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   1הכללית של עסקי התאגיד ההתפתחותתיאור  .1

  פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו 1.1

) "השותפות המוגבלת"או  "השותפות": להלן( שותפות מוגבלת –דלק קידוחים  1.1.1

- נוסדה עלהינה שותפות מוגבלת העוסקת בתחום חיפוש והפקה של נפט וגז ואשר 

דלק ניהול בין  )כפי שתוקן( 1.7.1993פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בתאריך 

 מ"דלק נאמנויות קידוחים בעמ כשותף כללי מצד אחד ובין "בע )1993(קידוחים 

לפי  25.7.1993השותפות המוגבלת נרשמה ביום . ונאמן מצד שני כשותף מוגבל

 )."פקודת השותפויות" :להלן( 1975- ה"תשל) נוסח חדש(פקודת השותפויות 

  .ידי השותף הכללי- בצע עלניהולה השוטף של השותפות מת

הנפיק  1993-2003בהתאם לתשקיפים שפרסמה השותפות המוגבלת בין השנים  1.1.2

השותף המוגבל בשותפות המוגבלת לציבור יחידות השתתפות המקנות זכויות 

 . השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות המוגבלת

 –להלן תרשים מבנה האחזקות בשותפות המוגבלת  1.1.3

 

 

ידי השותפים בפרויקט - מ הינה חברה אשר הוקמה על"ס בעחברת ים תטי  )א(

ים תטיס לצורך קבלת רשיון הולכת גז מפלטפורמת ההפקה לחוף אשדוד 

חוק משק : "להלן( 2000-ס"התש, כמתחייב מהוראות חוק משק הגז הטבעי

  "). הגז הטבעי

                                                      

 .ראו נספח הגדרות בסוף הפרק, בפרק זההכלולים של הבורסה להגדרות של חלק מהמונחים המקצועיים    1

  תיאור עסקי התאגיד –א פרק 
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מ פעילות כלשהי מלבד היותה "אין לחברת ים תטיס בע, הדוחנכון למועד 

ידי שר -רשיון הקמה והפעלה של צינור הולכת גז אשר ניתן לה על בעלת

וכן פעולות נוספות , 29.4.2002ביום  ")שר האנרגיה: "להלן( האנרגיה והמים

לרבות הסכמים שונים בקשר עם , הקשורות להיותה בעלת הרשיון האמור

  . מתקן הקבלה הקבוע ונושאי אבטחה

אשר הוקמה לצורך  )SPC(עודית מ הינה חברת יי"ים תטיס בע-דלק ואבנר  )ב(

, ידי השותפות המוגבלת- ב על"הנפקת אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בארה

ודלק השקעות ונכסים ") אבנר: "להלן(שותפות מוגבלת  –אבנר חיפושי נפט 

 "). דלק השקעות: "להלן(מ "בע

אשר הוקמה ) SPC(מ הינה חברה ייעודית "בע) מימון תמר(דלק קידוחים   )ג(

יוס מימון בנקאי לטובת מימון חלקה של השותפות המוגבלת לצורך ג

 . בעלויות פיתוח פרויקט תמר

אשר ) SPC(מ הינה חברה ייעודית "בע) מימון ים תטיס(דלק קידוחים   )ד(

הוקמה לצורך גיוס מימון בנקאי לטובת מימון חלקה של השותפות המוגבלת 

- המוחזקות על בעלויות הכרוכות בביצוע הפעולות שתבוצענה בזכויות נפט

 . ידי השותפות המוגבלת

אשר הוקמה ) SPCׂ(מ הינה חברה ייעודית "בע) מימון לויתן(דלק קידוחים   )ה(

לצורך גיוס מימון בנקאי המובטח בשעבוד על זכויות השותפות ברישיונות 

 ). פרויקט לויתן(עמית ורחל 

  . 'לפרק ד 11תקנה  ל ראו"הנ ותלפרטים נוספים אודות החבר

  לותתחום הפעי .2

פיתוח והפקה של נפט וגז בישראל וכן מבצעת , השותפות המוגבלת מבצעת פעולות חיפוש 2.1

בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך . 2פעולות חיפושי נפט וגז במים הכלכליים של קפריסין

התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים , ")הבורסה: "להלן(מ "אביב בע-בתל

במסגרת הסכם השותפות . אשר הוגדרו בהסכם השותפות המוגבלתשל חיפושים והפקה 

בנכסי הנפט הקיימים של השותפות אזורים הגיאוגרפיים הנכללים המוגבלת מוגדרים ה

נקבע בהסכם השותפות המוגבלת כי השותפות תעסוק , כמו כן .להלן 2.4 המפורטים בסעיף 

  . אחרים שיוגדרו בהסכם השותפות בעתידשי נפט או גז אף בשטחים בחיפו

הוצאות חיפוש "עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו עוד נקבע בהסכם השותפות המוגבלת כי  2.2

כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה (כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה " ופיתוח

 .1988- ט"התשמ) של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט

                                                      

כך שתכלול  חיפושי נפט וגז" פרוייקט"המרחיבות את הגדרת של הבורסה נכנסו לתוקף הנחיות זמניות  15.9.2011ביום    2
חיפושי נפט או גז או הפקתם בשטח המצוי במים כלכליים של מדינה שהמים הכלכליים שלה גובלים עם המים 

  .ראלהכלכליים של מדינת יש
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, ומכירתו ללקוחות B-עוסקת השותפות בהפקת גז טבעי ממאגר מרי, נכון למועד הדוח 2.3

) הפינקלס(באקספלורציה ובפיתוח מאגרי לווין  , בפיתוח מאגר נועה, בפיתוח מאגר הגז תמר

במים הכלכליים של  אקספלורציה בפעילות, בפעילות הערכה במאגר לויתן, בחזקת אשקלון

לשותפות . לה זכויות בהם יש ות אקספלורציה ברשיונות האחרים אשרקפריסין ובפעיל

הכולל שני , "פרויקט ים תטיס: "זכויות בפרויקטים העיקריים הבאים בהם נתגלה גז טבעי

אשקלון ומאגר  I/10בשטח חזקת  2000אשר התגלה בשנת , מאגר הגז מרי: מאגרי גז טבעי

הכולל שני מאגרי , "פרויקט תמר"; נועה I/7בשטח חזקת  1999אשר התגלה בשנת , הגז נועה

 ,תמר ומאגר הגז דלית I/12בשטח חזקת  2009אשר התגלה בשנת  ,מאגר הגז תמר: גז טבעי

הכולל את שני מאגרי גז " פרויקט רציו ים"; דלית I/13בשטח חזקת  2009אשר התגלה בשנת 

מאגר ת רחל ועמית ובשטחי רישיונו 2010אשר התגלה בחודש דצמבר  ,לויתן מאגר :טבעי

" רשיונות אלון"פרויקט ; חנה/351בשטח רישיון  2011דולפין אשר התגלה בחודש דצמבר 

; Aאלון /364בשטח רישיון  2012אשר התגלה בחודש פברואר  ,הכולל את מאגר הגז תנין

במים  2011בחודש דצמבר  אשר התגלה ,הכולל את מאגר אפרודיטה" 12פרויקט בלוק "ו

 . עוסקת השותפות בפעילות אקספלורציה בשטחים נוספים, כמו כן. קפריסין הכלכליים של

 : 3לשותפות המוגבלת זכויות בנכסי הנפט הבאים, הדוח נכון למועד 2.4

  ישראל

זכויות השותפות   סוג הזכות  שם נכסי הנפט  שם הפרויקט
 המוגבלת בנכסי הנפט

  נועה I/7  פרוייקט ים תטיס
10/Iאשקלון 

  חזקה
 

25.50%  

  תמר I/12  ייקט תמרפרו
13/Iדלית 

  חזקה
 

15.625%  

  רחל/349  רשיונות רציו ים
  עמית/350
  חנה/351
  דוד/352
 ערן/353

  22.67%  רשיון

 Aרות /358  רשיונות רות
  Bרות /359
 C4רות/360

  27.835%  רשיון

 Aאלון /364  רשיונות אלון
 Bאלון /365
  Cאלון /366
 Dאלון /367
 Fאלון/369

  26.4705%  רשיון

  

                                                      

לפרטים . יפקע רשיון קרן 31.3.2012ביום  .אביה/337 -ו Eאלון / D ,368רות /361רשיונות עד למועד פרסום הדוח פקעו     3
  .להלן 7.9 ראו סעיף נוספים 

כמו גם , רשיונות 12 -נוסף מעבר ל כרשיון Cחזקה ברשיון רות אלבקשה שהוגשה לממונה בקשר עם אישור המשך ה   4
  .להלן 7.9.2 דונם ראו סעיף  ) 4,000,000(בשטח רשיונות כולל העולה על ארבעה מליון 
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   קפריסין

זכויות השותפות   סוג הזכות  שם נכסי הנפט  שם הפרויקט
 המוגבלת בנכסי הנפט

  15%  5רשיון  אפרודיטה  12בלוק 

 

 : בישראל להלן מפה הכוללת את נכסי הנפט של השותפות המוגבלת 2.5

 

 

                                                      

  .להלן 7.26.10 סעיף טרם הושלם הליך העברת הזכויות ברשיון לידי השותפות כמפורט ב, נכון למועד פרסום הדוח   5
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  השקעות בהון השותפות ועסקאות בניירות ערך שלה .3

או עסקאות מהותיות /ון השותפות המוגבלת ובמהלך השנתיים האחרונות לא בוצעו השקעות בה

 מחוץ לבורסה ביחידות השתתפות המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות

והידועות לשותפות המוגבלת למעט , ידי בעלי עניין בשותפות-על, ")יחידות השתתפות: "להלן(

  :כמפורט להלן

יחידות השתתפות בתמורה  1,600,000רכשה דלק השקעות מחוץ לבורסה  28.10.2010ביום  3.1

 .₪אלפי  24,960 -לכ

 -יחידות השתתפות בתמורה לכ 1,500,000רכשה קבוצת דלק מחוץ לבורסה  26.1.2011ביום  3.2

 .₪אלפי  19,755

 -יחידות השתתפות בתמורה לכ 1,000,000רכשה קבוצת דלק מחוץ לבורסה  26.5.2011ביום  3.3

 .₪אלפי  11,813

ואבנר דוח הצעת השותפות , ")קבוצת דלק: "להלן( מ"קבוצת דלק בע פרסמו 2.8.2011ביום  3.4

מניות רגילות  1,009,910מדף בדרך של הצעת רכש חליפין מלאה ומיפרט הצעת רכש לרכישת 

בתמורה ליחידות השתתפות של ") דלק אנרגיה: "להלן(מ "של דלק מערכות אנרגיה בע

פי תשקיפי מדף שפרסמו השותפות -על, ידי קבוצת דלק-השותפות ושל אבנר המוחזקות על

 ").הצעת הרכש: "להלן( 2.8.2011כפי שתוקנו ביום , 22.7.2011ואבנר מיום 

מניות של דלק אנרגיה  353,988רכשה קבוצת דלק  11.9.2011ביום , במסגרת הצעת הרכש

יחידות השתתפות המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל  12,743,570 -בתמורה ל

יחידות השתתפות המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף  167,082,364תפות וכן בשו

  .המוגבל באבנר

מדלק אנרגיה בעסקה  ,ל השותף הכללי בשותפות"מנכ, רכש מר יוסי אבו 24.10.2011ביום  3.5

 .₪אלפי  6,000 -יחידות השתתפות בתמורה לכ 522,648מחוץ לבורסה 

 837,900 -מניות של דלק אנרגיה בתמורה ל 23,275רכשה קבוצת דלק  26.10.2011ביום  3.6

  .אבנרשל יחידות השתתפות  10,869,425וכן  שותפותשל היחידות השתתפות 

 חלוקת רווחים  .4

, הראויים לחלוקה ,כל הרווחים של השותפות המוגבלתבהסכם השותפות המוגבלת נקבע כי  4.1

ו בחשבון לצורך קביעת שלא הובא(בניכוי סכומים , כרווחים, פי דין-על תידי השותפו- על

הדרושים לשותפות לפי שיקול דעתו של השותף הכללי לצורך או בקשר עם ) הרווחים

סכומים החזר הלוואות ולרבות  ובכלל זה קיימות של השותפות המוגבלת התחייבויות

הדרושים לדעת השותף הכללי לעמידה בהוצאות בלתי צפויות מראש ושסכומם לא יעלה על 

, יחולקו לשותפים") הרווחים: "בסעיף זה להלן( ")דולר: "להלן( ב"רהדולר א 250,000

, בסמוך לפני תום השנה יערוך השותף הכללי, אחת לשנה: באופן הבא, בהתאם לזכויותיהם

הערכה של ההכנסה השנתית החייבת לצרכי מס , בהתייעצות עם רואי החשבון של השותפות

בין , תף הכללי את הסכום לחלוקה ראשונהבהתבסס על הערכה זו יקבע השו. של השותפות

בין  21.10.2004פי ההסכם לגביית המס מיום - לצורך עמידה בהתחייבות השותפות על, היתר

הסכום לחלוקה : "להלן(השותפות מצד אחד ובין פקיד השומה למפעלים גדולים מצד שני 
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השנה ויחולק  ידי השותף הכללי לפני תום-הסכום לחלוקה ראשונה יפורסם על"). ראשונה

יתרת . בהתאם לזכויותיהם כאמור לעיל) כפי שהיו בתום השנה(לאחר מכן לשותפים 

ידי השותף הכללי ותפורסם -תיקבע על, בגין אותה שנה) אם בכלל(הרווחים שיוותרו לחלוקה 

: להלן(חות הכספיים המבוקרים של השותפות בגין אותה שנה "בסמוך לאחר פרסום הדו

בהסכם השותפות המוגבלת הובהר כי היה ולאחר ביצוע החלוקה "). יהיתרת החלוקה השנ"

יהיה , השניה יתברר בעקבות שינוי בנסיבות כי ניתן לחלק סכומים נוספים בגין אותה שנה

והשותף הכללי יהא חייב לעשות , השותף הכללי רשאי לבצע חלוקות נוספות בגין אותה שנה 

  .מליון דולר 3יהיו בסך העולה על  כן אם הסכומים הנוספים הניתנים לחלוקה

לא  אף האמור לעיל- על. בדצמבר 31חישוב הרווחים יעשה תמיד לשנה המסתיימת ביום  4.2

ידי השותף המוגבל תחשב למשיכה של השקעתו או - אם קבלתם על סכומים כלשהםיחולקו 

בכל מקרה שקיים ספק אם . לפקודת השותפויות) ב(63חלק ממנה כמשמעות הדבר בסעיף 

לא , לשותף המוגבל תיחשב כמשיכת השקעתו או חלק ממנה כאמור סכומים כלשהםלוקת ח

 .תיעשה החלוקה אלא בהסכמת המפקח

באופן , הסכם השותפותתוקן , 8.4.2010מיום אסיפה של בעלי היחידות בעקבות החלטת  4.3

לצורך השתתפות , אם בכלל, ככל שיידרש, שיאפשר לשותף הכללי להימנע מחלוקת הרווחים

ידי השותף -דלית אשר יאושרו על I/13 -תמר ו I/12בעבודות הפיתוח וההפקה בחזקות 

 . דלית I/13 - תמר ו I/12בהתאם להסכם התפעול המשותף החל על החזקות , מעת לעת, הכללי

לאשר , בין היתר, התקיימה אסיפה של בעלי היחידות אשר בה הוחלט 14.11.2010ביום  4.4

ואשר ללא השימוש להלן היו עשויים ( 2011 - ו 2010ם לשנים שימוש בעודפי תזרים המזומני

לצורך ביצוע פעולות , )להוות חלק מהרווחים כמשמעותם בהסכם השותפות המוגבלת

: להלן" (ערן/"353, "דוד/"352, "חנה/"351, "עמית/"350, "רחל/"349חיפושים ברישיונות 

" Dרות /"C" ,361רות /"B" ,360רות /"A" ,359רות /"358רשיונות ; ")רשיונות רציו ים"

אלון /"C" ,367אלון /"B" ,366אלון /"A" ,365אלון /"364רישיונות ; ")רשיונות רות: "להלן(

D" ,368"/ אלוןE" ,369"/ אלוןF) "ורשיון " אביה"/337רשיון ; ")רשיונות אלון: "להלן

פי הסכם -ת עלאו יאושרו מעת לע/העבודה ולתקציב שאושרו ו תוכניתבהתאם ל, "קרן"/338

 .התפעול המשותף החל הרשיונות האמורים

צעה השותפות יכי לאור ההשקעות המהותיות שב, הודיע השותף הכללי 2010בחודש דצמבר  4.5

ח ואשר בחלקן מוכרות למס בשנה "מיליוני ש 400בהיקף הנאמד בסך של מעל , 2010בשנת 

עילות אקספלורציה ובהתבסס בפיתוח פרוייקט תמר ובפ, בפרוייקט ים תטיס, בין היתר, זו

לא צפויה להיות לשותפות , 2010על אומדנים והנחות בדבר התוצאות הצפויות לשנת 

  .2010ועל כן לא תבוצע חלוקה ראשונה לשנת  2010המוגבלת הכנסה חייבת במס לשנת 
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מוכרות לצרכי מס שיוחסו למחזיק ביחידת ) הוצאות(בטבלה להלן יפורטו הכנסות  4.6

 :2010בשנת השתתפות אחת 

מוכרות לצרכי מס שיוחסו למחזיק ) הוצאות(הכנסות   שנה
  )ח"בש. (נ.ע₪  1ביחידת השתתפות אחת בת 

2010  )0.02200757(  

 

בהתאם להוראות הסכם השותפות המוגבלת כי השותף הכללי הודיע  28.12.2011ביום  4.7

שותף הכללי להערכת ה, לאחר התייעצות עם רואי החשבון של השותפות, והסכם הנאמנות

   .2011לשותפות הכנסה חייבת במס לשנת  צפויהלא 

ההוצאה לצרכי מס /טרם נקבע גובה ההכנסה, נכון למועד הדוחכי , יחד עם זאת יצוין

בוצע וזאת בשל כך שטרם  2011למחזיק זכאי בשל החזקת יחידת השתתפות לשנת המס 

ד שומה למפעלים גדולים פקי–ידי שלטונות מס הכנסה - הליך ביקורת ספרי השותפות על

  .2011לשנת 

  השותפות המוגבלתהפעילות של  םמידע כספי לגבי תחו .5

להלן נתונים מתוך הדוח הכספי של השותפות המוגבלת לגבי תחום הפעילות של השותפות המוגבלת 

 ):באלפי דולר(

    
  ביום שהסתיימה לשנה

  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009  

        הכנסות

  89,368  118,082   184,321  ממכירת גז

  20,521  27,002  42,654  בניכוי תמלוגים

  68,847  91,080  141,667  הכנסות נטו

        

        6הוצאות ועלויות

  5,914  7,303   8,739  עלות הפקת הגז שנמכר

  14,413  18,789  34,036  אזילה והפחתות, הוצאות פחת

ייעוץ גיאולוגי והוצאות , הוצאות חיפושי נפט וגז
   שירות אחרותי

10,960  10,054  6,010  

  480  480   480  הוצאות דמי ניהול לשותף הכללי

  300  2,158  2,897  הוצאות הנהלה וכלליות 

   57,112  38,784  27,117  

         

  41,730  52,296  84,555  רווח מפעולות רגילות

        

  )4,034(  )2,631(  )5,512(  מימוןהוצאות 

  631  322  583  הכנסות מימון

  )3,403(  )2,309(  )4,929(  נטו, הוצאות מימון

        

  38,327  49,987  79,626  רווח לתקופה לפני מסים

                                                      

  .המפעיל –' המנוהלות על ידי צד ג, ברובן במסגרת עסקאות משותפות   6
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  ביום שהסתיימה לשנה

  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009  

  -  -  )9,563(  היטל רווחי נפט

  38,327  49,987  70,063  רווח נקי

        

  0.07  0.091  0.128  )בדולר( ליחידת השתתפותרווח 

         

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

546,967  546,967  546,967  

  

אלפי  321,935-ו 623,254הינו  31.12.2010-ו 31.12.2011סך הנכסים של השותפות המוגבלת ליום 

דוח חלק ראשון בלהסברים בדבר הנתונים הכספיים האמורים לעיל ראה . בהתאמה, דולר

  . הדירקטוריון של השותף הכללי

  נייםסביבה כללית והשפעת גורמים חיצו .6

 פיתוח, תחום הפעילות העיקרי של השותפות המוגבלת הינו פעילות חיפוש, כאמור לעיל 6.1

") חוק הנפט: "להלן( 1952-ב"התשי, חוק הנפט. 7ובקפריסין והפקה של נפט וגז טבעי בישראל

כי פעולות , בין היתר, מסדיר את הרגולציה בתחום חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל וקובע

גז בישראל יכולות להתבצע באזורים גיאוגרפיים בהם ניתנה לגורם המחפש חיפושי נפט ו

, חוק משק הגז הטבעי מסדיר בעיקר את נושא ההולכה, בנוסף. פי חוק הנפט- זכות נפט וגז על

  . החלוקה והשיווק של גז טבעי בתחומי מדינת ישראל

שותפות המוגבלת ידי ה-הכדאיות הכלכלית של הפקת גז טבעי ממאגרים שהתגלו ויתגלו על 6.2

מושפעת במידה רבה מהביקושים לגז טבעי בשוק המקומי והעולמי ומיכולת היצוא של גז 

משאבי גז בהיקפים , בין היתר, המחייבת) בתצורה דחוסה או נוזלית, בין אם בצנרת(טבעי 

אשר , בכמויות משמעותיותלמכירת גז טבעי ניכרים והתקשרויות בהסכמים ארוכי טווח 

ככל , מכירה של נפט, מנגד. קעות גבוהות ביותר בהקמת תשתית מתאימהמצדיקים הש

לצרכנים שונים בישראל וברחבי העולם על בסיס  תיכולה להיעשו, שימצא והיכן שימצא

  . מחירי הנפט העולמי באותה עת

עם תחילת האספקה ממאגר מרי  2004התפתחות משק הגז הטבעי בישראל החלה בפברואר  6.3

הצריכה "). חברת החשמל: "להלן(אשדוד של חברת החשמל לישראל לתחנת הכח אשכול ב

הכוללת של גז טבעי בישראל עלתה ביחד עם ההתקדמות בהקמתה של תשתית ההולכה של 

  .מ וחיבורם של צרכנים ותחנות כח נוספים למערכת ההולכה"נתיבי גז לישראל בע

                                                      

  . לעיל 2ראו הערה    7
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תוך שנים ; הדלקים בשנים האחרונות עובר המשק בישראל שינויים משמעותיים בתחום 6.4

כן מקור אנרגיה לייצור חשמל ו מרכזי בסל הדלקים ספורות הפך הגז הטבעי למקור

כי  מדווח") משרד האנרגיה: "להלן(משרד האנרגיה והמים . לתעשיות הגדולותמשמעותי 

יצויין כי משרד האנרגיה  .BCM 4.95-כ עמדה על 2011צריכה של גז טבעי בישראל בשנת 

ובמקביל תוגבר הפקת  2015עד שנת  50%-ר צריכת הגז הטבעי צפוי לעלות לכמעריך כי שיעו

. והחלוקה, וישודרגו מערכות ההולכה מעבר למאגרי ים תטיס ונועה, נוספים הגז ממאגרים

להמשיך פי הערכת משרד האנרגיה -על ,מגמת הצמיחה בשימוש בגז טבעי בישראל צפויה

מתוכם , 2030עד שנת  BCM 19.5 -וכ 2020ד שנת ע BCM 13.4 -ולהגיע לכ, בשנים הקרובות

סך תחזית הביקוש לשנים  ,בהתאם להערכת משרד האנרגיה .לייצור חשמל ולתעשייה 85%-כ

מבלי לחשב את הביקוש לגז טבעי  BCM 455 -כ, מתוך כך( BCM 493-עומד על כ 2011-2040

תחזית הביקוש לגז ). ולמתנבענף התחבורה וכן בהנחה כי גז טבעי בישראל לא ישמש ליצור 

תוך , 3.1%שנתי של -על המשך גידול בצריכת החשמל בממוצע רב, טבעי מתבססת בין השאר

הטמעה , הישענות על תחנות כוח פחמיות בהיקף דומה להיום, שימוש מינימלי במזוט

ומעבר לגז טבעי כדלק , 2030בשנת  10%הדרגתית של אנרגיות מתחדשות עד להיקף של 

 60%-כ באופן שגז טבעי יהווה ,2014לייצור חשמל החל בשנת  הדלקים המשמשבסל  עיקרי

 8. מכלל סל הדלקים לייצור חשמל, 2040- ב 68%-כו 2027-ב

 .להלן 7.14.2 לתיאור הסביבה הכללית והתחרות בשוק בקפריסין ראו סעיף  – קפריסין 6.5

  : ם העיקריים המשפיעים על תחום זה הינםהגורמים החיצוניי 6.6

 ובמחירי הנפט  תעריף ייצור החשמל, תנודות במחירי הדלקים החלופיים 6.6.1

 על להשפיע עלולות 9החשמלובתעריף ייצור  הדלקים החלופיים במחירי תנודות

 על או להשפיע/ו, בהם תמכור השותפות את הגז הטבעי ללקוחותיה המחירים

או שיתגלו /ושהתגלו  חדשים ממאגריםוח והפקה הכלכלית של פית כדאיותה

 . ל"על החלטות השותפות בקשר לנוכן , ידי השותפות-על) שיתגלו ככל(בעתיד 

   –רגולציה  6.6.2

כפופים לרגולציה במדינות אשר בשטחיהן , חיפושים והפקה של נפט וגז  )א(

הנפט והגז בישראל  הפיתוח וההפקה של, חיפושהתחום . מתבצעת הפעילות

 ,לציה ענפה בכל הקשור לזכויות החיפוש וההפקה של השותפותכפוף לרגו

, הקמת תשתית הולכה, המיסוי, התמלוגים ,התנאים להפקה ולאספקה

להעברה ושעבוד , כללים להענקה, חיבור לתחנות כוח הצורכות נפט וגז טבעי

לאור ריבוי . ב"וכיוצהגבלים עסקיים  ,הסדרה סביבתית ,של זכויות נפט

ם בתחום החיפושים וההפקה של נפט וגז בישראל ולאור הגופים העוסקי

, ריבוי התגליות והעסקאות למכירת זכויות נפט בשנה האחרונה בישראל

בהמשך . החליטו רשויות ממשלתיות שונות להגביר את הפיקוח על תחום זה

                                                      

   -הנתונים לקוחים מתוך האתר של משרד האנרגיה והמים  8
  http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGEconomy.aspx  

 .חשמל-ידי הרשות לשירותים ציבוריים-תעריף ייצור החשמל מפורסם מעת לעת על   9
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או " הממונה: "להלן(פנה הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה , ל"לנ

 Noble Energy Mediterranean Ltd-ל ,לשותפות ")הנפט הממונה על ענייני"

בהן בישראל נכסי הנפט  כלכמעט בהשותפות עימה (ולאבנר ") נובל:"להלן(

. ידן-בדרישה להפחית את מספר הרשיונות המוחזקים על, )יש לה זכויות

בעקבות דיונים עם הממונה ולאור רצונן של השותפות ואבנר למקד את 

אבנר , הגיעו השותפות, ה שלהן ברשיונות מסוימיםפעילות האקספלורצי

לפיו הן ויתרו על כל זכויותיהן במספר רישיונות , ונובל להסדר עם הממונה

וכן התקשרו בהסכמים להעברה של חלק מזכויותיהן במספר רשיונות 

  . להלן 7.26.14 - ו 7.26.13 בסעיפים  כמפורט נוספים

לבחינת המדיניות הוועדה  בעקבות פרסום מסקנות, 2011בסוף חודש מרץ   )ב(

") ועדת ששינסקי: "להלן(וגז בישראל  נפטהפיסקאלית בנושא משאבי 

") חוק מיסוי רווחי נפט: "להלן( 2011- א"תשע, אושר חוק מיסוי רווחי נפט

על העוסקים את נטל המס ויגדיל גדיל היסוי רווחי נפט חוק מ. בכנסת

ההשתתפות על רווחי בעלי יחידות ובכלל זה , בהפקה של נפט וגז טבעי

. השותפות ופעילותה ישפיע לרעה על עסקיהשפיע ובשותפות ובהתאם 

  . להלן 7.23.4 ראו סעיף לפרטים נוספים 

פרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות להגשת  2010-2011הלך השנים במ  )ג(

, משרד האנרגיה טיוטת תקנות ובמקביל פרסם בקשות לדיון במועצת הנפט

זכויות בנכסי נפט שיעבוד והעברה של , ההמחמירות את התנאים לקבל

  .להלן 7.23.3 ראו סעיף  נוספים לפרטים .בהתאם לחוק הנפט

לבחינת מדיניות הממשלה בנושא ועדה  ההוקמ 2011במהלך שנת , זאת ועוד  )ד(

ל "מנכ, משק הגז הטבעי בישראל ופיתוחו העתידי בראשות מר שאול צמח

אשר המלצותיה וישומן צפויות להשפיע באופן מהותי על , משרד האנרגיה

  .  להלן 7.23.7  ףלפרטים נוספים ראו סעי .עסקי השותפות

תנאי  ,החמרת הרגולציה בכל הקשור לזכויות החיפוש וההפקה של השותפות  )ה(

להעברה , כללים להענקה, נפט וגז מיסוי ,ההפקה והאספקה של גז טבעי

עלולה להשפיע לרעה על , ב"וכיוצ םיהגבלים עסקי ,ושעבוד של זכויות נפט

 .וכן על כדאיות הביצוע של חיפושים נוספים, קיימים של השותפותעסקיה ה

או /אודות מגבלות ופיקוח על פעילות חיפושים והפקה של גז טבעי ולפרטים   )ו(

  .להלן 7.23.8 ראו סעיף  נפט בקפריסין

  . להלן 7.1 או סעיף סביבה הכללית ותחום הפעילות רלפרטים נוספים אודות ה

  תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות .7

  מידע כללי על תחום הפעילות 7.1

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  7.1.1
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הכרוכה , פעילות חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי היא פעילות מורכבת ודינאמית

לוחות , וסר ודאות גדול ביותר לגבי עלויות החיפושיםבעלויות משמעותיות ובח

הימצאות נפט או גז טבעי והיכולת להפיקם תוך שמירה על כדאיות , הזמנים שלהם

לעתים קרובות הקידוחים אינם , חרף ההשקעות הניכרות, כתוצאה מכך. כלכלית

 משיגים תוצאות חיוביות ואינם מביאים להכנסות כלשהן או אף מביאים לאובדן

פעולות חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות בדרך . רוב ההשקעה או כולה

כלל במסגרת של עסקאות משותפות בין מספר שותפים החותמים על הסכם תפעול 

פיו מתמנה אחד השותפים - על, )JOAאו  Joint Operating Agreement(משותף 

לדוגמא הסכם ראו , לתיאור הסכם תפעול משותף(כמפעיל העסקה המשותפת 

  ).להלן 7.26.2 בסעיף  המתוארתפעול ים תטיס 

ל בין היתר וללכ עשוי, בשטח כלשהו של נפט וגז טבעיטיפוסי תהליך חיפוש והפקה 

   :את השלבים הבאים

 ניתוח ראשוני של נתונים גיאולוגיים וגיאופיזיים קיימים לבחירת אזורים  )א(

  .בהם יש פוטנציאל לחיפושי נפט וגז

  ).(Leadגיבוש רעיון ראשוני לקידוח   )ב(

המסייעים לאיתור מבנים גיאולוגיים העשויים , ביצוע סקרים סייסמיים  )ג(

  .ועיבוד ופענוח של הנתונים) או גז/נפט ו(להכיל הידרוקרבונים 

בחינת המבנים הגאולוגיים והכנת פרוספקטים ראויים לקידוחי   )ד(

   .אקספלורציה

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

  .קידוח

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

  .ביצוע קידוח האקספלורציה כולל ביצוע לוגים ובדיקות נוספות  )ז(

  ). במקרים מסוימים(ביצוע מבחני הפקה   )ח(

על בסיס הערכה , גליתובמקרה של ת, ניתוח סופי של תוצאות הקידוח  )ט(

מבוצע ניתוח , או הגז הטבעי/ראשונית של מאפייני המאגר ושל כמות הנפט ו

ונתונים פיסקליים ומבוצעת הערכה ) כולל הערכת שוק(של נתונים כלכליים 

יתכן ויבוצעו לפי הצורך סקרים . ראשונית של מתכונת ועלות הפיתוח

 appraisal(וקידוחי הערכה  )confirmation(קידוחי אימות , סייסמים נוספים

wells( , וזאת לצורך גיבוש הערכה טובה יותר של מאפייני המאגרים ושל

  . או הגז הטבעי/כמות הנפט ו

גיבוש תוכנית  ,זיהוי שוקי היעד ובחינתם, בחינת החלופות למסחור הגז  )י(

  .פיתוח וכן הכנת תוכנית כלכלית לפרוייקט

  . אם התגלית היא מסחריתניתוח סופי של הנתונים וקבלת החלטה ה  )יא(
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  .ביצוע עבודות הפיתוח וההפקה של התגלית המסחרית  )יב(

