדרושי
לביצועו.בנוס +לכ,,מובהר בהודעה הנ"ל כי לאור אי הוודאות לגבי היק +מכירות הגז ותזרי המזומני
של השותפות,וכ לאור ההאמרה המתמשכת במחירי השירותי בתחו חיפושי הנפט וחריגות אפשריות
בתקציב הקידוח,ייתכ וג א תאושר ההחלטה הנ"ל,תידרש השותפות לאמצעי נוספי למימו חלקה
ברישיונות ובפעילות הנלוות לה.

ז.

ביו  27בנובמבר  ,2008פורס תשקי +מד +להנפקת יחידות השתתפות בשותפות .המבנה הסופי של
ההנפקה והיקפה טר נקבע ואי כל וודאות כי ההנפקה תצא אל הפועל.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  13הכנסות ממכירת גז:
ההכנסות מקור באספקת גז טבעי על ידי העסקה המשותפת "י תטיס" ממאגר הגז "מרי" )ביאור 8ב1
א.
לעיל( .אספקת הגז מתבצעת אל מתקניה של חברת החשמל לישראל בע"מ על פי ההסכ שנחת עמה
)ביאור 11ה 1לעיל( ,ואל מתקני החברות פז זיקוק אשדוד בע"מ IPP ,דלק אשקלו ומפעלי נייר חדרה
במסגרת ההתקשרויות עמ כמתואר בביאור 11ה לעיל .היק +המכירות לחברת החשמל לישראל בע"מ היה
בשנת  2008כ :2007) 92%כ (97%מהמכירות.
ב.

כמות הגז הכוללת )עבור כל המשתתפי( שנמכרה בשנת החשבו הסתכמה בכ 2.8 :2007) BCM 3.5
.(BCM

ג.

כל המכירות נתקבלו בדולרי.

ד.

ההכנסות ממכירת גז מושפעות מהיק +הצריכה השנתית של גז טבעי על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ.

ביאור  14תמלוגי:
א.

הרכב:
לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007 31.12.2008
תמלוגי למדינה )פסקה ב להל (

10,237

7,469

תמלוגי לבעלי עני )פסקה ג להל (

10,651

3,253

20,888

10,722

ס( הכל
ב.

בהתא לחוק הנפט ,התשי"ב 1952זכאית המדינה לתמלוגי מכמות הגז המופקת )ביאור 11ב 5לעיל(.
הממונה על עניני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות הודיע לעסקה המשותפת כי המדינה החליטה שלא
לקבל בעי את התמלוגי ,לה היא זכאית מתגליות הגז ,כי א לקבל את שווי השוק של התמלוגי על פי
הבאר ,בדולרי של ארה"ב.
בהתא להודעת הממונה על ענייני הנפט מיו  19ביולי  2004וסיכו דיו שהתקיי ע הממונה ,הוסכ
על אופ חישוב התמלוגי שיגיעו למדינה .בהתא למוסכ כאמור נכללו בדוחות הכספיי הוצאות
תמלוגי למדינה המהוות שיעור של כ  :2007) 10.5%כ  (10.6%מהמכירות ברוטו.

ג.

אופ חישוב התמלוגי שנקבע בפסקה ב לעיל משמש ג לחישוב שווי השוק על פי הבאר של תמלוג העל
המשול ע"י השותפות לבעלי עני  ,על פי הסכ העברת זכויות שנחת בשנת  1993כמפורט בביאור 11ב1
לעיל .בהתא להסכ האמור החל בתחילת אוקטובר  2007גדל שיעור התמלוג על משיעור 3%
ל 13%משווי שוק על פי הבאר )מ 2.6%ל 10.9%מסכו מכירות ברוטו(.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  15עלות הפקת הגז*:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007 31.12.2008

*

שכר עבודה ונלוות
שמירה ואבטחה

1,952
838

1,717
657

ביטוח מתק האסדה ואחרות
הובלה ושינוע
דמי מפעיל
שירותי מקצועיי

855
809
95
138

1,020
731
151
145

אחרות

751
5,438

844
5,265

ס( הכל
ברוב באמצעות מפעיל העיסקה המשותפת "י תטיס".

ביאור  16הוצאות פחת ,אזילה והפחתות:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007 31.12.2008
הוצאות קידוחי שהוונו ורכישת זכויות נוספות
מער ,ההפקה וההולכה ותחנת הקבלה
עלות סילוק האסדה
עלות סילוק תחנת קבלה זמנית
הפחתות אחרות
ס( הכל
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7,231
8,608
666
127
17

5,344
6,254
82

17

16,649

11,697

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  17הוצאות חיפושי נפט וגז ,ייעו ,גיאולוגי והוצאות ישירות אחרות:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007 31.12.2008
בגי השתתפות בעסקת "י תטיס":
סקרי גאולוגי וסיסמיי

55

6

הוצאות ישירות אחרות ,לרבות שרותי מקצועיי
בגי השתתפות בעסקאות "מיכל מת ":
סקרי גיאולוגיי וסיסמיי
הוצאות ישירות אחרות ,לרבות שרותי מקצועיי

44

66

101
111

133
5

בגי השתתפות בעסקאות אחרות:
סקרי גיאולוגיי וסיסמיי

2,016

643

58
2,385

46
899

הוצאות ייעו .גיאולוגי כללי והוצאות ישירות אחרות
ס( הכל

ביאור  18הוצאות הנהלה וכלליות:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007 31.12.2008
שירותי מקצועיי
אגרות

223
30

165
26

אחרות

13

13

266

204

ס( הכל
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  19הוצאות והכנסות מימו:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007 31.12.2008
הוצאות:
בגי אגרות חוב
בגי הפסדי מניירות ער,
בגי פעילות בנגזרי
בגי עמלות בנקי
בגי שינויי בהתחייבויות בגי עלות סילוק נכסי עקב חלו +הזמ
הפרשי שער בגי רווחי שהוכרזו
אחרות
ס( הכל הוצאות

4,277



5,661
228
1,155

45
255
2,508
4
7,089

49
225
135
25
7,478

הכנסות:
בגי פקדונות בבנקי
בגי רווחי מניירות ער,
בגי פעילות בנגזרי

1,648
337
88

2,727
457


הפרשי שער בגי יתרות בשקלי
אחרות
ס( הכל הכנסות

1,102
19
3,194

499
61
3,744

ס( הכל הוצאות מימו ,נטו

3,895

3,734

ביאור  20מיסי:
השותפות המוגבלת אושרה עלידי נציב מס הכנסה לעניי תקנות מס הכנסה )כללי לחישוב המס
.1
א.
בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט( ,התשמ"ט  ,1988תוק +התקנות
הינו עד יו  31בדצמבר .2008
על מחזיק יחידת השתתפות שהוגדר בתקנות הנ"ל כ"מחזיק זכאי" יחולו הוראות סעי 64 +לפקודת
.2
מס-הכנסה .בהתא להוראות אלה ,הכנסותיה והוצאותיה של השותפות מיוחסות ל"מחזיק זכאי",
על-פי חלקו המחושב על בסיס כמות היחידות המוחזקות על ידו בתו השנה.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  20מיסי )המש((:
ניכוי אזילה:
ב.
בהתא לתקנות מס הכנסה )ניכויי מהכנסות בעלי זכויות נפט( ,התשט"ז  1956נקבע כדלקמ :
בבירור ההכנסה החייבת במס של בעל טובת ההנאה )כהגדרתה בתקנות( בשנת מס פלונית יותר
.1
ניכוי בשל אזילת מלאי הנפט באותה שנת מס מאותה טובת הנאה )להל – "ניכוי אזילה"(.
ניכוי האזילה יהיה הסכו הגדול שבשני אלה:
.2
א(
ב(

לפי אחוזי   27.5%מההכנסה ברוטו בשנת המס ,אול לא יותר מ  50%מהכנסת נטו
מטובת ההנאה באותה שנת מס.
לפי מחיר הקר  המנה המתקבלת מחילוק המחיר המתוא של טובת ההנאה בראשית שנת
המס למספר המשוער של יחידות הנפט ,שיהיו מצויות במלאי הנפט של אותה טובת הנאה
בראשית שנת המס ,המוכפלת במספר יחידות הנפט שהופקו ונוצלו מאותה טובת הנאה במש,
שנת המס.

ג.

מלבד א יוחלט אחרת ,עלידי השות +הכללי באישור מראש של המפקח ,תבחר השותפות כי הוראות פרק
ב' לחוק מס הכנסה )תיאומי בשל אינפלציה( התשמ"ה  1985יחולו עליה .בקשר לכ ,יצויי כי הוראות
החוק הנ"ל הופסקו החל מיו  1בינואר .2008

ד.

בהמש ,לפניית השותפות לנציבות מס הכנסה בדבר היבטי המיסוי בקשר לרכישת זכויות נוספות בעסקת
"י תטיס" בשנת ) 2000ראה ביאור11ב 2לעיל(,הוסכ בי היתר כי:
הסכו ששול בעבור רכישת הזכויות הנוספות בעסקה המשותפת "י תטיס" על ידי השותפות,
.1
יותר כהוצאה לצרכי מס לפי קצב הפקת הגז ,על פי החישוב המפורט בסעי)3 +ב() (2לתקנות מ"ה
ניכויי מהכנסת בעלי זכות נפט התשט"ז) 1956להל  "תקנות  .("1956לא נית יהיה לתבוע ניכוי
.2

אזילה בגי הזכויות הנוספות בהתא להוראות סעי)3 +ב() (1לתקנות .1956
מובהר כי עמדת מס הכנסה הינה כי הוצאות "חיפוש ופיתוח" כהגדרת בסעי 1 +לתקנות 1988
יותרו בניכוי שוט +עלפי תקנה  4לתקנות  .1956הוצאות שהוצאו לצרכי אחרי כגו שאיבה,
רכישת קרקע וכד' לא ייחשבו להוצאות חיפוש ופיתוח.

ה.

ביו  11בספטמבר  ,2001נית לשותפות אישור מנציבות מס הכנסה על קבלת הלוואות .בי היתר ,נקבע
באישור כי הוצאות המימו שינבעו לשותפות יהוונו ויופחתו בקו ישר ,על פני  5שני מיו הפעלת מער,
ההפקה ומכירת גז.

ו.

השותפות המוגבלת הגיעה להסכ ע שלטונות מס הכנסה לגבי אופ ההכרה של הוצאות פיתוח מער,
ההפקה לצרכי מס )להל " :הוצאות הפיתוח"( .על פי ההסכ נקבע בי היתר שמידי שנה ינוכו 15%
מהוצאות פיתוח מער ,ההפקה שהוצאו באותה שנת מס .יתרת ההוצאה תנוכה על פני  11שני החל משנת
המס בה החלה העסקה המשותפת להפיק הכנסות ממער ,ההפקה .יחד ע זאת ,א תוכיח העסקה
המשותפת ,בתו השנה השישית ואיל ,,והכל בא שוכנע פקיד השומה ,כי בעתיד הנראה לעי )ליו
הבדיקה( צפוי שערכו הכלכלי של המתק יהיה אפסי )להל " :מבח הער ,הכלכלי"( ,תותר בניכוי ,בחלקי
שווי ,היתרה הבלתי מופחתת של "מער ,ההפקה" ,בתקופה המתחילה בשני בנות התיקו ומסתיימת
בתו מועד ההפחתה.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  20מיסי )המש((:
בחודש אוקטובר  2004נחת הסכ ע שלטונות מס הכנסה בקשר ע תשלו המס בגי הכנסותיה
ז.
החייבות במס של המחזיקי הזכאי של יחידות ההשתתפות ,הנובעות מהכנסות השותפות המיוחסות
אליה .תשלו המס הנדרש יהווה מקדמה ע"ח המס אצל בעלי היחידות והוא יופחת מהו השותפות.
ההסדר שנחת ע שלטונות מס הכנסה מבוסס על שני עקרונות :האחד – השותפות תתחייב לבצע בכל
שנה חלוקת רווחי למחזיקי הזכאי בסכו שלא יפחת מסכו המס )על פי נוסחה שנקבעה בהסכ(
אותו חייבי לשל מחזיקי זכאי שהינ יחידי ,בגי ההכנסות החייבות לצרכי מס של השותפות.
השני – מחזיק שלא יציג פטור מניכוי מס במקור בסמו ,לחלוקה ינוכה לו במקור סכו המס מתו,
הרווחי שיחולקו למחזיקי הזכאי .מחזיק שיציג אישור להפחתה/פטור מניכוי מס במקור – הניכוי
במקור יהיה בהתא להוראות האישור ,או בהתא להוראות ההסדר על פי הנמו ,שבה.

ביאור  21עסקאות ויתרות ע בעלי עני ,צדדי קשורי ובעלי שליטה:
א.