עבודות  לרבות תפעול ואחזקה שוטפת וכן ביצוע, הפקת התגלית המסחרית  )יג(

 .או להגדיל את היקף ההפקה/פיתוח נוספות במטרה לשמר ו

השלבים המפורטים לעיל אינם ממצים את כל השלבים של תהליך החיפוש וההפקה 

או /ל ו"אשר בשל טיבו ומהותו עשוי לכלול רק חלק מהשלבים הנ, יקט מסויםבפרוי

  . או שלבים בסדר אחר/שלבים נוספים ו

לעיתים לא נמצאים מבנים הראויים לקדיחה כך שאין כל כדאיות להכין פרוספקט 

או גז טבעי /לעיתים תגלית נפט ו, כמו כן. ולפיכך התהליך נעצר קודם לכך, לקדיחה

, בנוסף. כן אינה ראויה לפיתוח ולהפקה- גלית שאינה מסחרית ועלמתבררת כת

פי אופי הפרוייקט וקשה -משתנים על, פרקי הזמן לביצוע כל אחד מהשלבים

פיתוח והפקה בו מתבצעים כל השלבים האמורים , להצביע על פרוייקט חיפוש

  . באופן רציף בסדר המתואר לעיל וללא שינויים ואירועים בלתי צפויים

. או גז מורכבת ותלויה בגורמים רבים ושונים/יין כי מסחריותן של תגליות נפט ויצו

בין תגלית בים המחייבת עלויות פיתוח  ,בין היתר, קיים הבדל מהותי, בהקשר זה

ובין תגלית גז אשר מיועדת לשוק המקומי , לבין תגלית ביבשה, גבוהות ביותר

לבין תגלית אשר עיקרה מיועד  ואינה מחייבת השקעות משמעותיות בתשתית ייצוא

לייצוא ולפיכך ככלל נדרשת השקעה משמעותית בתשתית ובלוחות זמנים ארוכים 

וכן בין תגליות נפט לתגליות גז אשר כלכליותן תלויה ביכולת למכור את הגז , יותר

אינו סחורה , להבדיל מהנפט, וזאת בשל העובדה כי הגז, לשוק יעד אטרקטיבי

יצוין כי מסחריותה , כמו כן. )Commodity(מים בכל העולם הנמכרת במחירים דו

אשר , תגלית –כך לדוגמא , של תגלית נפט מושפעת מאוד ממחירי הנפט בעולם

דולר עשויה להפוך למסחרית כאשר  20אינה מסחרית כאשר מחיר חבית נפט הינו 

או /פט ומובן כי תגליות נ, ל"לאור הנ. דולר ולהיפך 100 - מחיר חבית הנפט עולה ל

בקרות שינויים , אשר אינן מסחריות בתנאי שוק מסויימים יכולות להפוך, גז

  .וכן להיפך, לתגליות מסחריות, מהותיים בתנאי השוק
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  :ניתן להציג תהליך חיפושים ופיתוח תאורטי באופן סכמאטי כמובא להלן
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  חקיקה ותקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, מגבלות 7.1.2

שים והפקה של נפט וגז כפופים לרגולציה ענפה של המדינות בשטחיהן חיפו

רשיונות או , חובת קבלת היתרים ,בין היתר ,הרגולציה כוללת. מתבצעת הפעילות

דרישות בקשר להיקפי השקעות ולוחות זמנים לביצוע , זכיונות לביצוע הפעילות

 ומיסים יםתשלום תמלוג ,הסדרים ביחס לתנאי ההפקה והאספקה ,החיפושים

  . בטיחות העבודה ואיכות סביבה, למדינה

שהותקנו  מוסדרים בעיקר בחוק הנפט והתקנות, חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל

בחוק  כהגדרתם(רשיונות וחזקות , פי היתרים- החיפושים מבוצעים על. מכוחו

, ידי הרשויות המוסמכות וכוללים בין היתר תכניות עבודה-המוענקים על, )הנפט

נקבע בחוק הנפט כי בעל חזקה חייב בתשלום , כמו כן. וחות זמנים ומגבלות שונותל

למדינה של תמלוג בשיעור של שמינית מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה 

הממונה על ענייני הנפט . ובכל מקרה לא פחות מתמלוג מינימלי שנקבע בחוק הנפט

ל הזכות לא מילא אחר הוראות לבטל זכות נפט אם בע, בתנאים מסויימים, רשאי

  .החוק או תנאי זכות הנפט

, קובעות הוראות בעניין אחסון, חוק משק הגז הטבעי והתקנות שהותקנו מכוחו

ובכלל זה כי הקמתם והפעלתם של , חלוקה ושיווק של גז טבעי בישראל, הולכה

) Liquid Natural Gas (LNG)(מתקן גז טבעי נוזלי , רשת חלוקה, מערכת הולכה

ומתקן אחסון של גז טבעי בישראל טעונים קבלת רשיון משר ") ן"גט: "להלן(

  . האנרגיה

 7.23.1  ראו סעיפים הרגולציה בישראל לרבות חוק מיסוי רווח הנפט לפרטים אודות

מעבר . להלן 7.23.8 סעיף רגולציה בקפריסין ראו לפרטים אודות הו לןלה 7.23.7 עד 

מכוחם מתבצעת , לפי הענין, תנאיהם העיקריים של הרשיונות או החזקות, לכך

  . הפעילות מתוארים ביחס לכל נכס נפט כמפורט להלן

  חיותושינויים בהיקף הפעילות בתחום וברוו 7.1.3

  .להלן 7.8 עד  7.2  לעניין נתונים על היקף הפעילות של השותפות ראו סעיפים

  התפתחויות בשווקים או שינויים במאפייני לקוחות 7.1.4

 פז, חברת החשמל: ז טבעי הםהלקוחות להם מספקת השותפות ג, נכון למועד הדוח

: להלן(דלק אשקלון . פי.פי.אי ,)"פז זיקוק אשדוד": להלן( מ"בית זיקוק אשדוד בע

חברות בנות של , ")נייר חדרה: "להלן(מ "בע נייר חדרהמפעלי , ")דלק אשקלון"

מ "בתי זיקוק לנפט בעו") ל"כי קבוצת: "להלן(מ "קבוצת כימיקלים לישראל בע

על סיפקו גז טבעי השותפים בפרויקט ים תטיס  2011בשנת , כן-כמו. ")ן"בז:"להלן(

אגן -מ ומכתשים"בע) שיווק מלט(בסיס מזדמן ללקוחות נוספים ובעיקרם נשר סחר 

  . מ"תעשיות בע

התקשרה השותפות בהסכמים לאספקת גז טבעי ממאגר תמר  2012במהלך שנת 

  . 2013הצפוי להתחיל בהפקה מסחרית במהלך שנת 
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 7.11.4  -ו 7.11.3  ר הסכמי השותפות עם לקוחותיה העיקריים ראו סעיפיםלתיאו

  .להלן

לאור הביקוש המוגבל לגז טבעי בשוק הישראלי ולאור היקף הרזרבות המשמעותי 

לוויתן ותנין נראה כי לצד , בעיקר במאגרי תמר, שראלשכבר התגלה לחופי מדינת י

, ייועדו חלק מן הרזרבות לייצוא, אספקת הביקושים לגז טבעי במשק הישראלי

  . בעיקר למדינות אירופה ואסיה

  שינויים טכנולוגיים מהותיים 7.1.5

חלו שינויים טכנולוגיים בתחום החיפושים וההפקה של נפט , בעשורים האחרונים

שינויים אלו שיפרו . בתחום הבדיקות והן בשיטות הקידוח וההפקההן , וגז טבעי

את איכות הנתונים העומדים לרשות מחפשי הנפט והגז ומאפשרים זיהוי מתקדם 

אשר עשוי גם להקטין את הסיכונים בביצוע  ,יותר של מאגרי נפט וגז פוטנציאליים

דות הקידוח ייעלו את ביצוע עבוהשיפורים הטכנולוגיים , כמו כן. הקידוחים

כיום לבצע פעילויות בתנאים קשים יותר מבעבר ובעומקי ואף מאפשרים  ,וההפקה

להשקיע , יכולים תאגידים המחפשים נפט, בהתאם לאמור. מים גדולים מאוד

או שניתן היה , מאמצי חיפוש בשטחים בהם בעבר לא ניתן היה לבצע קידוחים

  .והים יותרלבצעם אולם בעלויות גבוהות מאוד ובסיכונים גב

 גורמי הצלחה קריטיים 7.1.6

 :גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הינם

בשטחים בהם קיים ) רכישה או הצטרפות(איתור וקבלת זכויות לחיפושים   )א(

  .פוטנציאל לתגלית מסחרית

  .יכולת גיוס משאבים כספיים ניכרים  )ב(

ותהליכי עיבוד  3Dכגון סקרים סייסמיים (שימוש בטכנולוגיות מתקדמות   )ג(

וזאת לצורך איתור והכנת פרוספקטים לקדיחה וכן לצורך ) קדמיםמידע מת

  .גיבוש תוכנית פיתוח בים

או /חבירה לגופים עתירי נסיון הפועלים בתחום לצורך ביצוע קידוחים ו  )ד(

והשתתפותם , הסתייעות בידע המקצועי שברשותם, תוכניות פיתוח מורכבים

  .בעלות ההשקעות

 .הצלחת פעילות האקספלורציה והפיתוח  )ה(

התקשרות בהסכמים למכירת הגז בכמויות , במקרה של מציאת גז טבעי  )ו(

 .ובמחירים טובים

מימונית ומסחרית לניהול , טכנית, ניסיון ויכולת הנדסית, קיומו של ידע  )ז(

לרבות הקמת תשתיות , פרוייקטים בהיקפים כספיים של מיליארדי דולרים

  .הפקה וייצוא
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  שינויים במערך חומרי הגלם והספקים 7.1.7

ים האחרונות חלה עלייה משמעותית במחירי המתכות שהן מרכיב משמעותי בשנ

בשל העלייה במחירי הנפט בשנים האחרונות , כמו כן. בעלויות החיפושים והפיתוח

חלה עלייה חדה בביקוש לספקי שירותים בתחום הנפט אשר הביאה לעלייה ניכרת 

לפרטים נוספים ראו . בעלויות הפעילויות בענף ובזמינות הקבלנים והציוד הנדרש

  .להלן 7.18 סעיף 

  מחסומי כניסה ויציאה 7.1.8

 ישראלפעילות ב  )א(

הם הצורך בהיתרים ורשיונות  מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות

בהנחיות ובקריטריונים עמידה , לביצוע חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

רכישת זכויות השתתפות בנכסי /העברתלענין  על ענייני הנפטשקבע הממונה 

הוכחת איתנות פיננסית לצורך קבלתם וכן ההשקעות הגדולות נפט לרבות 

לא קיימים חסמי  .הכרוכות בביצוע פעולות אלו, וברמת סיכון גבוהה יחסית

למעט הסכמי אספקת גז ארוכי טווח , יציאה משמעותיים מתחום הפעילות

י ההפקה לפני נטישת שטחי וכן חובת פירוק מתקנ, השותפות בהם התקשרה

   .החזקות

המחמירות את , מקדם משרד האנרגיה טיוטת תקנות, נכון למועד הדוח

. שיעבוד והעברה של זכויות בנכסי נפט בהתאם לחוק הנפט, התנאים לקבלה

התקנות כאמור יכולות להוות חסם כניסה ויציאה משמעותי בתחום 

  . להלן )ג(7.23.3 7.23.3 טים נוספים ראו סעיף לפר. הפעילות

 קפריסיןפעילות ב  )ב(

מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות בקפריסין הם הצורך בהיתרים 

הניתנים על בסיס ( בעיורשיונות לביצוע חיפושים והפקה של נפט וגז ט

בהנחיות ובקריטריונים הקבועים בחקיקה עמידה , )השתתפות במכרז

 העברתל) Production Sharing Contract(ובהסדרים על פי הסכם ההפקה 

הוכחת איתנות פיננסית רכישת זכויות השתתפות בנכסי נפט לרבות או /ו

וברמת  ף נרחבבהיק ויכולות רלבנטיות בתחום לצורך קבלתם וכן ההשקעות

  . הכרוכות בביצוע פעולות אלו, סיכון גבוהה יחסית

למעט התנאים , לא קיימים חסמי יציאה משמעותיים מתחום הפעילות

ביחס להעברה של זכויות לצדדים  )PSC( הקבועים בהסכם ההפקה

   .שלישיים
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  תחליפים למוצרי תחום הפעילות 7.1.9

ללקוחות  ,רני חשמלליצ גז טבעי ונפט משמשים כחומרי בעירה ונמכרים

ליצרני , חשמלההשותפות מוכרת גז טבעי בעיקר לחברת . תעשייתיים ופרטיים

 .להלן 7.11.3 עד   7.11.1 םחשמל וללקוחות תעשייתיים נוספים כמפורט בסעיפי

אנרגיה , אנרגיה הידרואלקטרית, פחם, מזוט, ים לגז טבעי כגון סולרישנם תחליפ

לכל אחד מהחומרים האמורים יתרונות . ביו וכדומה-דלקי, אנרגית רוח, סולרית

סוג אנרגיה אחד לסוג בשימוש מהמעבר . וחסרונות והוא כפוף לתנודתיות מחירים

יקריים של גז טבעי יתרונותיו הע. אנרגיה אחר כרוך בדרך כלל בהשקעות גדולות

, לעומת פחם ודלקים נוזליים הם ניצולת גבוהה וזיהום אויר נמוך באופן יחסי

  .גם מחיר נמוך יותר –ובמקרה של דלקים נוזליים 

  מבנה התחרות בתחום 7.1.10

  .להלן 7.14 לתיאור התחרות בתחום מכירת הגז הטבעי ראו סעיף 

  לות השותפותפעי 7.2

והפקה של נפט וגז  פיתוח, השותפות המוגבלת מבצעת פעולות חיפוש, שצויין לעיל כפי

וברשיון  פועלת השותפות ברשיונות וחזקות בישראל, במסגרת זו. בישראל ובקפריסין

עיקר פעילותה של השותפות מתרכזת כיום באספקת גז טבעי מחזקת אשקלון . בקפריסין

, "נועה"בפיתוח מאגר הגז , "תמר"בפיתוח מאגר הגז , יקט ים תטיסשבפרו") Bמרי "מאגר (

בפעילות הערכה במאגר , )הפינקלס" (Bמרי "פיתוח מאגרי לווין של מאגר בבאקספלורציה ו

במים הכלכליים של קפריסין וכן בפעילות אקספלורציה אקספלורציה בפעילות , לויתן

   .ברשיונות בהם מחזיקה השותפות בזכויות

  :פירוט אודות נכסי הנפט של השותפותלהלן 

  פרויקט ים תטיס 7.3

  כללי 7.3.1

  חזקת אשקלון

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  10אשקלוןI/10  :שם נכס הנפט

  מ מערבית לחופי אשקלון"ק25-כ  :מיקום

  ר"קמ250-כ  :שטח

  חזקה  :סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה 
  חיפוש והפקה  –הנפט פי חוק-פעולות מותרות על

  11.6.2002 :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  10.6.2032 :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

 - :תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפט

  10.6.2032 :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

; ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס הנפט
יש לציין את תקופת ההארכה  –כאמור קיימת  אם אפשרות
  :האפשרית

  שנים נוספות 20-בכפוף לחוק הנפט ב

                                                      

  .Bמאגר הגז מרי  2000בחודש פברואר בשטח חזקת אשקלון התגלה    10
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  חזקת אשקלון

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  נובל  ):Operator(ציון שם המפעיל 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם הישיר 
מות בעלי ש, למיטב ידיעת השותפות, בנכס הנפט וכן

  :השליטה בשותפים האמורים

נובל הינה , ידיעת השותפותלמיטב ). 47.059%(נובל  )1(
 .Noble Energy Incשל חברה בת בבעלות מלאה 

חברה ציבורית שמניותיה , ")Noble: "להלן(
אין , Nobleפי דיווחיה של - על. NYSE - נסחרות ב

מהונה  10% - בעל מניות המחזיק בלמעלה מ
 . המונפק

 ).25.5%(השותפות  )2(
השותף , למיטב ידיעת השותפות. 11)23.00%(אבנר  )3(

הינו חברה , מ"אבנר נפט וגז בע, כללי באבנרה
, )50%( דלק אנרגיהפרטית אשר מחציתה בבעלות 

אשר בעל (חברה ציבורית בשליטת קבוצת דלק 
ומחציתה )) תשובה(השליטה בה הינו מר יצחק שרון 

מ "האחרת בבעלות כהן פיתוח ומבני תעשיה בע
קבוצת דלק חברה ציבורית בשליטת , )50%(
)51.76%.( 

, למיטב ידיעת השותפות).4.441%(ק השקעות דל )4(
הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של קבוצת דלק 

אשר בעל השליטה בה הינו מר יצחק שרון (
  )).תשובה(

  

  חזקת אשקלון

  פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס הנפט

  -  :ציון תאריך הרכישה –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 

בחזקת  25.50% -השותפות מחזיקה באופן ישיר ב  :החזקה של השותפות בנכס הנפטתיאור מהות ואופן ה
  . אשקלון

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של 
  :השותפות בהכנסות מנכס הנפט 

  21.91% -לפני החזר ההשקעה
  19.60% -לאחר החזר ההשקעה

 סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים שקדמו 

בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס (ליום האחרון של שנת הדיווח 
  ):בדוחות הכספיים

   12אלפי דולר 79,840

 

  חזקת נועה

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  13נועה I/7  :שם נכס הנפט

  מ מערבית לחופי אשקלון"ק 25 - כ  :מיקום

  ר"קמ 250 - כ  :שטח

  ;חזקה  :סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה 
  והפקה ; חיפוש –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

  1.2.2000  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  31.1.2030  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

  -  :תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפט

  31.1.2030  :עת נכס הנפטתאריך נוכחי לפקי

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

  שנים נוספות 20 -בכפוף לחוק הנפט ב

                                                      

בין , מוחזקות) השותף המוגבל באבנר(מ "אבנר נאמנויות בע ידי-יחידות ההשתתפות שהונפקו על 29.2.2012נכון ליום    11
) השותף הכללי באבנר(מ "אבנר נפט וגז בע, )9.11%(מ "קבוצת דלק בע, )46.58%(מ "בידי דלק מערכות אנרגיה בע, היתר

 ). 0.17%(וגדעון תדמור ) 1.81%(
  .עתידיות של תשתית ההפקה אלפי דולר בגין הפרשה לעלויות סילוק 2,668 -סכום זה כולל סך של כ   12
  .מאגר הגז נועה 1999בחודש יוני בשטח חזקת נועה התגלה    13



 

  

19 - א 

  חזקת נועה

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  :האפשרית

  נובל  ):Operator(ציון שם המפעיל 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם הישיר 
שמות בעלי השליטה , למיטב ידיעת השותפות, פט וכןבנכס הנ

  :בשותפים האמורים

  ; 14)47.059%( נובל )1(
 )25.5%(השותפות  )2(
 ;15)23%(אבנר  )3(
  .16)4.441%(דלק השקעות  )4(

  

  חזקת נועה

  פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס הנפט

  -  :ציון תאריך הרכישה –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 

  בחזקה 25.50% - השותפות מחזיקה באופן ישיר ב  :ן ההחזקה של השותפות בנכס הנפטתיאור מהות ואופ

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של 
  :השותפות בהכנסות מנכס הנפט 

  23.76% -לפני החזר ההשקעה
  22.64% -לאחר החזר ההשקעה

ה סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהשקע
המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים שקדמו ליום 

בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס (האחרון של שנת הדיווח 
  ):בדוחות הכספיים

   17אלפי דולר 22,614

  

 עיקר תנאי החזקות בפרויקט ים תטיס 7.3.2

  :להלן יפורטו עיקרי תנאי החזקות הכלולות בפרויקט ים תטיס

  : תנאי חזקת נועה

אשר התקבלה ביום , ")חזקת נועה: "להלן" (ועהנ" I/7בשטר חזקה   )א(

   :התנאים המיוחדים כדלקמן ,בין היתר, נקבעו, 10.2.2000

  .לפתח את התגלית ולהפיק גז בשקידה ראויה )1(

, השנים הראשונות לקיום החזקה וכל שלוש שנים לאחר מכן 6בתום  )2(

עבודה  תוכניתיגיש בעל החזקה לאישור הממונה על ענייני הנפט 

    .מעודכנת

ביטוח מפני נזקים , בתנאי חזקת נועה נקבעו הוראות נוספות לגבי הפרות  )ב(

תיאום , כפיפות לאמנות בינלאומיות וחוקי המדינה, נטישה תוכנית, לסביבה

  .עם מערכת הביטחון והוראות לגבי מתן הודעה על זהות המפעיל

 :חזקת אשקלוןתנאי   )ג(

שר התקבלה ביום א ")חזקת אשקלון: "להלן" (אשקלון" I/10בשטר חזקה 

  :התנאים המיוחדים כדלקמן, בין היתר, נקבעו ,11.6.2002

                                                      

  .לפרטים נוספים ראו פרטים כלליים אודות חזקת אשקלון   14
  .לפרטים נוספים ראו פרטים כלליים אודות חזקת אשקלון   15
  .לפרטים נוספים ראו פרטים כלליים אודות חזקת אשקלון   16
  .אלפי דולר בגין הפרשה לעלויות סילוק עתידיות של תשתית ההפקה 3,305 -ך של כסכום זה כולל ס   17
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לא יעשו שימושים , שטר החזקה ניתן לשם הפקת גז טבעי בלבד )1(

בקרקע הים ובתת הקרקע התחום בשטח , אחרים בשטח החזקה

  .החזקה

מהמאגר תעשה בהתאם להוראות /הובלת הגז הטבעי מהפלטפורמה )2(

  .חוק משק הגז הטבעי

חזקת אשקלון נקבעו עוד הוראות לגבי הפקת דוחות התנהגות בתנאי  )3(

, ביטוח מפני נזקים לסביבה, הפרות, המאגר בסוף כל שנת הפקה

תיאום , כפיפות לאמנות בינלאומיות וחוקי המדינה, נטישה תוכנית

 .עם מערכת הביטחון והוראות לגבי מתן הודעה על זהות המפעיל

 תחזקעבודה מחייבת בשטר  תוכניתבעה לא נק, כי מעבר לאמור לעיל, יצוין

  .ובשטר חזקת אשקלון נועה

 העבודה בפרויקט ים תטיס  תוכניתעמידה בתנאי  7.3.3

רכיבי  תיאור
 תוכנית

העבודה 
שטרם קוימו 
  בתקופה

רכיבי  תיאור
תוכנית 
העבודה 
שקוימו 
  בתקופה

  תקופה  לתקופה שנקבעה העבודה תוכנית תיאור

 2002ניתנה ביוני  כאמור לעיל חזקת אשקלון  ---   --- 
נכון למועד . 2000וחזקת נועה ניתנה בפברואר 

  .עבודה מחייבת לתקופה זו תוכניתהדוח אין 

2009-2011  

  

 תוכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם לתנאי נכס הנפט בפרויקט ים תטיס 7.3.4

אומדן חלקה 
האפקטיבי 

של השותפות 
בתקציב 
  הכולל 

 )דולר אלפי(
בחלוקה (

לרכיבים 
  )עיקריים

אומדן תקציב 
הנדרש לביצוע 

 תוכנית
אלפי (העבודה 
) דולר

בחלוקה (
לרכיבים 
  )עיקריים

העדכנית שנקבעה  העבודה תוכנית תיאור
  לתקופה

  תקופה

 2002כאמור לעיל חזקת אשקלון ניתנה ביוני   ---   --- 
נכון למועד . 2000וחזקת נועה ניתנה בפברואר 

עבודה מחייבת לחזקות  תוכניתהדוח אין 
  .ורות לתקופה האמורותהאמ

2012-2014  

 

  מתוכננת בפרוייקט ים תטיס עבודה בפועל ו תוכנית 7.3.5

להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בחזקת נועה   )א(

וכן תיאור תמציתי של , ועד למועד הדוח 1.1.2009ובחזקת אשקלון מיום 

 : פעולות מתוכננות

חזקת אשקלון
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ל פעולות שבוצעו בפועל תיאור תמציתי ש  תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה / לתקופה 

 המתוכננת

/ עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

  18)אלפי דולר(הנפט 

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

   )אלפי דולר(
 

2009    מערכת הדחיסה  להתקנתהמשך ההכנות
 .Bבמרי 

34,668  8,840  

2010    מרי "ביצוע שני קידוחי הפקהB -9 "מרי " -ו
B-10 "והמשך התקנה של מערכת הדחיסה.  

108,936  27,779 

2011  

  
 בדיקת , השלמת התקנה של מערכת הדחיסה

בדיקת היתכנות של . תקינותה והפעלתה
של , קספלורציה במאגרי הלוויןקידוח א

  ").הפינקלס(" Bמאגר מרי 

  ת האפשרויות בחינו" 1פינקלס "תכנון קידוח
  .פיתוחול

17,13919  

  

  

3,721  

4,370  

  

  

949 

" 1פינקלס "ביצוע קידוח אקספלורציה    ואילך  2012
בשכבות שמטרתו לבחון הימצאות גז טבעי 

 ממוקםהקידוח . המטרה מגיל פליוקן
. Bמ ממאגר מרי "ק 3.5-כ במרחק של

 2012עבודות הקדיחה החלו בחודש מרץ 
עומק המים  .שבועות 5- וצפויות להימשך כ

והעומק , מטר 375-באתר הקידוח הוא כ
מטר  1,859-הסופי המתוכנן לקידוח הוא כ

  .מעל פני הים

  במידה ויימצא גז טבעי בשכבות המטרה
בכמות מספקת לצורך " 1פינקלס "בקידוח 
כקידוח " 1פינקלס "יושלם קידוח , פיתוח
ויחובר למתקני ההפקה של פרויקט ים  הפקה
   .תטיס

  

26,279  

  

  

  

  

  

  

  

70,000  

  

6,969  

  

  

  

  

  

  

  

18,029  

  

חזקת נועה

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית / לתקופה 

 העבודה המתוכננת

/ עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל משוער 

לפעולה ברמת נכס הנפט 
 )אלפי דולר(

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

 )אלפי דולר(

2009 55  216  .מאגר נועה הפיתוח של היתכנות בחינת  

2010    לא בוצעו פעולות מהותיות במהלך תקופה
  .זו

-  - 

2011     כהגדרתו (במסגרת פיתוח מאגר נועה צפון
" 2נועה "בוצעו שני קידוחי הפקה ) להלן

  ".3נועה "ו

75,17320  19,169  

 ,המשך עבודות פיתוח למאגר נועה צפון   ואילך 2012
, הנחת צנרת ,בות השלמת בארותלר
וכן התחלת  חיבורו לפרויקט ים תטיסו

  .הפקת גז טבעי

  הפיתוח  תוכניתלפרטים נוספים בדבר
  .להלן )ב(7.3.5  בחזקת נועה ראו סעיף

136,877  35,240  

  

                                                      

  . הינם סכומים שהוצאו בפועל ואשר הינם מבוקרים במסגרת הדוחות הכספיים 2009-2011הסכומים לשנים    18
רשה לעלויות סילוק בגין הפ) אלפי דולר 2,668 - חלק השותפות כ(אלפי דולר  10,464 -סכום זה אינו כולל סך של כ    19

  .עתידיות של תשתית ההפקה
בגין הפרשה לעלויות סילוק עתידיות של ) אלפי דולר 3,305חלק השותפות (אלפי דולר   12,967סכום זה אינו כולל סך של   20

  .קידוחי הפיתוח בחזקה
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ור לעיל לעניין עלויות הערכת השותפות כאמ – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

הינה מידע צופה פני , ולוחות זמנים של הפעולות המתוכננות בפרויקט ים תטיס

על הערכות של השותף הכללי לגבי  תהמבוסס, עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

המתבססות כולן על הערכות שקיבל השותף הכללי עלויות מרכיבי הפרויקט 

פועל עשויים להיות שונים מההערכות לעיל לוחות הזמנים והעלויות ב. מהמפעילה

ברגולציה  ,בהשלמת התכנון המפורט של מרכיבי הפרויקט, בין היתר, והם מותנים

בשינויים בשוק הספקים וחומרי הגלם בעולם , בקבלת הצעות מקבלנים ,החלה

  .ל"בפועל של הפעולות הנ ובביצוע

 פיתוח מתוכננת בחזקת נועה תוכנית  )ב(

כי הוא מאשר להתחיל , דיע הממונה למפעילת הפרויקטהו 12.6.2011ביום 

עוד ציין הממונה כי "). נועה צפון: "להלן(בפיתוח חלקו הצפוני של שדה נועה 

כי ישנה ) בהתאם לנתונים שהציגה בפניו(הוא מקבל את הערכת המפעילה 

סבירות נמוכה למעבר כמויות משמעותיות של גז למאגר בנועה צפון 

, בנוסף. המאגר המשתרעים מדרום ומדרום מערב לומחלקים אחרים של 

הגביל הממונה את כמות הגז הכוללת שתופק לזו הנמצאת במאגר נועה צפון 

וזאת כדי למנוע טענה של הפקת  ,BCM 1.2 -ידי המפעילה בכ-והמוערכת על

  . גז מחלק מן המאגר הנמצא מחוץ לשטח החזקה

ת תוכנית הפיתוח למאגר אישרה השותפות את התקציב וא 31.7.2011ביום 

: להלן(ידי נובל -וזאת בהתאם למתווה שהוצג על, נועה צפון שבחזקת נועה

  ").תוכנית הפיתוח"

פיתוח מאגר נועה צפון נועד לאפשר אספקה נוספת של גז טבעי למשק 

בעיקר ללקוחות עמם חתמה השותפות הסכמים לאספקת גז , הישראלי

  . הגז הטבעי מפרויקט תמר וזאת בעיקר עד להתחלת אספקת, טבעי

, קדיחת שני קידוחי הפקה אלכסוניים, בעיקרה, כוללת הפיתוח תוכנית

כולל עומק מים ( מטר 1,880 -של כלעומק אנכי מתוכנן , "3נועה "ו" 2נועה "

 sub-sea(הקידוחים יושלמו בהשלמה תת ימית . )מטר 800 -של כ

completion( ,משני לת הפקה מצטברת באופן שיאפשר להערכת המפעילה יכו

 הגז הטבעי יוזרם. ליום טבעי גז של מעוקב רגל מיליון 100 - הקידוחים של כ

 ,לצורך טיפול "B-מרי" מאגר של לפלטפורמת ההפקה צינור באמצעות

" תטיס ים" פרויקט של הקבלה למתקן הקיימת" 30" וממנה בצנרת

  . באשדוד

של  ברבעון השלישי ייםפיתוח מאגר נועה צפון צפוי להסת, להערכת נובל

 מיליון 212 -כשל ) מהזכויות 100% בגין( כוללת בעלות פיתוח 2012 שנת

  ). מליון דולר 54 -חלק השותפות מוערך בכ(דולר 

לרבות , ההערכות והמידע האמורים – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

ות אומדן העלויוהיקף ואופן ההפקה , לוחות הזמנים, בדבר תוכנית הפיתוח

. הינם מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, של התוכנית
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אשר לגביו לא , ל מבוססים על מידע שהתקבל מנובל"ההערכות והמידע הנ

ל צפויים להתעדכן ככל שיצטבר "ההערכות והמידע הנ. קיימת עדין ודאוות

מידע נוסף כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים לפרויקטים של חיפושים 

  . פקה של גז טבעיוה

 לעניין שיעור ההשתתפות האפקטיבי בהוצאות ובהכנסות בפרויקט ים תטיס  גילוי 7.3.6

  חזקת אשקלון

לפני  אחוז שיעור ההשתתפות
החזר 
 השקעה

לאחר  אחוז
החזר 
  השקעה

שיעור 
-מגולם ל

לפני  %100
החזר 
 השקעה

שיעור 
-מגולם ל

%100 
לאחר 
החזר 
 השקעה

 הסברים

 החלק האפקטיבי המיוחס
 לשותפות בנכס הנפט

אחזקות השותפות בנכס  100%100% 25.5% 25.5%
   .הנפט הן אחזקות ישירות

החלק האפקטיבי המיוחס 
 מנכס הנפט בהכנסותלשותפות 

 7.3.7 ראו תחשיב בסעיף  19.60%85.92%76.86% 21.91%
   .להלן

ס החלק האפקטיבי המיוח
הכרוכות בהוצאות לשותפות 

בפעילות פיתוח או הפקה בנכס 
 הנפט

25.72%-
25.76% 

25.72%-
25.76% 

100.85%-

101% 
100.85%-

101% 

 7.3.8 ראו תחשיב בסעיף 
  .להלן

החלק האפקטיבי המיוחס 

הכרוכות בהוצאות לשותפות 

 בפעילות חיפוש בנכס הנפט

25.76%-
26.52% 

25.76%-
26.52% 

101%-

104% 
101%-

104% 

 7.3.8 ראו תחשיב בסעיף 

 .להלן

  

  נועהחזקת 

לפני  אחוז שיעור ההשתתפות
החזר 
 השקעה

 אחוז
לאחר 
החזר 
  השקעה

שיעור 
-מגולם ל

לפני  %100
החזר 
 ההשקעה

שיעור 
-מגולם ל

%100 
לאחר 
ר החז

  ההשקעה

 הסברים

החלק האפקטיבי המיוחס 
 לשותפות בנכס הנפט

אחזקות השותפות בנכס   100%100%  25.50%  25.50%
  .הנפט הן אחזקות ישירות

החלק האפקטיבי המיוחס 
 מנכס הנפט בהכנסותלשותפות 

 7.3.7 ראו תחשיב בסעיף   88.78% 22.64%93.18%  23.76%
  . להלן

החלק האפקטיבי המיוחס 
הכרוכות בהוצאות לשותפות 

בפעילות פיתוח או הפקה בנכס 
  הנפט

25.72%-
25.76%  

25.72%-
25.76%  

100.85%-
101%  

100.85%-
101%  

 7.3.8 ראו תחשיב בסעיף 
 . להלן
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מיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות ביאור לחישוב החלק האפקטיבי ה 7.3.7