יתרות:
.1

ליו  31בדצמבר :2008
חברות א


לקוחות
חייבי ויתרות חובה
זכאי ויתרות זכות
רווחי לחלוקה שהוכרזו
*

תמלוגי לשל )ביאור .(14

.2

ליו  31בדצמבר :2007

14
* 1,678
5,185

חברות א


לקוחות
חייבי ויתרות חובה
זכאי ויתרות זכות
רווחי לחלוקה שהוכרזו

2
* 1,421
7,323

*

תמלוגי לשל )ביאור .(14

.3

יתרת החובות השוטפי של בעל עני הגבוהה ביותר
בתקופה של שני עשר חודשי לפני תארי ,המאז
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בעלי עני
אחרי
576

54
1,153

בעלי עני
אחרי
66

46
1,628

31.12.2008

31.12.2007

656

147

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  21בעלי עני וצדדי קשורי )המש((:
עסקאות ע צדדי קשורי ובעלי עני:
ב.
לשנה שהסתיימה ביו  31בדצמבר :2008
צדדי
קשורי
אחרי

ביאור

חברות
א

בעלי עני
אחרי

הכנסות ממכירת גז
הוצאות בגי תמלוגי
הוצאות דמי מפעיל

13
14
11ו2


10,651


3,215

61





תוצאות דמי ניהול לשות +הכללי
השתתפות בהוצאות ביטוח דירקטורי של חברה ייעודית

11א




480




2

לשנה שהסתיימה ביו  31בדצמבר :2007

ג.

ביאור

חברות
א

בעלי עני
אחרי

הכנסות ממכירת גז
הוצאות בגי תמלוגי
הוצאות דמי מפעיל

13
14
11ו2


3,253


891

תוצאות דמי ניהול לשות +הכללי
השתתפות בהוצאות ביטוח דירקטורי של חברה ייעודית

11א




צדדי
קשורי
אחרי





61



480


7

פרטי נוספי על עסקאות ע צדדי קשורי וע בעלי עני:
 .1התקשרויות נוספות בי החברה לבי בעלי העני בה  ראה ג ביאור11ה.3
.2

עסקאות נוספות בי החברה לבעלי השליטה בה  ראה ג ביאור 11ב.1

ד .מדיניות השותפות בעניי עסקאות זניחות:
ביו  5באוגוסט  2008נכנס לתוקפו תיקו לתקנות ניירות ער) ,דוחות תקופתיי ומיידיי(,התש"ל – 1970
)להל " :תקנות הדיווח"( .במסגרת התיקו הורחבו ,בי היתר ,חלק מחובות הדיווח החלות על
תאגידי מדווחי בקשר ע עסקאות ע בעל שליטה או עסקאות ע אד אחר שלבעל שליטה יש בה עניי
אישי )להל " :עסקאות בעל שליטה"( ,ג לעסקאות אשר אינ עסקאות חריגות ,כהגדרת מונח זה בחוק
החברות ,זאת למעט עסקאות אשר לגביה נקבע בדוחות הכספיי האחרוני כי ה זניחות.
ביו  11במר 2009 .החליט דירקטוריו השות +הכללי לאמ .לראשונה קוי מנחי וכללי לש סיווגה של
עסקה כעסקה זניחה כאמור בתקנות הדיווח ה בקשר ע עסקאות ע בעלי עניי המפורטות בדוחות
הכספיי וה בקשר ע עסקאות בעלי שליטה.
דירקטוריו השות +הכללי קבע כי עסקה תחשב כעסקה זניחה א יתקיימו בה כל התנאי הבאי:
) (1היא איננה עסקה חריגה )כמשמעות המונח בחוק החברות(.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  21בעלי עני וצדדי קשורי )המש((:
ד .מדיניות השותפות בעניי עסקאות זניחות )המש((:
) (2בכל עסקה העומדת לבחינת ר +הזניחות ,יבחנו כל אמות המידה הרלבנטיות לעסקה הנדונה טרו
האירוע כמפורט להל  ,ובמידה וכל אחת מאמות המידה הרלבנטיות לעסקה הינו בשיעור של פחות
משני אחוזי ) (2%תיחשב העסקה כזניחה:
א .יחס נכסי – היק +הנכסי נשוא העסקה )נכסי נרכשי או נמכרי( חלקי ס ,הנכסי עלפי
הדוחות הכספיי האחרוני הסקורי או המבוקרי ,לפי העניי .
ב .יחס התחייבויות – ההתחייבות נשוא העסקה חלקי ס ,ההתחייבויות עלפי הדוחות הכספיי
האחרוני הסקורי או המבוקרי ,לפי העניי .
ג .יחס מכירות – היק +המכירות נשוא העסקה חלקי ס ,המכירות השנתיות ,מחושבות על בסיס
ארבעת הרבעוני האחרוני שפורסמו לגביה דוחות כספיי סקורי או מבוקרי.
ד .יחס הוצאות – היק +ההוצאות נשוא העסקה חלקי סוג ההוצאות השנתיות הרלונטיות לעסקה,
כשה מחושבות על בסיס ארבעת הרבעוני האחרוני שפורסמו לגביה דוחות כספיי
סקורי או מבוקרי.
) (3במקרי בה ,לפי שיקול דעת השות +הכללי ,כל אמות המידה הנ"ל אינ רלבנטיות לעסקה הנדונה,
יקבע השות +הכללי אמת מידה אחרת ובלבד שאמת המידה הרלבנטית לעסקה תהא בשיעור של
פחות משני אחוזי ).(2%
) (4מבלי לפגוע בצור ,להערי ,עבור כל עסקה שזניחותה נבחנת איזה מאמות המידה לעיל הינ
רלבנטיות ,תיחשבנה אמות המידה הבאות כרלבנטיות לעסקאות המפורטות להל :
א .רכישת נכס – יחס נכסי.
ב .מכירת נכס – יחס נכסי.
ג .מכירת גז – יחס מכירות.
ד .רכישת/מכירת שירותי – יחס הוצאות או מכירות ,לפי העניי .
) (5העסקה הינה זניחה ג מבחינה איכותית.
) (6בבחינת זניחותה של עסקה אשר אמורה להתרחש בעתיד יש לבחו  ,בי היתר ,את מידת הסבירות
להתממשותה.
) (7זניחותה של עסקה תיבח על בסיס שנתי לצור ,הדוח התקופתי ,הדוחות הכספיי ותשקי) +לרבות
דוחות הצעת מד ,(+ככל שיפורס ,תו ,צירו +כלל העסקאות מאותו סוג שנעשו ע בעל העניי או
בעל השליטה ,לפי העניי  ,באותה שנה.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  22מכשירי פיננסיי:
א .אופ קביעת השווי ההוג של המכשירי הפיננסיי:
מזומני ושווי מזומני
 השווי ההוג מבוסס על ערכ הפנקסני.
 בהתא למחיר מצוטט בשוק פעיל ליו המאז .
אגרות חוב סחירות
נכסי והתחייבויות בלתי סחירי  ערכ בספרי משק +את שוויי ההוג לתארי ,המאז  ,מאחר
ושיעור הריבית הממוצע לגביה אינו שונה באופ מהותי
לזמ קצר נושאי ריבית בעלי מועד
משיעור הריבית המקובל בשוק לגבי פריטי דומי לתארי,
פירעו קבוע
המאז .
 הער ,בספרי מהווה קירוב לשווי ההוג .
סכומי לקבל ולשל לזמ קצר
נכסי והתחייבויות שלא נקבע  השווי ההוג נקבע על פי הסכו לתשלו לפי דרישה בתארי,
הדיווח.
לה מועד פירעו
נכסי והתחייבויות בריבית  השווי ההוג של נכסי והתחייבויות בריבית משתנה ,אשר
אינ כרוכי בסיכו אשראי מהותי ,מבוסס על ערכ הפנקסני.
משתנה
אגרות חוב לזמ ארו ,בריבית  השווי ההוג של אגרות חוב לזמ ארו ,הנושאות ריבית קבועה
מבוסס על חישוב הער ,הנוכחי של תזרימי המזומני לפי
קבועה
שיעור ריבית המקובל להלוואות דומות בעלות מאפייני
דומי.
חוזי עתידיי ,אופציות ,חוזי  השווי ההוג מתבסס על מחיר השוק .בהעדר מחיר שוק
מתבסס השווי ההוג על מודלי כלכליי.
החלפת ריבית וחוזי אקדמה
)פורוורד(
ב.

קבוצות מכשירי פיננסיי:
ליו  31בדצמבר
2007
2008
נכסי פיננסיי:
לקוחות וחייבי )כולל מזומני ושווי מזומני(
ניירות ער ,נסחרי בשווי הוג דר ,רווח והפסד
פקדונות בבנקי
נגזרי פיננסיי
ס( הכל נכסי פיננסי
התחייבויות פיננסיות:
זכאי ויתרות זכות
נגזרי פיננסיי
רווחי לחלוקה שהוכרזו
אגרות חוב
ס( הכל התחייבויות פיננסיות
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36,562
788
47,860

16,787
4,894
45,760

88
85,298


67,441

13,234
7,149

5,520
9,078

9,206
63,734
93,323

13,001
79,462
107,061

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  22מכשירי פיננסיי )המש((:
ג .שווי הוג של מכשירי פיננסיי:
השווי ההוג של המכשירי הפיננסיי המוצגי בדוחות הכספיי תוא או קרוב לערכ בספרי,
למעט אגרות חוב בריבית קבועה ,שאינ מוצגי לפי השווי ההוג כלהל :
31.12.2008
ער(
שווי הוג
בספרי
41,911

אגרות חוב בריבית קבועה

31.12.2007
ער(
שווי הוג
בספרי
50,567

41,012

51,579

שיעור הריבית ששימש בקביעת השווי ההוג .(5.8% :2007) 7.12% :
ד.

מדיניות ניהול סיכוני:
פעילות השותפות חושפות אותה לסיכוני פיננסיי שוני ,כגו  :סיכו שוק )לרבות סיכו מטבע ,סיכו
שווי הוג בגי שיעור ריבית וסיכו מחיר( ,סיכו אשראי ,סיכו נזילות וסיכו תזרי מזומני בגי שיעור
ריבית .תוכנית ניהול הסיכוני הכוללת של השותפות מתמקדת בפעולות לצמצו למינימו השפעות
שליליות אפשריות על הביצועי הפיננסיי של השותפות .השותפות משתמשת במכשירי פיננסיי
נגזרי לגדר חשיפות מסוימות לסיכוני.

ה.

סיכוני שוק:
סיכוני שוק נובעי מהסיכו שהשווי ההוג או תזרימי המזומני העתידיי של מכשיר פיננסי ישתנו
כתוצאה משינויי במחירי שוק .סיכוני שוק כוללי שלושה סוגי סיכוני :סיכו מטבע ,סיכו מחיר
אחר וסיכו שווי הוג בגי שיעור ריבית כדלקמ :
 .1סיכו מטבע:
סיכו מטבע הינו הסיכו ששווי ההו של תזרימי המזומני העתידיי של מכשיר פיננסי ישתנו
כתוצאה משינויי בשערי חליפי של מטבע חו..
השותפות חשופה לסיכוני מטבע בעיקר בגי התחייבויות המשולמות בשקלי בגי חלוקות רווחי
שהוכרזו.
להל הערכי הנקובי של יתרות במטבע ישראלי )למעט עסקאות אקדמה( לתארי ,המאז :
ליו  31בדצמבר
2007
2008
מזומני ושווי מזומני
ניירות ער ,סחירי בשווי הוג דר ,רווח והפסד
חייבי ויתרות חובה
זכאי ויתרות זכות

37
)(96

רווחי לחלוקה שהוכרזו
עוד +התחייבויות

)(9,206
)(9,222
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43


62
4,070
5
)(72
)(13,001
)(8,936

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  22מכשירי פיננסיי )המש((:
ה .סיכוני שוק )המש((:
.1

סיכו מטבע )המש((:
השותפות ביצעה בשנת  2008חוזי אקדמה שמטרת להג עליה מפני החשיפה לתנודות בשערי
החליפי של השקל מול הדולר )ביאור 11י 2לעיל( .חוזי אקדמה אלה לא יועדו כגידורי של תזרימי
המזומני או שווי הוג  ,וה נחתמו לתקופה בה לשותפות חשיפה לשקל בגי חלוקות רווחי
שהוכרזו .נגזרי אלה אינ נחשבי כגידור מבחינה חשבונאית.
חוזי אקדמה דולר  /שקל ליו  31בדצמבר   31.12.2007) 2008אי (:
ער( נקוב
9,000

מכירות עתידיות של דולר

שווי הוג
88

להל מבחני רגישות בגי שינויי בשער החליפי של השקל כנגד הדולר ,כאשר שאר המשתני
נשארי קבועי:
רווח )הפסד( מהשינוי בשער
החליפי של הדולר
ירידה
עליה בשיעור
בשיעור
5% 10%
5%
10%
השפעת השינויי על היתרות של המכשירי הפיננסיי
השקליי:
2008

922

461

)(922

)(461

2007

894

447

)(894

)(447

השפעת השינויי בגי עסקאות אקדמה:
רווח )הפסד( מהשינוי בשער
החליפי של הדולר
ירידה
עליה
בשיעור
בשיעור
5% 10%
5%
10%
)(894


2008
2007
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)(447


894


447


דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  22מכשירי פיננסיי )המש((:
ה .סיכוני שוק )המש((:
.2

סיכוני מחיר אחר:
השותפות משקיעה עודפי מזומני באגרות חוב סחירות שיתרת לתארי ,המאז  788אלפי דולר
) 4,894 :31.12.2007אלפי דולר( .לפיכ ,שינוי במחירי הבורסה לניירות ער ,משפיע על הרווח
והפסד.
להל מבחני רגישות בגי שינוי בשערי הבורסה כאשר שאר המשתני נשארי קבועי:
רווח )הפסד( מהשינוי
בשערי הבורסה
ירידה
עליה
בשיעור
בשיעור
5% 10%
5% 10%
2008
2007

.3

79
489

39
245

)(79
)(489

)(39
)(245

סיכו ריבית:
סיכו ריבית הינו הסיכו שהשווי ההוג או תזרימי המזומני העתידיי של מכשירי פיננסיי
ישתנו כתוצאה משינויי בשיעורי ריבית השוק.
א( לשותפות התחייבות בגי אגרותחוב שהונפקו שחלק נלקחו בריבית קבועה וחלק בריבית
משתנה .כמו כ לשותפות פקדונות בבנקי הנושאי ריבית משתנה.
להל יתרות מכשירי פיננסיי הנושאי ריבית לפי ערכ בספרי:
ליו  31בדצמבר
2007
2008
מכשירי פיננסיי בריבית קבועה:
נכסי:
אגרותחוב סחירות

788

התחייבויות:
אגרותחוב
עוד +התחייבויות

)(41,911
)(41,123

מכשירי פיננסיי בריבית משתנה:
נכסי:
פקדונות בבנקי )כולל מזומני ושווי מזומני(

54,921

62,217


54,921

311
62,528

אגרותחוב סחירות
התחייבויות:
אגרותחוב
עוד +נכסי

)(21,823
33,098
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4,583

)(50,567
)(45,984

)(28,896
33,632

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  22מכשירי פיננסיי )המש((:
ה .סיכוני שוק )המש((:
.3

סיכו ריבית )המש((:
א( )המש:(,
אגרותחוב שהונפקו בריבית קבועה חושפי את השותפות לסיכו שווי הוג בגי שינוי
בשיעורי הריבית .כיוו שאגרותחוב אלה אינ נמדדות בשווי הוג דר ,רווח והפסד ,לשינוי
בשיעורי הריבית כאמור ,לא צפויה כל השפעה על הרווח והפסד.
המכשירי הפיננסיי הנושאי ריבית משתנה חושפי את השותפות לסיכו תזרי מזומני
בגי שינוי בשיעור הריבית.
להל השפעת השינוי במקרה של שינוי בריבית הליבור בשיעור  ,0.5%כאשר יתר המשתני
נשארי קבועי:
השפעה על הרווח והפסד
קיטו
גידול
בשיעור
בשיעור
הריבית
הריבית
0.5%
0.5%
2008
2007
ב(

165
168

)(165
)(168

לשותפות התחייבות פיננסית בקשר ע עסקת הגנה על מחיר הגז שבוצעה במסגרת הסכ
מכירת גז לחברת החשמל )פרטי נוספי ראה ביאור 11י 1לעיל( .ההתחייבות מוצגת בדוחות
הכספיי בשווי הוג דר ,רווח והפסד ולא מיושמת לגביה חשבונאות גידור.
ליו  31בדצמבר
2007
2008
הער ,במאז של ההתחייבות לפי שווייה ההוג
שיעור הריבית ששימש בקביעת השווי ההוג
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7,149
6.5%

9,078
4.4%

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  22מכשירי פיננסיי )המש((:
ו .סיכוני אשראי:
סיכו אשראי הוא הסיכו שצד אחד למכשירי פיננסיי יגרו להפסד פיננסי אצל הצד האחר על ידי אי
עמידה בהתחייבויות.סיכו אשראי נובע בעיקר מלקוחות ומהשקעות באגרותחוב קונצרניות ומפקדונות
בבנקי.
.1

לשותפות ,במסגרת חלקה בעסקה המשותפת י תטיס ,ישנ בשנת  2008ארבעה לקוחות שהינ
תאגידי גדולי במשק )ראה ביאור 11ה בדבר התקשרויות לאספקת גז( ,כאשר הלקוח העיקרי
הינו חברת החשמל לישראל בע"מ ) 92%מהמכירות בשנת .(2008
השותפות מעריכה שסיכו האשראי מול חברת החשמל נמו ,למרות חשיפתה ללקוח עיקרי.

.2

השותפות משקיעה במהל ,העסקי הרגיל באגרותחוב סחירות קונצרניות ושל ממשלת ישראל.
ההשקעה ליו  31.12.2008מורכבת מאגרותחוב קונצרניות בס ,של  788אלפי דולר ):31.12.2007
ס ,של  2,134אלפי דולר( ,שלגביה השותפות מעריכה שסיכו האשראי נמו.,

.3

לשותפות מזומני ושווי מזומני ופקדונות המוחזקי בתאגידי בנקאיי גדולי בישראל
ובחו"ל .בהתא ,השותפות אינה צופה הפסדי מסיכו אשראי בגי יתרות אלה.

.4

היתרה במאז של הנכסי הפיננסיי כמוצג בפסקה ב לעיל מייצגת את החשיפה המקסימלית
לסיכו אשראי לתארי ,המאז .
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  22מכשירי פיננסיי )המש((:
ז .סיכו נזילות:
סיכוני נזילות נובעי מניהול ההו החוזר של השותפות וכ מהוצאות המימו והחזרי הקר של מכשירי
החוב של השותפות .סיכו נזילות הינו הסיכו שהשותפות תתקשה לקיי מחויבויות הקשורות
להתחייבויות פיננסיות.
מדיניות השותפות הינה להבטיח כי המזומני והפקדונות המוחזקי יספיקו תמיד לכיסוי
ההתחייבויות במועד פרעונ  .על מנת להשיג מטרה זו השותפות שואפת להחזיק יתרות מזומני
ופקדונות על מנת לענות על הדרישות החזויות .האמור אינו מביא בחשבו השפעה של תרחישי
קיצוניי שאי אפשרות לצפות.
הנהלת השותפות בוחנת תחזית תזרימי המזומני על בסיס חודשי לתקופה של  12חודשי כמו ג
מידע בדבר יתרות המזומני והפקדונות ,וכ השקעות השותפות באגרות חוב סחירות.
להל מועדי הפרעו החוזיי של ההתחייבויות הפיננסיות לאחר תארי ,המאז )בהתא לערכי
הנקובי לסילוק השוני מערכ בספרי( ,בהתבסס ,היכ שרלבנטי ,על שיעורי הריבית ושערי החליפי
לתארי ,המאז :
מועדי פרעו לאחר תארי( המאז

2008

עד 3
חודשי

מעל 3
חודשי
ועד שנה

1 3
שני

3 5
שני

מעל 5
שני

ס( הכל

אגרותחוב *
זכאי ויתרות זכות
רווחי לחלוקה שהוכרזו

6,742
13,234


15,547

9,206

31,629



18,059







71,977
13,234
9,206

נגזרי פיננסיי

482

1,471

3,539

2,627



8,119

20,458

26,224

35,168

20,686



102,536

ס( הכל

מועדי פרעו לאחר תארי( המאז

2007

עד 3
חודשי

מעל 3
חודשי
ועד שנה

אגרותחוב *
זכאי ויתרות זכות
רווחי לחלוקה שהוכרזו

4,248
5,520


13,878

13,001

35,992



נגזרי פיננסיי
ס( הכל
*

1 3
שני

3 5
שני
31,453



מעל 5
שני

ס( הכל

7,357

92,928
5,520
13,001

494

1,434

3,783

3,397

939

10,047

10,262

28,313

39,775

34,850

8,296

121,496

ראה ביאור 10ב בדבר שיעורי הריבית.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  23השפעת מעבר אימו ,תקני הדיווח הכספי הבינלאומיי ):(IFRS
א.

כללי:
כאמור ,בביאור 1ד לעיל ,הדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר  2008ולתקופה שהסתיימה באותו תארי,
נערכו לראשונה בהתא ל  .IFRSהמעבר לדיווח בהתא ל  IFRSבוצע בהתא להוראות תק דיווח
כספי בינלאומי מספר ) 1להל  ("IFRS 1" :הקובע את אופ האימו .לראשונה של תקני הדיווח הכספי
הבינלאומיי IFRS 1 .קובע ,בי היתר ,שיש להכי מאז פתיחה למועד מעבר לתקינה הבינלאומית1 ,
בינואר  ,2007בו תייש השותפות למפרע את אותה המדיניות החשבונאית לפי ה  IFRSולאור ,כל
התקופות המוצגות בדוחותיה הכספיי הראשוני לפי ה  .IFRSמדיניות חשבונאית זו מקיימת את
הדרישות של כל אחד מה  IFRSשיהיו בתוק +במועד הדיווח )דהיינו  31בדצמבר  (2008של דוחותיה
הכספיי הראשוני לפי  ,IFRSלמעט חריגי מסוימי שנקבעו ב .IFRS 1
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  23השפעת מעבר אימו ,תקני הדיווח הכספי הבינלאומיי )) (IFRSהמש((:
ב .התאמות למאזני:

הסבר
נכסי שוטפי:
מזומני ושווי מזומני
פקדונות בבנקי
ניירות ער ,סחירי
ניירות ער ,סחירי בשווי הוג דר ,רווח
והפסד
עסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז 
בחשבו שוט+
לקוחות
מלאי חומרי
חייבי ויתרות חובה
נכסי לא שוטפי:
פקדונות בבנקי לזמ ארו,
השקעות בנכסי נפט וגז
נכסי אחרי לזמ ארו,

התחייבויות שוטפות:
חלויות שוטפות של אגרות חוב
עסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז –
בחשבו שוט+
נגזרי פיננסיי
זכאי ויתרות זכות
רווחי לחלוקה שהוכרזו

*

5
5
4
4
4
4

1
2,1

4
2
4,2

 1בינואר  – 2007מאז פתיחה
בהתא
בהתא
לתקינה
לתקינה
בהתא
חשבונאית
חשבונאית
ל IFRS
תיאומי
ישראלית*
ישראלית
אלפי דולר
אלפי דולר
אלפי דולר
אלפי ש"ח
10,884
37,450
8,866



)(8,866

10,884
37,450


45,985
158,225
37,460



8,866

8,866

23,231


575
265,476

5,498


136
62,834

)(5,498
5,090
384
24



5,090
384
160
62,834

61,361
481,841
4,484
547,686

14,523
105,773
974
121,270

)(808
)(808

813,162

184,104

)(808

183,296

82,842
22,109

19,608
5,233


)(5,233

19,608



10,383
40,000
155,334


2,458
9,467
36,766

2,244
4,607

1,618

2,244
7,065
9,467
38,384






14,523
105,773
166
120,462

התחייבויות לזמ ארו(:
אגרות חוב
עסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז
נגזרי פיננסיי
התחייבויות אחרות לזמ ארו,

4
2
4,2

336,630
11,198

2,186
350,014

79,676
2,650

517
82,843


)(2,650
8,146
2,133
7,629

79,676

8,146
2,650
90,472

הו השותפות

2,1

307,814

64,495

)(10,055

54,440

813,162

184,104

)(808

183,296

הנתוני בהתא לתקינה חשבונאית ישראלית המוצגי לעיל באלפי דולר נערכו לו מטבע הפעילות לפי
התקינה הישראלית היה הדולר.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  23השפעת מעבר אימו ,תקני הדיווח הכספי הבינלאומיי )) (IFRSהמש((:
ב.

התאמות למאזני )המש((:

הסבר
נכסי שוטפי:
מזומני ושווי מזומני
פקדונות בבנקי
ניירות ער ,סחירי
ניירות ער ,סחירי בשווי הוג דר ,רווח
והפסד
עסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז 
בחשבו שוט+
לקוחות
מלאי חומרי
חייבי ויתרות חובה
נכסי לא שוטפי:
פקדונות בבנקי לזמ ארו,
השקעות בנכסי נפט וגז
נכסי אחרי לזמ ארו,

התחייבויות שוטפות:
חלויות שוטפות של אגרות חוב
עסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז 
בחשבו שוט+
נגזרי פיננסיי
זכאי ויתרות זכות
רווחי לחלוקה שהוכרזו

5
5
4
4
4
4

1
2,1

בהתא
לתקינה
חשבונאית
ישראלית
אלפי ש"ח
36,381
126,849
18,821

29,076


943
212,070

 31בדצמבר 2007
בהתא
לתקינה
חשבונאית
תיאומי
ישראלית*
אלפי דולר
אלפי דולר

בהתא
ל IFRS
אלפי דולר

9,457
32,983
4,894



)(4,894

9,457
32,983




4,894

4,894

7,560


246
55,140

)(7,560
7,156
372
32



7,156
372
278
55,140




49,140
474,477
3,717
527,334

12,777
105,294
805
118,876

)(665
)(665

739,404

174,016

)(665

12,777
105,294
140
118,211
173,351

52,886

13,751



13,751

12,323

10,817
50,000
126,026

3,204

2,812
13,001
32,768

)(3,204
1,887
2,708

1,391


1,887
5,520
13,001
34,159

התחייבויות לזמ ארו(:
אגרות חוב
עסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז
נגזרי פיננסיי
התחייבויות אחרות לזמ ארו,

4
2
4,2

252,725
19,625

2,069
274,419

65,711
5,103

505
71,319


)(5,103
7,191
4,765
6,853

65,711

7,191
5,270
78,172

הו השותפות

2,1

338,959

69,929

)(8,909

61,020

739,404

174,016

)(665

173,351

*

4
2
4,2

הנתוני בהתא לתקינה חשבונאית ישראלית המוצגי לעיל באלפי דולר נערכו לו מטבע הפעילות
לפי התקינה הישראלית היה הדולר.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  23השפעת מעבר אימו ,תקני הדיווח הכספי הבינלאומיי )) (IFRSהמש((:
ג.