 בהכנסות מפרויקט ים תטיס

  חזקת אשקלון

לפני החזר   פריט
  השקעה 

 

לאחר החזר 
  השקעה

 

הסבר תמציתי כיצד 
התמלוגים או  יםמחושב
לרבות ניכוי ( מיםהתשלו

הפניה ( )הוצאות ואחרים
  )לתיאור ההסכם

  100%100%  הכנסות שנתיות תיאורטיות של נכס נפט 

  
 

 :ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההכנסות לאחר התגלית(תשלום התמלוגים או פירוט ה

  )11.34%( )11.34%(  המדינה

  

בפי "פי המחיר -מחושב על
כפי שחושב לשנת " הבאר
 12.5%מתוך : דהיינו( 2011

מופחתות ההוצאות בגין 
ההולכה , מערכות הפיתוח

והטיפול בגז עד לנקודת 
ף המסירה של הגז בחו

  ).אשדוד

    )11.34%( )11.34%(  כ"סה

  88.66%88.66%  טרלות ברמת נכס הנפטוהכנסות מנ

  

  

חלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של 
 השותפות בהכנסות הנובעות בנכס הנפט

  )בשרשור(המנוטרלות 

25.50%25.50%  

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות , כ"סה
, פקטיביבשיעור ההכנסות הא, של השותפות

ולפני תשלומים אחרים (ברמת נכס הנפט 
  )ברמת השותפות

22.61%22.61%  

 

  

  :ברמת השותפותבקשר עם נכס הנפט ) הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית(ם מיתמלוגים או תשלופירוט 

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
  השותפות בתשלום לצדדים קשורים

)0.69%()3.01%(  

  

של תמלוג על מחלקה 
 3%השותפות בשיעור של 

לפני החזר השקעה ובשיעור 
לאחר החזר  13%של 

בפי "ההשקעה מחושב 
  . 21"הבאר

החלק האפקטיבי המיוחס לשותפות 
  בהכנסות מנכס הנפט

21.91%19.60%    

  

                                                      

 ).חות הכספייםלדו 15לפרטים נוספים ראו ביאור (הצדדים הזכאים לתמלוגים הם דלק אנרגיה ודלק השקעות    21
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  נועהחזקת 

לפני החזר   פריט
  השקעה

 

לאחר החזר 
  השקעה

 

הסבר תמציתי כיצד 
התמלוגים או  יםמחושב
לרבות ניכוי ( מיםהתשלו

הפניה ( )הוצאות ואחרים
  )לתיאור ההסכם

100%  הכנסות שנתיות תיאורטיות של נכס נפט 

 

100%  

  
 

 :ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההכנסות לאחר התגלית(תשלום התמלוגים או פירוט ה

  )5.5%(  המדינה

 

)5.5%(  

  

בפי "פי המחיר -מחושב על
כפי שחושב לשנת " הבאר
  . יסבפרויקט ים תט 2011

  )5.5%(  כ"סה

 

)5.5%(  

  

  

  94.5%  טרלות ברמת נכס הנפטוהכנסות מנ

 

94.5%  

  

  

חלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של 
 השותפות בהכנסות הנובעות בנכס הנפט

  )בשרשור(המנוטרלות 

25.50%  

 

25.50%  

 

  

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות , כ"סה
, בשיעור ההכנסות האפקטיבי, של השותפות

ולפני תשלומים אחרים (ברמת נכס הנפט 
  )ברמת השותפות

24.10%  

 

24.10%  

 

  

  :ברמת השותפותבקשר עם נכס הנפט ) הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית(ם מיתמלוגים או תשלופירוט 

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
  השותפות בתשלום לצדדים קשורים

)0.34%(  

 

)1.46%(  

  

תמלוג על מחלקה של 
 3%שותפות בשיעור של ה

לפני החזר ההשקעה ובשיעור 
לאחר החזר  13%של 

בפי "ההשקעה מחושב 
  .22" הבאר

החלק האפקטיבי המיוחס לשותפות 
  בהכנסות מנכס הנפט

23.76%22.64%    

 

                                                      

  .לדוחות הכספיים 15לפרטים נוספים ראו ביאור (הצדדים הזכאים לתמלוגים הם דלק אנרגיה ודלק השקעות    22
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ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות האפקטיבית של מחזיקי הזכויות ההוניות של  7.3.8

  פקה בפרויקט ים תטיסהפיתוח והה, השותפות בהוצאות החיפוש

  פעילות פיתוח או הפקה –חזקת אשקלון 

  אחוז  פריט
 

הסבר תמציתי כיצד מחושב התמלוגים או 
 )וכן הפניה לתיאור ההסכם(התשלום 

הוצאות תיאורטיות במסגרת תוכנית העבודה של 
  )ללא תמלוגים האמורים(נכס הנפט 

100%   

:הנפט ברמת נכס) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט התשלו

סכומים אלה הינם בגין הוצאות עקיפות  1%-0.85%  המפעיל
והם בנוסף להחזר הוצאות ישירות 

שיעור התשלום . המשולמות למפעיל
או  הוצאות הפיתוח יורד עם עליית למפעיל

 .הפקהה
-100.85%  כ שיעור ההוצאות האפקטיבי ברמת נכס נפט"סה

101%  
  

  

השותפות חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
  )בשרשור(בהוצאות נכס הנפט 

25.50%  
  

  

 כ חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של"סה
ברמת נכס , בשיעור ההוצאות האפקטיבי, השותפות

  )ולפני תשלומים אחרים ברמת השותפות(הנפט 

25.72%-
25.76%  

  

  

  
 הלהלן יחושבו בהתאם לחלק האחוזים( בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט תשלו

   ):של השותפות בנכס הנפט

  אין תשלומים כאמור בשותפות

בהוצאות , שותפותהמיוחס להאפקטיבי החלק 
  .נכס הנפטבוהפקה  פיתוח הכרוכות בפעילות

25.72%-
25.76%  

  

  

   

  יםפעילות חיפוש –חזקת אשקלון 

  אחוז  פריט
 

הסבר תמציתי כיצד מחושב התמלוגים או 
 )וכן הפניה לתיאור ההסכם(התשלום 

הוצאות תיאורטיות במסגרת תוכנית העבודה של 
  )ללא תמלוגים האמורים(נכס הנפט 

100%   

:ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט התשלו

סכומים אלה הינם בגין הוצאות עקיפות 4%-1%  המפעיל
והם בנוסף להחזר הוצאות ישירות 

התשלום שיעור . המשולמות למפעיל
  .למפעיל יורד עם עליית הוצאות החיפוש

 
  104%-101%  כ שיעור ההוצאות האפקטיבי ברמת נכס נפט"סה

  
  

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות 
  )בשרשור(בהוצאות נכס הנפט 

25.50%    

 כ חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של"סה
ס ברמת נכ, בשיעור ההוצאות האפקטיבי, השותפות

  )ולפני תשלומים אחרים ברמת השותפות(הנפט 

25.76%-
26.52%  

  

  

 ההאחוזים להלן יחושבו בהתאם לחלק( בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט תשלו
   ):של השותפות בנכס הנפט

  אין תשלומים כאמור בשותפות

בהוצאות , שותפותהמיוחס להאפקטיבי החלק 
  .נכס הנפטחיפוש ב עילותהכרוכות בפ

25.76%-
26.52%  

  

  



 

  

27 - א 

  פעילות פיתוח או הפקה – חזקת נועה

  אחוז  פריט
 

הסבר תמציתי כיצד מחושב התמלוגים או 
 )וכן הפניה לתיאור ההסכם(התשלום 

הוצאות תיאורטיות במסגרת תוכנית העבודה של 
  )ללא תמלוגים האמורים(נכס הנפט 

100%   

  :ברמת נכס הנפט) מההוצאותהנגזרים (ם מיפירוט התשלו

סכומים אלה הינם בגין הוצאות עקיפות  1%-0.85%  המפעיל
והם בנוסף להחזר הוצאות ישירות 

שיעור התשלום . המשולמות למפעיל
או  הוצאות הפיתוחיורד עם עליית  למפעיל
  .ההפקה

 -100.85%  כ שיעור ההוצאות האפקטיבי ברמת נכס נפט"סה
101%  

  

  

הזכויות ההוניות של השותפות  חלקם של מחזיקי
  )בשרשור(בהוצאות נכס הנפט 

25.50%  
  

  

 כ חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של"סה
ברמת נכס , בשיעור ההוצאות האפקטיבי, השותפות

  )ולפני תשלומים אחרים ברמת השותפות(הנפט 

25.72%-
25.76%  

  

  

האחוזים להלן יחושבו בהתאם ( מת השותפותבקשר עם נכס הנפט ובר) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט תשלו
   ):של השותפות בנכס הנפט הלחלק

  אין תשלומים כאמור בשותפות

בהוצאות , שותפותהמיוחס להאפקטיבי החלק 
  .נכס הנפטוהפקה ב פיתוח הכרוכות בפעילות

25.72%-
25.76%  

  

  

 

 פיתוח והפקה בנכס הנפט, תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפוש 7.3.9

 ) באלפי דולר(

  חזקת אשקלון

כ חלקם של מחזיקי "סה  פריט
הזכויות ההוניות של 

השותפות בהשקעה בתקופה 
   23זו בנכס הנפט

חלקם של מחזיקי הזכויות , מתוכו
ההוניות של השותפות בתשלומים 

מעבר להחזר הוצאותיו ( למפעיל
  )הישירות

לרבות( 2009ת בשנבפועלשהושקע תקציב
  )םהאמורי התשלומים

13,024187 

לרבות( 2010ת בשנבפועלשהושקע תקציב
 )האמורים התשלומים

32,697336  

לרבות(2011בשנת  בפועלשהושקע תקציב
  )האמורים התשלומים

11,253  168  
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חזקת נועה

כ חלקם של מחזיקי "סה  פריט
הזכויות ההוניות של 

השותפות בהשקעה בתקופה 
 24זו בנכס הנפט

ל מחזיקי הזכויות חלקם ש, מתוכו
ההוניות של השותפות בתשלומים 

מעבר להחזר הוצאותיו ( למפעיל
 )הישירות

לרבות( 2009ת בשנבפועלשהושקע תקציב
 )האמורים התשלומים

55 0 

לרבות( 2010ת בשנבפועלשהושקע תקציב
 )האמורים התשלומים

0  0 

לרבות(2011בשנת  בפועלשהושקע תקציב
  )האמורים התשלומים

19,169  91 

  

  רזרבות בפרויקט ים תטיס 7.3.10

  רזרבות בחזקת אשקלון   )א(

   נתוני כמויות )1(

כללי בהתאם לואשר הוכן , NSAI -שקיבלה השותפות מפי דוח - על

רזרבות הגז הטבעי , )SPE-PRMS(המערכת לניהול משאבי פטרוליום 

נכון ו) OnProduction(מסווגות כרזרבות בהפקה , "Bמרי "בשדה 

  : הינן כמפורט להלן, 31.12.2011ליום 

  הנפט בנכס כ"סה  רזרבות קטגוריית
)Gross(  

BCF 

 ) Net(השותפות  חלק
BCF25   

  P1מוכחות  רזרבות
)Proved reserves(   

206.3  40.4  

  רזרבות צפויות 
)Probable Reserves(  

22  4.3  

  P2כ רזרבות מסוג "סה

)Proved+Probable Reserves(  

228.2  44.7  

  רזרבות אפשריות 

)Possible Reserves(  

22  4.3  

 P3כ רזרבות מסוג "סה
)Proved+Probable+Possible 

Reserves(  

250.3  49  
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הן הרזרבות ) Possible Reserves(רזרבות אפשריות  –אזהרה 

הנוספות אשר אינן צפויות להיות מופקות באותה מידה כמו הרזרבות 

שהכמויות  10%ישנו סיכוי של ). Probable Reserves(הצפויות 

שיופקו בפועל יהיו שוות או גבוהות מכמות הרזרבות המוכחות 

)Proved Reserves( , בצירוף כמות הרזרבות הצפויות)Probable 

Reserves ( ובצירוף כמות הרזרבות האפשריות)Possible Reserves.(  

: הנחות והסתייגויות ובכלל זה כימספר , בין היתר, NSAI ציינהבדוח 

באתר לא ביקרה  NSAI )2(; 26סיכון אינן משקפותת ההערכו )1(

וכן לא בדקה את מצבם המכני תפעולי של המתקנים  הקידוח

לא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת מענייני איכות  NSAI) 3(; והבארות

כי נכון למועד דוח הרזרבות לא  NSAIציינה , יחד עם זאת. הסביבה

ות הסביבה העלולה על חבות אפשרית בנוגע לענייני איכ הידוע ל

להשפיע באופן מהותי על כמות הרזרבות המוערכת בדוח הרזרבות או 

ועל כן דוח הרזרבות אינו כולל עלויות שעלולות לנבוע , על מסחריותן

   .מחבות כאמור

בדבר רזרבות הגז  NSAI הערכות – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

משמעו בחוק ניירות כהינן מידע צופה פני עתיד , B הטבעי בשדה מרי

גיאופיסי , על מידע גיאולוגי, בין היתר, ההערכות לעיל מבוססות. ערך

שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה והינן בגדר , ואחר

ואשר לגביהן לא קיימת  NSAIהערכות והשערות מקצועיות בלבד של 

שונות  להיותעשויות , שיופקו בפועל, כמויות הגז הטבעי. כל וודאות

כתוצאה מתנאים תפעוליים , בין היתר, ל"ההערכות וההשערות הנמ

או מתנאי היצע וביקוש בשוק /או משינויים רגולטוריים ו/וטכניים ו

 וההשערותההערכות  .או מהביצועים בפועל של המאגר/הגז הטבעי ו

או כתוצאה ממכלול /ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו"הנ

וייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז של גורמים הקשורים בפר

וכתוצאה מתנאים  ההפקה מהמאגרלרבות כתוצאה מהמשך , טבעי

  .או תנאים רגולטוריים/או תנאי שוק ו/תפעוליים ו

 למערכת התואם השותפות מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן )2(

  ).SPE-PRMS(לניהול משאבי פטרוליום 

                                                      

אינן , )SPE-PRMS(כמקובל בהערכות רזרבות על פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום , ההערכות בדוח: והיינ   26
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 נתוני תזרים מהוון  )3(

בין , NSAIציינה , המפורט להלן, ישוב התזרים המהווןביחס לח

עלויות ) 2( ;27ההערכות לא הותאמו לשקף סיכון) 1: (כי, היתר

ידי -על NSAI-ל הינן עלויות שסופקו ההפעלה שנלקחו בחשבון

 NSAI-השותפות ואשר נראות הגיוניות בהתבסס על ידע שיש ל

ברמת  ישירות עלויות כוללות רקעלויות אלו . מפרויקטים דומים

 ,תקורה חלקה בהוצאות את הערכת השותפות בדבר וכן הפרויקט

כפי שנדרש . לפרויקט אשר ניתן לייחס באופן ישיר הנהלה וכלליות

; עלויות אלו נשארות קבועות במהלך חיי הפרויקט, ידי השותפות- על

-ההוצאות ההוניות שנלקחו בחשבון הן הוצאות הוניות שסופקו ל )3(

NSAI ידי - י השותפות והינן הוצאות בגין השקעות שאושרו עליד-על

לרבות בגין , השותפות וכן הוצאות בפועל בגין פעולות מהעת האחרונה

בין , ואשר נראות הגיוניות בהתבסס, שידרוג פלטפורמת ההפקה

 NSAI-ידע קודם שיש להעל ו Bבשדה מרי על תוכנית הפיתוח , היתר

עלויות אלו נשארות , די השותפותי-כפי שנדרש על. מפרויקטים דומים

שנלקחו  ,עלויות נטישה) 4(; קבועות עד למועד הוצאתן בפועל

בהתאם  ידי השותפות-על NSAI-ל הינן עלויות שסופקו ,בחשבון

הפלטפורמות ומתקני , להערכותיה באשר לעלות נטישת בארות

 Salvage(צולת יהנ ערך אינן לוקחות בחשבון אתעלויות אלה  .ההפקה

Value ( מרי חזקת שלB במרי  המתקניםוB .ידי -כפי שנדרש על

נשארות קבועות עד למועד למועד הוצאתן הנטישה עלויות , השותפות

שסופקו  בחישובי המס נלקחו בחשבון שיעורי מס חברות) 5(; לבפוע

הצפויים בכל אחת  ידי השותפות ואשר הינם שיעורי המס- על NSAI-ל

קצב ההפקה בפועל עבור כל ) 6(; ןמהשנים הכלולות בתזרים המהוו

אחת מקטגוריות הרזרבות המפורטות לעיל עשוי להיות נמוך או גבוה 

 NSAI. מקצב ההפקה בו נעשה שימוש לצורך הערכת התזרים המהוון

ניתוח . ישות ביחס לקצב ההפקה של הבארותלא ערכה ניתוח רג

ת רגישות כאמור עלול להוביל למסקנה כי הרזרבות אינן כלכליו

   . להפקה

דולר  4.404התזרים המהוון מחושב על בסיס מחיר גז של כי  ,כן יצוין

מחיר הגז  2013בשנת . 31.12.2012הנשאר קבוע עד ליום  MMBTU-ל

ועד סוף  1.1.2014החל מיום . MMBTU -דולר ל 3.15צפוי לעמוד על 

דולר  2.5התזרים המהוון מחושב על בסיס מחיר גז של , חיי הפרויקט

  .MMBTU -ל

                                                      

אינן , )SPE-PRMS(ובל בהערכות רזרבות על פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום כמק, ההערכות בדוח: היינו   27
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  ).סיכונים מסחריים וכדומה, בטחוניים
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כי בתזרים המהוון נלקחו בחשבון התמלוגים כמפורט , עוד יצוין

אשר יחול על השותפויות  ,וכן היטל רווחי הנפט, לעיל 7.3.7  ףבסעי

"). החוק: "בסעיף זה להלן(בהתאם להוראות חוק מיסוי רווחי נפט 

הנוסחאות , פי ההגדרות-נעשו עליש להדגיש כי חישובי ההיטל 

, והמנגנונים המוגדרים בחוק כפי שמבינה ומפרשת אותה השותפות

ומורכבות נוסחאות החישוב והמנגנונים אך לאור חדשנות החוק 

אין כל בטחון כי פרשנות זו של אופן חישוב , השונים המוגדרים בו

או זהה לפרשנות /ההיטל תהיה זהה לזו שתאמצנה רשויות המס ו

. אם וכאשר תובאנה סוגיות אלו להכרעתו, ידי בית המשפט- החוק על

המשפט -סוגיות אלו טרם נידונו בפסיקתם של בתי, למועד הדוחנכון 

חישובי ההיטל נעשו בהתאם להוראות המעבר הקבועות . בישראל

 ובחוק בכל הנוגע למיזם שמועד תחילת ההפקה המסחרית חל לגבי

המיזם יבחר לדווח : יס ההנחות הבאותועל בס, לפני יום תחילת החוק

ב בשנים "שיעור האינפלציה בארה, לחוק) ב(13בדולר לפי סעיף 

 ההפקהעלויות (כל התשלומים של המיזם , 2%הבאות יעמוד על 

לצורך  וכן ידי רשויות המס לצורך חישוב ההיטל-יוכרו על) וההשקעות

   .ל של הגזחישוב הכנסות המיזם יילקחו בחשבון מחירי המכירה בפוע

הערכה עדכנית של המפעילה  כי התזרים המהוון מבוסס על, יודגש

ואשר אינו , אשר עשוי להשתנות בעתיד, אודות קצב ההפקה בפועל

מאפשר הפקה של מלוא הרזרבות עד לתחילת אספקת הגז הטבעי 

   .מפרויקט תמר

במהלך החודשים האחרונים חלה ירידה משמעותית ביכולת הפקת 

שהביאה לצמצום באספקת הגז הטבעי " Bמרי "ממאגר הגז הטבעי 

- ממידע שנמסר לשותפות על. ללקוחות בפרויקט ים תטיסמהמאגר 

אשר מבוסס על בחינה וניתוח שביצעה המפעילה הן , ידי המפעילה

עולה כי הפקת הגז הטבעי , בעצמה והן באמצעות צדדים שלישיים

במאגר גרמה שהביאה להפחתה תדירה של הלחץ , "Bמרי "ממאגר 

שכבות קרקע מעל המאגר ומתחת ה בהיקף גדול מן הצפוי של לשקיע

שקיעת שכבות הקרקע גם תרמה לפגיעה ואף . לפלטפורמת ההפקה

לאיבוד יכולת ההפקה בחלק מקידוחי ההפקה כך שכיום מופק גז 

כאשר מתוך אחד מהם זוהתה ( 10- ו B "5 ,9מרי "טבעי רק מקידוחי 

לקידוחי ההפקה באופן הפוגע ביכולת חדירה מתגברת של מים 

פלטפורמת ההפקה בפרויקט ים תטיס מתוכננת , יצוין כי). ההפקה

משקיעת שכבות , בעיקרה, מבחינה הנדסית וטכנית לשקיעה הנובעת

, בשלב זה, הקרקע מעל המאגר ומתחת לפלטפורמת ההפקה וכי

שקיעת פלטפורמת ההפקה הינה במסגרת המותר על פי התכנון 

 .י כאמורההנדס
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אשר ישמר , בכוונת המפעילה להפיק גז טבעי מהמאגר בקצב הפקה

  . פלטפורמהלפגיעה בכושר הפקה מתמשך מהמאגר וכן לא יגרום 

לקידוח , השותפים בפרויקט פועלים לפיתוח מאגר נועה, כמו כן

במידה ויתגלה בו (ולפיתוחם ) פינקלס( Bמאגרי הלויין של מאגר מרי 

רה להפיקם בהקדם ובכך להקטין את הירידה והכל במט, )גז טבעי

וזאת תוך שמירה , המתמשכת ביכולת האספקה ולמתן את השלכותיה

  .על תקינות מערכת ההפקה של פרויקט ים תטיס

אין שינוי , לדוח זה 'נספח אהמצורף כ, כפי שעולה מדוח הרזרבות

למעט הפחתת הכמויות שהופקו (בהערכת הרזרבות הקיימות במאגר 

משמעותית ל מתבטאת בעיקר בירידה "ולפיכך ההתפתחות הנ, )בפועל

  .ומתקני ההפקה" Bמרי "ביכולת ההפקה של מאגר 

מבוססים על הערכות , הכלולים בדוח הרזרבות, נתוני התזרים המהוון

  .Bהמפעילה ביחס לירידה ביכולת ההפקה החזויה ממאגר מרי 

ת הגז היומית מפעילת הפרויקט מעריכה כי כמו, כפי שנמסר לשותפות

הממוצעת שפרויקט ים תטיס יספק בתקופה של עד למועד הצפוי 

  צפויה להיות, לתחילת האספקה של גז מפרויקט תמר

לפרטים ראו סעיף ( B -כמפורט בתזרים המהוון של מאגר מרי 

יחובר למערכת במידה שיפותח מאגר נועה ו; )לעיל) 3)(א(7.3.10 

ההפקה של ים תטיס תתווסף כמות גז יומית ממוצעת כמפורט 

). לעיל) 3)(ב(7.3.10 לפרטים ראו סעיף (בתזרים המהוון של מאגר נועה 

, ל"אם וכאשר יפותחו גם הפינקלס ויחוברו למערכת ההפקה הנ

  . MMCFD 60 - של כ ממוצעתגז יומית תתווסף כמות 

לירידה ביכולת האספקה של הגז הטבעי צפויה להיות השפעה שלילית 

אין ביכולתה , אולם בשלב זה, על התוצאות הכספיות של השותפויות

של השותפות להעריך ברמת וודאות גבוהה את ההשלכות המסחריות 

וזאת בין היתר לאור , המלאות ואת היקף ההשפעה כאמור

  . פות בפרויקטההתפתחויות התכו

חותיה בקשר עם הירידה באספקה והשותפות נמצאת בשיחות עם לק

עמדת השותפות הינה כי הירידה ביכולת . המשפטיות והשלכותיה

ככל . אירוע כח עליון כהגדרתו בחוזי אספקת הגזמהווה האספקה 

עלולה השותפות להיות חשופה , שעמדה זו של השותפות לא תתקבל

למנגנונים ולמגבלות הקבועות בחוזי אספקת לתשלום קנסות בהתאם 

השותפות רשמה מטעמי שמרנות בשנת הדוח , יחד עם זאת. הגז

נטו (מליון דולר  4.5 -ל בסך של כ"הפרשה להפסדים בגין האירועים הנ

    .)ב לדוחות הכספיים8ראו ביאור ( )בניכוי תמלוגים

לכמויות  הערכות השותפות בנוגע – צופה פני עתיד עאזהרה בגין מיד

כאמור לעיל הינם מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק  הגז שיופקו



 

  

33 - א 

ביניהן ביחס , ההערכות לעיל מבוססות על הנחות שונות. ניירות ערך

לקצב ולמשך מכירות הגז הטבעי מהמאגרים השונים ואשר לגביהן 

, שיופקו בפועל, אין כל וודאות כי יתממשו וכי כמויות הגז הטבעי

כתוצאה מתנאים , בין היתר, ל"שונות מההערכות הנ עשויות להיות

או מתנאי היצע /או משינויים רגולטוריים ו/תפעוליים וטכניים ו

  .או מביצועים בפועל של המאגרים/וביקוש בשוק הגז הטבעי ו

 לרבות ההערכות שמסרה המפעילה לשותפות, לאמור לעיל בהתאם

 וכן 2012בשנת  "Bמרי "ביחס ליכולת ההפקה החזויה ממאגר 

הנובעות השותפות ביחס להשלכות המסחריות  בהתאם להערכות

 מובאת להלן, של גז טבעי ללקוחותיהמהירידה ביכולת האספקה 

לאחר היטל ומס (תזרים המהוון באלפי דולר ל השותפות הערכה

לכל , "Bמרי "המיוחס לחלק השותפות מן הרזרבות שבשדה ) הכנסה

  :ת לעילאחת מקטגוריות הרזרבות המפורטו
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  )באלפי דולר ביחס לחלקה של השותפות( 1.20112.31ליום ) Proved Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות מוכחות "סה

  רכיבי התזרים

  

כמות 
מכירות 

)BCM(  
)%100 

מנכס 
  )הנפט

28  

  הכנסות
 תמלוגים
  שישולמו

תמלוגים 
  שיתקבלו

עלויות 
  הפעלה

עלויות 
  פיתוח

עלויות 
נטישה 
  ושיקום

כ "סה
ים תזר

לפני 
היטל 

 מסו
הכנסה 

-מהוון ב(
%0(  

  מסים
  כ תזרים מהוון אחרי מס"סה

 -מהוון ב מס הכנסה  היטל
0%  

מהוון 
 5% -ב

מהוון 
 -ב

10%  

מהוון 
 -ב

15%  

מהוון 
 -ב

20%  

31.12.20121.70  68,326  )15,812(  -  )4,218(  -  -  48,296  10,995  5,024  32,277  31,499 30,775 30,098 29,465 

31.12.20130.50  14,374  )3,326(  -  )593(  )1,275(  -  9,1802,295  -  6,885  6,399  5,968  5,583  5,237  

31.12.20140.12  2,738  )634(  -  )50(  -  -  2,054  513  -  1,540  1,363  1,214  1,086  976  

31.12.20150.12  2,738  )634(  -  )50(  -  -  2,054  513  -  1,540  1,299  1,103  944  814  

31.12.20160.12  2,738  )634(  -  )50(  -  -  2,054  935  -  1,119  898  729  597  493  

31.12.20170.12  2,738  )634(  -  )50(  -  -  2,054  935  -  1,119  856  662  519  410  

31.12.20180.12  2,738  )634(  -  )50(  -  -  2,054  935  -  1,119  815  602  451  342  

31.12.20190.12  2,738  )634(  -  )50(  -  -  2,054  935  -  1,119  776  547  392  285  

31.12.20200.27  6,098  )1,411(  -  )114(  -  -  4,573  2,082  -  2,491  1,646  1,108  759  529  

31.12.20210.27  6,098  )1,411(  -  )114(  -  -  4,573  2,082  -  2,491  1,567  1,007  660  441  

31.12.20220.27  6,098  )1,411(  -  )114(  -  -  4,573  2,082  -  2,491  1,493  916  574  367  

31.12.20230.27  6,098  )1,411(  -  )114(  -  -  4,573  2,082  -  2,491  1,422  833  499  306  

31.12.20240.27  6,098  )1,411(  -  )114(  -  -  4,573  2,082  -  2,491  1,354  757  434  255  

31.12.20250.27  6,098  )1,411(  -  )114(  -  -  4,573  2,082  -  2,491  1,289  688  378  213  

31.12.20260.27  6,098  )1,411(  -  )114(  -  -  4,573  2,082  -  2,491  1,228  626  328  177  

31.12.20270.27  6,098  )1,411(  -  )114(  -  -  4,573  2,082  -  2,491  1,170  569  286  148  

31.12.2028 0.27  6,098  )1,411(  -  )114(  -  -  4,573  2,082  382  2,109  943  438  210  104  

31.12.2029 0.27  6,098  )1,411(  -  )114(  -  -  4,573  2,082  623  1,869  796  352  162  77  

31.12.2030 0.27  6,098  )1,411(  -  )114(  -  -  4,573  2,082  623  1,869  758  320  141  64  

                                                      

  .שירותיםממכירת ת הכנסוללא יוחס חלק כלשהו חישוב התזרים לצורכי    28
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  )באלפי דולר ביחס לחלקה של השותפות( 1.20112.31ליום ) Proved Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות מוכחות "סה

  רכיבי התזרים

  

כמות 
מכירות 

)BCM(  
)%100 

מנכס 
  )הנפט

28  

  הכנסות
 תמלוגים
  שישולמו

תמלוגים 
  שיתקבלו

עלויות 
  הפעלה

עלויות 
  פיתוח

עלויות 
נטישה 
  ושיקום

כ "סה
ים תזר

לפני 
היטל 

 מסו
הכנסה 

-מהוון ב(
%0(  

  מסים
  כ תזרים מהוון אחרי מס"סה

 -מהוון ב מס הכנסה  היטל
0%  

מהוון 
 5% -ב

מהוון 
 -ב

10%  

מהוון 
 -ב

15%  

מהוון 
 -ב

20%  

31.12.2031 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2032 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2033 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2034 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2035 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2036 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2037 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.20380.00  -  -  -  -  -  )13,037(  )13,037(  -  -  )13,037(  )3,578( )1,043( )321(  )104(  

 40,599 43,781 48,171 53,991  59,459  6,652  40,955  107,067  )13,037(  )1,275(  )6,363(  -  )38,463(  166,204  5.86  כ"סה
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  )השותפותבאלפי דולר ביחס לחלקה של ( 1.20112.31ליום ) Reserves Probable( צפויותכ תזרים מהוון מרזרבות "סה

  רכיבי התזרים

  

כמות 
מכירות 

)BCM(  
)%100 

מנכס 
  )הנפט

29 

  הכנסות
 תמלוגים
  שישולמו

תמלוגים 
  שיתקבלו

עלויות 
  הפעלה

עלויות 
  פיתוח

עלויות 
נטישה 
  ושיקום

כ "סה
תזרים 
לפני 
היטל 

 מסו
הכנסה 

-מהוון ב(
%0(  

  מסים
  כ תזרים מהוון אחרי מס"סה

 -מהוון ב מס הכנסה  היטל
0%  

מהוון 
 5% -ב

מהוון 
 -ב

10%  

מהוון 
 -ב

15%  

מהוון 
 -ב

20%  

31.12.20120.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.20130.00  -  -  -  -  -  -  --  -  -  -  -  -  -  

31.12.20140.05  1,164  )269(  -  -  -  -  894  224  -  671  594  529  473  425  

31.12.20150.05  1,164  )269(  -  -  -  -  894  224  -  671  565  480  411  354  

31.12.20160.05  1,164  )269(  -  -  -  -  894  407  -  487  391  317  260  214  

31.12.20170.05  1,164  )269(  -  -  -  -  894  407  -  487  373  288  226  179  

31.12.20180.05  1,164  )269(  -  -  -  -  894  407  -  487  355  262  196  149  

31.12.20190.05  1,164  )269(  -  -  -  -  894  407  -  487  338  238  171  124  

31.12.20200.03  610  )141(  -  -  -  -  469  213  -  255  169  114  78  54  

31.12.20210.03  610  )141(  -  -  -  -  469  213  -  255  161  103  68  45  

31.12.20220.03  610  )141(  -  -  -  -  469  213  -  255  153  94  59  38  

31.12.20230.03  610  )141(  -  -  -  -  469  213  -  255  146  85  51  31  

31.12.20240.03  610  )141(  -  -  -  -  469  213  -  255  139  78  45  26  

31.12.20250.03  610  )141(  -  -  -  -  469  213  -  255  132  71  39  22  

31.12.20260.03  610  )141(  -  -  -  -  469  213  406  )151(  )74(  )38(  )20(  )11(  

31.12.20270.03  610  )141(  -  -  -  -  469  213  687  )431(  )202(  )98(  )49(  )26(  

31.12.2028 0.03  610  )141(  -  -  -  -  469  213  304  )49(  )22(  )10(  )5(  )2(  

                                                      

  .שירותיםממכירת הכנסות ללא יוחס חלק כלשהו חישוב התזרים לצורכי    29
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  )השותפותבאלפי דולר ביחס לחלקה של ( 1.20112.31ליום ) Reserves Probable( צפויותכ תזרים מהוון מרזרבות "סה

  רכיבי התזרים

  

כמות 
מכירות 

)BCM(  
)%100 

מנכס 
  )הנפט

29 

  הכנסות
 תמלוגים
  שישולמו

תמלוגים 
  שיתקבלו

עלויות 
  הפעלה

עלויות 
  פיתוח

עלויות 
נטישה 
  ושיקום

כ "סה
תזרים 
לפני 
היטל 

 מסו
הכנסה 

-מהוון ב(
%0(  

  מסים
  כ תזרים מהוון אחרי מס"סה

 -מהוון ב מס הכנסה  היטל
0%  

מהוון 
 5% -ב

מהוון 
 -ב

10%  

מהוון 
 -ב

15%  

מהוון 
 -ב

20%  

31.12.2029 0.03  610  )141(  -  -  -  -  469  213  64  192  82  36  17  8  

31.12.2030 0.03  610  )141(  -  -  -  -  469  213  64  192  78  33  14  7  

31.12.2031 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2032 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2033 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2034 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2035 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2036 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2037 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2038 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  1,638  2,033  2,581  3,375  4,574  1,525  4,422  10,521  -  -  -  -  )3,168(  13,689  0.60  כ"סה

  



  

 

38 - א 

  

  )השותפותבאלפי דולר ביחס לחלקה של ( 1.20112.31ליום ) Possible Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות אפשריות "סה

  רכיבי התזרים

  

כמות 
מכירות 

)BCM(  
)%100 

מנכס 
 )הנפט

30 

  הכנסות
 םתמלוגי

  שישולמו
תמלוגים 
  שיתקבלו

עלויות 
  הפעלה

עלויות 
  פיתוח

עלויות 
נטישה 
  ושיקום

כ "סה
תזרים 
לפני 
היטל 

 מסו
הכנסה 

-מהוון ב(
%0(  

  מסים
  כ תזרים מהוון אחרי מס"סה

 -מהוון ב מס הכנסה  היטל
0%  

מהוון 
 -ב

5%  

מהוון 
 -ב

10%  

מהוון 
 -ב

15%  

מהוון 
 -ב

20%  

31.12.20120.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.20130.00  -  -  -  -  -  -  --  -  -  -  -  -  -  

31.12.20140.05  1,186  )275(  -  -  -  -  912  228  -  684  605  539  482  434  

31.12.20150.05  1,186  )275(  -  -  -  -  912  228  -  684  577  490  419  361  

31.12.20160.05  1,186  )275(  -  -  -  -  912  415  -  497  399  324  265  219  

31.12.20170.05  1,186  )275(  -  -  -  -  912  415  -  497  380  294  230  182  

31.12.20180.05  1,186  )275(  -  -  -  -  912  415  -  497  362  267  200  152  

31.12.20190.05  1,186  )275(  -  -  -  -  912  415  -  497  345  243  174  127  

31.12.20200.03  660  )153(  -  -  -  -  507  231  -  276  182  123  84  59  

31.12.20210.03  660  )153(  -  -  -  -  507  231  -  276  174  112  73  49  

31.12.20220.03  660  )153(  -  -  -  -  507  231  -  276  165  102  64  41  

31.12.20230.03  660  )153(  -  -  -  -  507  231  -  276  158  92  55  34  

31.12.20240.03  660  )153(  -  -  -  -  507  231  217  60  32  18  10  6  

31.12.20250.03  660  )153(  -  -  -  -  507  231  756  )480(  )248(  )132(  )73(  )41(  

31.12.20260.03  660  )153(  -  -  -  -  507  231  350  )74(  )36(  )18(  )10(  )5(  

31.12.20270.03  660  )153(  -  -  -  -  507  231  69  207  97  47  24  12  

31.12.2028 0.03  660  )153(  -  -  -  -  507  231  69  207  93  43  21  10  

                                                      

  .שירותיםממכירת הכנסות ללא יוחס חלק כלשהו חישוב התזרים לצורכי    30
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  )השותפותבאלפי דולר ביחס לחלקה של ( 1.20112.31ליום ) Possible Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות אפשריות "סה

  רכיבי התזרים

  

כמות 
מכירות 

)BCM(  
)%100 

מנכס 
 )הנפט

30 

  הכנסות
 םתמלוגי

  שישולמו
תמלוגים 
  שיתקבלו

עלויות 
  הפעלה

עלויות 
  פיתוח

עלויות 
נטישה 
  ושיקום

כ "סה
תזרים 
לפני 
היטל 

 מסו
הכנסה 

-מהוון ב(
%0(  

  מסים
  כ תזרים מהוון אחרי מס"סה

 -מהוון ב מס הכנסה  היטל
0%  

מהוון 
 -ב

5%  

מהוון 
 -ב

10%  

מהוון 
 -ב

15%  

מהוון 
 -ב

20%  

31.12.2029 0.03  660  )153(  -  -  -  -  507  231  69  207  88  39  18  9  

31.12.2030 0.03  660  )153(  -  -  -  -  507  231  69  207  84  36  16  7  

31.12.2031 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2032 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2033 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2034 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2035 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2036 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2037 0.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.20380.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 1,654 2,053 2,617 3,456  4,795  1,598  4,655  11,047  -  -  -  -  )3,326(  14,374  0.63  כ"סה
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   :31.12.2011ליום  )מכירות הגזוכמות הגז מחיר (הלן ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים המהוון ל

שווי כ"סהקטגוריה/ רגישות 
נוכחי 

בהוון של 
10%  
 

שווי 
וכחי נ

בהוון של 
15% 

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
20% 

שווי  כ"סהקטגוריה/ רגישות 
נוכחי 

בהוון של 
10% 

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
15% 

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
20% 

  10%הגז בשיעור של מכירות  כמות/גידול במחיר
 

 10%הגז בשיעור של מכירות  כמות/הפחתה במחיר

 1P 53,210 43,55439,589 36,710רזרבות מוכחות 1P 65,69052,74647,938 44,459רזרבות מוכחות 

)Proved Reserves( )Proved Reserves( 
 1,224 1,3741,325 4,117רזרבות צפויות1,511 5,0321,8081,671רזרבות צפויות

)Probable Reserves( )Probable Reserves( 

 2P 57,327 44,92740,914 37,935כ רזרבות מסוג "סה2P 70,72254,55449,609 45,970כ רזרבות מסוג "סה

)Proved+Probable Reserves( )Proved+Probable Reserves( 
 1,512 2,3961,880 4,315רזרבות אפשריות1,793 5,2742,8352,223רזרבות אפשריות

 )Possible Reserves(  )Possible Reserves( 

 3P  61,642 47,32342,794 39,446כ רזרבות מסוג "סה3P  75,99657,38951,831 47,763כ רזרבות מסוג "סה

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

  15%הגז בשיעור של מכירות  כמות/גידול במחיר
 

 15%ז בשיעור של הגמכירות  כמות/הפחתה במחיר

 1P 50,070 41,23837,493 34,770רזרבות מוכחות 1P 68,81255,02750,013 46,389רזרבות מוכחות 

)Proved Reserves( )Proved Reserves( 
 1,151 1,2671,237 3,914רזרבות צפויות1,580 5,2601,9171,756רזרבות צפויות

)Probable Reserves( )Probable Reserves( 

 2P 53,984 42,50538,730 35,921כ רזרבות מסוג "סה2P 74,07256,94451,769 47,969כ רזרבות מסוג "סה

)Proved+Probable Reserves( )Proved+Probable Reserves( 
 1,438 2,2841,791 4,075רזרבות אפשריות1,863 5,5142,9472,310רזרבות אפשריות

 )Possible Reserves(  )Possible Reserves( 

 3P  58,060 44,79040,521 37,359כ רזרבות מסוג "סה3P  79,58659,89154,078 49,833כ רזרבות מסוג "סה

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

)Proved+Probable+Possible 
Reserves(  
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שווי כ"סהקטגוריה/ רגישות 
נוכחי 

בהוון של 
10%  
 

שווי 
וכחי נ

בהוון של 
15% 

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
20% 

שווי  כ"סהקטגוריה/ רגישות 
נוכחי 

בהוון של 
10% 

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
15% 

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
20% 

 20%הגז בשיעור של מכירות  כמות/הפחתה במחיר20%הגז בשיעור של ירות מכ כמות/גידול במחיר

 1P 46,396 38,82535,350 32,804רזרבות מוכחות 1P 71,94057,27152,047 48,276רזרבות מוכחות 

)Proved Reserves( )Proved Reserves( 
 1,091 1,2401,182 4,237רזרבות צפויות1,650 5,4892,0251,841רזרבות צפויות

)Probable Reserves( )Probable Reserves( 

 2P 50,633 40,06536,532 33,894כ רזרבות מסוג "סה2P 77,42959,29753,888 49,927כ רזרבות מסוג "סה

)Proved+Probable Reserves( )Proved+Probable Reserves( 
 1,364 2,1711,701 3,836רזרבות אפשריות1,932 5,7543,0582,394רזרבות אפשריות

 )Possible Reserves(  )Possible Reserves( 

 3P  54,468 42,23638,233 35,258כ רזרבות מסוג "סה3P  83,18262,35456,282 51,858כ רזרבות מסוג "סה

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

  

  

  . הוגן שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור או ללא מסוים היוון בשיעור חושבו אם בין, מהווניםהתזרים היובהר כי נתוני  –אזהרה 

מבוססים על  הנתונים לעיל. פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערךהינם מידע צופה  נתוני התזרימים המהוונים כאמור לעיל –מידע צופה פני עתיד  אזהרה בגין

עשויות , שיופקו בפועל, מכירות הגז הטבעי מהמאגר ואשר לגביהן אין כל וודאות כי יתממשו וכי כמויות הגז הטבעילקצב ולמשך  ביחס ביניהן, שונות הנחות

או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי /או משינויים רגולטוריים ו/תפעוליים וטכניים וכתוצאה מתנאים , בין היתר, ל"להיות שונות מההערכות וההשערות הנ

  . או מהביצועים בפועל של המאגר/ו
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  נתוני הפקה )2(

  :"Bמרי "בשדה הפקה  נתוני להלן

    
  2011שנת 

  
  2010שנת 

  
  2009שנת 

 MMCF(  39,100 29,287 25,715-ב( בתקופה) המתייחס לחלק השותפות( כ תפוקה"סה

  )המתייחס לחלק השותפות(מחיר ממוצע ליחידת תפוקה 
  )MMCF -באלפי דולר ל(

4.71 4.03 3.48 

כל תשלום שנגזר מתפוקת הנכס המפיק ( תמלוגים
ממוצעים ) לרבות מההכנסה ברוטו מנכס הנפט

המתייחסים לחלק (ליחידת תפוקה  ששולמו
  )השותפות

  )MMCF -באלפי דולר ל(

  0.39  0.45  0.53  המדינה

צדדים 
  שלישיים

0  0  0  

  0.40  0.47  0.56  בעלי ענין

המתייחסים לחלק (עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה 
  )MMCF - באלפי דולר ל) (השותפות

0.22  0.25  0.23  

המתייחסים לחלק (תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה 
  ) MMCF - באלפי דולר ל() השותפות

3.4 2.86 2.45 

 0 0 0.24  גז היטל רווחי נפט ו

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה לאחר היטל רווחי נפט 
  )MMCF-באלפי דולר ל) (המיוחסים לחלק השותפות(וגז 

3.16 2.86 2.45 

שיעור אזילה בתקופה המדווחת ביחס לסך כמויות הגז במאגר 
  31)% -ב(

42.8 24.3 20.0 

  
  מעריך החוות דעת של 

נכון ליום  NSAIידי -רזרבות שהוכן עלדוח  'אנספח מצורף לדוח זה כ

  . הסכמתה להכללתו בדוח זההכולל את  31.12.2011

 הצהרת הנהלה

 ; 28.3.2012: ההצהרה תאריך )1(

 ;שותפות מוגבלת, דלק קידוחים: המדווח התאגיד שם ציון )2(

 ;גדעון תדמור: שם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים )3(

 הנדרשים וונטייםהרל הנתונים כל למעריך נמסרו כי, הרינו לאשר )4(

 ;עבודתו ביצוע לצורך

 בין תלות קיום על המצביע מידע כל לידיעתנו בא כי לא, הרינו לאשר )5(

 ;השותפות לבין המעריך

 הינם המשאבים והגילוי הכלול בה הכנת הערכת כי ,הרינו לאשר )6(

 ;באחריותנו

 י המעריך הינם"שהוערכו ע ידיעתנו המשאבים למיטב כי ,הרינו לאשר )7(

 .ברשותנו הקיימים ביותר והעדכניים הטובים, הרלוונטיים האומדנים

                                                      

 .שיעור האזילה הינו שיעור הגז המופק בשנה מתוך הרזרבות המוכחות והצפויות בתחילת אותה שנה   31
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כי לא נעשה שינוי בזהות המעריך שביצע את דוח , הרינו לאשר )8(

 .ידי השותפות-הרזרבות או המשאבים המותנים האחרון שפורסם על

 .הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה )9(

  

  

  

  

  

  

 רזרבות בחזקת נועה   )ב(

  י כמויותנתונ )1(

כללי ל בהתאםואשר הוכן , NSAI-פי דוח שקיבלה השותפות מ- על

גז הטבעי רזרבות ה ,)SPE-PRMS(המערכת לניהול משאבי פטרוליום 

  : הינן כמפורט להלן, 31.12.2011נכון ליום  בשדה נועה

  הנפט בנכס כ"סה  רזרבות קטגוריית
)Gross(  

BCF 

  השותפות חלק
)Net(32   

BCF  
  

  P1 )Proved Reserves(  35.3  8.4 מוכחות רזרבות

  

השותפות  בהתאם להחלטת כי כמות הרזרבות דלעיל נקבעה, יצוין

  .BCM 1 בפרויקט ים תטיס להפיק מהמאגר כמות של

מספר הנחות והסתייגויות , בין היתר, NSAI ציינהבדוח הרזרבות 

לא  NSAI) ב(; 33סיכון אינן משקפות ההערכות) א(: ובכלל זה כי

תפעולי של -שדה הנפט וכן לא בדקה את מצבם המכניביקרה ב

לא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת  NSAI) ג(; המתקנים והבארות

כי נכון למועד דוח  NSAIציינה , יחד עם זאת. מענייני איכות הסביבה

על חבות אפשרית בנוגע לענייני איכות הסביבה  לה הרזרבות לא ידוע

הרזרבות המוערכת בדוח  העלולה להשפיע באופן מהותי על כמות

ועל כן דוח הרזרבות אינו כולל עלויות , הרזרבות או על מסחריותן

הרזרבות הינן באזורים לא ) ד(; שעלולות לנבוע מחבות כאמור

מבוססת על הערכות גודל מאגר ויעילות ההערכה  כן-מפותחים ועל

                                                      

ייתכן ולא יהא החזר השקעה , עלויות תשתית של ההפקה של פרויקט ים תטיס למאגר נועהלאור ייחוס חלק מ   32
חלק השותפות נעשה לאחר תשלום תמלוגים למדינה , לפיכך ).להלן 7.26.15  כהגדרתו בהסכם התמלוגים האמור בסעיף(

 .ני החזר השקעהלפלפי השיעור החל ולצדדים קשורים 
אינן מותאמות , )SPE-PRMS(כמקובל בהערכות רזרבות על פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום , ההערכות בדוח   33

, כגון סיכונים בטחוניים(לשקף סיכונים חיצוניים שאינם קשורים באופן ישיר להיקף המאגר ויכולת ההפקה ממנו 
  ).ב"סיכונים מסחריים וכיוצ

 גדעון תדמור
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תוך אנלוגיה למאגרים עם מאפיינים ) Recovery Efficiencies(הפקה 

 .יאולוגים ומאפייני מאגר דומיםג

בדבר רזרבות הגז  NSAI הערכות – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות , הטבעי בשדה נועה

גיאופיסי , על מידע גיאולוגי, בין היתר, ההערכות לעיל מבוססות. ערך

והינן בגדר שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה , ואחר

ואשר לגביהן לא קיימת  NSAIהערכות והשערות מקצועיות בלבד של 

עשויות , )ככל שיופקו( שיופקו בפועל, כמויות הגז הטבעי. כל וודאות

כתוצאה , בין היתר, ל"להיות שונות מההערכות וההשערות הנ

או מתנאי /או משינויים רגולטוריים ו/מתנאים תפעוליים וטכניים ו

. או מהביצועים בפועל של המאגר/בשוק הגז הטבעי ו היצע וביקוש

ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף "ההערכות וההשערות הנ

או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרוייקטים של חיפושים /ו

 ההפקה מהמאגרלרבות כתוצאה מהמשך , והפקה של נפט וגז טבעי

   .ומהתנאים התפעוליים שיהיו בו

 למערכת התואם מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן השותפות )2(

  ).SPE-PRMS(לניהול משאבי פטרוליום 

   נתוני תזרים מהוון )3(

) 1: (כי, בין היתר, NSAIציינה , ביחס לחישוב התזרים המהוון

התזרים ) 2(; 34ההערכות ביחס לתזרים המהוון אינן משקפות סיכון

הנשאר קבוע עד  MCF-דולר ל 5.91מחיר גז של  פי- המהוון מחושב על

התזרים , ועד סוף חיי הפרויקט 1.1.2013החל מיום . 31.12.2012ליום 

הנתונים . MCF- דולר ל 5.63מחיר גז קבוע של  פי-המהוון מחושב על

עלויות ) 3(; ידי השותפות- על NSAI-בדבר מחירי הגז כאמור סופקו ל

השותפות ואשר ידי - ההפעלה שנלקחו בחשבון הינן עלויות שסופקו על

. מפרויקטים דומים NSAI-שיש ל נראות הגיוניות בהתבסס על הידע

עלויות אלו כוללות רק עלויות ישירות ברמת הפרויקט וכן את הערכת 

הנהלה וכלליות אשר ניתן , השותפות בדבר חלקה בהוצאות תקורה

עלויות , ידי השותפות- כפי שנדרש על. לייחסן באופן ישיר לפרויקט

ההוצאות ההוניות  )4(; ות קבועות במהלך חיי הפרויקטאלו נשאר

ידי - על NSAI-שנלקחו בחשבון הינן הוצאות הוניות שסופקו ל

על תוכנית , בין היתר, ואשר נראות הגיוניות בהתבסס, השותפות

. מפרויקטים דומים NSAI-הפיתוח בשדה נועה ועל הידע שיש ל

ההוניות הנדרשות  חו בחשבון הינן ההוצאותקההוצאות ההוניות שנל

                                                      

אינן מותאמות , )SPE-PRMS(כמקובל בהערכות רזרבות על פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום , בדוחההערכות    34
, כגון סיכונים בטחוניים(לשקף סיכונים חיצוניים שאינם קשורים באופן ישיר להיקף המאגר ויכולת ההפקה ממנו 

  ).ב"סיכונים מסחריים וכיוצ
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, ידי השותפות-כפי שנדרש על. לפיתוח ולהשלמת בארות ולציוד הפקה

) 5(; ההוצאות ההוניות נשארות קבועות עד למועד הוצאתן בפועל

ידי - על NSAI-עלויות נטישה שנלקחו בחשבון הינן עלויות שסופקו ל

, השותפות בהתאם להערכותיה באשר לעלות נטישת הבארות

עלויות אלה אינן לוקחות בחשבון את . תקני ההפקההפלטפורמות ומ

. של חזקת נועה והמתקנים בשדה נועה) Salvage Value(ערך הניצולת 

עלויות הנטישה נשארות קבועות עד , ידי השותפות-כפי שנדרש על

בחישובי המס נלקחו בחשבון שיעורי מס ) 6(; למועד הוצאתן בפועל

ואשר הינם שיעורי המס , ידי השותפות-על NSAI-חברות שסופקו ל

קצב ) 7(; הצפויים בכל אחת מהשנים הכלולות בתזרים המהוון

ההפקה בו נעשה מקצב ההפקה בפועל עשוי להיות נמוך או גבוה 

לא ערכה ניתוח  NSAI-ו, שימוש לצורך הערכת התזרים המהוון

ניתוח רגישות כאמור עלול . ההפקה של הבארותלקצב רגישות ביחס 

  . ה כי הרזרבות אינן כלכליות להפקהלמסקנ להוביל

 ףתמלוגים כמפורט בסעי נלקחו בחשבון כי בתזרים המהוון, עוד יצוין

בהתאם  שותפותוכן היטל רווחי הנפט אשר יחול על ה, לעיל 7.26.11 

ש להדגיש י. ")החוק: "להלן בסעיף זה( להוראות חוק מיסוי רווחי נפט

הנוסחאות והמנגנונים , פי ההגדרות- כי חישובי ההיטל נעשו על

אך לאור , המוגדרים בחוק כפי שמבינה ומפרשת אותן השותפות

ומורכבות נוסחאות החישוב והמנגנונים השונים חדשנות החוק 

אין כל בטחון כי פרשנות זו של אופן חישוב ההיטל , המוגדרים בו

-או זהה לפרשנות החוק על/יות המס ותהיה זהה לזו שתאמצנה רשו

נכון . אם וכאשר תובאנה סוגיות אלו להכרעתו, ידי בית המשפט

. המשפט בישראל- סוגיות אלו טרם נידונו בפסיקתם של בתי, להיום

חישובי ההיטל נעשו בהתאם להוראות המעבר הקבועות בחוק בכל 

ם לפני יו והנוגע למיזם שמועד תחילת ההפקה המסחרית חל לגבי

המיזם יבחר לדווח בדולר : ועל בסיס ההנחות הבאות, תחילת החוק

ב בשנים הבאות "שיעור האינפלציה בארה, לחוק) ב(13לפי סעיף 

) וההשקעות ההפקהעלויות (כל התשלומים של המיזם , 2%יעמוד על 

ולצורך חישוב  וכן ידי רשויות המס לצורך חישוב ההיטל-יוכרו על

   .בון מחירי המכירה בפועל של הגזהכנסות המיזם יילקחו בחש

לאחר היטל ומס (להלן הערכה של התזרים המהוון באלפי דולר 

התזרים נערך (של השותפות מן הרזרבות שבשדה נועה ) הכנסה

  ).בהתאם להנחות שונות שהעיקריות שבהן מפורטות לעיל
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  )באלפי דולר ביחס לחלקה של השותפות( 1.20112.31ליום ) Proved Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות מוכחות "סה

  רכיבי התזרים

כמות   
מכירות 

)BCM(  
)%100 

מנכס 
  )הנפט

35  

 תמלוגים  הכנסות
  שישולמו

תמלוגים 
  שיתקבלו

עלויות 
  הפעלה

עלויות 
  פיתוח

עלויות 
נטישה 
  ושיקום

כ "סה
תזרים 

היטל לפני 
 מסו

הכנסה 
- מהוון ב(

%0(  

  כ תזרים מהוון אחרי מס"סה  מסים

  מס הכנסה  היטל

מהוון 
  0% - ב

מהוון 
  5% - ב

מהוון 
  10% - ב

מהוון 
  15% - ב

מהוון 
 20% - ב

31.12.2012 0.42  22,770  1,553  -  1,016  38,222  -  )18,021(  -  -  )18,021( )17,587( )17,182( )16,805( )16,451( 

31.12.2013 0.58  29,786  2,031  -  682  -  )3,570(  23,503-  -  23,503  21,844  20,372  19,058  17,879  

31.12.2014 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2015 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

31.12.2016 -  -  -  -  -  -  )1,224(  )1,224(  -  -  )1,224(  )983(  )797(  )653(  )539(  

  889  1,600  2,392  3,275  4,258  -  -  4,258  )4,794(   38,222  1,699  -  3,584  52,556  1.00  כ"סה

  

                                                      

  .שירותיםממכירת הכנסות לשהו לא יוחס חלק כלחישוב התזרים לצורכי    35
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   :31.12.201136ליום  )הגז וכמות מכירות הגזמחיר (להלן ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים המהוון 

  )באלפי דולר(הכנסות נטו עתידיות     )באלפי דולר(הכנסות נטו עתידיות   

שווי נוכחי כ"סהקטגוריה/ רגישות 
בהוון של 

10%  

חי שווי נוכ
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

שווי נוכחי  כ"סהקטגוריה/ רגישות 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 
  

 10%הגז בשיעור של מכירות  בכמות/גידול במחיר
  

 10%הגז בשיעור של מכירות  בכמות/הפחתה במחיר
 1Pרזרבות מוכחות 

(Proved Reserves)  

 1Pרזרבות מוכחות 4,938 9,1556,8215,829
(Proved Reserves)  

)640( )2,037()2,629( )3,159( 

  
 15%הגז בשיעור של מכירות  בכמות/ גידול במחיר

  
 15%הגז בשיעור של מכירות  בכמות/הפחתה במחיר

 1Pרזרבות מוכחות 
(Proved Reserves)  

 1P רזרבות מוכחות6,962 11,6039,0357,944
(Proved Reserves)  

)3,088( )4,251()4,743( )5,183( 

  
 20%הגז בשיעור של מכירות  בכמות/גידול במחיר

  
 20%הגז בשיעור של מכירות  בכמות/הפחתה במחיר

 1Pרזרבות מוכחות 
(Proved Reserves)  

 1Pרזרבות מוכחות 8,986 14,05211,25010,058
(Proved Reserves)  

)5,537( )6,465()6,858( )7,207( 

 

  . הוגן שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור או ללא מסוים היוון בשיעור חושבו אם בין, יובהר כי נתוני התזרים המהוונים –אזהרה 

נתוני התזרימים המהוונים . ו בחוק ניירות ערךנתוני התזרימים המהוונים כאמור לעיל הינם מידע צופה פני עתיד כמשמע–אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

ביחס לעלויות ההקמה וההפעלה וביחס לקצב ולמשך מכירות הגז הטבעי ואשר לגביהן אין כל וודאות כי , בין היתר, כאמור לעיל מבוססים על הנחות שונות

או פרטי התזרים עשויים להיות שונים מההערכות /לה בפועל ואו עלויות ההקמה וההפע/ו, ככל שיופקו, שיופקו בפועל, יתממשו וכי כמויות הגז הטבעי

או מיישום הוראות חוק /או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או משינויים רגולטוריים ו/כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו, בין היתר, ל"וההשערות הנ

  .או מהביצועים בפועל של המאגר/ההפקה וההולכה אשר הקמתם טרם הסתיימה ו או משינויים שיהיו בתקציב שנקבע להקמת מתקני/מיסוי רווחי נפט ו

                                                      

  .ידי השותפות-יובהר כי ניתוחי הרגישויות המובאים להלן בוצעו על   36
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  משאבים מותנים בשדה נועה   )ג(

  נתוני כמויות )1(

בהתאם ואשר הוכן , NSAIפי דוח שקיבלה השותפות מחברת - על

המשאבים , )SPE-PRMS(כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום ל

  : הינם כמפורט להלן ,31.12.2011נכון ליום , המותנים בחזקת נועה

 בנכס כ"סה  המשאבים המותנים קטגוריית
  הנפט

)Gross(  

BCF 

  השותפות  חלק

Net) (37  

BCF 

 1C-Low(אומדן הכמויות הנמוך 
Estimate(  

21.5  5.1  

  2C-Best Estimate( 42.6  10.1(האומדן הטוב ביותר 

  3C-High Estimate(  68.9  16.4(האומדן הגבוה 

  

עיל מסווגים בשלב של הצדקת פיתוח בבחינה המשאבים המותנים דל

)(Development Pending , שהציב  ,בהסרת המגבלהוהם מותנים

כאמור (הממונה ביחס לכמות הגז הכוללת שתופק במאגר נועה צפון 

וין כי יצ. נוספיםקידוחי פיתוח  ומותנים בביצוע )לעיל )ב(7.3.5  בסעיף

פיתוח מאושרת לכלל המשאבים בחזקת  תוכניתהיות שבשלב זה אין 

, נועה צפון רזרבות שבשדהה למעט המשאבים בחזקת נועה, נועה

-SPE(המערכת לניהול משאבי פטרוליום בהתאם לכללי מסווגים 

PRMS (כמותנים ולא כרזרבות ) כפי שסווגו בדוח הרזרבות שנערך

אם , וע בדוח המשאבים המותניםבהתאם לקב. )28.2.2001ליום 

המשאבים המותנים עשויים להיות מחלק , ל"יקויימו התנאים הנ

השוק הפוטנציאלי למאגר נועה הוא השוק . מסווגים כרזרבות

  .  לעיל 6 לפרטים נוספים אודות שוק הגז המקומי ראו סעיף . המקומי

 להפיק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין –אזהרה 

  .המותנים כלשהו מהמשאבים שיעור

מספר הנחות , בין היתר, NSAI ציינהבדוח המשאבים המותנים 

; ההערכות אינן משקפות סיכוני פיתוח) א: (והסתייגויות ובכלל זה כי

תפעולי -לא ביקרה בשדה הנפט ולא בדקה את מצבם המכני NSAI) ב(

לא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת  NSAI) ג(; ם והבארותשל המתקני

כי נכון למועד דוח  NSAIציינה , יחד עם זאת. מענייני איכות הסביבה

המשאבים המותנים לא ידוע לה על חבות אפשרית בנוגע לענייני 

איכות הסביבה העלולה להשפיע באופן מהותי על כמות המשאבים 

                                                      

ייתכן ולא יהא החזר השקעה , לאור ייחוס חלק מעלויות תשתית של ההפקה של פרויקט ים תטיס למאגר נועה   37
חלק השותפות נעשה לאחר תשלום תמלוגים למדינה , לפיכך ).להלן 7.26.15  כהגדרתו בהסכם התמלוגים האמור בסעיף(

 .לפני החזר השקעהלפי השיעור החל ולצדדים קשורים 
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ולפיכך לא כללה , סחריותםהמותנים המוערכת בדוח כאמור או על מ

המשאבים המותנים הינם ) ד(; בהערכה עלויות בקשר לחשיפה כאמור

כן הערכתם מבוססת על הערכות גודל -באזורים לא מפותחים ועל

תוך אנלוגיה למאגרים ) RecoveryEfficiencies(מאגר ויעילות ההפקה 

  .עם מאפיינים גיאולוגים ומאפייני מאגר דומים

בדבר המשאבים  NSAI הערכות –ע צופה פני עתיד אזהרה בגין מיד

המותנים של גז טבעי בשדה נועה הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו 

, על מידע גיאולוגי, בין היתר, ההערכות מבוססות. בחוק ניירות ערך

שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה והינן , גיאופיסי ואחר

ואשר לגביהן לא  NSAIשל בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד 

, )ככל שיופקו(שיופקו בפועל , כמויות הגז הטבעי. קיימת כל וודאות

כתוצאה , בין היתר, ל"עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ

או מתנאי /או משינויים רגולטוריים ו/מתנאים תפעוליים וטכניים ו

. המאגראו מהביצועים בפועל של /היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו

ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף "הנוההשערות ההערכות 

או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרוייקטים של /ו

פעולות לפיתוח לרבות כתוצאה מ, חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

או /או תנאי שוק ו/וכתוצאה מתנאים תפעוליים ו ,אם יבוצעו, השדה

  .תנאים רגולטוריים

תפות מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן התואם השו )2(

  . )SPE-PRMS(למערכת ניהול משאבי פטרוליום 

  מעריך החוות דעת של 

ידי - שהוכן עלדוח רזרבות ודוח משאבים מותנים  'נספח במצורף בזה כ

NSAI הכולל את הסכמתה להכללתו בדוח זה 31.12.2011ליום  נכון.  