התאמות לדוח רווח והפסד:

הסבר
הכנסות:
ממכירת גז

2

בניכוי תמלוגי

הוצאות ועלויות:
עלות הפקת הגז שנמכר

279,075

67,819

2,161

69,980

43,444
235,631

10,722
57,097


2,161

10,722
59,258

21,670

5,265



5,265

53,286

11,697



11,697

3,731
1,975

899
480




899
480

783
81,445

204
18,545




204
18,545

154,186

38,552

2,161

40,713

הוצאות מימו  ,נטו

3,2,1

)(1,031

)(2,722

)(4,756

)(7,478

הכנסות מימו
הוצאות מימו  ,נטו

3


)(1,031


)(2,722

3,744
)(1,012

3,744
)(3,734

רווח נקי

153,155

35,830

1,149

36,979

רווח ליחידת השתתפות

 0.280ש"ח

 0.066דולר

0.068
דולר

מספר יחידות ההשתתפות המשוקלל
לצור( החישוב הנ"ל )באלפי(

546,967

546,967

546,967

הוצאות פחת ,אזילה והפחתות

1

הוצאות חיפושי נפט וגז ,ייעו .גיאולוגי
והוצאות ישירות אחרות
הוצאות דמי ניהול לשות +הכללי
הוצאות הנהלה וכלליות

רווח מפעולות רגילות

*

לשנה שהסתיימה ביו  31בדצמבר 2007
בהתא
בהתא
לתקינה
לתקינה
בהתא
חשבונאית
חשבונאית
ל IFRS
תיאומי
ישראלית*
ישראלית
אלפי דולר אלפי דולר
אלפי דולר
אלפי ש"ח

הנתוני בהתא לתקינה חשבונאית ישראלית המוצגי לעיל באלפי דולר נערכו לו מטבע הפעילות לפי
התקינה הישראלית היה הדולר.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  23השפעת מעבר אימו ,תקני הדיווח הכספי הבינלאומיי )) (IFRSהמש((:
ד.

הסברי על התאמות בי הסכומי בהתא לתקינה חשבונאית ישראלית לבי הסכומי בהתא ל
:IFRS
.1

מטבע פעילות  בהתא לכללי חשבונאות בישראל המטבע בו נמדדי הדוחות הכספיי של
השותפות הינו שקל חדש .בהתא להוראות התק הבינלאומי " 21 IASהשפעת השינוי בשערי
החליפי של מטבע חו ".נדרשת השותפות לקבוע את מטבע הפעילות שלה ,בהתא למטבע
הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא פועלת .הנהלת השותפות בדעה כי לפי הקריטריוני שנקבעו
ב 21 IASמטבע הפעילות שלה הוא הדולר של ארה"ב .הנתוני בהתא לתקינה החשבונאית
הישראלית הכלולי בפסקאות בג לעיל והמוצגי באלפי דולר נערכו לו מטבע הפעילות לפי
התקינה הישראלית היה הדולר.

.2

טיפול חשבונאי של עסקת הגנה על מחיר הגז  בהתא לתקינה הישראלית תוצאות עסקת ההגנה
על מחיר הגז במסגרת הסכ חברת החשמל ועסקת הגנה על ריבית נזקפו לדוח הרווח והפסד
במקביל לסעיפי אות נועדו להג  .לפי התקינה הבינלאומית יש למדוד את עסקאות ההגנה
האמורה לפי שווי הוג  .לפיכ ,,במעבר לתקינה הבינלאומית הוקט ההו העצמי של השותפות
בשווי ההוג של עסקת ההגנה שבוצעה כנגד ההתחייבות )בסעי" +נגזרי פיננסיי"( וביטול
הוצאות והכנסות מראש הנוגעות לעסקה זו ,וכל השינויי בשווי הוג נזקפי לדוח רווח והפסד.

.3

הכנסות והוצאות מימו  בהתא לכללי החשבונאות המקובלי בישראל ,הוצגו הוצאות
והכנסות מימו  ,נטו בדוח רווח והפסד .לפי תקני  IFRSהוצגו בנפרד הוצאות מימו והכנסות
מימו בדוח רווח והפסד.

.4

עסקאות משותפות חיפושי נפט וגז  חלקה של השותפות בנכסי השוטפי ובהתחייבויות
שנוצרו במסגרת העסקאות המשותפות נכללו במאז על פי התקינה הישראלית בהתא
לפרקטיקה המקובלת בישראל בסעי +נפרד ברכוש שוט +וסעי +נפרד בהתחייבויות .במאז לפי
תקני  IFRSשולבו היתרות של פריטי הנכסי השוטפי וההתחייבויות בכל סעי +וסעי +ע
פריטי דומי )או הוצגו כפריט נפרד בא אי פריט דומה( בדוחות הכספיי של השותפות.

.5

מכשירי פיננסיי:
על פי כללי החשבונאות בישראל ניירות ער ,סווגו לשתי קטגוריות" :השקעת קבע" המוצגת על
פי העלות ,או "השקעה שוטפת" המוצגת לפי שווי הוג  ,ושינויי בשווי ההוג נזקפי לדוח רווח
והפסד.
בהתא לתק חשבונאות בינלאומי "  IAS 39מכשירי פיננסיי :הכרה ומדידה" ,הטיפול
החשבונאי במכשירי פיננסיי מבוסס על סיווג לאחת מארבע הקבוצות שלהל  :נכסי
פיננסיי הנמדדי בשווי הוג דר ,רווח והפסד ,השקעות המוחזקות לפדיו  ,הלוואות ויתרות
חובה ,נכסי פיננסיי זמיני למכירה.
השקעות בניירות ער ,סחירי:
בהתא לכללי חשבונאות מקובלי בישראל ,סיווגה החברה את ההשקעה בניירות ער ,סחירי
כ"השקעה שוטפת" .בהתא ,הוצגו השקעות אלה לפי שווי הוג .
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
ביאורי לדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר ) 2008באלפי דולר(
ביאור  23השפעת מעבר אימו ,תקני הדיווח הכספי הבינלאומיי )) (IFRSהמש((:
ד.

הסברי על התאמות בי הסכומי בהתא לתקינה חשבונאית ישראלית לבי הסכומי בהתא ל
) IFRSהמש((:
.5

מכשירי פיננסיי )המש:(,
ע המעבר לדיווח לפי תקני  ,IFRSבהתא להוראות תק חשבונאות בינלאומי – IAS 39
"מכשירי פיננסיי :הכרה ומדידה" סיווגה החברה את השקעותיה בניירות הער ,,כנכס פיננסי
הנמדד בשווי הוג דר ,רווח והפסד .לפיכ ,ניירות הער ,הוצגו לפי שוויי ההוג לכל תארי,
מאז  ,כאשר השינויי בשווי ההוג האמור נזקפו לדוח רווח והפסד.

ביאור  24אירועי לאחר תארי( המאז:
א .בחודש ינואר  2009אושרה התקשרות של השותפות ע השות +הכללי ,דלק ניהול קידוחי ) (1993בע"מ,
בהסכ לפיו יעניק השות +הכללי לשותפות אופציה לקבל  15%מהזכויות בהסכ זיכיו ) Production
 (Sharing Contractמיו  24באוקטובר  2008שנחת בי חברה קשורה של "נובל" לבי רפובליקת
קפריסי  ,המקנה זכויות חיפוש בבלוק  12שבשטח המי הכלכליי של קפריסי )להל " :הסכ הזכיו"
ו "בלוק .("12
בתמורה לאופציה האמורה התחייבה השותפות לשל לשות +הכללי כל סכו שיוצא על ידו בקשר ע
הזכויות בהסכ הזכיו ו/או לשפות את השות +הכללי בגי כל התחייבות שתוטל עליו על פי הסכ
הזכיו ו/או ההסכמי שייחתמו ע חברה קשורה של  ) Nobal Energy Mediterranean Ltd.להל :
"נובל"( .בקשר ע הסכ הזכיו לבלוק ) 12הסכ להעברת הזכויות והסכ תפעול משות ,(+ממועד
החתימה על הסכ הזכיו ועד למועד פקיעת האופציה או מימושה .תקופת מימוש האופציה הינה עד
ליו  31בדצמבר  .2009יצויי כי הסכ העברת הזכויות מנובל לשות +הכללי כפו +לאישור הרשויות
בקפריסי אשר טר התקבל.
השותפות לא תממש את האופציה אלא א יתוק תקנו הבורסה לניירות ער ,בתל אביב בע"מ )להל :
"הבורסה"( באופ שיאפשר לשותפות לחיפושי נפט להשתת +בפעולות החיפושי בבלוק  12הנמצא מחו.
למי הכלכליי של ישראל .השות +הכללי הגיש בקשה לבצע תיקו בתקנו הבורסה כאמור ,אול טר
התקבל אישור לבקשה.
ב.

לעני התפתחויות בקשר ע קידוח "תמר  "1ברשיו "מת " ראה ביאור 8ב 2לעיל ,ולעני התפתחויות
בקשר ע קידוח "דלית  "1ברשיו "מיכל" ראה ביאור 8ב 3לעיל.

ג.

לעני אישור הממונה להחלפת רשיו "מת " בחזקה  ראה ביאור 8ג2ה לעיל ,ולעני החלפת היתרי
מוקדמת "רות" ו"אלו " ברשיונות חדשי  ראה ביאורי 8ג2יב ו8ג2יג לעיל.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
דוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008

נספח שקלי
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(

נספח זה מצור +לדוחות הכספיי של השותפות ליו  31בדצמבר  2008המוצגי בדולרי ,והוא כולל תרגו
לשקלי של הסכומי המופיעי בדוחות כספיי אלה בלבד בהתא להוראות תקנות ניירות ער) ,עריכת דוחות
כספיי שנתיי( ,התשנ"ג.1994
בסיס המדידה אשר יוש בעריכת הדוחות הכספיי המתורגמי הינו כמפורט בביאור 2ב לדוחות הכספיי
בדולרי .עיקרי המדיניות החשבונאית שפורטו בביאורי 2ד  2יח יושמו באופ זהה בדוחות המתורגמי לש"ח.
תרגו הנתוני הכספיי לשקל מהדולר של ארה"ב בוצע כדלקמ :
א(

נכסי והתחייבויות הכלולי במאז  ,תורגמו לפי שער סגירה ליו המאז של הדולר ביחס לש"ח.

ב(

פריטי הכנסות והוצאות לתקופות הכלולות בדוחות רווח והפסד ,תורגמו לפי שער חליפי ממוצע חודשי.

ג(

הו השותפות ,קרנות הו ועסקאות הוניות אחרות תורגמו לפי שער החליפי במועד התהוות .

ד(

יתרת הרווח תורגמה בהתבסס על יתרת הפתיחה מתורגמת לפי שער החליפי לאותו מועד ותנועות רלבנטיות
נוספות במש ,התקופה המתורגמות כאמור בסעיפי ב ו ג לעיל.

ה(

כל הפרשי התרגו שנוצרו נזקפו לסעי +נפרד בהו העצמי במסגרת סעי" +קר הו מהפרשי תרגו".
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(

מאזני
ביאור
נכסי:
נכסי שוטפי:
מזומני ושווי מזומני
פקדונות בבנקי לזמ קצר
ניירות ער ,סחירי בשווי הוג דר ,רווח והפסד
נגזרי פיננסיי
לקוחות

2

55,517

36,381

3
4

132,264
2,996
335
29,948

126,849
18,821

27,520

2,350

1,429

53,559
276,969

1,070
212,070

5

מלאי חומרי
חייבי ויתרות חובה

31.12.2008

31.12.2007

6

נכסי לא שוטפי:
3
7

פקדונות בבנקי לזמ ארו,
השקעות בנכסי נפט וגז
נכסי אחרי לזמ ארו,

49,700
402,100

49,140
404,961

467
452,267
729,236

538
454,639
666,709

התחייבויות והו:
התחייבויות שוטפות:
חלויות שוטפות של אגרות חוב
נגזרי פיננסיי
זכאי ויתרות זכות

9
8

רווחי לחלוקה שהוכרזו

התחייבויות לא שוטפות:
אגרותחוב
נגזרי פיננסיי

9

התחייבויות אחרות לזמ ארו,

הו השותפות

10

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי.
68

71,877
7,250
50,316

52,886
7,259
21,234

35,000
164,443

50,000
131,379

170,440
19,930

252,725
27,657

20,371
210,741

20,267
300,649

354,052

234,681

729,236

666,709

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(

דוחות רווח והפסד

ביאור
הכנסות:
ממכירת גז
11

בניכוי תמלוגי

לשנה שנסתיימה ביו
31.12.2007 31.12.2008

349,361

287,856

74,946
274,415

43,444
244,412

הוצאות ועלויות* :
19,453
59,979
8,498

21,670
48,052
3,731

עלות הפקת הגז שנמכר
הוצאות פחת ,אזילה והפחתות
הוצאות חיפושי נפט וגז ,ייעו .גיאולוגי והוצאות ישירות אחרות

12
13
14

1,722

1,975

956
90,608

783
76,211

183,807

168,201

הוצאות מימו

16

)(25,254

)(30,122

הכנסות מימו

16

11,376

14,725

הוצאות מימו  ,נטו

)(13,878

)(15,397

רווח נקי

169,929

152,804

רווח נקי ליחידת השתתפות )בש"ח(

0.311

0.279

מספר יחידות השתתפות המשוקלל
לצור ,החישוב הנ"ל )באלפי(

546,967

546,967

הוצאות דמי ניהול לשות +הכללי
15

הוצאות הנהלה וכלליות

רווח מפעולות רגילות

*

ברוב במסגרת עסקאות משותפות המנוהלות על ידי צד ג'  המפעיל.

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי.
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(

דוחות על השינויי בהו השותפות

יתרה ליו  1בינואר 2007

הו
השותפות

קר הו בגי
פדיו יחידות
השתתפות

250,706

5,793

קר הו
מהפרשי
תרגו

יתרת
רווחי
)הפסדי(

ס( הכל



)(26,485

230,014

שינויי בשנה שהסתיימה ביו
 31בדצמבר :2007
רווח נקי
רווחי שחולקו










152,804
)(72,010

152,804
)(72,010

רווחי לחלוקה שהוכרזו







)(50,000

)(50,000


4,309

)(26,127
234,681

קר הו מהפרשי תרגו
יתרה ליו  31דצמבר 2007
שינויי בשנה שהסתיימה ביו
 31בדצמבר :2008
רווח נקי
רווחי שחולקו
רווחי לחלוקה שהוכרזו
קר הו מהפרשי תרגו
יתרה ליו  31דצמבר 2008


5,793


250,706










5,793


250,706

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי.
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)(26,127
)(26,127




6,142
)(19,985

169,929
)(21,700
)(35,000

169,929
)(21,700
)(35,000


117,538

6,142
354,052

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
דוחות על תזרימי המזומני
31.12.2007 31.12.2008
תזרימי מזומני מפעילות שוטפת:
רווח נקי לפי דוח רווח והפסד
התאמות בגי :
פחת והפחתות
עליית ער ,ניירות ער ,סחירי הנמדדי בשווי הוג דר ,רווח והפסד
שינוי בשווי הוג של נגזרי פיננסיי
עליית ער ,התחייבויות אחרות לזמ ארו,
הפרשי שער בגי רווחי שהוכרזו
שינויי בסעיפי רכוש והתחייבויות:
עליה בלקוחות
ירידה )עליה( בחייבי ויתרות חובה
ירידה )עליה( במלאי חומרי
עליה בזכאי ויתרות זכות
מזומני ,נטו שנבעו מפעילות שוטפת

169,929

152,804

61,803
)(2,760
)(335
915
6,675

51,072
)(555
4,018
1,572
103

)(1,282
205
)(669
4,907
69,459
239,388

)(8,488
)(482
49
2,300
49,589
202,393

תזרימי מזומני מפעילות השקעה:
עליה בנכסי נפט וגז
עליה בנכסי חיפוש והערכה
קיטו )גידול( בפקדונות בבנקי
תמורה ממימוש ניירות ער ,סחירי הנמדדי בשווי הוג דר ,רווח והפסד ,נטו
גידול בחייבי  מפעיל עסקה משותפת "מיכל ומת "
ירידה בנגזרי פיננסיי
מזומני ,נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(21,807
)(19,753
)(7,519
16,086
)(52,837
)(6,805
)(92,635

תזרימי מזומני מפעילות מימו:
פדיו אגרות חוב
רווחי שחולקו
מזומני ,נטו ששימשו לפעילות מימו
עליה )ירידה( במזומני ושווי מזומני
יתרת מזומני ושווי מזומני לתחילת התקופה
הפרשי תרגו בגי יתרות מזומני ושווי מזומני
יתרת מזומני ושווי מזומני לסו) התקופה

)(59,037
)(71,700
)(130,737
16,016
36,381
3,120
55,517

)*(45,619
)*(2,172
26,160
17,744

)(9,524
)(13,411

)(82,833
)(112,010
)(194,843
)(5,861
45,985
)(3,743
36,381

נספח א' פעילות מימו והשקעה שאינה כרוכה בתזרי מזומני:
2,760
22,109

35,000

השקעות בנכסי נפט וגז כנגד התחייבויות
השקעות בנכסי חיפוש והערכה כנגד התחייבויות
מחויבות בגי סילוק נכסי כנגד נכסי נפט וגז
רווחי לחלוקה שהוכרזו

1,829

8,564
50,000

נספח ב' מידע נוס) על תזרימי מזומני:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
*מוי מחדש
הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי.
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13,886
6,578

22,229
9,732

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  1כללי:
להל פרטי על שערי חליפי של הדולר של ארה"ב )"דולר"( ושיעורי השינוי ,בתקופות החשבו:

דולר של ארה"ב )בש"ח ל 1דולר(

31.12.2008

31.12.2007

3.802

3.846

לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007
31.12.2008
%
%
)(1.14

דולר של ארה"ב

)(8.97

ביאור  2מזומני ושווי מזומני:
הרכב:
31.12.2008
בדולרי:
מזומני בבנקי
פקדונות בבנקי *
בשקלי:
מזומני בבנקי
פקדונות בבנקי **
בניכוי משיכת יתר בבנקי

ס,הכל

31.12.2007

886

1,017

54,467

35,124

55,353

36,141

57

124

118
175
11
164

116
240
240

55,517

36,381



*

הפקדונות בבנקי בדולרי נושאי ריבית משתנה ששיעורה ליו  31בדצמבר 1.0%2.6% :2008

**

).(4.5%4.99% :31.12.2007
הפקדונות בבנקי בשקלי נושאי ריבית שקלית משתנה ששיעורה ליו  31בדצמבר 2.35% :2008
)(3.85%3.86% :31.12.2007
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  3פקדונות בבנקי:
הרכב:
שיעור הריבית
ליו
* 31.12.2008

31.12.2008

31.12.2007

פקדונות לזמ קצר

0.05%2.43%

132,264

126,849

פקדונות לזמ ארו,

2.1%

49,700

49,140

181,964

175,989

ס( הכל
*

ריבית משתנה.

ביאור  4ניירות ער( סחירי בשווי הוג דר( רווח והפסד:
הרכב:
שיעור הריבית
ליו
31.12.2008
אגרות חוב:
צמודות מדד
שקליות לא צמודות



7.95%

בדולרי
ס( הכל

31.12.2008


2,996
2,996

31.12.2007
9,489
6,165
3,167
18,821

ביאור  5לקוחות:
הרכב:

בחשבו פתוח
ס( הכל

31.12.2008

31.12.2007

29,948
29,948

27,520
27,520

ביאור  6חייבי ויתרות חובה:
הרכב:
31.12.2008

31.12.2007

מפעיל העסקה המשותפת  מיכל ומת *
חייבי בקשר ע עסקאות משותפות אחרות

52,837
186

123


בעלי עני
הוצאות מראש ויתרות חובה
ס( הכל

53
483
53,559

8
939
1,070
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  7השקעות בנכסי נפט וגז:
הרכב:
א.
נכסי נפט וגז )מוכחי(
נכסי חיפוש
והערכה
)שטר
הוכחו(
עלות
יתרה ליו  1בינואר 2007
השקעות/תוספות )גריעות( במהל ,שנת 2007
קר הו מהפרשי תרגו
יתרה ליו  31בדצמבר 2007
השקעות  /תוספות במהל ,שנת 2008
קר הו מהפרשי תרגו
יתרה ליו  31בדצמבר 2008
פחת נצבר
יתרה ליו  1בינואר 2007
פחת בשנת 2007
קר הו מהפרשי תרגו
יתרה ליו  1בינואר 2008
פחת בשנת 2008
קר הו מהפרשי תרגו
יתרה ליו  31בדצמבר 2008

377
2,172
)(154
2,395
41,862
17
44,274

הוצאות
קידוחי
שהוונו
ורכישת
זכויות

מער(
ההפקה
וההולכה

תחנת
קבלה
קבועה

עלות
סילוק
נכסי

רכוש
קבוע
אחר

סה"כ נכסי
נפט וגז
)מוכחי( סה"כ

226,492
25,133
)(23,216
228,409
3,655
)(2,916
229,148

270,882

)(24,299
246,583
17,134
)(2,507
261,210

27,906
11,462
)(3,656
35,712
1,677
)(321
37,068

7,879
8,564
)(708
15,735

)(180
15,555

635
)(41
)(54
540
112
)(7
645

533,794
45,118
)(51,933
526,979
22,578
)(5,931
543,626

534,171
47,290
)(52,087
529,374
64,440
)(5,914
587,900

35,004
21,953
)(4,537
52,420
27,356
)(461
79,315

49,892
25,692
)(6,116
69,468
27,921
861
98,250





1,669
1,483
3,152

2,019
337
)(204
2,152
2,488
18
4,658

365
69
)(61
373
54
)(2
425

87,280
48,051
)(10,918
124,413
59,488
1,899
185,800

87,280
48,051
)(10,918
124,413
59,488
1,899
185,800

עלות מופחתת ליו  31בדצמבר 2008

44,274

149,833

162,960

33,916

10,897

220

357,826

402,100

עלות מופחתת ליו  31בדצמבר 2007

2,395

175,989

177,115

35,712

13,583

167

402,566

404,961









שיעורי הפחתה של הנכס המפיק )מאגר "מרי"( נקבעי על בסיס כמות ההפקה ביחס לס ,הרזרבות המוכחות כדלהל .13.63% :2007 ; 19.62% :2008 :
שיעור ההפחתה של רכוש קבוע אחר.6%33% :
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  7השקעות בנכסי נפט וגז )המש((:
ב.

הרכב ההשקעות לפי עסקאות:
31.12.2008
נכסי נפט וגז )מוכחי(:
עסקה משותפת "י תטיס"
קידוח צוק תמרור 3

31.12.2007

357,115

402,078

711

488

357,826

402,566

נכסי חיפוש והערכה )שטר הוכחו(:
קידוח תמר  1רשיו "מת "
צוק תמרור 4
צורי

ס( הכל

43,677
312
285

1,938
169
288

44,274

2,395

402,100

404,961

ביאור  8זכאי ויתרות זכות:
הרכב:
31.12.2008

31.12.2007

התחייבויות לבעלי עני
ריבית שנצברה בגי אגרות חוב

6,585
2,045

5,642
2,905

ספקי וזכאי שוני במסגרת עסקה משותפת  י תטיס
ספקי וזכאי שוני במסגרת עסקה משותפת  מיכל מת
זכאי שוני במסגרת עסקאות משותפות אחרות

18,573
22,162
624
327
50,316

12,107
158
56
366
21,234

הוצאות לשל וזכאי אחרי
ס( הכל
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  9אגרות חוב:
הרכב:
א.
שיעור ריבית
אפקטיבית
ליו
31.12.2008

שיעור ריבית
ליו
31.12.2008

31.12.2008

31.12.2007

אגרות חוב בדולרי בריבית קבועה

6.186%

5.326%

159,346

194,481

אגרות חוב בדולרי בריבית משתנה*

2.984%

2.525%

82,971
242,317
71,877

111,130
305,611
52,886

170,440

252,725

בניכוי :חלויות שוטפות
ס( הכל
*
ב.

ליבור .1.1% +
מועדי הפירעו לפי שני לאחר תארי( המאז:
31.12.2008
בשנה ראשונה )חלויות שוטפות(
בשנה השניה

71,877
48,954

בשנה השלישית
בשנה הרביעית

56,059
47,931
17,496
242,317

מעל ארבע שני

ביאור  10הו השותפות המוגבלת:
הו השותפות מורכב כדלקמ:
השות)
המוגבל
אלפי ש"ח
256,473
117,526
)(19,983
354,016

הו השותפות
בתוספת רווחי שנצברו
קר הו מהפרשי תרגו
יתרה ליו  31בדצמבר 2008
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השות)
הכללי
אלפי ש"ח
26
12
)(2
36

ס( הכל
אלפי ש"ח
256,499
117,538
)(19,985
354,052

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  11תמלוגי:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007 31.12.2008
תמלוגי למדינה

36,733

30,589

תמלוגי לבעלי עני

38,213

12,855

74,946

43,444

ס( הכל

ביאור  12עלות הפקת הגז*:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007 31.12.2008

*

שכר עבודה ונלוות
שמירה ואבטחה
ביטוח מתק האסדה ואחרות
הובלה ושינוע

7,156
3,003
3,082
2,888

6,898
2,677
4,200
2,052

דמי מפעיל
שירותי מקצועיי

344
494

931
590

אחרות

2,486
19,453

4,322
21,670

ס( הכל
ברוב באמצעות מפעיל העסקה המשותפת "י תטיס".