 הצהרת הנהלה

  ;28.3.2012: ההצהרה תאריך )1(

 ;שותפות מוגבלת, דלק קידוחים: המדווח התאגיד שם ציון )2(

 ;גדעון תדמור: שם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים )3(

 הנדרשים הרלוונטיים הנתונים כל למעריך נמסרו כי, הרינו לאשר )4(

 ;עבודתו ביצוע לצורך

 בין תלות קיום על המצביע מידע כל לידיעתנו בא כי לא, הרינו לאשר )5(

 ;השותפות לבין המעריך

 הינם המשאבים והגילוי הכלול בה הכנת הערכת כי ,הרינו לאשר )6(

 ;באחריותנו
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ידי המעריך -שהוערכו על ידיעתנו המשאבים למיטב כי ,הרינו לאשר )7(

 הקיימים ביותר והעדכניים הטובים, הרלוונטיים האומדנים הינם

 .ברשותנו

את דוח כי לא נעשה שינוי בזהות המעריך שביצע , הרינו לאשר )8(

 .ידי השותפות-הרזרבות או המשאבים המותנים האחרון שפורסם על

 .הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה )9(

  

  

  

  

  

  

  

  )נקלסיפ( מאגרי הלוייןמשאבים פרוספקטיביים בחזקת אשקלון   )ד(

 ועל ביצוע תוכנית, קיבלה השותפות החלטה על ביצוע קידוח 1.3.2012ביום 

במאגרי לווין  ,פיתוח לצורך מספקת בכמות טבעי גז בגילוי המותנית ,פיתוח

 .טבעי גז להכיל העשויים, Bהמצויים בסמיכות למאגר מרי  ,קטנים

 נתוני כמויות )1(

כללי ל בהתאם ואשר הוכן, NSAI-מ שקיבלה השותפות פי דוח- על

המשאבים , )(SPE-PRMSהמערכת לניהול משאבי פטרוליום 

לויין בסמיכות הים המצויים בשכבות המטרה במאגרי הפרוספקטיבי

 :      הינם כמפורט להלן 31.12.2011נכון ליום , )פינקלס( Bלמאגר מרי 

 בנכס כ"סה  הסתברות  
  הנפט

)Gross(  

BCF  

כ חלק "סה
  השותפות 

)Gross(38  

BCF  

  האומדן הנמוך - משאבים פרוספקטיביים 
)Low Estimate( 

25.7  6.6  

האומדן הטוב  - יביים משאבים פרוספקט
  ביותר

)Best Estimate( 
47.6  12.1  

  האומדן הגבוה - משאבים פרוספקטיביים 
)High Estimate( 

78.2  19.9 

  

מפות גיאולוגיות , הדוח הוכן על בסיס תוצאות של קידוחים סמוכים )2(

: להלן( 2000-2001וסקר סייסמי תלת מימדי שנערך ועובד בשנים 

  "). הסקר הסייסמי"

                                                      

  . לפני תשלום תמלוגים   38

 גדעון תדמור
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  :הפרמטרים הבסיסיים ששימשו לחישוב התרחישים השוניםלהלן  )3(

High Low Parameter 

87,616  42,432  Gross Rock Volume 
(Acre*Feet) 

427264 Gross Thickness (feet) 

205161 Area (Acres) 

0.900.40 Net to Gross (Decimal) 

0.300.26 Porosity (Decimal) 

0.750.60 Gas Saturation 
(Decimal) 

214214 Gas Formation Volume 
Factor (SCF/RCF) 

0.800.65 Gas Recovery Factor 
(Decimal) 

  

) המתייחסים לנתונים טרום הקידוח(הסיכונים המשמעותיים  )4(

הסיכונים המשמעותיים הכרוכים בקידוח  :הכרוכים בהמשך התהליך

יכונים לתקלות לרבות ס, תפעוליים –הינם בעיקרם סיכונים טכניים 

במקרה שהפעולות . בפעולות הקדיחה ובעת ביצוע הלוגים החשמליים

הסיכונים בהמשך התהליך , תפעוליות יושלמו ללא תקלות- הטכניות

שנקבוביות , בין היתר, הנדרש להגעה לתגלית מסחרית הינם

ומוליכות סלע המאגר לא תהיינה גבוהות דיין על מנת לאפשר זרימה 

חדירה של מים לקידוח שלא , עות מסחריתבספיקה בעלת משמ

לדיון בגורמי . ב"עלויות פיתוח התגלית וכיוצ, תאפשר הפקה כלכלית

 .להלן 7.30 הסיכון הכרוכים בפעילות אקספלורציה ראו סעיף 

אומדן ההסתברות להצלחה של כל אחד מגורמי הסיכון בקידוח וכן  )5(

מדן סטטיסטי של ההסתברות הגיאולוגית להמצאות גז טבעי או

 :הינם כדלקמן) המתייחסים לנתונים טרום הקידוח(בקידוח 

Total  
%)(  

Migration / 
Timing 
   (%) 

Source 
Evaluation 

(%)  

Reservoir 
Quality 

 (%)  

Trap Integrity 
(%)  

5890  95 75  90 

  

, דוחהנכון למועד  :יתאומדן ההסתברות לפיתוח לשם הפקה מסחר

ל גז טבעי בכמות המספקת לצורך פיתוח "היה ויימצא בקידוח הנ

 sub-sea(בהשלמה תת ימית  יושלם הקידוח )פינקלס( מאגרי הלויין

completion(  כקידוח הפקה ויפותח במסגרת תוכנית הפיתוח של מאגר

 "ים תטיס"של פרוייקט  לפלטפורמת ההפקה תוך התחברות" נועה"

באופן שיאפשר הפקה , ך טיפול והזרמה למתקן הקבלה באשדודלצור

 ופיתוחו ביצוע הקידוח. 2012מסחרית ממנו במחצית שנת 
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מתאפשרים לאור קירבתו של הקידוח למתקני ההפקה של פרוייקט 

לוח הזמנים , )פינקלס( של מאגרי הלויין הגודל הצפוי, ים תטיס

משק הגז הטבעי  חיוני לאספקת צרכיוהיותו , האפשרי לפיתוחם

לאור ". תמר"בישראל עד להזרמת גז טבעי למשק הישראלי ממאגר 

השוק הפוטנציאלי המיידי למשאבים כאמור הוא השוק , האמור לעיל

  . לעיל 6 ראו סעיף הישראלי לתיאור השוק . הישראלי

ידוח ישולב הפיתוח של יצוין כי ככל שתהיה תגלית מסחרית בק

תוך " נועה"במסגרת תוכנית הפיתוח של מאגר ) פינקלס(מאגרי הלויין 

קידוח : דהיינו, "ים תטיס"התחברות למתקני ההפקה של פרויקט 

והגז  (sub-sea completion),האקספלורציה יושלם בהשלמה תת ימית 

ים "הטבעי יוזרם באמצעות צינור לפלטפורמת ההפקה של פרוייקט 

 .לצורך טיפול והזרמה למתקן הקבלה באשדוד" תטיס

נימוקי השותפות אודות הבסיס לפרמטרים הבסיסיים ששימשו  )6(

הפרמטרים ששימשו בחישוב האומדנים השונים : בחישוב התרחישים

המידע שנתקבל , על תוצאות הסקר הסייסמי, בין היתר, מבוססים

דומים  הסמוך וכן ממאגרים" B-מרי"מקידוחים שבוצעו במאגר 

 .נוספים באזור ובעולם

 ,הפוטנציאליים מהמשאבים כלשהו חלק כי ודאות אין" –אזהרה 

 מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין, יתגלה אם. אכן יתגלה ,שצוינו

 הפרוספקטיבי המידע .מהמשאבים כלשהו להפיק חלק מסחרית

 יהיה ניתן אותם מותנים ומשאבים אודות רזרבות הערכה בגדר אינו

  ".בכלל אם, קידוח האקספלורציה לאחר רק העריךל

 התקציב ולוח הזמנים של הקידוח – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

, כמויות המשאבים הפרוספקטיביים, )לעיל 7.3.5  בסעיף כמפורט(

בסעיף  כמפורט( לוח הזמנים לביצועה ותקציבה, תוכנית הפיתוח

האפשרות הטכנית לחיבור מאגרי הלויין למתקני , )לעיל 7.3.5 

יכולת ההפקה ממאגרי הלויין בהנחה שימצאו , "ים תטיס"פרוייקט 

, וכן הנתונים הנוספים ביחס לקידוח, בקידוח הידרוקרבונים

  NSAI-או מ/ומפעילה מהמבוססים על הערכות והשערות שנתקבלו 

ההערכות . שהינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות שלגביהן לא "וההשערות הנ

ההערכות לעיל . קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן בהמשך

שנתקבל , גיאופיסי ואחר, על מידע גיאולוגי, בין היתר, מבוססות

ייסמי שבוצע בשטח החזקה ומקידוחים שבוצעו באזורים מסקר ס

אם (כמויות הגז הטבעי שיתגלו . הנדסי-וכן על מידע טכני, סמוכים

עשויות להיות שונות מההערכות , )אם יופקו(ושיופקו בפועל ) יתגלו

או /כתוצאה מתנאים גיאולוגיים ו, בין היתר, ל"וההשערות הנ
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או מתנאי /נויים רגולטוריים ואו משי/מתנאים תפעוליים וטכניים ו

או מהביצועים בפועל של מאגרי /היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו

ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר "ההערכות וההשערות הנ. הלויין

או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרוייקטים /מידע נוסף ו

מביצוע לרבות כתוצאה , של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

או /או תנאי שוק ו/דוח ותוצאותיו וכתוצאה מתנאים תפעוליים והקי

  .תנאים רגולטוריים

השותפות מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן התואם  )7(

  . )SPE-PRMS(למערכת ניהול משאבי פטרוליום 

  מעריך החוות דעת של 

נכון  NSAI ידי-שהוכן על דוח משאבים פרוספקטיביים 'גנספח מצורף בזה כ

  .הכולל את הסכמתה להכללתו בדוח זה 31.12.2011יום ל

 הצהרת הנהלה

  28.3.2012 :ההצהרה תאריך )1(

 ;שותפות מוגבלת, דלק קידוחים: המדווח התאגיד שם ציון )2(

 ;גדעון תדמור: שם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים )3(

 הנדרשים הרלוונטיים הנתונים כל למעריך נמסרו כי, הרינו לאשר )4(

 ;ועבודת ביצוע לצורך

 בין תלות קיום על המצביע מידע כל לידיעתנו בא כי לא, הרינו לאשר )5(

 ;השותפות לבין המעריך

 הפרוספקטיביים המשאבים דוח אומדן הכנת הערכת כי ,הרינו לאשר )6(

 ;באחריותנו הינם בו ושניתן בגינווהגילוי הכלול 

ידי המעריך -שהוערכו על ידיעתנו המשאבים למיטב כי ,הרינו לאשר )7(

 הקיימים ביותר והעדכניים הטובים, הרלוונטיים ומדניםהא הינם

 .לשלב טרום קידוח ברשותנו

כי לא נעשה שינוי בזהות המעריך שביצע את דוח , הרינו לאשר )8(

 .ידי השותפות-הרזרבות או המשאבים המותנים האחרון שפורסם על

 .הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה )9(

  

 

 גדעון תדמור        
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  פרויקט תמר 7.4

 כללי 7.4.1

   חזקת תמר

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  39תמר I/12  :שם נכס הנפט

  

  מ מערבית לחופי חיפה"ק 90 -נכס ימי כ  :מיקום

  ר"קמ 250 - כ  :שטח

  חזקה  :סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה 

חיפוש  –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על
  והפקה

  2.12.2009  :ה מקורי של נכס הנפטתאריך הענק

  1.12.2038  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

  - :תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפט

  1.12.2038  :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

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

  :ההארכה האפשרית

  שנים נוספות 20-בכפוף לחוק הנפט ב

  נובל  ):Operator(ציון שם המפעיל 

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

  :השליטה בשותפים האמורים

  . 40)36%(נובל  )1(
: להלן(שותפות מוגבלת , 2ישראמקו נגב  )2(

למיטב ידיעת ). 28.75%") (אמקוישר"
, השותף הכללי בישראמקו, השותפות

הינו חברה , מ"ישראמקו אויל אנד גז בע
ידי מר חיים -פרטית הנשלטת בעקיפין על

  .41צוף
 ).15.625%(השותפות  )3(
  .42)15.625%(אבנר  )4(
: להלן(שותפות מוגבלת , דור חיפושי גז )5(

, למיטב ידיעת השותפות). 4%") (דור"
חיפושי גז  ניהול אלון, בדורהשותף הכללי 

הינו חברה פרטית אשר בעל השליטה , מ"בע
. מ"בה הוא אלון חברת הדלק לישראל בע

מ הינה "אלון חברת הדלק לישראל בע
) 1987(השקעות ביילסול  חברה בשליטת

   . חברה פרטית, )50.38%(מ "בע

  

                                                      

  .מאגר הגז תמר 2009בשטח חזקת תמר התגלה בשנת    39
 .לעיל) 7.3.1 לפרטים נוספים אודות נובל ראו סעיף    40
- מיחידות ההשתתפות שהונפקו על 32.25% -ידי מר חיים צוף מחזיקים בכ- תאגידים הנשלטים על 29.2.2012נכון ליום    41

 0.43% -מר חיים צוף מחזיק במישרין בכ, כמו כן). השותף המוגבל בישראמקו(מ "בע) 1988(ידי ישראמקו ניהול 
  . ידי השותף המוגבל בישראמקו-ת שהונפקו עלמיחידות ההשתתפו

 .לעיל 7.3.1 לפרטים נוספים אודות אבנר ראו סעיף    42
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   חזקת תמר

  פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס הנפט

  43-  :ציון תאריך הרכישה –בור החזקה בנכס נפט שנרכש ע

 15.625% - השותפות מחזיקה באופן ישיר ב  :תיאור מהות ואופן ההחזקה של השותפות בנכס הנפט
  בחזקה

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות 
  :של השותפות בהכנסות מנכס הנפט

  13.36% -לפני החזר ההשקעה
  11.95% -השקעהלאחר החזר ה

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים 

בין אם הוכרה (שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח 
  ):כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים

  אלפי דולר  274,829

  

  חזקת דלית

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  44דלית I/13  :שם נכס הנפט

  מ מערבית לחופי חיפה"ק 50 -נכס ימי כ  :מיקום

  ר"קמ 250 - כ  :שטח

  חזקה  :סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה
חיפוש  –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

  והפקה

  2.12.2009  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  1.12.2038  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

  - :כים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפטתארי

  1.12.2038  :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

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

  :ההארכה האפשרית

  שנים נוספות 20-בכפוף לחוק הנפט ב

  נובל  ):Operator(ציון שם המפעיל 

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

  :השליטה בשותפים האמורים

  . 45)36%(נובל  )1(

  .46)28.75%(ישראמקו  )2(

 ).15.625%(השותפות  )3(
  .47)15.625%(אבנר  )4(

  .48)4%(דור   )5(

  

                                                      

בשטח הרשיון  2009שנתגלתה בשנת " תמר"בעקבות תגלית הגז הטבעי  2.12.2009החזקה הוענקה לשותפות ביום    43
 ". מתן/"309

  .מאגר הגז דלית 2009קת דלית התגלה בשנת חז בשטח   44
 .לעיל 7.3.1 לפרטים נוספים אודות נובל ראו סעיף    45
 .לפרטים נוספים אודות ישראמקו ראו פרטים כלליים אודות חזקת תמר   46
 .לעיל 7.3.1 לפרטים נוספים אודות אבנר ראו סעיף    47
 .לפרטים נוספים אודות דור ראו פרטים כלליים אודות חזקת תמר   48
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  חזקת דלית

  בנכס הנפטפרטים כלליים אודות חלקה של השותפות 

  49  :ציון תאריך הרכישה –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 

 15.625% - השותפות מחזיקה באופן ישיר ב  :תיאור מהות ואופן ההחזקה של השותפות בנכס הנפט
  בחזקה

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות 
  :של השותפות בהכנסות מנכס הנפט

  13.36% -לפני החזר ההשקעה
  11.95% -לאחר החזר ההשקעה

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים 

בין אם הוכרה (שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח 
  ):כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים

אלפי דולר 8,971
  

 

  " דלית" I/13 -ו" תמר" I/12עיקר תנאי החזקות  7.4.2

את , בין היתר, אים שנקבעו בתנאי החזקות כמעט זהים זה לזה והם כולליםהתנ

  :50הנושאים העיקריים הבאים

  פרטים בדבר בעל החזקה 

להלן (בעלי החזקות ושיעורי החזקתם בכל אחת מהחזקות הם כמפורט לעיל   )א(

  "). בעל החזקה: "בסעיף זה

") יםהמתקנ: "להלן בסעיף זה(מתקני מערכת ההפקה ומערכת ההולכה   )ב(

פי -שתנהל את הפעולות הנדרשות על) המפעיל(יוקמו ויופעלו באמצעות נובל 

המפעיל יחייב בפעולותיו . פי חוק הנפט מטעם בעל החזקה- שטר החזקה ועל

את בעל החזקה והודעות הממונה או מי מטעמו למפעיל תחייבנה את בעל 

  . החזקה

, ידי הממונה-בעל החזקה לא יחליף את המפעיל אלא בחברה שאושרה על  )ג(

 . מראש ובכתב

  שטח החזקה

שנבחרו מתוך שטח רישיון , )דונם 250,000(ר "קמ 250שטח החזקה הינו   )א(

  ").מיכל"מתוך שטח רישיון  - ר"קמ 250" דלית"ולגבי חזקת " (מתן"

קרקעי והיא כוללת את כל - החזקה אינה מוגבלת בכל שטחה במרחב התת  )ב(

 .הקרקע- שכבות תת

  היקף החזקה

היה בעל הזכות הבלעדית לחפש ולהפיק נפט וגז טבעי בשטח בעל החזקה י  )א(

בכפוף ליתר הוראות שטר החזקה , במשך כל תקופת החזקה, החזקה בלבד

 .וכל דין

                                                      

בשטח הרשיון  2009שנתגלתה בשנת  ,"דלית"בעקבות תגלית הגז הטבעי  2.12.2009החזקה הוענקה לשותפות ביום    49
  ".מיכל/"308

  . הדבר יצוין, "דלית"ן יש הבדל מהותי ביחס לחזקת במקומות בה, "תמר"התיאור המובא מתייחס לחזקת    50
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יקים ויפעיל את מערכת , יממן, יתכנן, על אחריותו בלבד, בעל החזקה  )ב(

ויתחזק אותן לצורך הפעלתן , ההפקה ואת מערכת ההולכה של בעל החזקה

מתכננים ויועצים שהם בעלי , קבלנים, כול באמצעות המפעילה, השוטפת

תקינה ובטיחותית , ובאופן שיאפשר אספקה סדירה, ידע וניסיון בתחומיהם

  .של נפט ושל גז טבעי מהמאגר

  תקופת החזקה 

עד יום  2.12.2009תקופת החזקה הינה מיום , לחוק הנפט 29בהתאם לסעיף   )א(

 . להוראות הסעיף האמור והיא ניתנת להארכה בהתאם 1.12.2038

 :תקופות- תקופת החזקה תחולק לשתי תת  )ב(

התקופה שבמהלכה יבצע בעל החזקה את כל  – תקופת הפיתוח )1(

, לרבות קידוחי פיתוח, הפעולות לצורך הגעה לשלב ההפקה המסחרית

בכפוף , ויקים את מערכת ההפקה ומערכת ההולכה של בעל החזקה

  . להוראות שטר החזקה

התקופה שמסיום תקופת הפיתוח ועד  – סחריתתקופת ההפקה המ )2(

שבמהלכה יבצע בעל החזקה הפקה מסחרית , תום תקופת החזקה

  .בכפוף להוראות שטר החזקה וכל דין, משטח החזקה

הסתיימה תקופת החזקה או בוטלה החזקה לפי הוראות חוק הנפט לרבות   )ג(

ל תפקע זכותו של בע, לחוק הנפט או לפי הוראות שטר החזקה 29סעיף 

 .החזקה לפעול מכוחו של שטר החזקה

  מכירה לצרכנים בישראל

ולא , ביעילות ובאורח תקין, בעל החזקה יספק את הנפט והגז הטבעי באמינות

  . יסרב סירוב בלתי סביר לספק נפט וגז טבעי לצרכנים בישראל

  הקמת מתקנים 

הממונה נתן לבעל אלא לאחר שיקים את מערכת ההפקה לא בעל החזקה   )ד(

  .הקמה ובכפוף לתנאי האישוראישור  החזקה

בעל החזקה יקים את מערכת ההפקה ואת מערכת ההולכה של בעל החזקה   )ה(

ומשטח " תמר"באופן שיאפשר יכולת הפקה מסחרית כוללת משטח חזקת 

מיליארד מטר מעוקב סטנדרטי של גז טבעי  7- שלא תפחת מ, "דלית"חזקת 

ף לאישור נקודת בכפו, בשנה החל מתחילת תקופת ההפקה המסחרית

  . 51הקבלה הצפונית

בכפוף לקבלת , בעל החזקה יהיה רשאי, ככל שתהיה לכך הצדקה כלכלית  )ו(

להגדיל את קיבולת מערכת ההפקה ומערכת , אישור הממונה והמנהל

ובכלל זה הקמת , ההולכה של בעל החזקה ולהוסיף להן מתקנים וקידוחים

                                                      

) ב(7.4.5 ההפקה תתבצע באמצעות פלטפורמה שתוקם מול חופי אשדוד ותחנת הקבלה החופית באשדוד כמפורט בסעיף    51
  .   להלן
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כמויות גדולות יותר של  באופן שיאפשר הזרמת, צינור לנקודת קבלה נוספת

  .גז טבעי באמינות וביעילות לצרכנים בישראל

  לוחות זמנים 

המועדים הינם ממועד (בעל החזקה יפעל בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן 

  ):מתן שטר החזקה לבעל החזקה

; חודשים 12 –לרבות לקידוחים , לפיתוח מערכת ההפקה תוכניתהגשת   )א(

 . התאם להתקדמות הביצועהתוכנית תעודכן מזמן לזמן ב

הסברים מפורטים בעניינים המפורטים להלן , בין היתר, תכלול תוכניתה

  : ובכל עניין אחר שעליו יורה הממונה

, עומקם, מיקומם, מועדי הקידוחים :קידוחי פיתוח נוספים תכנון )1(

באופן שיאפשר את התפוקה המינימלית והזרמתה לנקודת , מספרם

מובהר כי על בעל החזקה ; פקה המסחריתהקבלה הצפונית לצורך הה

 46ליתן הודעה מוקדמת לממונה על כל קידוח בהתאם להוראת תקנה 

  .לתקנות הנפט

מגבלות , אופן ניצול המאגר, התייחסות לכמויות ההפקה המתוכננות )2(

ונתונים על מבנה המאגר אשר יש בהם כדי להשפיע על יכולת ההפקה 

קה מסוימת בהתאם לקידוחים לוח זמנים להגעה לרמת תפו, מהמאגר

  ;ולשכבות המפיקות

  .לרבות נהלי שעת חירום, היבטי הנדסה ובטיחות )3(

  .חודשים 15 –הגשת תוכנית להקמת מערכת ההולכה של בעל החזקה   )ב(

 .חודשים 15 –הגשת תוכנית להקמת מיתקן הקבלה   )ג(

 .חודשים 18 –תחילת ההקמה של מערכת ההפקה   )ד(

 18 –בעל החזקה ומיתקן הקבלה תחילת ההקמה של מערכת ההולכה של   )ה(

 .חודשים

  עדכון לוחות זמנים ואבני דרך

הגיש בעל החזקה אם , רשאי לדחות או לעדכן את לוחות הזמנים ממונהה  )א(

בעל החזקה נוכח כי הממונה ואם , בקשה מנומקת ומפורטת לכך ממונהל

, המתקניםעשה את מיטב המאמצים ופעל בשקידה ראויה לצורך הקמת 

לפיתוח המאגר תכניות עריכת  ,ים התכנונייםאישורהן קבלת לרבות לעניי

לצורך התחברות ביצוע כל התיאומים הנדרשים , ולהקמת המתקנים

רישיון או זכות , והשגת כל היתר, בעל רישיון ההולכהלמערכת ההולכה של 

וכי העיכוב בעמידה בלוחות , המתקניםאחרת הנדרשים לשם הפעלת 

אינו נובע , היתרים או זכויות כאמור, אישוריםלרבות בהשגתם של , הזמנים

אילו , יהה לויכ בעל החזקהאו מאירוע ש, בעל החזקהממעשה או מחדל של 

  . או להגביל או להקטין את תוצאותיו ולמנע, פעל בשקידה ראויה
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במקרה של עיכוב מעבר לזמן סביר בנסיבות העניין , נוסף על האמור לעיל  )ב(

אישור או היתר הדרוש קודת הקבלה או כל א לנ"אישור התמ, במתן החלטה

והכול , פי דין-ידי רשות מוסמכת על-על, המתקניםאו הקשור להקמת 

יקבע , וואינן בשליטת ואו מי מטעמ בעל החזקהמסיבות שאינן קשורות ב

בין , דחייה של המועדים הרלוונטיים בלוחות הזמנים בהתחשב מונההמ

  .בפרק הזמן שנמשך העיכוב האמור, היתר

יהיה רשאי , כאמור בסעיף זה מונהידי המ-נדחו או עודכנו לוחות הזמנים על  )ג(

מעודכנת להקמת  תוכניתלהגיש לאישורו  מבעל החזקהלדרוש  מונההמ

  .חזקההשטר פי - על ווכל לעמוד בחובותייעל מנת ש, מתקנים כאמור לעילה

  52חברת פיקוח

ת ניסיון תכנון מערכת ההפקה והקמתה ייעשו בפיקוח של חברות בעלו  )א(

  .שבעל החזקה יתקשר עימן, בפיקוח על תכנון או הקמה של מערכות הפקה

בעל החזקה יודיע לממונה לפני התקשרויות עם חברות פיקוח לשלב ההקמה   )ב(

הממונה יהיה רשאי שלא . של מערכת ההפקה על זהות החברות המוצעות

אם לא שוכנע לשביעות רצונו כי יש לה היכולת , לאשר חברת פיקוח

 . מקצועית והניסיון הדרוש לשם ביצוע פיקוח נאותה

  ההפקה המסחרית

  :ההפקה המסחרית משטח החזקה תתבצע בהתאם לעקרונות אלה

ובאופן שאין בו כדי לפגוע , ללא בזבוז, ההפקה תתבצע בשקידה ראויה  )א(

 .במאפייני המאגר המצוי בשטח החזקה

ית ההפקה תתבצע בהתאם לתפוקה המינימלית ולתפוקה המקסימל  )ב(

  . בהתחשב בנתוני המאגר ובמאפייניו, מזמן לזמן, ידי הממונה-שיאושרו על

ידו למערכת -בעל החזקה יהיה חייב לשמור על איכות הגז המוזרם על  )ג(

או  10ההולכה הארצית בהתאם למפרט הגז שנקבע ברישיון לפי סעיף 

 .לחוק הגז הטבעי 7שנקבע לפי סעיף 

בהתאם להוראות , ראויהבעל החזקה יבצע הפקה מסחרית בשקידה   )ד(

ב "יו,היתר, ובהתאם להוראות כל רישיון, הרשויות המוסמכות ולכל דין

  .הנדרשים לשם כך לפי כל דין

בעל החזקה לא יחל בהפקה מסחרית ולא יחל בהזרמת גז טבעי למערכת   )ה(

אלא לאחר שהגיש לממונה בקשה לאישור הפעלה , ההולכה של בעל החזקה

 . והבקשה אושרה בידי הממונה

                                                      

המבצעת הערכה עצמאית בדבר  ,)קשורה לנובלחברה ה אינ( GL Noble Dentonשנבחרה הינה חברת  הפיקוחחברת    52
ייצור הקמה והרצה של , פעילות הבדיקה כוללת את התכנון ההנדסי המפורט. התכנון ההנדסי של המערכות הימיות

הודעה  התקבלה, הדוח פרסום נכון למועד. והתאמת הייצור וההרכבה לתקנים ולמפרטי הביצוע, הפרוייקט בחלקו הימי
  .שמש כחברת פיקוח בהתאם לתנאי החזקהל  GL Noble Denton -להוא מאשר  מהממונה כי
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יגיש בעל החזקה ) יום לפני סוף שנה קלנדרית 30לפחות (בסוף כל שנה   )ו(

וכן תחזית עלויות לביצוע הפעולות , עבודה שנתית מפורטת תוכניתלממונה 

  .ותחזית לקצב ההפקות בשנה העוקבת, תוכניתשב

בעל החזקה יודיע לממונה על המועדים שבהם בכוונתו להתחיל בהקמת   )ז(

 .לעמוד בהוראות שטר החזקהמתקנים נוספים על מנת 

  אחסון גז טבעי

הממונה רשאי להורות לבעל החזקה על פעולות להעברת גז טבעי לצורך   )א(

ככל שבמילוי ההוראות כאמור לא , אחסון גז מהמאגר למאגרים מורשים

אחסונו והוצאתו , החדרתו, יהיו עלויות כלשהן לבעל החזקה בגין הולכתו

תמלוג בגין הגז . ת כדי לפגוע במאגרולא יהיה במילוי ההוראו, של הגז

הטבעי המאוחסן יחול בעת הוצאת הגז ממאגר האחסון ולא בעת הפקתו 

   .53מהמאגר

ייעשה הדבר , ביקש בעל החזקה לאחסן גז מיוזמתו במאגרי אחסון מורשים  )ב(

ככל , על חשבון בעל החזקה ובהתאם להוראות כל דין ואמות המידה

  שתהיינה

  החזקה וסיום החזקההגבלה או שינוי , ביטול

 ביטול החזקה או הגבלתה 

לחוק  29עם פקיעתה לפי סעיף , החזקה תבוא לידי סיום עם תום תקופת החזקה

או בהתקיים אחד התנאים המפורטים , לחוק הנפט 55עם ביטולה לפי סעיף , הנפט

  : להלן

חרג באופן מהותי מהוראה מהותית לפי שטר החזקה או  החזקהבעל   )א(

  . ה מכח שטר החזקהמהוראות הממונ

ובעל החזקה לא השלים את סכום הערבות , הערבות או חלק ממנה חולטה  )ב(

  .כנדרש לפי הוראות שטר החזקה

  תוכנית נטישה

חודשים מיום תחילת תקופת ההפקה יגיש בעל החזקה לאישור  30בתוך   )א(

, הממונה תוכנית כללית לנטישת מתקני מערכת ההפקה ולאיטום קידוחים

  . בין במהלך תקופת החזקה ובין לאחריה, ש בהםבעת סיום השימו

                                                      

, הביעו השותפים בפרויקט ים תטיס את הסכמתם העקרונית כי, לשר האנרגיה והמים 10.12.2009יצוין כי במכתב מיום    53
טיות ולשיקולים מאגר מרי ישמש כמתקן אחסון בהתאם לתקנות הרלבנ, בכפוף לקבלת האישורים והרשיונות הנדרשים

  .ידי רשות הגז הטבעי ובכפוף לשיקולים טכניים ותפעוליים שיוסכמו-כלכליים סבירים שיקבעו על
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לא יאוחר מהמועד שבו הפיק בעל החזקה מאה ושבעים מיליארד מטרים   )ב(

יגיש בעל החזקה לאישור הממונה תוכנית , מעוקבים של גז משטח החזקה

לא הגיש בעל . וכן את אומדן עלויות הפירוק, מפורטת לפירוק המתקנים

ו מצא הממונה שהתוכנית שהוגשה אינה א, החזקה תוכנית כאמור במועד

יקבע , ראויה לאישור ולא הצליחו הממונה ובעל החזקה להסכים על תוכנית

  .הממונה את תוכנית הפירוק

ידי הממונה יקבע הממונה לבעל החזקה -במועד אישור תוכנית הפירוק על  )ג(

, במועדים" קרן נטישה"תוכנית לפיה בעל החזקה ייתן בטוחה או יפקיד ל

במטרה להבטיח שיהיו בידי , נת ובשיטת הצבירה כפי שיורה הממונהבמתכו

  . בעל החזקה האמצעים הדרושים לביצוע תוכנית הנטישה

בעל החזקה יודיע לממונה על רצונו לאטום קידוח : נטישת קידוחים קיימים  )ד(

בהודעה שתוגש ייכלל הסבר על . חודשים לפני ביצוע הפעולה 3בודד לפחות 

איטום הקידוח מחייב . קידוח ועל תוכנית האיטוםהצורך לאטום את ה

 .אישור מראש של הממונה

  תיוערבו

בעל מציא י, וכתנאי להענקתושטר חזקה זה  לצורך הבטחת מילוי תנאי  )א(

בשקלים , אוטונומית בלתי מותנית ובלתי חוזרתבנקאית ערבות החזקה 

ינה שולם למדסכומה יש, 1.9.2010עד ליום , לטובת מדינת ישראל, חדשים

מבלי צורך להוכיח או , או למי מטעמה בכפוף לקבלת דרישה בכתב מטעמה

  . לבסס את הדרישה כאמור

לאחר המועד נתיים ולמשך ש חזקההערבות תהיה בתוקף למשך כל תקופת ה  )ב(

בעל בכפוף למילוי כל חובות , החזקה מכל סיבה שהיאשבו תסתיים תקופת 

ימים  30-לא יאוחר מ, לעתוהיא תחודש מעת  ,שטר חזקה זהפי -על החזקה

לחלט  מונהרשאי המ, לא חודשה הערבות במועד כאמור. לפני מועד פקיעתה

  . כפי סכומה ערב פקיעתה, את הערבות

ח והוא יהיה צמוד למדד "מיליון ששלושים וחמישה סכום הערבות יהיה   )ג(

  ). ח"מיליון ש 5סכום הערבות יהיה , לגבי חזקת דלית( המחירים לצרכן

להבטחת , בעל החזקהידי -עלהחזקה שמש להבטחת קיום תנאי הערבות ת  )ד(

למדינה בגין פיצוי ושיפוי  מבעל החזקהתשלומים המגיעים לפי כל דין 

הפסד או הוצאה , אובדן, תשלום, המדינה וכל רשות מרשויותיה על כל נזק

כולם או , חזקהעקב אי מילוי תנאי ה, במישרין או בעקיפין, שיגרמו להן

הגבלתו , חזקההמתנאי או עקב ביטול תנאי , דיהם ובמלואםבמוע, מקצתם

 חזקהבקשר עם ה בעל החזקהאו התלייתו או עקב כל מעשה או מחדל של 

  .וקיום תנאי שטר החזקה

, כפי סכומה באותה עת, כולה או מקצתה, רשאי לחלט את הערבות הממונה  )ה(

  :בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן
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נים או לא החל בהפקה מסחרית או בעל החזקה לא הקים את המתק )1(