ביאור  13הוצאות פחת ,אזילה והפחתות:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007 31.12.2008
הוצאות קידוחי שהוונו ורכישת זכויות נוספות
מער ,ההפקה וההולכה ותחנת קבלה

27,356
29,590

21,953
25,692

עלות סילוק האסדה
עלות סילוק תחנת קבלה זמנית
הפחתות אחרות

2,488
485
60

337
70

59,979

48,052

ס( הכל
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  14הוצאות חיפושי נפט וגז ,ייעו ,גיאולוגי והוצאות ישירות אחרות:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007 31.12.2008
בגי השתתפות בעסקת "י תטיס":
סקרי גאולוגי וסיסמיי
הוצאות ישירות אחרות ,לרבות שרותי מקצועיי

203
158

23
274

בגי השתתפות בעסקאות "מיכל מת ":
סקרי גיאולוגיי וסיסמיי
הוצאות ישירות אחרות ,לרבות שרותי מקצועיי
בגי השתתפות בעסקאות אחרות:
סקרי גיאולוגיי וסיסמיי
הוצאות ייעו .גיאולוגי כללי והוצאות ישירות אחרות
ס( הכל

345
424

536
21

7,158

1,998

210
8,498

879
3,731

ביאור  15הוצאות הנהלה וכלליות:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007 31.12.2008
שירותי מקצועיי

801

645

אגרות

107

107

אחרות

48

31

956

783

ס( הכל
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  16הוצאות והכנסות מימו:
הרכב:
הוצאות:
לשנה שהסתיימה ביו
31.12.2007 31.12.2008
בגי אגרות חוב
בגי הפסדי מניירות ער,
בגי פעילות בנגזרי

15,304



23,256
937
4,144

בגי עמלות בנקי
בגי שינויי בהתחייבויות בגי עלות סילוק נכסי עקב חלו +הזמ
הפרשי שער בגי רווחי שהוכרזו
אחרות
ס( הכל הוצאות

162
916
8,858
14
25,254

197
926
555

הכנסות:
בגי פקדונות בבנקי
בגי רווחי מניירות ער,
בגי פעילות בנגזרי

5,913
1,192
336

11,202
1,878


הפרשי שער בגי יתרות בשקלי
אחרות
ס( הכל הכנסות

3,867
68
11,376

1,394
251
14,725

13,878

15,397

ס( הכל הוצאות מימו ,נטו
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107
30,122

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  17עסקאות ויתרות ע בעלי עני ,צדדי קשורי ובעלי שליטה:
א .יתרות:
.1

ליו  31בדצמבר :2008
חברות א
לקוחות
חייבי ויתרות חובה

53

זכאי ויתרות זכות
רווחי לחלוקה שהוכרזו

*6,380
19,713

*
.2



2,190

205
4,384

תמלוגי לשל.

ליו  31בדצמבר :2007
חברות א
לקוחות
חייבי ויתרות חובה

8

זכאי ויתרות זכות
רווחי לחלוקה שהוכרזו

*5,465
28,164

*



בעלי עני
אחרי
254

177
6,261

תמלוגי לשל.
31.12.2008

.3

בעלי עני
אחרי

יתרת החובות השוטפי של בעל עני הגבוהה ביותר בתקופה של
שני עשר חודשי לפני תארי ,המאז
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2,316

31.12.2007

583

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  17בעלי עני וצדדי קשורי )המש((:
עסקאות ע צדדי קשורי ובעלי עני:
ב.
לשנה שהסתיימה ביו  31בדצמבר :2008

הכנסות ממכירת גז
הוצאות בגי תמלוגי
הוצאות דמי מפעיל
תוצאות דמי ניהול לשות +הכללי
השתתפות בהוצאות ביטוח דירקטורי של חברה ייעודית

צדדי
קשורי
אחרי

חברות
א

בעלי עני
אחרי


38,213


11,512

220








1,722



10

לשנה שהסתיימה ביו  31בדצמבר :2007
חברות
א

12,855


הכנסות ממכירת גז
הוצאות בגי תמלוגי
הוצאות דמי מפעיל
תוצאות דמי ניהול לשות +הכללי
השתתפות בהוצאות ביטוח דירקטורי של חברה ייעודית
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בעלי עני
אחרי

צדדי
קשורי
אחרי




90

250
1,975



29

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  18השפעת מעבר אימו ,תקני הדיווח הכספי הבינלאומיי ):(IFRS
א .כללי:
הדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר  2008ולתקופה שהסתיימה באותו תארי ,נערכו לראשונה בהתא ל
 .IFRSהמעבר לדיווח בהתא ל  IFRSבוצע בהתא להוראות תק דיווח כספי בינלאומי מספר 1
)להל  ("IFRS 1" :הקובע את אופ האימו .לראשונה של תקני הדיווח הכספי הבינלאומייIFRS 1 .
קובע ,בי היתר ,שיש להכי מאז פתיחה למועד מעבר לתקינה הבינלאומית 1 ,בינואר  ,2007בו תייש
השותפות למפרע את אותה המדיניות החשבונאית לפי ה  IFRSולאור ,כל התקופות המוצגות
בדוחותיה הכספיי הראשוני לפי ה  .IFRSמדיניות חשבונאית זו מקיימת את הדרישות של כל אחד
מה  IFRSשיהיו בתוק +במועד הדיווח )דהיינו  31בדצמבר  (2008של דוחותיה הכספיי הראשוני לפי
 ,IFRSלמעט הקלות  IFRS 1שיושמו )ראה ב להל ( ולמעט חריגי מסוימי שנקבעו ב .IFRS 1
ב.

הקלות  IFRS 1שיושמו:
הפרשי תרגו שנצברו בגי המעבר למטבע פעילות דולר בתקופה עד למועד המעבר ,נזקפו במועד זה
ישירות לעודפי.

  82

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  18השפעת מעבר אימו ,תקני הדיווח הכספי הבינלאומיי )) (IFRSהמש((:
ג.

התאמות למאזני:

הסבר
נכסי שוטפי:
מזומני ושווי מזומני
פקדונות בבנקי לזמ קצר
ניירות ער ,סחירי

 1בינואר  2007מאז פתיחה
בהתא
לתקינה
בהתא
חשבונאית
ל IFRS
תיאומי
ישראלית

 31בדצמבר 2007
בהתא
לתקינה
חשבונאית
ישראלית

תיאומי

בהתא
ל IFRS

5

45,985
158,225
37,460



)(37,460

45,985
158,225


36,381
126,849
18,821



)(18,821

36,381
126,849


ניירות ער ,סחירי בשווי הוג דר ,רווח והפסד
עסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז  בחשבו שוט+
לקוחות

5
4
4


23,231


37,460
)(23,231
21,505

37,460

21,505


29,076


18,821
)(29,076
27,520

18,821

27,520

מלאי חומרי

4



1,623

1,623

1,429

1,429

חייבי ויתרות חובה

4

575
265,476

103

678
265,476

127

1,070
212,070

נכסי בלתי שוטפי:
פקדונות בבנקי לזמ ארו,
השקעות בנכסי נפט וגז

1

נכסי אחרי לזמ ארו,

2,1




943
212,070



61,361
481,841


)(34,950

61,361
446,891

49,140
474,477


)(69,516

49,140
404,961

4,484
547,686

)(3,783
)(38,733

701
508,953

3,717
527,334

)(3,179
)(72,695

538
454,639

813,162

)(38,733

774,429

739,404

)(72,695

666,709
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דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  18השפעת מעבר אימו ,תקני הדיווח הכספי הבינלאומיי )) (IFRSהמש((:
ג.

התאמות למאזני )המש((:

הסבר
התחייבויות שוטפות:
חלויות שוטפות של אגרות חוב
עסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז  בחשבו שוט+
נגזרי פיננסיי
זכאי ויתרות זכות

נגזרי פיננסיי
התחייבויות אחרות לזמ ארו,

הו השותפות

בהתא
לתקינה
חשבונאית
ישראלית

תיאומי

בהתא
ל IFRS

4
2

82,842
22,109



)(22,109
9,480

82,842

9,480

52,886
12,323



)(12,323
7,259

52,886

7,259

4,2

10,383

19,465

29,848

10,817

10,417

21,234

40,000
155,334


6,836

40,000
162,170

50,000
126,026


5,353

50,000
131,379

רווחי לחלוקה שהוכרזו
התחייבויות לזמ ארו(:
אגרות חוב
עסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז

 1בינואר  2007מאז פתיחה
בהתא
לתקינה
בהתא
חשבונאית
ל IFRS
תיאומי
ישראלית

 31בדצמבר 2007


)(11,198

336,630


34,417

34,417

4,2

2,186
350,014

9,012
32,231

11,198
382,245

2,069
274,419

2 ,1

307,814

)(77,800

230,014

338,959

)(104,278

813,162

)(38,733

774,429

739,404

)(72,695

4
2

336,630
11,198
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252,725
19,625



)(19,625

252,725


27,657

27,657

18,198
26,230

20,267
300,649
234,681
666,709

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  18השפעת מעבר אימו ,תקני הדיווח הכספי הבינלאומיי )) (IFRSהמש((:
ד.

התאמות לדוחות רווח והפסד:

הסבר
הכנסות:
ממכירת גז

2

בניכוי תמלוגי

לשנה שהסתיימה ביו
 31בדצמבר 2007
בהתא
לתקינה
בהתא
חשבונאית
ישראלית תיאומי
ל IFRS
279,075

8,781

287,856

43,444
235,631


8,781

43,444
244,412

הוצאות ועלויות:
עלות הפקת הגז שנמכר
הוצאות פחת ,אזילה והפחתות
הוצאות דמי ניהול לשות +הכללי
הוצאות חיפושי נפט וגז ,ייעו .גיאולוגי והוצאות ישירות אחרות

1

הוצאות הנהלה וכלליות
רווח מפעולות רגילות
3,2,1

הוצאות מימו  ,נטו

3

הכנסות מימו
רווח נקי
רווח ליחידת השתתפות )בש"ח(
מספר יחידות ההשתתפות המשוקלל לצור( החישוב הנ"ל
)באלפי(
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21,670
53,286
1,975
3,731


)(5,234



21,670
48,052
1,975
3,731

783
81,445
154,186


)(5,234
14,015

783
76,211
168,201

)(1,031

)(29,091

)(30,122


)(1,031
153,155

14,725
)(14,366
)(351

14,725
)(15,397
152,804

0.280

0.279

546,967

546,967

דלק קידוחי שותפות מוגבלת
נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  18השפעת מעבר אימו ,תקני הדיווח הכספי הבינלאומיי )) (IFRSהמש((:
ה.

הסברי על התאמות בי הסכומי בהתא לתקינה חשבונאית ישראלית לבי הסכומי בהתא
ל :IFRS
.1

מטבע פעילות  בהתא לכללי חשבונאות בישראל המטבע בו נמדדי הדוחות הכספיי של
השותפות הינו שקל חדש .בהתא להוראות התק הבינלאומי " 21 IASהשפעת השינוי בשערי
החליפי של מטבע חו ".נדרשת השותפות לקבוע את מטבע הפעילות שלה ,בהתא למטבע
הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא פועלת .הנהלת השותפות בדעה כי לפי הקריטריוני שנקבעו
ב 21 IASמטבע הפעילות שלה הוא הדולר של ארה"ב ,וכ ביצעה תרגו ממטבע הדיווח דולר של
ארה"ב למטבע שקל חדש .בהתא להקלה המתאפשרת בהוראות  ,IFRS 1הציגה השותפות
בסכו אפס את הפרשי התרגו המצטברי ליו  1בינואר  2007כנגד יתרת הרווחי.

.2

טיפול חשבונאי של עסקת הגנה על מחיר הגז  בהתא לתקינה הישראלית תוצאות עסקת ההגנה
על מחיר הגז במסגרת הסכ חברת החשמל ועסקת הגנה על ריבית נזקפו לדוח הרווח והפסד
במקביל לסעיפי אות נועדו להג  .לפי התקינה הבינלאומית יש למדוד את עסקאות ההגנה
האמורה לפי שווי הוג  .לפיכ ,,במעבר לתקינה הבינלאומית הוקט ההו העצמי של השותפות
בשווי ההוג של עסקת ההגנה שבוצעה כנגד ההתחייבות )בסעי" +נגזרי פיננסיי"( וביטול
הוצאות והכנסות מראש הנוגעות לעסקה זו ,וכל השינויי בשווי הוג נזקפי לדוח רווח והפסד.

.3

הכנסות והוצאות מימו  בהתא לכללי החשבונאות המקובלי בישראל ,הוצגו הוצאות
והכנסות מימו  ,נטו בדוח רווח והפסד .לפי תקני  IFRSהוצגו בנפרד הוצאות מימו והכנסות
מימו בדוח רווח והפסד.

.4

עסקאות משותפות חיפושי נפט וגז  חלקה של השותפות בנכסי השוטפי ובהתחייבויות
שנוצרו במסגרת העסקאות המשותפות נכללו במאז על פי התקינה הישראלית בהתא
לפרקטיקה המקובלת בישראל בסעי +נפרד ברכוש שוט +וסעי +נפרד בהתחייבויות במאז לפי
תקני  IFRSשולבו היתרות של פריטי הנכסי השוטפי וההתחייבויות בכל סעי +וסעי +ע
פריטי דומי )או הוצגו כפריט נפרד בא אי פריט דומה( בדוחות הכספיי של השותפות.
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נספח לדוחות כספיי ליו  31בדצמבר 2008
מתורג לש"ח )באלפי ש"ח(
ביאורי לדוחות הכספיי
ביאור  18השפעת מעבר אימו ,תקני הדיווח הכספי הבינלאומיי )) (IFRSהמש((:
ה.

הסברי על התאמות בי הסכומי בהתא לתקינה חשבונאית ישראלית לבי הסכומי בהתא
ל ) IFRSהמש((:
.5

מכשירי פיננסיי:
על פי כללי החשבונאות בישראל ניירות ער ,סווגו לשתי קטגוריות" :השקעת קבע" המוצגת על
פי העלות ,או "השקעה שוטפת" המוצגת לפי שווי הוג  ,ושינויי בשווי ההוג נזקפי לדוח רווח
והפסד.
בהתא לתק חשבונאות בינלאומי "  IAS 39מכשירי פיננסיי :הכרה ומדידה" ,הטיפול
החשבונאי במכשירי פיננסיי מבוסס על סיווג לאחת מארבע הקבוצות שלהל  :נכסי
פיננסיי הנמדדי בשווי הוג דר ,רווח והפסד ,השקעות המוחזקות לפדיו  ,הלוואות ויתרות
חובה ,נכסי פיננסיי זמיני למכירה.
השקעות בניירות ער ,סחירי:
בהתא לכללי חשבונאות מקובלי בישראל ,סיווגה החברה את ההשקעה בניירות ער ,סחירי
כ"השקעה שוטפת" .בהתא ,הוצגו השקעות אלה לפי שווי הוג .
ע המעבר לדיווח לפי תקני  ,IFRSבהתא להוראות תק חשבונאות בינלאומי  IAS 39
"מכשירי פיננסיי :הכרה ומדידה" סיווגה החברה את השקעותיה בניירות הער ,,כנכס פיננסי
הנמדד בשווי הוג דר ,רווח והפסד .לפיכ ,ניירות הער ,הוצגו לפי שוויי ההוג לכל תארי,
מאז  ,כאשר השינויי בשווי ההוג האמור נזקפו לדוח רווח והפסד.

  87

דלק קידוחים שותפות מוגבלת

פרק ד'
פרטים נוספים על התאגיד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2008

פרק ד' -פרטים נוספים על התאגיד
שם התאגיד:

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת מספר ברשם550013098 :

תאריך המאזן 31 :בדצמבר 2008
)תקנה (9
תאריך הדוח:
)תקנה  1ו(7-

 11במרץ 2009

תקנה :9

דוחות כספיים.
דוחות כספיים מבוקרים ליום  31בדצמבר  2008בצירוף חוות דעת רואה חשבון
מצורפים בזה.

תקנה :10

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד.
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות ליום  31בדצמבר  2008מצורף בזה.

תקנה  10א':

תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים.
מצ"ב )בדוח הדירקטוריון( תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים.

תקנה  10ג':

שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף.
ביום  27.11.2008פרסמה השותפות תשקיף מדף )"התשקיף"( .נכון למועד דוח
זה לא בוצע גיוס הון על פי התשקיף .בכל מקרה ,תמורת ההנפקה על פי התשקיף
מיועדת להשתתפות בפעולות חיפושים והפקה של נפט וגז.

תקנה :11

רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן.

שם החברה

שיעור
ההחזקה בהון
ובהצבעה

סה"כ
ע.נ.

סוג המניה

ערך
מאזני

עלות
אלפי דולר

דלק ואבנר ים תטיס
בע"מ*

48.17%

מניות רגילות

4,817

ים תטיס בע"מ

25.5%

מניות רגילות

25,500

הלוואות
בסעיף אג"ח
וחלויות
שוטפות
אלפי דולר

(**) 8,496

אלפי
דולר
-

-

(***) 64,945
-

-

)*( חברה יעודית )(SPC
)**( כולל השקעה בשטר הון
)***( לפני ניכוי הוצאות נדחות

תקנה :12

שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח.
אין

תקנה :13

הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן.
שם החברה

רווח )הפסד(
לפני מס

רווח
)הפסד(
אחרי מס

ריבית
ואחרות

אלפי דולר

אלפי דולר

אלפי דולר

-

דלק ואבנר ים תטיס בע"מ*
)*( חברה יעודית )(SPC

ד1-

-

153

רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן ,אם מתן הלוואות
היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד.
אין.

תקנה : 14

מסחר בבורסה  -ניירות ערך שנרשמו למסחר  -מועדי וסיבות הפסקת מסחר.

תקנה :20

מס' ני"ע

שם

סימול

דלק קידוחים
יהש

דלקד

475020

דלק קידוחים
יהש

דלקד

475020

דלק קידוחים
יהש

דלקד

475020

דלק קידוחים
יהש

דלקד

475020

תחילת ההפסקה

סיום ההפסקה

20/11/2008

20/11/2008

17:40

18:00

21/09/2008

21/09/2008

17:28

17:38

13/05/2008

13/05/2008

17:18

23:59

25/03/2008

25/03/2008

10:48

11:33

סיבת הפסקת המסחר
תנודה חדה במדד
תנודה חדה במדד
פרסום מאזן רבעון
ראשון
הודעת החברה

תקנה :21

תשלומים לנושאי משרה בכירה.
אין לשותפות נושאי משרה או עובדים.

תקנה :22

שכר וטובות הנאה.
התקבלו הכנסות ממכירת גז לאי .פי .פי דלק אשקלון בע"מ בסך של כ3,215 -
אלפי דולר.
שולמו הוצאות דמי ניהול לשותף הכללי חברת דלק ניהול קידוחים )(1993
בע"מ בסך של כ 480-אלפי דולר.
שולם תמלוג על לדלק מערכות אנרגיה בע " מ ו ל דלק השקעות ונכסים
בע " מ בסך כולל של כ 10,652 -אלפי דולר .
חלקה של השותפות בה וצאות דמי מפעיל לאבנר נפט וגז בע " מ ששולמו
ע " י עסקה משותפת ים תטיס מסתכם ל סך כולל של  61אלפי דולר .
חלקנו בהוצאות ביטוח דירקטורים ששולמו ע " י דלק ואבנר ים תטיס
בע " מ )  ( SPCלקבוצת דלק בע " מ מסתכם לסך של כ 2 -אלפי דולר .
)ראה גם באור  21בדוחות הכספיים(.

תקנה :24

יחידות השתתפות המוחזקות על ידי בעלי עניין בתאגיד לתאריך .11.3.2009
שם בעל העניין

מס' חברה
ברשם החברות

שם
הנייר

ערך נקוב מוחזק
מס' הנייר 475020

שיעור
החזקה בהון
ובהצבעה )*(

דלק מערכות אנרגיה בע"מ

520032681

דלק קידוחים יה"ש

272,377,449

49.8%

דלק ניהול קידוחים ) (1993בע"מ

511798407

דלק קידוחים יה"ש

68,478,260

12.52%

דלק השקעות ונכסים בע"מ

520032129

דלק קידוחים יה"ש

35,730,446

6.53%

אקסלנס השקעות בע"מ – קופות גמל

520041989

דלק קידוחים יה"ש

1,584,240

0.29%

אקסלנס השקעות בע"מ – חשבון נוסטרו
)תעודות סל(

520041989

דלק קידוחים יה"ש

5,627,691

1.03%

)*(

מעוגל

ד2-

תקנה  24א:

הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים.
להלן נתונים ליום :31.12.2008
הון:
הון רשום
ערך נקוב
546,966,871

יחידות השתתפות בנות  ₪ 1ע"נ כ"א

הון מונפק ונפרע
ערך נקוב
546,966,871

השותפות לא הנפיקה ניירות ערך המירים.
תקנה  25א':

מען רשום
גיבורי ישראל  ,7נתניה
כתובת:
09-8638444
טלפון:
פקסימיליה09-8854955 :
כתובת דואר אלקטרוניzgreenfeld@delek.co.il :

תקנה :26

הדירקטורים של התאגיד.
מצ"ב פרטים אודות מנהלי השותף כללי.

תקנה 26א':

נושאי משרה בכירה של התאגיד.
מצ"ב פרטים אודות נושאי משרה בכירה בשותף הכללי.

תקנה :27

רואה החשבון של התאגיד.
זיו האפט רואי-חשבון – דרך מנחם בגין  ,48-46תל-אביב.

תקנה :28

שינוי בתזכיר או בתקנות.
החלטות בדבר תיקון הסכם השותפות המוגבלת  -כמפורט בתקנה )29ג( להלן.
לא חל כל תיקון בתקנון או בתזכיר השותף הכללי ,דלק ניהול קידוחים )(1993
בע"מ ,בתקופת הדוח.

תקנות :29

המלצות והחלטות הדירקטוריון.

תקנה ) 29א() : (1המלצות הדירקטוריון על ביצוע חלוקות:
 .1ביום  24.03.2008הודיע השותף המוגבל )הנאמן( כי סכום החלוקה הנוספת
)כהגדרת מונח זה בהסכם השותפות המוגבלת( לשנת  2006הינו סך של 21,100,000
מיליון  ,₪היינו סך של  ₪ 0.03858לכל יחידת השתתפות )"החלוקה הרביעית"(.
המועד הקובע לביצוע החלוקה הרביעת הינו  02.04.2008ומועד ביצוע החלוקה היה
ביום .16.04.2008
פרטים בדבר החלוקה הנ"ל כלולים בדוח המיידי מטעם השותפות המוגבלת מיום
.24.03.2008
 .2ביום  17.06.2008הודיע השותף המוגבל )הנאמן( כי בהתאם להוראות הסכם
השותפות המוגבלת והסכם הנאמנות ,סכום החלוקה הראשונה לשנת  ,2007כפי
שדווח על ידו ביום  23.12.2007הינו סך של  50מיליון  ,₪היינו סך של  0.09141לכל
יחידת השתתפות .המועד הקובע לביצוע חלוקה זו הינו  31.12.2007ומועד ביצוע
החלוקה בפועל היה ביום .03.07.2008
ד3-

פרטים בדבר החלוקה הנ"ל כלולים בדוח המיידי מטעם השותפות המוגבלת מיום
.17.06.2008
 .3ביום  22.12.2008הודיע השותף המוגבל )הנאמן( כי בהתאם להוראות הסכם
השותפות המוגבלת והסכם הנאמנות הסך הכולל של סכום החלוקה הראשונה
)כהגדרת מונח זה בהסכם השותפות המוגבלת( לשנת  ,2008הינו  35מליון ש"ח,
היינו סך של  0.06399ש"ח לכל יחידת השתתפות .בהתאם להוראות הסכם
הנאמנות ,המועד הקובע הינו  31.12.2008ולגבי מועד חלוקת הרווחים בפועל תינתן
הודעה נוספת.
פרטים בדבר החלוקה הנ"ל כלולים בדוח המיידי מטעם השותפות המוגבלת מיום
.22.12.2008
תקנה )29ג(– החלטות אסיפה כללית מיוחדת
ביום  09.11.2008קבלה האסיפה הכללית המיוחדת של החברה החלטות כדלקמן:
 .1לאשר את תיקון שכר המפקח העומד על סך בש"ח השווה ל - 5,000דולר ארה"ב
לחודש )בתוספת מע"מ( לסך של  ₪ 21,000לחודש )בתוספת מע"מ( בתוקף החל
מיום  1.1.2008ולאשר תיקון בהתאם של סעיף  11.1להסכם הנאמנות.
 .2לאשר שימוש בכספי יתרת הרווחים לשנת  2007אשר לא חולקו ,כמשמעותם
בהסכם השותפות המוגבלת ,לצורך ביצוע פעולות חיפושים ברשיונות 308 /מיכל
ו/או  309מתן )להלן":הרשיונות"( ,בהתאם לתכנית העבודה ולתקציב שאושרו ו/או
יאושרו מעת לעת על פי הסכם התפעול המשותף החל על הרשיונות למעט סכום של
 600אלפי  ₪שישמש לתשלום שכר המפקח ושכר הנאמן והוצאותיהם בהתאם
להוראות הסכם הנאמנות.
 .3אם יוחלט על-ידי השותף הכללי לבצע קידוח נוסף ברישיונות מיכל ומתן )בנוסף
לקידוח "תמר  ("1ו/או אם לדעת השותף הכללי יידרשו כספים נוספים ,מעבר
למשוער עתה ,לטובת מימון פעילות השותפות ברישיונות ,לאשר ביצוע הנפקה של
יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירים ו/או אגרות חוב בהיקף ובתנאים
שייקבעו לפי החלטת השותף הכללי ,לצורך גיוס הסכומים שיאפשרו את ביצוע
פעילות השותפות ברשיונות בהתאם לתכנית העבודה ולתקציב שאושרו ו/או יאושרו
מעת לעת על פי הסכם התפעול המשותף החל על הרשיונות .ביצוע ההנפקה יכול
שיעשה בכל עת במסגרת תשקיף אחד או יותר ו/או דוחות הצעת מדף ,כפי שייקבע
על ידי השותף הכללי ,וכן להסמיך את השותף הכללי לקבוע את מבנה ההנפקה
היקפה ועיתויה ,על פי התשקיף/ים האמור/ים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
עד לביצוע הנפקה כאמור לעיל ,לאשר שימוש בכספי יתרת הרווחים לשנת 2007
אשר לא חולקו ,כמשמעותם בהסכם השותפות המוגבלת ,לצורך ביצוע פעולות
חיפושים ברשיונות ,בהתאם לתכנית העבודה ולתקציב שאושרו ו/או יאושרו מעת
לעת על פי הסכם התפעול המשותף החל על הרשיונות.
השותף הכללי התחייב בפני האסיפה הכללית כי ההנפקה האמורה לעיל תבוצע
בשנת  2009וכי תמורת ההנפקה לא תעלה על סך של  40מליון דולר ארה"ב.
פרטים בדבר האסיפה המיוחדת הנ"ל כלולים בדוחות המיידים מטעם החברה מהימים
 29.10.2008 ,12.10.2008ו.10.11.2008 -
ביום  05.01.2009קבלה האסיפה הכללית המיוחדת של החברה החלטות כדלקמן:
 .1להחליף את סעיף  5.1להסכם השותפות המוגבלת בסעיף  5.1חדש בנוסח הבא:
"מטרת השותפות המוגבלת הינה להשתתף בפעולות חיפושי נפט ו/או גז .השותפות
תעסוק אך ורק בחיפושי נפט או גז או בהפקתם על -פי זכות נפט או היתר מוקדם עם
זכות קדימה לקבלת רישיון )כמשמעות ביטויים אלה בחוק הנפט ,תשי"ב (1952
באזורים הגיאוגרפיים הנכללים ברשיונות ובהיתרים כדלקמן ,בין אם חלים עליהם
ההיתרים והרשיונות המפורטים להלן ובין אם יחולו לגביהם רשיונות והיתרים
וחזקות שיבואו או שיוצאו לשותפות במקומם :רשיון מד אשדוד ,רשיון נעה ) , ( 273
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היתר מוקדם עם זכות קדימה אשקלון )  , ( 162רשיון מיכל ) , ( 308רשיון מתן ),(309
רשיון אוהד ) ,(331רשיון זרח ) ,(321רשיון צורים ) , ( 327רשיון אביה ) , ( 337רשיון
קרן ) , ( 338רשיון רחל ) ,(349רשיון עמית ) , ( 350רשיון חנה ) , ( 351רשיון דוד
) ,(352רשיון ערן ) , ( 353היתר מוקדם רות ) ,(197היתר מוקדם אלון ) , ( 198היתר
מוקדם חוף )  ( 189וכן בשטחים סמוכים לכל השטחים האמורים לעיל אשר יכללו
בנכסי הנפט הקיימים עקב שינויי גבול בהם או בכל היתר מוקדם או זכות נפט
שיוצאו לשותפות בשטחים הסמוכים למי מן השטחים האמורים או בשטחים
אחרים שיוגדרו בהסכם השותפות בעתיד".
 .2להוסיף לסעיף  5.1להסכם השותפות המוגבלת את רשיון מירה )  , ( 347רשיון שרה
) (348והיתר מוקדם בנימין ) , ( 199בכפוף לחתימה על הסכמי העברת זכויות
ברשיונות ובהיתר האמור.
 .3לאשר התקשרות עם השותף הכללי ,דלק ניהול קידוחים )  ( 1993בע"מ ,בהסכם
אופציה לפיו יעניק השותף הכללי לשותפות אופציה לקבל  15%מהזכויות בהסכם
זיכיון ) (Production Sharing Contractמיום  24באוקטובר  2008המקנה זכויות
בבלוק  12שבשטחים הימיים במדף היבשת של קפריסין )להלן" :הסכם הזיכיון" ו-
"בלוק  .("12בתמורה לאופציה האמורה תתחייב השותפות לשלם לשותף הכללי כל
סכום שיוצא על ידו בקשר עם הזכויות בהסכם הזיכיון ו/או לשפות את השותף
הכללי בגין כל התחייבות שתוטל עליו על פי הסכם הזיכיון ו/או ההסכמים שייחתמו
עם חברה קשורה של ) Noble Energy Mediterranean Ltdלהלן" :נובל"( בקשר
עם הסכם הזיכיון לבלוק ) 12הסכם להעברת הזכויות והסכם תפעול משותף(,
ממועד החתימה על הסכם הזיכיון ועד למועד פקיעת האופציה או מימושה לרבות
חלקה היחסי של השותפות בעלויות הנובעות מהסכם הזיכיון בקשר עם העבודות
המחויבות לביצוע בתקופה הראשונית על פי הסכם הזיכיון ) 3שנים ממועד החתימה
על הסכם הזיכיון( ולרבות סכומים והתחייבויות שיוטלו בתקופת האופציה ו/או
שהשותף הכללי מחויב להם בתקופת האופציה ושמועד תשלומם מאוחר למועד
פקיעת האופציה .השותפות לא תממש את האופציה אלא אם יתוקן תקנון הבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן":הבורסה"( באופן שיאפשר לשותפות לחיפושי
נפט להשתתף בפעולות החיפושים בבלוק  .12בכפוף לתיקון תקנון הבורסה כאמור
ולמימוש האופציה ובתוקף ממועד מימוש האופציה לתקן את סעיף  5.1להסכם
השותפות המוגבלת באופן שיכלול בחיפושי נפט או גז או הפקתם גם את בלוק 12
שזכויות בו יועברו לשותפות במידה ותממש את האופציה.
תוקפה של האופציה הינו עד ליום .31.12.2009
פרטים בדבר האסיפה המיוחדת הנ"ל כלולים בדוחות המיידים מטעם החברה מהימים
 29.12.2008ו.05.01.2009 -