, בהזרמה למתקני הקבלה במועדים שנקבעו לשם כך בשטר החזקה

ידי הממונה במועד מאוחר יותר לפי הוראות שטר -או שאושרו על

  ; חזקה זה

בעל החזקה לא ביצע נטישה בהתאם להוראות שנקבעו לכך מכח שטר  )2(

  ;החזקה

וי בגין נזק שנגרם הוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצ )3(

הוראות שטר בשל ביצוע לקוי של , בשטר החזקהבשל הפרת תנאי 

וכן אם נגרמו למדינה הוצאות , שטר החזקהאו בשל ביטול  החזקה

חילוט הערבות לשם כיסוי סכום ; עקב תביעה או דרישה כאמור

לרבות (ייעשה רק לאחר שפסק הדין באותה תביעה , התביעה כאמור

ובהתאם לסכומים שנפסקו כנגד המדינה , לחלוט יהפוך) פסק בורר

בעל ידי - בכפוף לאישורה על –ובמקרה של פשרה (בפסק הדין כאמור 

ובכפוף לכך ) אשר לא יסורב אלא מטעמים סבירים בלבד, החזקה

  ; להצטרף כצד להליך הזדמנות לבעל החזקהשניתנה 

  ;חזקהנגרמו למדינה הוצאות או נזקים עקב ביטול ה )4(

  ; שטר החזקההפר תנאי מהותי ב בעל החזקה )5(

מבין ההוראות לעניין ביטוח הקבועות  ואיז םלא קייבעל החזקה  )6(

  ;לפי כל דין ואו המוטלות עלי שטר החזקהב

  .לעניין הערבות חזקההשטר לא מילא אחר הוראות בעל החזקה  )7(

הזדמנות  בעל החזקהלא יחלט את הערבות אלא לאחר שנתן ל מונההמ  )ו(

 –החילוט הוא בשל מעשה או מחדל הניתן לתיקון  ואם, ולהשמיע טענותי

את  בעל החזקהתקן יכי אם בתוך תקופה שקבע לא  בעל החזקההתרה ב

והתקופה , תחולט הערבות כאמור, המעשה או המחדל נשוא ההתראה

את המעשה או המחדל נשוא  ןתיק בעל החזקההאמורה חלפה מבלי ש

  .מונהההתראה לשביעות רצונו של המ

שלים יאו , ערבות חדשה בעל החזקהמציא י, או חלק ממנה בותחולטה הער  )ז(

מיד עם , כפי שאמור להיות באותו המועד, את יתרתה עד לסכום הערבות

 175ובלבד שסך כל החידושים כאמור לא יעלה על , מונהקבלת דרישת המ

לגבי חזקת (מיום מתן החזקה  צמוד למדד המחירים לצרכן, ח"מיליון ש

   ).ח"ן שמיליו 25  –דלית 

רשאי , שטר החזקהלפי  ולא סילק את כל חיוביבעל החזקה כי  ממונהראה ה  )ח(

להאריך את תוקף הערבות או להמציא ערבות מבעל החזקה לדרוש  מונההמ

שטר לפי  ווזאת לתקופה של שנה בכל פעם עד לסילוק כל חיובי, חדשה

לא חודשה . והוראות פרק זה יחולו גם על הערבות המחודשת, החזקה
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כפי סכומה , לחלט את הערבותמונה רשאי המ, מונההערבות לפי דרישת המ

   .בכפוף לאמור לעיל, ערב פקיעתה

או  הלהגביל, חזקהאין בחילוט הערבות כדי לגרוע מן הסמכות לבטל את ה  )ט(

  .חזקההשטר ו הנפט לפי הוראות חוק הלהתלות

המדינה כלפי בעל החזקה אין בסכום הערבות כדי להגביל את היקף אחריות   )י(

ואשר ) לרבות לרשות מרשויותיה(לתשלום מלוא הנזקים שנגרמו למדינה 

  .או לפי כל דין חזקההשטר לפי בעל החזקה חובת תשלומם חלה על 

בעל החזקה אין בחילוט הערבות כדי לגרוע מזכותה של המדינה לתבוע מ  )יא(

או מזכותם של המדינה או  שטר החזקהא חב בהם לפי ותשלום נזקים שה

  .שטר החזקהפי כל דין או -לתבוע כל סעד או תרופה אחרים עלהמנהל 

   שונות

, המתייחסות לתנאים להפעלת המתקנים, בנוסף כולל שטר החזקה הוראות נוספות

  .ביטוח ושיפוי, אחריות, פיקוח, בדיקות, טיפול בתקלות, בטיחות

  54העבודה בפרויקט תמר תוכניתעמידה בתנאי  7.4.3

העבודה  תוכניתרכיבי  תיאור
  שטרם קוימו בתקופה

רכיבי תוכנית העבודה  תיאור
  55שקוימו בתקופה

 שנקבעה העבודה תוכנית תיאור
  לתקופה

  תקופה

 ---  
 ---  56  2009  

 ---  

  לפרטים ראו תוכנית עבודה
תוכנית עבודה בפועל ו

  .מתוכננת בחזקת תמר ודלית

  לפיתוח מערכת  תוכניתהגשת
 –לרבות לקידוחים , ההפקה

ת חודשים מיום קבל 12
התוכנית תעודכן ; החזקה

מזמן לזמן בהתאם 
  .להתקדמות הביצוע

2010  

 ---  

  

  לפרטים ראו תוכנית עבודה
תוכנית עבודה בפועל ו

  .מתוכננת בחזקת תמר ודלית

  הגשת תוכנית להקמת מערכת
 15 –ההולכה של בעל החזקה 

 .חודשים מיום קבלת החזקה

  הגשת תוכנית להקמת מיתקן
 חודשים מיום 15 –הקבלה 

 . קבלת החזקה

  תחילת ההקמה של מערכת
חודשים מיום  18 –ההפקה 

 .קבלת החזקה

  תחילת ההקמה של מערכת
ההולכה של בעל החזקה 

חודשים  18 –ומיתקן הקבלה 
  .מיום קבלת החזקה

2011   

  

                                                      

נכון למועד הדוח הוגשה . העבודה המפורטת בטבלה הינה למעשה אבני הדרך שנקבעו בתנאי חזקות תמר ודלית תוכנית   54
  .פיתוח מפורטת לגבי חזקת תמר בלבד תוכנית

  .הינם בגין התקופה עד בסמוך למועד הדוח יבי תוכנית העבודה שקוימו בתקופהרכ תיאור   55
  . 2009כאמור לעיל החזקה ניתנה בחודש דצמבר    56
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 57תוכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם לתנאי נכס הנפט 7.4.4

אומדן חלקה האפקטיבי של 
  השותפות בתקציב הכולל 

בחלוקה לרכיבים ( )דולר אלפי(
  )עיקריים

אומדן תקציב הנדרש לביצוע 
) אלפי דולר(העבודה  תוכנית

  )בחלוקה לרכיבים עיקריים(

העדכנית  העבודה תוכנית תיאור
  שנקבעה לתקופה

  תקופה

המשך ההקמה של מערכת ההפקה   -  -
  .וההולכה

2012 -
2013  

  

  פרוייקט תמר מתוכננת בתוכנית עבודה כנית עבודה בפועל וות 7.4.5

פועל בפרויקט תמר להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו ב  )א(

 : וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות, ועד למועד הדוח 1.1.2009מיום 

  חזקת תמר

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית / לתקופה 

 העבודה המתוכננת

תקציב / פועל עלות כוללת ב
כולל משוער לפעולה ברמת 

 58)אלפי דולר(נכס הנפט 

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

 )אלפי דולר(

2009  שהחל ביום , "1תמר "קידוח
 12.1.2012ביום  הגיע, 18.11.2008

מטר והסתיים  4,900 - לעומק סופי של כ
 27.4.2009ביום . בתגלית מאגר תמר

 5.5 - כ" 2תמר "וח עבודות בקידההחלו 
תמר "קילומטר צפון מזרחית לקידוח 

, במורד מבנה תמרממוקם ואשר " 1
לאמת את , בין היתר, כשמטרתו היתה

הנתונים בדבר איכויות המאגר 
 1.7.2009ביום . והמשכיות המבנה

 5,145 -הקידוח הגיע לעומק סופי של כ
 . מטר

  עבודות תכנון ופיתוח מאגר תמר וכן
  .שונירכישת ציוד רא

  

  175,724 - כ

  

 27,457- כ

2010  עבודות תכנון ופיתוח מאגר תמר ביצוע
 .וכן רכישת ציוד ראשוני

  הוגשה  2010במהלך חודש דצמבר
פיתוח לשדה תמר ולשדה דלית  תוכנית

 2010לממונה במהלך חודש דצמבר 
מאגר  פיתוח תוכנית: "בסעיף זה להלן(

בין , הפיתוח כוללת תוכנית ").תמר
לכך למערכת ההולכה ו תייחסותה, היתר

ת שהגז הטבעי יוזרם דרך פלטפורמ
חדשה למתקן הקבלה הקיים של  הפקה

לפרטים . פרויקט ים תטיס באשדוד
 .להלן) ב(7.4.5 נוספים ראו סעיף 

 

  67,847- כ  434,221 - כ

                                                      

הוגשה , נכון למועד הדוח. העבודה המפורטת בטבלה הינה למעשה אבני הדרך שנקבעו בתנאי חזקות תמר ודלית תוכנית   57
  .פיתוח לגבי חזקת תמר בלבד תוכנית

  . הינם סכומים שהוצאו בפועל ואשר הינם מבוקרים במסגרת הדוחות הכספיים 2009-2011הסכומים לשנים    58
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  חזקת תמר

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית / לתקופה 

 העבודה המתוכננת

תקציב / פועל עלות כוללת ב
כולל משוער לפעולה ברמת 

 58)אלפי דולר(נכס הנפט 

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

 )אלפי דולר(

– ביצוע תוכנית פיתוח מאגר תמר לרבות 2011

 רכישת ציוד והכנה , ביצוע תכנון הנדסי
 .לקראת ביצוע קידוחי הפיתוח

  3תמר "ביצוע ארבעה קידוחי הפיתוח" ,
אשר  "6תמר "ו" 5תמר ", "4תמר "

שניים מהם הושלמו ברבעון הראשון של 
 .2012שנת 

  אספקת והנחת מרבית חלקי מערכת
ההולכה משדה תמר לאזור בו תותקן 

 .פלטפורמת ההפקה

 מערכת צנרת הפיקוד והבקרה  ייצור
שמקשרת את פלטפורמת ההפקה 

לקידוחים ומאפשרת שליטה ובקרה 
 .עליהם

  הקמת פלטפורמת ההפקה ואספקת רוב
 .יחידות הציוד עליה

  הקמת המגדל הנושא את פלטפורמת
 .ההפקה

  אספקה ויצור של כל הציוד התת ימי
 .שיורכב בשדה תמר

  התחלת ביצוע השינויים הנדרשים
הקבלה החופית באשדוד   בתחנת

 .Bובפלטפורמת ההפקה מרי 

  

 167,798 - כ  1,073,910- כ

המשך ביצוע תוכנית פיתוח מאגר תמר  2012
 –לרבות 

  קידוחי ההפקההשלמת. 

  צנרתהשלמת חיבור. 

 פלטפורמת ההפקה הובלה והתקנה של.  

  הרכבת הציוד התת ימי בשדה המשך
 .תמר

 ת בפלטפורמ השלמת השינויים הנדרשים
 .Bמרי  ההפקה

  ביצוע השינויים הנדרשים בתחנת המשך
  . באשדוד הקבלה החופית

 

 207,551- כ   1,328,328 - כ

ביצוע תוכנית פיתוח מאגר תמר לרבות סיום  ואילך 2013
– 

  השלמת ביצוע השינויים הנדרשים
  .באשדוד בתחנת הקבלה החופית

 והפעלת פרויקט תמר הרצה. 

 התחלת הזרמת גז טבעי למערכת 
 . ההולכה

 17,187- כ 59 110,000 - כ
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  חזקת דלית

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית / לתקופה 

 העבודה המתוכננת

תקציב / עלות כוללת בפועל 
כולל משוער לפעולה ברמת 

 60)אלפי דולר(נכס הנפט 

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

 )ולראלפי ד(

החלו עבודות הקידוח  6.3.2009ביום   2009
 25.3.2009ביום ". 1דלית "בקידוח 

מטר  3,660 -הקידוח הגיע לעומק של כ
  ."דלית"והסתיים בתגלית מאגר 

  8,939- כ  57,208 - כ

2010  -  -  -  

2011  -  -  -  

2012 - 
  ואילך

      .עבודה לתקופה זו תוכניתטרם נקבעה  

 

  רויקט תמרפיתוח מתוכננת בפ תוכנית  )ב(

הודיע משרד האנרגיה כי שר האנרגיה אישר לשותפים  10.8.10ביום 

בו יוזרם , במתווה של צינור כפול" תמר"בפרוייקט תמר לפתח את שדה הגז 

בסמוך לפלטפורמה ו צפונית שתוקם, הגז הטבעי מהשדה לפלטפורמת הפקה

קן וממנה יוזרם הגז בצנרת הקיימת למת" ים תטיס"הקיימת של פרויקט 

 .שיורחב לצורך קליטת הגז, הקבלה הקיים של פרויקט ים תטיס באשדוד

הודיע הממונה לנובל כי הוא מאשר את בקשתה לפיתוח מאגר  18.8.10ביום 

עוד ביקש הממונה כי נובל תציג . בהתאם למתווה המפורט לעיל" תמר"

לבין " תמר"לרבות ההסדרים בין השותפים בחזקת , לפיתוח המאגר תוכנית

ביחס לשימוש בצנרת ובמתקני הקבלה " אשקלון"עלי הזכויות בחזקת ב

  .לרבות ההסדרים לעניין האחסון, והטיפול שבחוף

אשר , הפיתוח לשדה תמר תוכניתהוגשה לממונה  2010במהלך חודש דצמבר 

 תוכניתשהוגשה היא  תוכניתיצוין כי ה( 2011עודכנה מספר פעמים במהלך 

רם השותפים החליטו בשלב ראשון לקדם את ב. פיתוח למאגרי תמר ודלית

  "). הפיתוח תוכנית: "להלן( בלבד פיתוח שדה תמר

 - להפיק כמתוכננת בארות שכל אחת מהן  5, הפיתוח כוללת בעיקרה תוכנית

ר הגז יוזרם משדה תמ. מיליון רגל מעוקב של גז טבעי ליום 200-250

שה שתוקם מול לפלטפורמת טיפול חד 16"באמצעות שני צינורות בקוטר 

". B-מרי"לפלטפורמה הקיימת של מאגר  צפונית ובסמוך, אשקלוןחופי 

הקיימת למתקן הקבלה של " 30"מפלטפורמה זו יוזרם הגז הטבעי בצנרת 

באופן שיאפשר קיבולת עיבוד , אשר ישודרג, באשדוד" ים תטיס"פרוייקט 

 ויה לכלולעש הפיתוח תוכנית .מיליארד רגל מעוקב ליום 1 - התחלתית של כ

 עשויה לכלול וכן" B מרי"גם החדרה ואחסון גז טבעי ממאגר תמר במאגר 

  . במידת הצורך ובהתאם לצרכי המשק, הרחבה בכושר אספקת הגז

                                                                                                                                                                     

ן אינן וה, לפיתוח חזקת תמרידי השותפות -כוללות רק עלויות פיתוח שאושרו עלחו בחשבון קיצוין כי ההשקעות שנל   59
ק ממתקני הפיתוח של פרויקט ים תטיס חלב ות שיוצאו לאחר תחילת ההפקה עבור שימושעתידיכוללות עלויות 

 . והרחבת התפוקה במתקן הקבלה באשדוד
  . הינם סכומים שהוצאו בפועל ואשר הינם מבוקרים במסגרת הדוחות הכספיים 2009-2011הסכומים לשנים    60
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ארבעה קידוחי נקדחים בשלב הראשון : שלבים 3-במבוצעת תוכנית הפיתוח 

 2,500-לעומק ראשוני של כ") 3תמר "-ו 4תמר ", "5תמר ", "6תמר ("פיתוח 

ל לעומק סופי של "הקידוחים הננקדחים בשלב השני ; )כולל עומק מים(מטר 

קידוח ל וכן "הנ הקידוחיםמושלמים להפקה מטר ובשלב האחרון  5,200-כ

כל , נכון למועד הדוח. )כקידוח הערכה 2009שנקדח בשנת (" 2תמר "

הרצת מערכות  התחלת .ון והשני לתוכנית הפיתוח בוצעוהראש יםהשלב

במטרה , 2012שנת  ויקט צפויה להתחיל במהלך הרבעון הרביעי שלהפר

לאחר השלמת . 2013להתחיל הפקת גז מסחרית במחצית הראשונה של שנת 

מהפרויקט מתוכנן לעמוד  המקסימלי קצב ההפקה האפשרי, הפיתוח תוכנית

 . ליום BCF  1-על כ

 3.06 -ו כהינ ,התקציב לפיתוח פרויקט תמר שאושר על ידי השותפים בחזקה

  :בין היתר, כוללומיליארד דולר 

  .עבודות התכנון )1(

  . עבודות הקידוח וההשלמה של חמישה קידוחי הפקה )2(

 . עבודות הפיתוח של המערכות התת ימיות בשדה הגז )3(

  . ציוד וצנרת למערכת ההפקה התת ימית )4(

  . שירותי קבלני ההקמה של המערכות התת ימיות )5(

   :הצנרת שתחבר את שדה הגז לפלטפורמה )6(

  .'אינצ 16שני צינורות  )1(

  . צנרת שירות )2(

  .צנרת פיקוד ובקרה )3(

 .צנרת שירות שתחבר את הפלטפורמה למתקן הקבלה באשדוד )7(

  .קבלן הנחת הצנרת )8(

  . הימית והציוד שיורכב עליה פלטפורמת ההפקהתכנון וייצור  )9(

  .שירותי ההובלה של הפלטפורמה והתקנתה )10(

  .הרחבת מתקן הקבלה החופי באשדוד )11(

הערכת השותפות כאמור לעיל לעניין  – ידע צופה פני עתידאזהרה בגין מ

לרבות קידוחי , עלויות ולוחות זמנים של הפעולות המתוכננות בפרויקט תמר

המבוסס על , הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, הפיתוח

הערכות ראשונות של השותף הכללי לגבי עלויות מרכיבי הפרויקט ולוחות 

. על הערכות שקיבל השותף הכללי מהמפעילה כולם המתבססיםהזמנים 

מההערכות  מהותית לוחות הזמנים והעלויות בפועל עשויים להיות שונים

התכנון המפורט של מרכיבי בהשלמת , בין היתר, לעיל והם מותנים

בשינויים בשוק הספקים וחומר הגלם , בקבלת הצעות מקבלנים, הפרויקט

  .ב"צשל פרויקט מורכב זה וכיו בפועל יצועובב, מתכותבעולם כגון 
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 מתקדם מ"מתנהל מו, יצוין כי נכון למועד הדוח, בהמשך לאמור בסעיף זה 

בין השותפים בפרויקט תמר לבין השותפים בפרויקט ים תטיס לגבי הסדרים 

ין השותפים בכל הקשור לשימוש של פרויקט תמר בצנרת במסחריים 

הסדרים לפרויקט ים תטיס וכן לגבי ובמתקן הקבלה שבאשדוד השייכים 

ככל שהאיחסון , "Bמרי "לענין אחסון גז טבעי של פרויקט תמר במאגר 

נכון . כלכליתבעל ערך מבחינה ו רגולטוריתואפשרי מבחינה טכנית  כאמור

  . טרם סוכמו התנאים המסחריים כאמור, למועד הדוח

 ות בפרויקט תמרגילוי לעניין שיעור ההשתתפות האפקטיבי בהוצאות ובהכנס 7.4.6

  חזקת תמר

לפני החזר  אחוז שיעור ההשתתפות
 השקעה

לאחר  אחוז
 החזר השקעה

שיעור מגולם 
לפני  %100-ל

החזר ההשקעה

שיעור מגולם 
לאחר  %100-ל

החזר 
  ההשקעה

 הסברים

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 השותפות בנכס הנפט

זקות אח  100% 100%  15.625%  15.625%
השותפות בנכס 

הנפט הן אחזקות 
 . ישירות

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 מנכס הנפט בהכנסותהשותפות 

ראו תחשיב   76.47% 11.95%85.55%  13.36%
להלן  7.4.7 בסעיף 

החלק האפקטיבי המיוחס 
ההוניות של  למחזיקי הזכויות

הכרוכות בהוצאות השותפות 
בפעילות חיפוש פיתוח או הפקה 

 בנכס הנפט

ראו תחשיב  100% 100%  15.625%15.625%
 7.4.8 בסעיף 
  . להלן

 

  חזקת דלית

לפני החזר  אחוז שיעור ההשתתפות
 השקעה

לאחר  אחוז
 החזר השקעה

 שיעור מגולם
לפני  %100-ל

החזר ההשקעה

שיעור מגולם 
לאחר  %100-ל

החזר 
  ההשקעה

 הסברים

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 השותפות בנכס הנפט

אחזקות   100% 100%  15.625%  15.625%
השותפות בנכס 

הנפט הן אחזקות 
 . ישירות

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 מנכס הנפט בהכנסותותפות הש

ראו תחשיב   76.47% 11.95%85.55%  13.36%
 7.4.7 בסעיף 

  להלן 

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

הכרוכות בהוצאות השותפות 
בפעילות חיפוש פיתוח או הפקה 

 בנכס הנפט

ראו תחשיב  100% 100%  15.625%15.625%
 7.4.8 בסעיף 
  . להלן
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ביאור לחישוב החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות  7.4.7

 בהכנסות מפרויקט תמר

  חזקת תמר

לפני החזר פריט
  השקעה

 

לאחר החזר 
  השקעה

 

 יםהסבר תמציתי כיצד מחושב
לרבות ( מיםאו התשלו התמלוגים

הפניה ( )ניכוי הוצאות ואחרים
  )לתיאור ההסכם

   100%100%  הכנסות שנתיות תיאורטיות של נכס נפט 

 :ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההכנסות לאחר התגלית(תשלום התמלוגים או פירוט ה

  )11.34%(  המדינה

 

)11.34%(  

  

" בפי הבאר"פי המחיר - מחושב על
בפרויקט  2011כפי שחושב לשנת 

  . ים תטיס

  )11.34%(  כ"סה

 

)11.34%(  

  

  

  88.66%  טרלות ברמת נכס הנפטוהכנסות מנ

 

88.66%  

  

  

חלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של 
 השותפות בהכנסות הנובעות בנכס הנפט

  )בשרשור(המנוטרלות 

15.625%  

 

15.625%  

  

  

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות , כ"סה
, בשיעור ההכנסות האפקטיבי ,של השותפות

ולפני תשלומים אחרים (ברמת נכס הנפט 
  )ברמת השותפות

13.85%  

 

13.85%  

  

  

  :ברמת השותפותבקשר עם נכס הנפט ) הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית(ם מיתמלוגים או תשלופירוט 

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
  השותפות בתשלום לצדדים קשורים

)0.43%(  

 

)1.84%(  

  

תמלוג על מחלקה של השותפות 
לפני החזר השקעה  3%בשיעור של 

לאחר החזר  13%ובשיעור של 
  .61"בפי הבאר"השקעה מחושב 

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
  השותפות בתשלום לדור 

)0.06%(  

  

)0.06%(  

  

בגין  6%תמלוג על בשיעור של 
בנכס הנפט זכויות המ 1.25%

חר לא-משולם לבעל התמלוג
חוק  פי-על הפחתת תמלוג למדינה

הנפט ובניכוי כמות הנפט ששמשה 
ובניכוי  להפקה לתמלוג למדינה

לפי השעור " בפי הבאר"הוצאות 
  .המחושב לתמלוג למדינה

החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות 
  ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס הנפט

13.36%  

 

11.95%  

  

  

  

                                                      

 62).םלדוחות הכספיי 15לפרטים נוספים ראו ביאור (הצדדים הזכאים לתמלוגים הם דלק אנרגיה ודלק השקעות    61
  ).לדוחות הכספיים 15לפרטים נוספים ראו ביאור (הצדדים הזכאים לתמלוגים הם דלק אנרגיה ודלק השקעות 
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  חזקת דלית

החזר לפני   פריט
  השקעה

 

לאחר החזר 
  השקעה

 

 יםהסבר תמציתי כיצד מחושב
לרבות ( מיםהתמלוגים או התשלו

הפניה ( )ניכוי הוצאות ואחרים
  )לתיאור ההסכם

100%  הכנסות שנתיות תיאורטיות של נכס נפט 

 

100%  

  
 

 :ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההכנסות לאחר התגלית(תשלום התמלוגים או פירוט ה

  )11.34%(  המדינה

 

)11.34%(  

  

" בפי הבאר"פי המחיר -מחושב על
בפרויקט ים  2011כפי שחושב לשנת 

  . תטיס

  )11.34%(  כ"סה

 

)11.34%(  

  

  

  88.66%  טרלות ברמת נכס הנפטוהכנסות מנ

 

88.66%  

  

  

חלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של 
 השותפות בהכנסות הנובעות בנכס הנפט

  )בשרשור(המנוטרלות 

15.625%  

 

15.625%  

  

  

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות , כ"סה
, בשיעור ההכנסות האפקטיבי, של השותפות

ולפני תשלומים אחרים (ברמת נכס הנפט 
  )ברמת השותפות

13.85%  

 

13.85%  

  

  

  :ברמת השותפותבקשר עם נכס הנפט ) הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית(ם מיתמלוגים או תשלופירוט 

קי הזכויות ההוניות של חלקם של מחזי
  השותפות בתשלום לצדדים קשורים

)0.43%(  

 

)1.84%(  

  

תמלוג על מחלקה של השותפות 
לפני החזר השקעה  3%בשיעור של 

לאחר החזר  13%ובשיעור של 
  62". בפי הבאר"השקעה מחושב 

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
  . השותפות בתשלום לדור

)0.06%(  

  

)0.06%(  

  

 בגין 6%על בשיעור של תמלוג 
בנכס הנפט זכויות המ 1.25%

לאחר הפחתת -משולם לבעל התמלוג
פ חוק הנפט "ע תמלוג למדינה

ובניכוי כמות הנפט ששמשה להפקה 
ובניכוי הוצאות  לתמלוג למדינה

לפי השיעור המחושב " בפי הבאר"
  .לתמלוג למדינה

החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות 
  תפות בהכנסות מנכס הנפטההוניות של השו

13.36%  

 

11.95%  

  

  

  

מחזיקי הזכויות ההוניות של  של האפקטיבית השתתפותביאור לחישוב שיעור ה 7.4.8

  בפרויקט תמר  והפיתוח החיפוש בהוצאות השותפות

חזקת תמר

  אחוז  פריט
 

הסבר תמציתי כיצד מחושב התמלוגים או 
 )וכן הפניה לתיאור ההסכם(התשלום 

ות במסגרת תוכנית העבודה של נכס הוצאות תיאורטי
  )ללא תמלוגים האמורים(הנפט 

100%   

:ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט התשלו

 הישירות המפעיל זכאי להחזר הוצאותיו  )0%(  המפעיל

                                                      

  ).לדוחות הכספיים 15לפרטים נוספים ראו ביאור (הצדדים הזכאים לתמלוגים הם דלק אנרגיה ודלק השקעות  62
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חזקת תמר

  אחוז  פריט
 

הסבר תמציתי כיצד מחושב התמלוגים או 
 )וכן הפניה לתיאור ההסכם(התשלום 

השותפים  .בקשר עם תפקידו כמפעיל  
מנהלים כיום בדיקה משותפת בכל הקשור 

שישולמו מפעיל  של דמי לקביעה אפשרית
   .בגין הוצאות עקיפות

  100%  כ שיעור ההוצאות האפקטיבי ברמת נכס נפט"סה
  

  

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות 
  )בשרשור(בהוצאות נכס הנפט 

15.625%  
  

  

 כ חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של"סה
ברמת נכס , בשיעור ההוצאות האפקטיבי, השותפות

  )מים אחרים ברמת השותפותולפני תשלו(הנפט 

15.625%  
  

  

 ההאחוזים להלן יחושבו בהתאם לחלק(בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות ) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט תשלו
   ):של השותפות בנכס הנפט

המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות האפקטיבי החלק 
חיפוש  בהוצאות הכרוכות בפעילות, של השותפות

  .הנפטנכס ב ופיתוח

15.625%  
  

  

  

  חזקת דלית

  אחוז  פריט
 

הסבר תמציתי כיצד מחושב התמלוגים או 
 )וכן הפניה לתיאור ההסכם(התשלום 

הוצאות תיאורטיות במסגרת תוכנית העבודה של נכס 
  )ללא תמלוגים האמורים(הנפט 

100%   

:ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט התשלו

  )0%(  המפעיל
  

 הישירות זכאי להחזר הוצאותיו המפעיל
השותפים  .בקשר עם תפקידו כמפעיל

מנהלים כיום בדיקה משותפת בכל הקשור 
דמי מפעיל שישולמו  של לקביעה אפשרית

   .בגין הוצאות עקיפות

  100%  כ שיעור ההוצאות האפקטיבי ברמת נכס נפט"סה
  

  

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות 
  )בשרשור(נפט בהוצאות נכס ה

15.625%  
  

  

 כ חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של"סה
ברמת נכס , בשיעור ההוצאות האפקטיבי, השותפות

  )ולפני תשלומים אחרים ברמת השותפות(הנפט 

15.625%  
  

  

 ההאחוזים להלן יחושבו בהתאם לחלק(בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות ) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט תשלו
   :)השותפות בנכס הנפט של

המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות האפקטיבי החלק 
חיפוש  בהוצאות הכרוכות בפעילות, של השותפות

  .נכס הנפטב ופיתוח

15.625%  
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פיתוח והפקה בנכס הנפט , תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפוש 7.4.9

 )באלפי דולר(

  חזקת תמר

 מחזיקי של חלקם כ"סהפריט
 של ההוניות זכויותה

 בהשקעה השותפות
 63הנפט בנכס זו בתקופה

 מחזיקי של חלקם, מתוכו
 של ההוניות הזכויות
 בתשלומים השותפות
מעבר להחזר ( למפעיל

 )הוצאותיו הישירות

לרבות( 2009ת בשנבפועלשהושקע תקציב
 )האמורים התשלומים

27,491 0 

לרבות( 2010ת בשנבפועלשהושקע תקציב
 )האמורים יםהתשלומ

67,863 0 

לרבות(2011בשנת  בפועלשהושקע תקציב
  )האמורים התשלומים

167,798  0 

  

חזקת דלית

 מחזיקי של חלקם כ"סהפריט
 של ההוניות הזכויות

 בהשקעה השותפות
 64הנפט בנכס זו בתקופה

 מחזיקי של חלקם, מתוכו
 של ההוניות הזכויות
 בתשלומים השותפות

  למפעיל
הוצאותיו מעבר להחזר (

 )הישירות

לרבות( 2009ת בשנבפועלשהושקע תקציב
 )האמורים התשלומים

8,939 0 

לרבות( 2010ת בשנבפועלשהושקע תקציב
 )האמורים התשלומים

0 0 

לרבות(2011בשנת  בפועלשהושקע תקציב
  )האמורים התשלומים

0  0 

  

 65"תמר"משאבים מותנים ומשאבים פרוספקטיביים בפרויקט , רזרבות 7.4.10

 רזרבות בחזקת תמר   )א(

  נתוני כמויות 

המערכת לכללי  בהתאםהוכן ואשר  ,NSAI-מ שקיבלה השותפותפי דוח - על

 ,"תמר"רזרבות הגז הטבעי בשדה , )SPE-PRMS(לניהול משאבי פטרוליום 

  : הינן כמפורט להלן ,31.12.2011נכון ליום 

  הנפט בנכס כ"סה  רזרבות קטגוריית
)Gross(  

BCF 

  השותפות  חלק
)Net(66  

BCF  
 
  

                                                      

  .משולמים תשלומים למפעילאינם לרבות עלויות שבגינן    63
  .משולמים תשלומים למפעילאינם לרבות עלויות שבגינן    64
שפורטו בדוח הרזרבות של חזקת תמר שצורף לתשקיף מיום  כמויות המצוינות בדוח הרזרבות הינן גבוהות מהכמויותה   65

 אודות המאגר וזאת בעיקר לאור מידע נוסף, 2.8.2011כפי שתוקן ביום ) 2011-01-219678אסמכתא ' מס( 22.7.2011
שנצבר בעקבות קידוחי ההפקה שנערכו בין המועד האמור למועד דוח זה המעניקים תמונה מלאה יותר על מבנה 

  . המאגר
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  הנפט בנכס כ"סה  רזרבות קטגוריית
)Gross(  

BCF 

  השותפות  חלק
)Net(66  

BCF  
 
  

  P1מוכחות  רזרבות
)Proved reserves(   

6,892.6 837  

  רזרבות צפויות 
)Probable Reserves(  

2,817.9  337  

  P2כ רזרבות מסוג "סה

)Proved+Probable Reserves(  

9,710.5  1,174  

  רזרבות אפשריות 

)Possible Reserves(  

1,562.4  187  

 P3כ רזרבות מסוג "סה
)Proved+Probable+Possible 

Reserves(  

11,272.9  1,361  

  