תקנה 29א ) :(4פטור ביטוח ושיפוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח:
.1

בהתאם להחלטות קודמות של מוסדות השותף הכללי )להלן בסעיף זה "החברה"(
)שהתקבלו לפני שנת  ,(2008החליטה החברה להעניק פטור לנושאי המשרה בחברה
מאחריותם בשל חובת הזהירות כלפי החברה ,בהתאם לקבוע בפרק השלישי לחלק
השישי של חוק החברות וכן להעניק להם שיפוי )בהתאם ובכפוף לתיקון שאושר
באסיפה מיוחדת של החברה מיום  .(11.12.2005כתב השיפוי תואם את תיקון
מספר  3לחוק החברות התשנ"ט –  1999ואת תקנון החברה .על פי כתב השיפוי,
הואיל ובתקנון ההתאגדות של השותף הכללי נקבעה הוראה מתאימה המאפשרת
לשותף הכללי לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה ,ובלבד שההתחייבות
תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם לאור פעילות השותף
הכללי בפועל ,בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ,ולסכום או לאמת מידה
שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות ,והכל בשל כל חבות או הוצאה שתהא
מותרת באותה עת על פי הוראות החוק ו/או על פי כל דין כפי שיהיו במועד קבלת
ההחלטה כאמור ,מתחייבת החברה לשפות את נושא המשרה גם בשל הוצאות
התדיינויות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שיוציא עקב חקירה או הליך
שיתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר הסתיים בלא
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הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה על נושא המשרה חבות כספית כחלופה
להליך פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה אך בהטלת
חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
.2

כמו כן בהתאם להחלטות קודמות של מוסדות החברה) ,שהתקבלו לפני שנת (2008
מבטחת החברה את נושאי המשרה שלה בביטוח נושאי משרה ,במסגרת ביטוח
קבוצתי שנערך על ידי בעלת השליטה ,קבוצת דלק בע"מ ,לחברות הקבוצה.

.3

לאחר תאריך המאזן ,ביום  11.03.2009החליט דירקטוריון השותף הכללי לאשר
חידוש ביטוח נושאי משרה הנערך על ידי קבוצת דלק ,במסגרת ביטוח קבוצתי
לחברות הקבוצה )"ביטוח מטריה"( בגבול אחריות של  75מליון דולר למקרה
ובסה"כ לשנה אחת בפרמיה שנתית של  ,$ 450,000במנורה חברה לביטוח .כמו כן
החליט הדירקטוריון לשלם את חלקו היחסי של השותף הכללי בפרמיה השנתית,
כפי שתהיה מעת לעת על פי קביעת יועץ ביטוח חיצוני .בכל הנוגע לדירקטורים,
החלטה זו כפופה לאישור האסיפה הכללית של השותף הכללי.

דלק ניהול קידוחים )  (1993בע"מ
בשם" :דלק קידוחים" שותפות מוגבלת
תאריך 11 :במרץ 2009
שמות החותמים ותפקידם:
גדעון תדמור  -יו"ר הדירקטוריון
צבי גרינפלד  -מנכ''ל ודירקטור
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שם הדירקטור ומענו
גדעון תדמור

עיסוקים עיקריים ב 5-שנים אחרונות

רח' האשל  ,99הרצליה פיתוח
כתובת:
1963
שנת לידה :
ישראלית
נתינות:
אקדמאית )עו"ד(
השכלה:
מכהן משנת2001 :
עובד בחברה בעלת עניין:
יו"ר דלק ניהול קידוחים ) (1993בע"מ,
מנכ"ל דלק מערכות אנרגיה בע"מ.

מכהן כיו"ר דירקטוריון השותף הכללי מיום
12.8.2007
מנהל בכהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ
ובחברות בנות שלה.
מנכ"ל אבנר נפט וגז בע"מ.
מנכ"ל דלק מערכות אנרגיה בע"מ.
דירקטור בחברות פרטיות שונות.

צבי גרינפלד
רבנו-תם  ,10תל-אביב
כתובת:
1947
שנת לידה:
ישראלית
נתינות:
אקדמאית
השכלה:
1993
מכהן משנת:
עובד בחברה בעלת עניין:
מנכ"ל דלק ניהול קידוחים ) (1993בע"מ,
יועץ בדלק פטרוליום בע"מ.

כיום :מנכ"ל דלק ניהול קידוחים )(1993
בע"מ )השותף הכללי( ,יועץ בדלק פטרוליום
בע"מ  ,יו"ר דלק ריפיינינג בע"מ ,דירקטור
בגדות תעשיות ביוכימיה בע"מ ,בדלק
תשתיות בע"מ ,בדלק  USAובדלקול בע"מ.
בעבר :סמנכ"ל "דלק" חברת הדלק
הישראלית.

עמוס ערן
רח' שלווה  ,63הרצליה
כתובת:
1936
שנת לידה:
ישראלית
נתינות:
אקדמאית
השכלה:
1993
מכהן משנת:
 חבר ועדת המאזן של החברה דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסיתאורי וולף
כתובת:
שנת לידה:
נתינות:
השכלה:
מכהן משנת:

מכהן כיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל בחברת
טיסרה אינק.
דירקטור בחברות:
כלל ביטוח בע"מ ,מדיס אל בע"מ ,כאן
תקשורת בע"מ ,הרודס ויו"ר ביו-לייט.
בעבר כיהן כיו"ר עתודות קרן פנסיה.

רח' בוסתנאי  ,31רמת השרון
1936
ישראלית
תואר שני בגיאולוגיה
1993

עד אפריל  1989גיאולוג בכיר בחנ"ה  -חיפושי
נפט השקעות ומאז ועד  1995גיאולוג במכון
למחקרי נפט וגיאופיסיקה .החל משנת 1995
גיאולוג עצמאי.

ארנון מיכאלי
חלמונית  ,13רמת פולג ,נתניה
כתובת:
1938
שנת לידה:
ישראלית
נתינות:
תיכונית
השכלה:
2006
מכהן משנת:
אינו עובד בחברה בעלת עניין
 -חבר ועדת המאזן של החברה

עד שנת  2004יועץ מיוחד לחברת "דלק
מוטורס" בע"מ .בעבר משנה למנכ"ל "דלק
מוטורס" בע"מ.
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גבריאל לסט ,ניצב )דימוס(
רח' כוכב הים  ,72חופית
כתובת:
1946
שנת לידה:
ישראלית
נתינות:
אקדמאית
השכלה:
2003
מכהן משנת:
עובד בחברה בעלת עניין:
יו"ר דירקטוריון קבוצת דלק בע"מ

מכהן כיו"ר בחברות :קבוצת דלק בע"מ ,דלק
פטרוליום בע"מ ,דלק מוטורס בע"מ ,דלק
מערכות רכב בע"מ ,דלק תשתיות בע"מ ,דלק
השקעות ונכסים בע"מ ,דלק מערכות אנרגיה
בע"מ ,החזקות עד"ך בע"מ ובדירקטוריונים
בחברות הבת של הקבוצה .לפני כן ,כיהן
כמנכ"ל קבוצת דלק בע"מ בין השנים 2001-
. 2003

אסי ברטפלד
רח' רוקח  ,106רמת גן
כתובת:
1952
שנת לידה:
ישראלית
נתינות:
אקדמאית
השכלה:
2003
מכהן משנת:
 עובד בחברה בעלת עניין:מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ
מנכ"ל דלק השקעות ונכסים בע"מ
 -דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

מכהן כמנכ''ל קבוצת דלק בע''מ ,כמנכ"ל
דלק השקעות ונכסים בע"מ וחבר
בדירקטוריונים בחברות שונות בקבוצת דלק.
לפני כן כיהן כסמנכ"ל כספים ) (CFOבקבוצת
דלק בע"מ ובחברות הקבוצה ובשנים 2001-
 2003כיהן כמשנה למנכ"ל בקבוצת דלק
בע"מ.

יעקב פרידגוט
מושב נחלים
כתובת:
1946
שנת לידה:
ישראלית
נתינות:
אקדמאית LLB
השכלה:
1993
מכהן משנת:
עובד בחב' בעלת עניין:
יועץ משפטי ראשי ומזכיר חברה בחברת דלק מערכות
רכב בע"מ ,מנכ"ל קרן דלק למדע ,לחינוך ולתרבות
בע"מ.
 -חבר ועדת המאזן של החברה

מכהן כיועץ משפטי ראשי ומזכיר חברה
בחברת דלק מערכות רכב בע"מ .דירקטור
בחברות שונות מקבוצת דלק.
בעבר כיהן כיועץ משפטי ראשי ומזכיר חברה
בחברת קבוצת דלק בע"מ.

נושאי משרה בכירה:
מבקר החברה:
מיכאל גרינברג
כתובת:
שנת לידה:
נתינות:
השכלה:
מכהן משנת:

רח' קלאוזנר  ,17הרצליה
1955
ישראלית
אקדמאית
2000

מכהן כמבקר פנימי של קבוצת דלק בע"מ ושל
החברות בנות בקבוצת דלק.

חשבת:
רויטל דויטשר
כתובת:
שנת לידה:
נתינות:
השכלה:
מכהנת משנת:

מכהנת כסמנכ"ל הכספים של דלק השקעות
ונכסים בע"מ החל משנת .2006
בעבר כיהנה כחשבת קבוצת דלק בע"מ ,דלק
השקעות ונכסים בע"מ ודלק מערכות אנרגיה
בע"מ.

רח' הכהן הנזיר 5א' ,נתניה
1963
ישראלית
אקדמאית
1996
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