הן הרזרבות הנוספות ) Possible Reserves(רזרבות אפשריות  –אזהרה 

אשר אינן צפויות להיות מופקות באותה מידה כמו הרזרבות הצפויות 

)Probable Reserves .( שהכמויות שיופקו בפועל יהיו  10%ישנו סיכוי של

בצירוף , )Proved Reserves(ות המוכחות שוות או גבוהות מכמות הרזרב

ובצירוף כמות הרזרבות ) Probable Reserves(כמות הרזרבות הצפויות 

  ).Possible Reserves(האפשריות 

) 1: (מספר הנחות והסתייגויות ובכלל זה כי, בין היתר, NSAI ציינהבדוח 

לא לא ביקרה בשדה הנפט וכן  NSAI) 2(; 67סיכון אינן משקפותההערכות 

לא בחנה  NSAI) 3(; בדקה את מצבם המכני תפעולי של המתקנים והבארות

 NSAIציינה  ,יחד עם זאת. חשיפה אפשרית הנובעת מענייני איכות הסביבה

על חבות אפשרית בנוגע לענייני  לה כי נכון למועד דוח הרזרבות לא ידוע

רכת איכות הסביבה העלולה להשפיע באופן מהותי על כמות הרזרבות המוע

ועל כן לא כללה בדוח הרזרבות עלויות  בדוח הרזרבות או על מסחריותן

הרזרבות הינן באיזורים לא מפותחים ) 4(; שעלולות לנבוע מחבות כאמור

 recovery)מבוססת על הערכות גודל מאגר ויעילות ההפקה  הערכתן ועל כן

efficiencies) יני מאגר תוך אנלוגיה למאגרים עם מאפיינים גאולוגים ומאפי

  .דומים

                                                                                                                                                                     

שהחזר ההשקעה יתבצע לאחר מכירה של  ובהנחה) כשיעורם לאחר החזר השקעה(החישוב נעשה אחרי תשלום תמלוגים    66
מאחר שמועד החזר ההשקעה מושפע ממחירי מכירת . BCF 932  של) מהזכויות בנכס הנפט 100%בגין (כמות כוללת 

ומאחר וצפויים  למה ההקמה של מערך ההפקהומאחר שטרם הוש, עלויות ההפקה ושיעור התמלוגים, קצב ההפקה, הגז
   .ייתכן שמועד החזר ההשקעה יהיה שונה מהותית מהמצויין לעיל ,להיחתם הסכמים נוספים למכירת גז טבעי

אינן , )SPE-PRMS(כמקובל בהערכות רזרבות על פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום , ההערכות בדוח: היינו   67
כגון סיכונים (חיצוניים שאינם קשורים באופן ישיר להיקף המאגר ויכולת ההפקה ממנו מותאמות לשקף סיכונים 

  ).סיכונים מסחריים וכדומה, בטחוניים
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 למערכת התואם השותפות מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן

  ).SPE-PRMS(לניהול משאבי פטרוליום 

רזרבות בדבר כמויות  NSAIהערכות  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

. מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערךהגז הטבעי בשדה תמר הינן 

, גיאופיסי ואחר, על מידע גיאולוגי, בין היתר, וססותההערכות לעיל מב

והינן בגדר הערכות והשערות , מהקידוחים ומאת המפעילה בחזקהשנתקבל 

כמויות הגז הטבעי  .ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות NSAIשל  בלבד

, בין היתר, ל"שונות מההערכות וההשערות הנ להיותעשויות שיופקו בפועל 

או מתנאי /או משינויים רגולטוריים ו/פעוליים וטכניים וכתוצאה מתנאים ת

 .מהביצועים בפועל של המאגר כתוצאה או/היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו

או /ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו"הנ וההשערותההערכות 

כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של 

  .נפט וגז טבעי

  נתוני תזרים מהוון 

 :כי, בין היתר, NSAIציינה , המפורט להלן, ביחס לחישוב התזרים המהוון

התזרים ) 2(; 68סיכון ביחס לתזרים המהוון אינן משקפות ההערכות) 1(

המהוון מחושב על בסיס ממוצע משוקלל של מחירי הגז הנקובים בהסכמים 

אשר כוללות הצמדה  ואשר מבוססים על נוסחאות מחיר שונות, למכירת גז

-למדד המחירים לצרכן או לתעריף ייצור החשמל כפי שנקבע מעת לעת על

הנתונים בדבר מחירי הגז כאמור . חשמל- ידי הרשות לשירותים ציבוריים

עלויות ההפעלה שנלקחו בחשבון הינן ) 3(; השותפות ידי-על  NSAI-סופקו ל

ות הגיוניות בהתבסס ואשר נרא, ידי השותפות- על NSAI-ל העלויות שסופקו

 רק עלויות ישירות כוללותעלויות  .דומיםעל הידע שיש לה מפרויקטים 

 ,תקורה חלקה בהוצאות הערכת השותפות בדבר וכן את ברמת הפרויקט

הוצאות הוניות ) 4(; לפרויקט אשר ניתן לייחסן באופן ישיר הנהלה וכלליות

בין , ות בהתבססואשר נראות הגיוני, ידי השותפות-על NSAI-ל שסופקו

 NSAI-על ידע קודם שיש לו תמר בפרויקט הפיתוח על תוכנית ,היתר

ההוצאות ההוניות שנלקחו בחשבון הינן הוצאות הוניות  .מפרויקטים דומים

 .לפיתוח בארות חדשות ולציוד הפקה, הנדרשות לפיתוח והשלמת הבארות

למועד הוצאתן עלויות אלו נשארות קבועות עד , ידי השותפות-כפי שנדרש על

 NSAI-ל עלויות נטישה שנלקחו בחשבון הינן עלויות שסופקו) 5(; 69בפועל

 ,בהתאם להערכותיה באשר לעלות נטישת הבארות ידי השותפות- על

                                                      

אינן , )SPE-PRMS(כמקובל בהערכות רזרבות על פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום , ההערכות בדוח: היינו   68
כגון סיכונים (ם באופן ישיר להיקף המאגר ויכולת ההפקה ממנו מותאמות לשקף סיכונים חיצוניים שאינם קשורי

  ).סיכונים מסחריים וכדומה, בטחוניים
חו בחשבון לצורך הכנת התזרים המהוון הינן בסכום העולה על עלויות הפיתוח קיצוין כי ההשקעות ההוניות שנל   69

ות שיוצאו לאחר תחילת ת של השקעות עתידיהערכת עלויו גם והוא כולל, ידי השותפות לפיתוח חזקת תמר-שאושרו על
השקעות . חלק ממתקני הפיתוח של פרויקט ים תטיס והרחבת התפוקה במתקן הקבלה באשדודב ההפקה עבור שימוש
  . ידי השותפים בפרויקט-אלו טרם אושרו על
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אינן לוקחות בחשבון את הנצולת עלויות אלה  .הפלטפורמות ומתקני ההפקה

)Salvage Value ( ידי -עלכפי שנדרש . בשדה תמר המתקניםושל חזקת תמר

) 6(; נשארות קבועות עד למועד הוצאתן בפועלהנטישה עלויות , השותפות

ידי -על NSAI-ל בחישובי המס נלקחו בחשבון שיעורי מס חברות שסופקו

צפויים בכל אחת מהשנים הכלולות ה שיעורי המס ואשר הינם, השותפות

בות ההפקה בפועל עבור כל אחת מקטגוריית הרזרקצב  ) 7(; בתזרים המהוון

ההפקה בו נעשה שימוש מקצב המפורטות לעיל עשוי להיות נמוך או גבוה 

ביחס לא ערכה ניתוח רגישות  NSAI, כמו כן .לצורך הערכת התזרים המהוון

כאמור עלול להוביל למסקנה כי ניתוח רגישות . לקצב ההפקה של הבארות

  .הרזרבות אינן כלכליות להפקה

או הוצאות כלשהן /בחשבון הכנסות ויצוין כי בתזרים המהוון לא נלקחו 

  .להלן 7.26.12 הנזלת גז לשם ייצואו כאמור בסעיף הימי להנוגעות לפרויקט 

 ףתמלוגים כמפורט בסעי נלקחו בחשבון כי בתזרים המהוון, עוד יצוין

בהתאם  שותפותוכן היטל רווחי הנפט אשר יחול על ה, לעיל 7.26.11 

יש להדגיש כי . ")החוק: "להלן בסעיף זה( להוראות חוק מיסוי רווחי נפט

הנוסחאות והמנגנונים המוגדרים , פי ההגדרות- חישובי ההיטל נעשו על

אך לאור חדשנות החוק , בחוק כפי שמבינה ומפרשת אותן השותפות

אין כל בטחון , אות החישוב והמנגנונים השונים המוגדרים בוומורכבות נוסח

כי פרשנות זו של אופן חישוב ההיטל תהיה זהה לזו שתאמצנה רשויות המס 

אם וכאשר תובאנה סוגיות , ידי בית המשפט-או זהה לפרשנות החוק על/ו

- סוגיות אלו טרם נידונו בפסיקתם של בתי, נכון להיום. אלו להכרעתו

חישובי ההיטל נעשו בהתאם להוראות המעבר הקבועות . להמשפט בישרא

לפני יום  ובחוק בכל הנוגע למיזם שמועד תחילת ההפקה המסחרית חל לגבי

המיזם יבחר לדווח בדולר לפי : ועל בסיס ההנחות הבאות, תחילת החוק

, 2%ב בשנים הבאות יעמוד על "שיעור האינפלציה בארה, לחוק) ב(13סעיף 

ידי רשויות -יוכרו על) וההשקעות ההפקהעלויות (המיזם כל התשלומים של 

ולצורך חישוב הכנסות המיזם יילקחו בחשבון  וכן המס לצורך חישוב ההיטל

   .מחירי המכירה בפועל של הגז

לאחר (של התזרים המהוון באלפי דולר  31.12.2011נכון ליום  להלן הערכה

, "תמר"שבשדה  המיוחס לחלק השותפות מן הרזרבות) היטל ומס הכנסה

התזרים נערך בהתאם (לכל אחת מקטגוריות הרזרבות המפורטות לעיל 

 המהוון יצוין כי התזרים .)להנחות שונות שהעיקריות שבהן מפורטות לעיל

 22.7.2011בתשקיף המדף מיום ביחס לתזרים המהוון שפורסם  השתנה

שינוי ) 1: (באופן מהותי מהסיבות הבאות) 31.3.2011והיה נכון ליום (

לאור חתימה על  וזאת בכמויות החזויות למכירה בכל אחת משנות הפרויקט

 שינוי) 2(; ההסכמים לאספקת גז והערכות לגבי היקף הביקושים בשוק

בהסכמים למכירת  וזאת לאור המחירים שסוכמו, בהערכת מחירי המכירה

 בפועל היקף ההשקעות שביצעה השותפות) 3(; שנחתמו לאחרונה גז
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השפעת חלוף הזמן על ) 4(; 2011ועד לתום שנת  2011החל מיוני  בפרויקט

שינוי באומדני ההשקעות השוטפות ) 5(; מרכיב ההיוון בתזרים המהוון

שהיתה  ביטול הפחתת המס) 6(; עדכון האומדנים וההשקעות ההוניות לאור

פי חוק -שאף הוביל לשינוי בשיעור ההיטל המקסימלי הצפוי על צפויה בעבר

  ): רווחי נפטמיסוי 
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 )באלפי דולר ביחס לחלקה של השותפות( 31.12.2011ליום ) Proved Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות מוכחות "סה

רכיבי התזרים

כמות  עד ליום
מכירות 

)BCM( 
)%100 

מנכס 
  )הנפט

תמלוגים הכנסות
 שישולמו

תמלוגים 
שיתקבלו

עלויות עלויות הפעלה
 פיתוח

עלויות 
נטישה 

 קוםושי

כ תזרים"סה
לפני היטל 

ומס הכנסה 
- מהוון ב(

%0( 

 כ תזרים מהוון אחרי מס"סהמסים

מס הכנסההיטל

 -מהוון ב10% -מהוון ב 5% -מהוון ב0% -מהוון ב
15% 

20% -מהוון ב

31.12.2012 0.00  - - - 1,797 212,012 - )213,809( - - )213,809( )208,656( )203,859( )199,378( )195,180( 

31.12.2013 5.32  171,727 24,819 - 13,759 50,090 - 83,059 - - 83,059 77,197 71,994 67,350 63,185 

31.12.2014 7.50  253,777 36,678 - 15,155 34,826 - 167,117 - 32,618 134,499 119,054 105,983 94,836 85,264 

31.12.2015 10.77  377,344 54,537 - 15,298 26,389 - 281,121 - 61,467 219,654 185,172 157,349 134,678 116,039 

31.12.2016 11.11  395,131 83,885 - 16,175 - - 295,070 - 58,357 236,713 190,051 154,154 126,206 104,209 

31.12.2017 11.46  415,019 97,645 - 23,305 - - 294,068 - 58,107 235,961 180,426 139,695 109,396 86,565 

31.12.2018 11.84  441,957 103,983 - 16,381 18,750 - 302,842 87,505 38,424 176,913 128,834 95,216 71,322 54,086 

31.12.2019 11.84  455,551 107,182 - 15,600 18,750 - 314,020 136,322 33,283 144,415 100,159 70,659 50,626 36,792 

31.12.2020 11.84  469,566 110,479 - 16,381 - - 342,706 156,000 44,072 142,634 94,214 63,443 43,480 30,282 

31.12.2021 11.84  476,628 112,141 - 15,600 - - 348,887 158,813 44,914 145,160 91,316 58,697 38,478 25,682 

31.12.2022 11.84  483,464 113,749 - 24,194 - - 345,521 157,281 44,455 143,785 86,144 52,855 33,143 21,199 

31.12.2023 11.84  490,464 115,396 - 15,600 - - 359,468 163,630 48,006 147,832 84,351 49,403 29,631 18,163 

31.12.2024 11.84  497,789 117,120 - 16,381 - - 364,289 165,824 48,874 149,591 81,290 45,446 26,072 15,316 

31.12.2025 11.84  505,617 118,961 - 15,600 - - 371,056 168,905 49,796 152,356 78,850 42,078 23,091 12,999 

31.12.2026 11.84  513,546 120,827 - 16,381 - - 376,338 171,309 50,515 154,514 76,159 38,795 20,363 10,986 

31.12.2027 11.84  521,497 122,698 - 23,412 - - 375,387 170,876 50,386 154,125 72,350 35,179 17,663 9,132 

31.12.2028 11.84  530,255 124,758 - 16,381 - - 389,115 177,125 52,255 159,735 71,413 33,145 15,918 7,887 

31.12.2029 8.49  388,056 91,302 - 14,655 - - 282,100 128,412 37,680 116,008 49,394 21,883 10,053 4,773 

31.12.2030 5.66  263,878 62,085 - 14,637 - - 187,156 85,194 24,749 77,214 31,311 13,241 5,818 2,648 

31.12.2031 2.83  134,578 31,663 - 13,056 - - 89,859 40,904 11,497 37,458 14,466 5,840 2,454 1,070 
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 )באלפי דולר ביחס לחלקה של השותפות( 31.12.2011ליום ) Proved Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות מוכחות "סה

רכיבי התזרים

כמות  עד ליום
מכירות 

)BCM( 
)%100 

מנכס 
  )הנפט

תמלוגים הכנסות
 שישולמו

תמלוגים 
שיתקבלו

עלויות עלויות הפעלה
 פיתוח

עלויות 
נטישה 

 קוםושי

כ תזרים"סה
לפני היטל 

ומס הכנסה 
- מהוון ב(

%0( 

 כ תזרים מהוון אחרי מס"סהמסים

מס הכנסההיטל

 -מהוון ב10% -מהוון ב 5% -מהוון ב0% -מהוון ב
15% 

20% -מהוון ב

31.12.2032  1.78  86,526 20,358 - 21,354 - - 44,815 20,400 5,362 19,053 7,008 2,700 1,086 454 

31.12.2033  -  - - - - -  23,438 )23,438( - - )23,438( )8,210( )3,020( )1,161( )465( 

31.12.2034  -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2035  -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2036  -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2037  -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2038  -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2039  -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2040  -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2041  -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2042  -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2043  -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2044  -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2045                  

 511,085 721,126 1,050,878 1,602,295 2,593,432 794,816 1,988,499 5,376,747 23,438 360,817 341,101 - 1,770,267 7,872,370  195.17  כ"סה
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 )באלפי דולר ביחס לחלקה של השותפות( 31.12.2011ליום ) Probable Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות צפויות "סה

רכיבי התזרים

כמות  עד ליום
מכירות 

)BCM( 
)%100 

מנכס 
  )הנפט

תמלוגים הכנסות
 שישולמו

תמלוגים 
 שיתקבלו

עלויות 
 הפעלה

עלויות 
 פיתוח

עלויות 
נטישה 
 ושיקום

כ "סה
ם תזרי

לפני היטל 
ומס 

הכנסה 
- מהוון ב(

%0( 

 כ תזרים מהוון אחרי מס"סהמסים

מס היטל
 הכנסה

 -מהוון ב
0% 

 -מהוון ב
5% 

 -מהוון ב
10% 

 -מהוון ב
15% 

 -מהוון ב
20% 

31.12.2012 -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2013 -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2014 -  - - - - - - - - 424 )424( )375( )334( )299( )269( 

31.12.2015 -  - - - - - - - - 212 )212( )179( )152( )130( )112( 

31.12.2016 -  - - - - - - - - 212 )212( )170( )138( )113( )93( 

31.12.2017 -  - - - - - - - - 212 )212( )162( )126( )98( )78( 

31.12.2018 -  - - - - - - - - 212 )212( )154( )114( )85( )65( 

31.12.2019 -  - - - - - - - - 212 )212( )147( )104( )74( )54( 

31.12.2020 -  - - - - - - - - 212 )212( )140( )94( )65( )45( 

31.12.2021 -  - - - - - - - - 212 )212( )133( )86( )56( )38( 

31.12.2022 -  - - - - - - - - 212 )212( )127( )78( )49( )31( 

31.12.2023 -  - - - - - - - - 212 )212( )121( )71( )43( )26( 

31.12.2024 -  - - - - - - - - 212 )212( )115( )64( )37( )22( 

31.12.2025 -  - - - - - - - - 212 )212( )110( )59( )32( )18( 

31.12.2026 -  - - - -  - - - - 212 )212( )105( )53( )28( )15( 

31.12.2027 -  - - - - - - - - 212 )212( )100( )48( )24( )13( 

31.12.2028 0.00  - - - - - - - - 212 )212( )95( )44( )21( )10( 

31.12.2029 3.34  152,636 35,912 - 944 - - 115,780 52,703 15,981 47,096 20,052 8,884 4,081 1,938 
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 )באלפי דולר ביחס לחלקה של השותפות( 31.12.2011ליום ) Probable Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות צפויות "סה

רכיבי התזרים

כמות  עד ליום
מכירות 

)BCM( 
)%100 

מנכס 
  )הנפט

תמלוגים הכנסות
 שישולמו

תמלוגים 
 שיתקבלו

עלויות 
 הפעלה

עלויות 
 פיתוח

עלויות 
נטישה 
 ושיקום

כ "סה
ם תזרי

לפני היטל 
ומס 

הכנסה 
- מהוון ב(

%0( 

 כ תזרים מהוון אחרי מס"סהמסים

מס היטל
 הכנסה

 -מהוון ב
0% 

 -מהוון ב
5% 

 -מהוון ב
10% 

 -מהוון ב
15% 

 -מהוון ב
20% 

31.12.2030 6.17  287,627 67,673 - 1,743 - - 218,211 99,330 29,932 88,949 36,069 15,254 6,702 3,050 

31.12.2031 9.00  427,958 100,690 - 2,543 - - 324,725 147,815 44,440 132,471 51,160 20,652 8,680 3,785 

31.12.2032 10.05  487,260 114,642 - 2,838 - - 369,779 168,324 50,576 150,880 55,495 21,384 8,597 3,593 

31.12.2033 11.84  585,262 137,700 - 15,599 - )23,438( 455,401 196,630 58,303 200,468 70,222 25,829 9,932 3,978 

31.12.2034 11.84  596,968 140,454 - 16,380 - - 440,133 200,349 59,416 180,369 60,173 21,126 7,771 2,983 

31.12.2035 11.84  608,907 143,263 - 15,599 - - 450,045 204,860 60,766 184,418 58,594 19,637 6,909 2,541 

31.12.2036 6.07  318,711 74,986 - 14,753 - - 228,972 104,228 30,656 94,088 28,471 9,108 3,065 1,080 

31.12.2037 3.87  207,131 48,734 - 21,162 - - 137,236 62,470 18,161 56,605 16,313 4,981 1,603 542 

31.12.2038 2.82  153,951 36,222 - 13,834 - - 103,896 47,293 13,620 42,982 11,797 3,439 1,059 343 

31.12.2039 1.86  103,573 24,369 - 12,782 - - 66,423 30,236 8,517 27,671 7,233 2,012 593 184 

31.12.2040 1.09  61,910 14,566 - 13,345 - - 33,999 15,476 4,100 14,422 3,590 954 269 80 

31.12.2041 -  - - - - - 23,438 )23,438( - - )23,438( )5,557( )1,409( )380( )108( 

31.12.2042 -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2043 -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2044 -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2045 -  - - - - - - - - - - - - - - 

 23,099 57,725 150,285 411,379 1,193,587 397,862 1,329,713 2,921,163 - - 131,521 - 939,211 3,991,895  79.79 כ"סה
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 )באלפי דולר ביחס לחלקה של השותפות( 31.12.2011ליום ) Possible Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות אפשריות "סה

רכיבי התזרים

כמות  עד ליום
מכירות 

)MBC( 
)%100 

מנכס 
  )הנפט

תמלוגים הכנסות
 שישולמו

תמלוגים 
 שיתקבלו

עלויות 
 הפעלה

עלויות 
 פיתוח

עלויות 
נטישה 
 ושיקום

כ "סה
תזרים 
לפני 
היטל 
ומס 

הכנסה 
- מהוון ב(

%0( 

 כ תזרים מהוון אחרי מס"סהמסים

מס היטל
 הכנסה

 -מהוון ב
0% 

 -מהוון ב
5% 

 -מהוון ב
10% 

 -ון במהו
15% 

 -מהוון ב
20% 

31.12.2012 -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2013 -  - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2014 -  - - - - - - - - 103 )103( )91( )81( )72( )65( 

31.12.2015 -  - - - - - - - - 51 )51( )43( )37( )31( )27( 

31.12.2016 -  - - - - - - - - 51 )51( )41( )33( )27( )23( 

31.12.2017 -  - - - - - - - - 51 )51( )39( )30( )24( )19( 

31.12.2018 -  - - - - - - - - 51 )51( )37( )28( )21( )16( 

31.12.2019 -  - - - - - - - - 51 )51( )36( )25( )18( )13( 

31.12.2020 -  - - - - - - - - 51 )51( )34( )23( )16( )11( 

31.12.2021 -  - - - - - - - - 51 )51( )32( )21( )14( )9( 

31.12.2022 -  - - - - - - - - 51 )51( )31( )19( )12( )8( 

31.12.2023 -  - - - - - - - - 51 )51( )29( )17( )10( )6( 

31.12.2024 -  - - - - - - - - 51 )51( )28( )16( )9( )5( 

31.12.2025 -  - - - - - - - - 51 )51( )27( )14( )8( )4( 

31.12.2026 -  - - - -  - - - - 51 )51( )25( )13( )7( )4( 

31.12.2027 -  - - - - - - - - 51 )51( )24( )12( )6( )3( 

31.12.2028 -  - - - - - - - - 51 )51( )23( )11( )5( )3( 
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 )באלפי דולר ביחס לחלקה של השותפות( 31.12.2011ליום ) Possible Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות אפשריות "סה

רכיבי התזרים

כמות  עד ליום
מכירות 

)MBC( 
)%100 

מנכס 
  )הנפט

תמלוגים הכנסות
 שישולמו

תמלוגים 
 שיתקבלו

עלויות 
 הפעלה

עלויות 
 פיתוח

עלויות 
נטישה 
 ושיקום

כ "סה
תזרים 
לפני 
היטל 
ומס 

הכנסה 
- מהוון ב(

%0( 

 כ תזרים מהוון אחרי מס"סהמסים

מס היטל
 הכנסה

 -מהוון ב
0% 

 -מהוון ב
5% 

 -מהוון ב
10% 

 -ון במהו
15% 

 -מהוון ב
20% 

31.12.2029 0.00  168 39 - 1 - - 127 58 69 1 0 0 0 0 

31.12.2030 0.00  171 40 - 1 - - 130 59 69 2 1 0 0 0 

31.12.2031 0.00  174 41 - 1 - - 132 60 69 3 1 0 0 0 

31.12.2032 0.00  178 42 - 1 - - 135 61 70 4 1 1 0 0 

31.12.2033 0.00  181 43 - 1 - - 138 63 70 5 2 1 0 0 

31.12.2034 0.00  185 44 - 1 - - 141 64 70 6 2 1 0 0 

31.12.2035 0.00  189 44 - 1 - - 143 65 71 7 2 1 0 0 

31.12.2036 5.77  302,567 71,188 - 1,628 - - 229,751 104,583 31,343 93,825 28,391 9,082 3,056 1,077 

31.12.2037 7.63  408,375 96,082 - 2,155 - - 310,138 141,175 42,292 126,671 36,505 11,147 3,588 1,212 

31.12.2038 8.68  473,675 111,446 - 2,450 - - 359,779 163,771 49,053 146,954 40,334 11,756 3,620 1,172 

31.12.2039 6.92  385,233 90,638 - 1,954 - - 292,642 133,211 39,909 119,522 31,242 8,693 2,560 794 

31.12.2040 6.27  356,256 83,820 - 1,771 - - 270,665 123,207 36,916 110,542 27,519 7,309 2,059 612 

31.12.2041 4.68  271,305 63,833 - 13,579 - )23,438( 217,331 88,260 25,930 103,141 24,454 6,199 1,670 476 

31.12.2042 3.03  179,051 42,127 - 21,706 - - 115,219  52,448 15,214 47,557 10,738 2,599 670 183 

31.12.2043 1.24  74,741 17,585 - 12,606 - - 44,549 20,279 5,589 18,682 4,017 928 229 60 

31.12.2044 -  - - - - - 23,438 )23,438( - - )23,438( )4,800( )1,058( )250( )63( 

31.12.2045 -  - - - - - - - - - - - - - - 

 5,310 6,925  56,280 197,870 742,664 247,555 827,363 1,817,582 - - 57,856 - 577,011 2,452,449  44.24 כ"סה
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   :31.12.2011ליום  )מכירות הגז וכמותהגז מחיר (להלן ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים המהוון 

שווי נוכחי  כ"סה קטגוריה/ רגישות 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

שווי  כ"סה קטגוריה/ רגישות 
נוכחי 

בהוון של 
10% 

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

10%קיטון במחיר הגז בשיעור של 10%גידול במחיר הגז בשיעור של

         1Pרזרבות מוכחות
2,846,819  

        
1,159,910  

            
801,087  

            
572,986  

  1Pרזרבות מוכחות
2,344,063 

         
942,070  

        
640,611  

      
448,214  

)Proved Reserves( )Proved Reserves( 

         רזרבות צפויות
1,318,320  

            
165,801  

            
63,691  

             
25,501  

  רזרבות צפויות
1,068,854 

         
134,753  

          
51,737  

        
20,670  

)Probable Reserves( )Probable Reserves( 

         2Pכ רזרבות מסוג "סה
4,165,139  

        
1,325,710  

            
864,779  

            
598,487  

  2Pמסוג  כ רזרבות"סה
3,412,917 

     
1,076,824 

        
692,349  

      
468,884  

)Proved+Probable Reserves( )Proved+Probable Reserves( 

             רזרבות אפשריות
819,294  

            
62,046  

            
18,666  

             
5,862  

      רזרבות אפשריות
666,034  

          
50,509  

          
15,179  

          
4,750  

 )Possible Reserves(  )Possible Reserves( 

          3Pכ רזרבות מסוג "סה
4,984,433  

        
1,387,756  

            
883,444  

            
604,350  

   3Pכ רזרבות מסוג "סה
4,078,951 

     
1,127,333 

        
707,528  

      
473,634  

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

 15%קיטון במחיר הגז בשיעור של  15%גידול במחיר הגז בשיעור של 

         1Pרזרבות מוכחות 
2,972,425  

        
1,213,404  

            
840,125  

            
603,074  

  1Pרזרבות מוכחות 
2,245,791 

         
904,083  

        
613,559  

      
427,520  

)Proved Reserves( )Proved Reserves( 

         רזרבות צפויות
1,380,686  

            
173,567  

            
66,685  

             
26,716  

  צפויות רזרבות
1,006,488 

         
126,987  

          
48,743  

        
19,455  

)Probable Reserves( )Probable Reserves( 
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שווי נוכחי  כ"סה קטגוריה/ רגישות 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

שווי  כ"סה קטגוריה/ רגישות 
נוכחי 

בהוון של 
10% 

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

         2Pכ רזרבות מסוג "סה
4,353,111  

        
1,386,971  

            
906,810  

            
629,791  

  2Pכ רזרבות מסוג "סה
3,252,279 

     
1,031,071 

        
662,302  

      
446,975  

)Proved+Probable Reserves( )Proved+Probable Reserves( 

             רזרבות אפשריות
857,610  

            
64,931  

            
19,539  

             
6,142  

      רזרבות אפשריות
627,718  

          
47,624  

          
14,306  

          
4,470  

 )Possible Reserves(  )Possible Reserves( 

          3Pכ רזרבות מסוג "סה
5,210,720  

        
1,451,902  

            
926,349  

            
635,933  

   3Pכ רזרבות מסוג "סה
3,879,998 

     
1,078,695 

        
676,608  

      
451,445  

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

 20%קיטון במחיר הגז בשיעור של  20%גידול במחיר הגז בשיעור של 

         1Pרזרבות מוכחות 
3,096,682  

        
1,266,027  

            
878,454  

            
632,584  

  1Pרזרבות מוכחות 
2,117,441 

         
846,782  

        
570,844  

      
394,026  

)Proved Reserves( )Proved Reserves( 

         רזרבות צפויות
1,443,052  

            
181,333  

            
69,679  

             
27,931  

      רזרבות צפויות
944,122  

         
119,221  

          
45,749  

        
18,240  

)Probable Reserves( )Probable Reserves( 

         2Pכ רזרבות מסוג "סה
4,539,734  

        
1,447,359  

            
948,133  

            
660,515  

  2Pכ רזרבות מסוג "סה
3,061,563 

         
966,003  

        
616,593  

      
412,267  

)Proved+Probable Reserves( )Proved+Probable Reserves( 

             רזרבות אפשריות
895,925  

            
67,816  

            
20,412  

             
6,422  

      רזרבות אפשריות
589,403  

          
44,739  

          
13,433  

          
4,191  

 )Possible Reserves(  )Possible Reserves( 

                      3Pכ רזרבות מסוג "סה                                          3Pכ רזרבות מסוג "סה
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שווי נוכחי  כ"סה קטגוריה/ רגישות 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

שווי  כ"סה קטגוריה/ רגישות 
נוכחי 

בהוון של 
10% 

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

5,435,659 1,515,176 968,545  666,937 )Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

3,650,966 1,010,742 630,026  416,457  

  

  

שווי נוכחי  כ"סה קטגוריה/ רגישות 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
 20%בהוון של 

שווי נוכחי  כ"סה קטגוריה/ רגישות 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

נוכחי שווי 
 20%בהוון של 

 10%הגז בשיעור של מכירות קיטון בכמות  10%הגז בשיעור של מכירות גידול בכמות 

    1Pרזרבות מוכחות 
2,844,375 

           
1,158,806  

           
800,267  

              
572,346  

    1Pרזרבות מוכחות 
2,346,511 

           
943,197  

           
641,456  

              
448,878  

)Proved Reserves( )Proved Reserves( 

    רזרבות צפויות
1,317,399 

           
165,685  

           
63,646  

              
25,483  

    רזרבות צפויות
1,069,775 

           
134,869  

           
51,782  

              
20,688  

)Probable Reserves( )Probable Reserves( 

    2Pכ רזרבות מסוג "סה
4,161,774 

           
1,324,491  

           
863,913  

              
597,829  

    2Pכ רזרבות מסוג "סה
3,416,286 

           
1,078,066  

           
693,238  

              
469,566  

)Proved+Probable Reserves( )Proved+Probable Reserves( 

        רזרבות אפשריות
818,784  

           
62,007  

           
18,654  

              
5,859  

        רזרבות אפשריות
666,544  

           
50,548  

           
15,191  

              
4,754  

 )Possible Reserves(  )Possible Reserves( 

     3Pכ רזרבות מסוג "סה
4,980,558 

           
1,386,498  

           
882,567  

              
603,688  

     3Pכ רזרבות מסוג "סה
4,082,830 

           
1,128,614  

           
708,429  

              
474,320  

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 
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שווי נוכחי  כ"סה קטגוריה/ רגישות 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
 20%בהוון של 

שווי נוכחי  כ"סה קטגוריה/ רגישות 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

נוכחי שווי 
 20%בהוון של 

 15%הגז בשיעור של מכירות קיטון בכמות  15%ל הגז בשיעור שמכירות גידול בכמות 

    1Pרזרבות מוכחות 
2,968,790 

           
1,211,769  

           
838,911  

              
602,129  

    1Pרזרבות מוכחות 
2,246,928 

           
904,375  

           
613,768  

              
427,707  

)Proved Reserves( )Proved Reserves( 

    רזרבות צפויות
1,379,305 

           
173,393  

           
66,618  

              
26,689  

    רזרבות צפויות
1,007,869 

           
127,161  

           
48,811  

              
19,482  

)Probable Reserves( )Probable Reserves( 

    2Pכ רזרבות מסוג "סה
4,348,095 

           
1,385,162  

           
905,529  

              
628,817  

    2Pכ רזרבות מסוג "סה
3,254,797 

           
1,031,536  

           
662,579  

              
447,189  

)Proved+Probable Reserves( )Proved+Probable Reserves( 

        אפשריות רזרבות
856,844  

           
64,873  

           
19,521  

              
6,137  

        רזרבות אפשריות
628,484  

           
47,682  

           
14,323  

              
4,476  

 )Possible Reserves(  )Possible Reserves( 

     3Pכ רזרבות מסוג "סה
5,204,939 

           
1,450,035  

           
925,050  

              
634,954  

     3Pכ רזרבות מסוג "סה
3,883,281 

           
1,079,218  

           
676,902  

              
451,665  

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

 20%הגז בשיעור של מכירות קיטון בכמות  20%הגז בשיעור של מכירות גידול בכמות 

    1Pמוכחות רזרבות 
3,091,877 

           
1,263,874  

           
876,857  

              
631,341  

    1Pרזרבות מוכחות 
2,122,394 

           
849,089  

           
572,582  

              
395,396  

)Proved Reserves( )Proved Reserves( 

    רזרבות צפויות
1,441,211 

           
181,101  

           
69,590  

              
27,894  

        רזרבות צפויות
945,963  

           
119,453  

           
45,839  

              
18,277  

)Probable Reserves( )Probable Reserves( 

    2Pכ רזרבות מסוג "סה
4,533,088 

           
1,444,974  

           
946,447  

              
659,236  

    2Pכ רזרבות מסוג "סה
3,068,357 

           
968,542  

           
618,421  

              
413,673  

)Proved+Probable Reserves( )Proved+Probable Reserves( 
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שווי נוכחי  כ"סה קטגוריה/ רגישות 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
 20%בהוון של 

שווי נוכחי  כ"סה קטגוריה/ רגישות 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

נוכחי שווי 
 20%בהוון של 

        רזרבות אפשריות
894,904  

           
67,739  

           
20,388  

              
6,414  

        רזרבות אפשריות
590,424  

           
44,816  

           
13,456  

              
4,198  

 )Possible Reserves(  )Possible Reserves( 

     3Pכ רזרבות מסוג "סה
5,427,992 

           
1,512,713  

           
966,835  

              
665,650  

     3Pכ רזרבות מסוג "סה
3,658,781 

           
1,013,359  

           
631,877  

              
417,871  

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 

)Proved+Probable+Possible 
Reserves( 
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 היוון בשיעור חושבו אם בין, יובהר כי נתוני תזרים מהוונים –אזהרה 

 שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור או ללא מסוים

  . הוגן

הינם מידע  נתוני התזרימים המהוונים–מידע צופה פני עתיד  אזהרה בגין

 נתוני התזרימים המהוונים .צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

ביחס למכירות עתידיות של גז טבעי , בין היתר, מבוססים על הנחות שונות

ההצמדה של  שיעוריואופן  לרבות(למחירי מכירת הגז הטבעי , מהמאגר

ולעלויות הקמה וההפעלה ואשר לגביהן אין כל וודאות כי יתממשו ) המחיר

או עלויות ההקמה /ו, ככל שיופקו, שיופקו בפועל, וכי כמויות הגז הטבעי

שיעורי ההצמדה של  לרבות, מחירי המכירה של הגז הטבעי או/ו וההפעלה

יות שונות או הכמויות השנתיות הנמכרות עשויות לה/ו המכירהמחירי 

כתוצאה מתנאים תפעוליים ובין היתר  ,ל"מההערכות וההשערות הנ

או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז /או משינויים רגולטוריים ו/וטכניים ו

 או שייחתמו/ו שנחתמו חוזים למכירת גז מהמאגרתנאי האו מ/הטבעי ו

או מהמחירים והכמויות /או מיישום הוראות חוק מיסוי רווחי נפט ו/ו

אשר הקמתם , בעלויות בפועל של הפרויקט או משינויים שיהיו/ויהיו ש

  .או מהביצועים בפועל של המאגר/טרם הסתיימה ו

  מעריך החוות דעת של 

נכון ליום  NSAI ידי- שהוכן על דוח רזרבות 'דנספח מצורף בזה כ

  .הכולל את הסכמתה להכללתו בדוח זה 31.12.2011

 הצהרת הנהלה

 ; 28.3.2012:ההצהרה תאריך )1(

 ;שותפות מוגבלת, דלק קידוחים: המדווח התאגיד שם ציון   )2(

 ;גדעון תדמור: שם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים   )3(

 הנדרשים הרלוונטיים הנתונים כל למעריך נמסרו כי, הרינו לאשר   )4(

 ;עבודתו ביצוע לצורך

 בין תלות קיום על המצביע מידע כל לידיעתנו בא כי לא, הרינו לאשר   )5(

 ;השותפות יןלב המעריך

 הינם המשאבים והגילוי הכלול בה הכנת הערכת כי ,הרינו לאשר   )6(

 ;באחריותנו

י המעריך "שהוערכו ע ידיעתנו המשאבים למיטב כי ,הרינו לאשר   )7(

 הקיימים ביותר והעדכניים הטובים, הרלוונטיים האומדנים הינם

 .ברשותנו

וח כי לא נעשה שינוי בזהות המעריך שביצע את ד, הרינו לאשר   )8(

 .ידי השותפות-הרזרבות או המשאבים המותנים האחרון שפורסם על
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 .הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה   )9(

__________________  
  גדעון תדמור

 

 משאבים מותנים ופרוספקטיביים בחזקת דלית   )ב(

שבחזקת דלית מסרה מפעילת " 1דלית "לאחר השלמת קידוח 

 Gross Mean(ממוצע הפוטנציאל הכלכלי  הפרויקט כי היא מעריכה כי

Resources (בפרוספקט של עתודות הגז הטבעי במבנה דלית הינו כ - 

BCF 500 )כ- BCM 14.2 .(ידי -פי דוח שהוכן על- עלNSAI  נכון ליום

כי לא אירע כל שינוי או  NSAIמצהירה  ,המפורט להלן ,31.12.2011

ל הכמות או התפתחות שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי ע

ההסתברות של המשאבים האמורים כפי שפורט בדוח משאבים קודם 

כי מבנה דלית מופרד  NSAIסבורה  ,כמו כן. 31.12.2010מיום 

וכי יתכן כי בבלוקים שאינם ) Fault Blocks(בשברים למספר בלוקים 

תהיה איכות , 1מחוברים לבלוק העיקרי בו בוצע הקידוח דלית 

תגלתה בבלוק העיקרי וכן ישנו סיכוי מאוד המאגרים שונה מזו שנ

, ל"לאור הנ. קטן כי לא יימצאו בבלוקים אלו הידרוקרבונים כלל

, חלק ממשאבי הגז בחזקת דלית כמשאבים מותנים NSAIסיווגה 

והם מותנים , )Development Pending(בשלב הצדקת פיתוח בבחינה 

ביר למכירות פיתוח מאושרת וצפי ס תוכניתבאישור פרויקט שיכלול 

  .וחלק כמשאבים פרוסקטיביים כמפורט להלן, גז מהשדה

  בחזקת דלית משאבים מותנים

  נתוני כמות

כללי ל בהתאםואשר הוכן , NSAI-מפי דוח שקיבלה השותפות - על

המשאבים , )SPE-PRMS(המערכת לניהול משאבי פטרוליום 

 מסווגים בשלבה ,31.12.2011נכון ליום " דלית"המותנים בחזקת 

  : הינם כמפורט להלן) Development Pending(הצדקת פיתוח בבחינה 
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 בנכס כ"סה  המשאבים המותנים קטגוריית
  הנפט

)Gross(  

BCF  

 חלק כ"סה
השותפות 

)Net(70   

BCF  

 1C-Low(אומדן הכמויות הנמוך 
Estimate(  

216.9  33.9  

 2C-Best(האומדן הטוב ביותר 
Estimate(  

270.7  42.3  

  3C-High Estimate(  334.8  52.3(ה האומדן הגבו

  

אשר יכלול , לאחר שיאושר פרויקטו, ל"בהתאם לקבוע בדוח הנ

חלק מהמשאבים , פיתוח וצפי סביר למכירות גז מהשדה תוכנית

   .המותנים עשויים להיות מסווגים כרזרבות

פיתוח עבור מאגר  תוכניתבשלב זה אין לוח זמנים מוגדר לגיבוש 

אשר , אלה שוק הפוטנציאלי העיקרי למשאביםכי ה, יצוין .דלית

 בהן מעורבת השותפות האחרות בתגליותתגלו היצטרפו למשאבים ש

  . )ן"ייצוא גט(והשוק הבינלאומי הישראלי הוא השוק 

ולפרטים  לעיל 6 לפרטים נוספים אודות שוק הגז המקומי ראו סעיף 

  .להלן 7.28.6  ינת האפשרות לייצוא הגז ראו סעיףאודות בח

 להפיק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין –אזהרה 

  .המותנים כלשהו מהמשאבים שיעור

: מספר הנחות והסתייגויות ובכלל זה כי, בין היתר, NSAI ציינהבדוח 

לא ביקרה בשדה  NSAI) 2( ;פיתוח סיכון שקפותאינן מ ההערכות) 1(

לא  NSAI) 3(; ולא בדקה את תפעול המכני של הבאר או מצבה הנפט

, יחד עם זאת. בחנה חשיפה אפשרית הנובעת מענייני איכות הסביבה

על חבות אפשרית  הלא ידוע ל, המשאביםצוין כי נכון למועד דוח 

ע באופן מהותי על כמות בנוגע לענייני איכות הסביבה העלולה להשפי

) 4( ;או על מסחריותםהמשאבים המותנים המשאבים המוערכת בדוח 

על  תמבוסס הערכתם המשאבים הינם באיזור לא מפותח ועל כן

תוך  (recovery efficiencies)הערכות של גודל מאגר ויעילות ההפקה 

   .אנלוגיה למאגרים עם מאפיינים גאולוגים ומאפייני מאגר דומים

                                                      

של כמות  ובהנחה שהחזר ההשקעה יתבצע לאחר מכירה) כשיעורם לאחר החזר השקעה(אחרי תשלום תמלוגים    70
שמועד החזר ההשקעה מושפע ממחירי מכירת  ,מאחר. BCF 70.6 של) מהזכויות בנכס הנפט 100%בגין (כוללת 

מערך ההפקה וטרם נחתמו  תוכנן והוקם ומאחר שטרם, עלויות ההפקה ושיעור התמלוגים, קצב ההפקה, הגז
  .מהמצויין לעיל ייתכן שמועד החזר ההשקעה יהיה שונה מהותית, הסכמים למכירת גז טבעי
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בדבר המשאבים  NSAI הערכות –הרה בגין מידע צופה פני עתיד אז

הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק , המותנים בחזקת דלית

, על מידע גיאולוגי, בין היתר, ההערכות לעיל מבוססות. ניירות ערך

שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה והינן , גיאופיסי ואחר

אשר לגביהן לא  NSAIות בלבד של בגדר הערכות והשערות מקצועי

, )ככל שיופקו( שיופקו בפועל, כמויות הגז הטבעי. קיימת כל וודאות

כתוצאה , בין היתר, ל"עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ

או מתנאי /או משינויים רגולטוריים ו/מתנאים תפעוליים וטכניים ו

. ועל של המאגראו מהביצועים בפ/היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו

ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף "ההערכות וההשערות הנ

או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרוייקטים של חיפושים /ו

  .והפקה של נפט וגז טבעי

  בחזקת דלית משאבים פרוספקטיביים

 נתוני כמויות )1(

פי כללי - ואשר הוכן על, NSAI-שקיבלה השותפות מ פי דוח- על

המשאבים , )SPE-PRMS(כת לניהול משאבי פטרוליום המער

תאי שבר  המצויים בשישה) Undiscovered(הפרוספקטיביים 

)Fault Blocks ( דלית"במבנה ")בו  לתא השבר הצמודים

  : הינם כמפורט ,31.12.2011נכון ליום , )"דלית"נתגלתה תגלית 

כ חלק "סה
השותפות 

)Net(71  

BCF  

 בנכסכ "סה
  הנפט

)Gross(  

 BCF  

 המשאבים קטגורית פרוספקט
  הפרוספקטיביים

16 134.2  West 1  הנמוך האומדן  

Low Estimate)(  7.6 64.0  West 2  

0.3 2.9  West 3  

0.4 3.4  East 1 

0.2 1.8  East 2 

0.7 5.9  East 3 

20.2 169.1  West 1  האומדן הטוב ביותר  

Best Estimate)(  9.7 80.8  West 2  

0.4 3.7  West 3  

0.5 4.3  East 1  

0.3 2.3  East 2  

0.9 7.4  East 3  

                                                      

  ).כשיעורם לאחר החזר השקעה(אחרי תשלום תמלוגים    71
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כ חלק "סה
השותפות 

)Net(71  

BCF  

 בנכסכ "סה
  הנפט

)Gross(  

 BCF  

 המשאבים קטגורית פרוספקט
  הפרוספקטיביים

25.1 210.2  West 1  הגבוה האומדן  

High Estimate)(  12.2 101.8  West 2  

0.5 4.6  West 3  

0.7 5.5  East 1  

16 2.9  East 2  

7.6 9.3  East 3  

  

סקר  ועל בסיס" 1דלית "תוצאות קידוח , הדוח הוכן על בסיס )2(

תוצאות . 2001שבוצע ושתוצאותיו עובדו בשנת  3Dסייסמי 

  .2010 -ו 2008הסקר עובדו מחדש בשנת 

להלן הפרמטרים הבסיסיים ששימשו לחישוב התרחישים  )3(

   – השונים

Parameter  Gross Rock Volume 
(Acre-Feet) 

Acres (Feet) Average Gross 
Thickness (Feet) 

Net-to-Gross 
(decimal) 

 Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

West 1 73,444 104,920 1,075 1,353 68 78 0.742 0.842 

West 2 34,754 46,649 534 729 65 68 0.742 0.842 

West 3 1,595 2,279 19 30 84 76 0.742 0.842 

East 1 1,864 2,663 20 144 93 18 0.742 0.842 

East 2 1,005 1,436 16 75 63 19 0.742 0.842 

East 3 3,199 4,570 55 152 58 30 0.742 0.842 

  

Parameter  Porosity (decimal) Gas Saturation 
(decimal) 

Gas Formation 
Volume Factor 

(SCF/RCF) 

Gas Recovery Factor 
(decimal) 

 Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

West 1 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.60 0.70 

West 2 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.60 0.70 

West 3 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.60 0.70 

East 1 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.60 0.70 

East 2 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.60 0.70 

East 3 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.60 0.70 
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   הסיכונים המשמעותיים הכרוכים בהמשך התהליך )4(

הסיכון המשמעותי ביותר לגבי כלכליות , כפי שצויין בדוח

הקובע את כמות הגז ששכבת המאגר , המאגר הן טיב המאגר

ככל שהיה , הקובעת באם הגז, ושלמות המלכודת, יכולה להכיל

   . נותר בשכבת המאגר, גז

ורמי הסיכון אומדן ההסתברות להצלחה של כל אחד מג )5(

ואומדן ההסתברות להצלחה , הכרוכים בתהליך חיפוש נפט

  :הכולל הינם כדלקמן

  )באחוזים(הסתברות להצלחה   פרמטר

Trap Integrity  90  

Reservoir Quality  90  

Source Evaluation  100  

Timing /Migration 95  

  77 כ הסתברות להצלחה"סה

  

   ריתאומדן הסתברות לפיתוח לשם הפקה מסח )6(

בהנחה שתהיה , בדוח צוין כי בהתבסס על פיתוח שדות דומים

האומדן הטוב המשאבים הפרוספקטיביים בקטגוריית , תגלית

השוק . הינם בעלי סיכוי סביר להפוך מסחריים, ביותר

אשר יצטרפו למשאבים , אלה הפוטנציאלי העיקרי למשאבים

לי הישראהשוק הוא  ,שיתגלו בתגליות בהן מעורבת השותפות

לפרטים נוספים אודות שוק . )ן"גט אייצו(והשוק הבינלאומי 

לעיל ולפרטים אודות בחינת  6 הגז המקומי ראו סעיף 

  .להלן 7.28.6 האפשרות לייצוא הגז ראו סעיף 

ת הבסיס לפרמטרים הבסיסיים נימוקי השותפות אודו )7(

ששימשו בחישוב  הפרמטרים – ששימשו בחישוב התרחישים

על תוצאות הסקרים , בין היתר, האומדנים השונים מבוססים

וכן על מידע " 1דלית "על המידע שנתקבל מקידוח , הסייסמים

  .שנתקבל ממאגרים דומים נוספים באזור ובעולם

 שאביםמהמ כלשהו חלק כי ודאות אין – אזהרה )8(

 כי ודאות אין, יתגלה אם. יתגלה, אכן שצוינו הפוטנציאליים

 כלשהו להפיק חלק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא

אודות  הערכה בגדר אינו הפרוספקטיבי המידע .מהמשאבים

 לאחר רק להעריך יהיה ניתן אותם מותנים ומשאבים רזרבות

  .בכלל אם, קידוח האקספלורציה
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בדבר  NSAI הערכות –ני עתיד אזהרה בגין מידע צופה פ )9(

הינן מידע צופה פני , המשאבים הפרוספטיביים בחזקת דלית

בין , ההערכות לעיל מבוססות. עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

שנתקבל מהקידוחים , גיאופיסי ואחר, על מידע גיאולוגי, היתר

ומאת המפעילה בחזקה והינן בגדר הערכות והשערות 

. אשר לגביהן לא קיימת כל וודאות NSAIמקצועיות בלבד של 

עשויות להיות , )ככל שיופקו( שיופקו בפועל, כמויות הגז הטבעי

כתוצאה , בין היתר, ל"שונות מההערכות וההשערות הנ

או /או משינויים רגולטוריים ו/מתנאים תפעוליים וטכניים ו

או מהביצועים בפועל /מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו

ל עשויות להתעדכן ככל "הערכות וההשערות הנה. של המאגר

או כתוצאה ממכלול של גורמים /שיצטבר מידע נוסף ו

   .הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

 התואם השותפות מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן )10(

  ).SPE-PRMS(לניהול משאבי פטרוליום  למערכת

  חוות דעת של המעריך 

דוח משאבים מותנים ומשאבים  'הנספח ורף בזה כמצ

הכולל את  31.12.2011נכון ליום  NSAI ידי-שהוכן על פרוספקטיביים

  .הסכמתה להכללתו בדוח זה

 הצהרת הנהלה

 ; 28.3.2012: ההצהרה תאריך )1(

 ;שותפות מוגבלת, דלק קידוחים: המדווח התאגיד שם ציון )2(

 ;דמורגדעון ת: שם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים )3(

 הרלוונטיים הנתונים כל למעריך נמסרו כי, הרינו לאשר )4(

 ;עבודתו ביצוע לצורך הנדרשים

 קיום על המצביע מידע כל לידיעתנו בא כי לא, הרינו לאשר )5(

 ;השותפות לבין המעריך בין תלות

 המשאבים והגילוי הכלול בה הכנת הערכת כי ,הרינו לאשר )6(

 ;באחריותנו הינם

י "שהוערכו ע דיעתנו המשאביםי למיטב כי ,הרינו לאשר )7(

 והעדכניים הטובים, הרלוונטיים האומדנים המעריך הינם

 .ברשותנו הקיימים ביותר
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כי לא נעשה שינוי בזהות המעריך שביצע את דוח , הרינו לאשר )8(

ידי -הרזרבות או המשאבים המותנים האחרון שפורסם על

 .השותפות

 .ח זההרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדו )9(

  
  
  

__________________  

  גדעון תדמור

 רשיונות רציו ים  7.5

  כללי  7.5.1

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  רחל/349  :שם נכס הנפט
  עמית/350
  חנה/351
  דוד/352
  ערן/353

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

 -השטח הכולל של כל הרשיונות יחדיו הינו כ  :שטח
  ר"קמ 1,800

  רשיון  :סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה 
חיפוש  –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

  והפקה

  15.12.2008  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  14.12.2011  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

  29.11.2011  :תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפט

  14.6.2013  :יך נוכחי לפקיעת נכס הנפטתאר

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

  :ההארכה האפשרית

בכפוף לחוק הנפט ניתן להאריך עד לשבע שנים 
מיום ההענקה עם אפשרות להאריך במקרה של 

  תגלית בשנתיים נוספות

  נובל  ):Operator(מפעיל ציון שם ה

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

  :השליטה בשותפים האמורים 

  .72)39.66%(נובל  ) 1(
  ).22.67%(השותפות )  2(
  .73)22.67%(אבנר )  3(
שותפות מוגבלת  –) 1992(רציו חיפושי נפט ) 4(

למיטב ידיעת ). 15%") (רציו: "להלן(
רציו , השותף הכללי ברציו, השותפות

חברה בבעלות הינו , מ"חיפושי נפט בע
חירם ; )34%(מ "ן בע.י.ל.משותפת של ד

מ "איתן איזנברג בע) 34%(מ "לנדאו בע
ד "ועו )8.5%(ל "עזבון צבי צפרירי ז) 8.5%(

ד אלי זוהר בנאמנות עבור "בעז בן צור ועו
מ הנה "ן בע.י.ל.ד. )15%(קרון מר שלמה שו
 1/3בבעלות יאיר רוטלוי , חברה פרטית
מ הנה "חירם לנדאו בע. 2/3וליגד רוטלוי 
איתן . בשליטת ישעיהו לנדאו, חברה פרטית
מ הנה חברה פרטית בשליטת "איזנברג בע

בין בעלי המניות של רציו . איתן איזנברג

                                                      

 .לעיל 7.3.1 לפרטים נוספים אודות נובל ראו סעיף    72
 .לעיל 7.3.1 לפרטים נוספים אודות אבנר ראו סעיף    73
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  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

מ קיים הסכם בעלי "חיפושי נפט בע
  .74מניות

  

 

  רטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס הנפטפ

  75 -  :ציון תאריך הרכישה –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 

בכל  22.67% -השותפות מחזיקה באופן ישיר ב  :תיאור מהות ואופן ההחזקה של השותפות בנכס הנפט
  76אחד מרשיונות רציו ים

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות 
  :של השותפות בהכנסות מנכס הנפט

  19.48% -לפני החזר ההשקעה
  17.42% -לאחר החזר ההשקעה

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים 

בין אם הוכרה (שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח 
  ):כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים

 י דולר אלפ 108,377
  

 

 העבודה ברשיונות רציו ים  תוכניתעמידה בתנאי  7.5.2

 העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  לתקופה שנקבעה

רכיבי  תיאור  77רכיבי תוכנית העבודה שקוימו בתקופה תיאור
העבודה  תוכנית

שטרם קוימו 
  בתקופה

2009    מיפוי פרוספקטים
פוטנציאליים על בסיס סקר 

אנליזה פאציאלית , סייסמי
ת  והערכת סייסמי

פוטנציאל עד ליום 
15.9.2009.  

  בדיקה כלכלית של
 12תוך  –הפרוספקטים 

חודשים מהענקת רשיונות 
דהיינו עד ליום , רציו ים

15.12.2009.  

תוכנית עבודה תוכנית עבודה בפועל ו לפרטים ראו
  .רציו יםמתוכננת ברשיונות 

קוימו רכיבי 
  העבודה תוכנית

2010    3סקר סייסמי נוסףD-D2, 
 24תוך  –אם יידרש 

חודשים מהענקת רשיונות 
דהיינו עד ליום , רציו ים

15.12.201078. 
  חתימת הסכם לביצוע

קידוח ימי עם קבלן קידוח 
חודשים מהענקת  24עד 

דהיינו עד , רשיונות רציו ים
 . 15.12.2010ליום 

תוכנית עבודה תוכנית עבודה בפועל ו לפרטים ראו
  .רציו יםמתוכננת ברשיונות 

קוימו רכיבי 
  העבודה תוכנית

                                                      

היתה ) למעט החזקות קרנות נאמנות וקופות גמל(החזקותיהם של כלל בעלי העניין ברציו  29.12.2011נכון ליום    74
  . 27% -קטנה מ

אשר כ, "רציו ים/"198 היתר מוקדםחלף  15.12.2008הרישיונות האמורים הוענקו לשותפות ברישיונות ביום    75
 .2007זכויות השותפות נרכשו מרציו בשנת 

 )לכל אחת 35%( 70%רציו  העבירהלפיו  )Farmout( בהסכם הצטרפות, התקשרו השותפות ואבנר 11.9.2007ם ביו   76
בהתאם לתנאי הסכם ההצטרפות "). רציו ים היתר: "להלן( "רציו ים/"198 השתתפות בהיתר מוקדםהמזכויות 

 100%בגין (ח "ן שמליו 1.2 -המסתכמות בסך של כ, החלק היחסי מהוצאות העבר בהיתר הוחזר לרציו
של  רנחתם הסכם עם נובל אשר במסגרתו הועברו לנובל זכויות השתתפות בשיעו 23.1.2008ביום ). מהזכויות

כי בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם בינה , ידי רציו-נמסר לשותפות על 25.12.2008ביום  .בהיתר רציו ים 35%
הזכויות ברשיונות ). 15% - דהיינו ל( 10%עור של החליטה רציו להפחית את חלקה ברשיונות בשי, לבין נובל
. ללא תמורה למעט החזר החלק היחסי בהוצאות שהוצאו על ידי רציו לשותפים האחרים ידי רציו-הועברו על

  .זכויות השותפים ברשיונות הינן כמפורט לעיל, לאחר השלמת העברת הזכויות כאמור
  .הדוח פרסום ינם בגין התקופה עד בסמוך למועדה רכיבי תוכנית העבודה שקוימו בתקופה תיאור   77
  . 2009בוצע בשנת    78
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 העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  לתקופה שנקבעה

רכיבי  תיאור  77רכיבי תוכנית העבודה שקוימו בתקופה תיאור
העבודה  תוכנית

שטרם קוימו 
  בתקופה

  

2011    עבודה  תוכניתלא נקבעה
  .מחייבת לתקופה זו

תוכנית תוכנית עבודה בפועל ו לפרטים ראו
 .רציו יםמתוכננת ברשיונות עבודה 

-  

  

 תוכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם לתנאי נכס הנפט 7.5.3

   : העבודה בכל אחד מרשיונות רציו ים תוכניתלהלן 

  רשיון רחל

העדכנית שנקבעה  העבודה תוכנית תיאור  התקופ
  לתקופה

אומדן תקציב הנדרש 
העבודה  תוכניתלביצוע 

בחלוקה ) (אלפי דולר(
  )לרכיבים עיקריים

אומדן חלקה 
האפקטיבי של 

השותפות בתקציב 
  הכולל 

בחלוקה ( )דולר אלפי(
  )לרכיבים עיקריים

עד ליום  2012
14.6.2013  

  

  ת למטרועד " 1לויתן "המשך קידוח
. ידי המפעילה-כפי שהוגש עלהעמוקות 

- ידי המפעילה על-העומק הסופי יקבע על
 .פי המגבלות ההנדסיות והבטיחותיות

  דוח סיכום ממצאי הקידוח יוגש לא
יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמתו 

ודוח סיכום פעילות ברשיונות רציו ים 
  .14.6.2013יוגש עד ליום 

45,000  

  

10,611  

  

  

  

  

  

  תרשיון עמי

העדכנית שנקבעה  העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  לתקופה

אומדן תקציב הנדרש 
העבודה  תוכניתלביצוע 

בחלוקה ) (אלפי דולר(
  )לרכיבים עיקריים

אומדן חלקה 
האפקטיבי של 

השותפות בתקציב 
  הכולל 

בחלוקה ( )דולר אלפי(
  )לרכיבים עיקריים

עד ליום  2012
14.6.2013  

  

  מטרות ל" 3לויתן "המשך קידוח
  . ידי המפעילה-שהוגדרו בפרוספקט על

  על" 2לויתן "ביצוע הנטישה של קידוח -
 .ידי המפעילה- פי תוכנית אשר הוגשה על

  דוח סיכום ממצאי הקידוח יוגש לא
יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמתו 
ודוח סיכום פעילות ברשיון יוגש עד ליום 

14.6.2013. 
  

לפרטים ראו הערת 
  . להלן 85' שוליים מס

לפרטים ראו הערת 

  . להלן 85' שוליים מס

  



  

  

  98 - א 

  

  רשיון חנה

העדכנית שנקבעה  העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  לתקופה

אומדן תקציב הנדרש 
העבודה  תוכניתלביצוע 

בחלוקה ) (אלפי דולר(
  )לרכיבים עיקריים

אומדן חלקה 
אפקטיבי של ה

השותפות בתקציב 
  הכולל 

בחלוקה ( )דולר אלפי(
  )לרכיבים עיקריים

עד ליום  2012
14.6.2013  

  

  למטרות " 1דולפין "המשך ביצוע קידוח
  .ידי המפעילה-שהוגדרו בפרוספקט על

  דוח סיכום ממצאי הקידוח יוגש לא
יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמתו 

עד ליום  יוגש ברשיוןודוח סיכום פעילות 
14.6.2013. 

  

-  -  

  

  רשיון דוד

העדכנית שנקבעה  העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  לתקופה

אומדן תקציב הנדרש 
העבודה  תוכניתלביצוע 

בחלוקה ) (אלפי דולר(
  )לרכיבים עיקריים

אומדן חלקה 
האפקטיבי של 

השותפות בתקציב 
  הכולל 

בחלוקה ( )דולר אלפי(
  )לרכיבים עיקריים

ם עד ליו 2012
14.6.2013  

  

  העברת דוחות רבעוניים הכוללים את
נתונים , תוצאות עבודת החיפוש

גיאופיסים והנדסיים ופירוט , גיאולוגים
 .ההוצאות על העבודות שבוצעו ברשיון

  3הגשת פרוספקט לקדיחה לפחות 
חודשים לפני מועד הקידוח המתוכנן 

 .בשטח הרשיון
  הגשת מסמך המתאר את המפרט הטכני

הקדיחה ומסגרת הזמן לביצוע של אסדת 
חודשים לפני  3-הקידוח לא יאוחר מ
 . 14.3.201379ביצועו ולא יאוחר מיום 

  הגשת תוכנית קידוח הכוללת תכנון
גיאולוגי והנדסי מפורט ובכלל זה הערכת 

לפחות חודש לפני מועד , סיכוני אתר
 . ביצוע הקידוח המתוכנן

  דוח סיכום ממצאי הקידוח יוגש לא
  .לושה חודשים לאחר השלמתויאוחר מש

  יוגש עד ליום  ברשיוןדוח סיכום פעילות
14.6.2013. 

  

50,000 – 70,000   11,790-16,506  

  

                                                      

 SedcoExpress, Pride(נובל  שותפהידי אחת מהאסדות הפועלות כבר ברשיונות שבהם - במידה והקידוח יבוצע על   79
North America and Homer( ,לא יידרש מסמך כאמור.  
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  רשיון ערן

העדכנית שנקבעה  העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  לתקופה

אומדן תקציב הנדרש 
העבודה  תוכניתלביצוע 

בחלוקה ) (אלפי דולר(
  )לרכיבים עיקריים

אומדן חלקה 
האפקטיבי של 

השותפות בתקציב 
  הכולל 

בחלוקה ( )דולר אלפי(
  )לרכיבים עיקריים

עד ליום  2012
14.6.2013  

  

  העברת דוחות רבעוניים הכוללים את
נתונים , תוצאות עבודת החיפוש

גיאופיסים והנדסיים ופירוט , גיאולוגים
 .ההוצאות על העבודות שבוצעו ברשיון

  3הגשת פרוספקט לקדיחה לפחות 
ודשים לפני מועד הקידוח המתוכנן ח

 .בשטח הרשיון
  הגשת מסמך המתאר את המפרט הטכני

של אסדת הקדיחה ומסגרת הזמן לביצוע 
חודשים לפני  3-הקידוח לא יאוחר מ
 . 14.3.201380ביצועו ולא יאוחר מיום 

  הגשת תוכנית קידוח הכוללת תכנון
גיאולוגי והנדסי מפורט ובכלל זה הערכת 

לפחות חודש לפני מועד , סיכוני אתר
 . ביצוע הקידוח המתוכנן

  דוח סיכום ממצאי הקידוח יוגש לא
 .יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמתו

  יוגש עד ליום  ברשיון דוח סיכום פעילות
14.6.2013. 

  

50,000 – 70,000  11,790-16,506  

 

  מתוכננת ברשיונות רציו ים תוכנית עבודה עבודה בפועל ו תוכנית 7.5.4

אור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל ברשיונות רציו להלן תי

וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות , ועד למועד הדוח 1.1.2009ים מיום 

 :בפרויקט האמור

  רשיון רחל

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה / לתקופה 

 המתוכננת

/ ועל עלות כוללת בפ
תקציב כולל משוער 

לפעולה ברמת נכס הנפט 
  81)אלפי דולר(

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

 )אלפי דולר(

2009  פרוספקטים פוטנציאליים על סמך  מיפוי
  . 2008שבוצע בשנת  D2הסקר הסייסמי 

 סקרים סייסמים  ועצביD3.   
 בדיקה כלכלית של הפרוספקטים.  
 בשטח ע קידוחים הסכם לביצו חתימה על

  .הרשיון

3,471 787 

2010   עיבוד ופיענוח של הסקרים הסייסמים
  . כאמור לעיל שבוצעו

 החלו העבודות  2010חודש אוקטובר  במהלך
. שבשטח רשיון רחל" 1לויתן "בקידוח 

המטרות בקידוח הוגדרו כאוליגומיוקן 
תון חואוליגוקן תחתון וקרטיקון ת) עיקרית(
  .)משניות(

1,124  

  

87,468  

255  

  

19,829 

                                                      

 ,Sedco Express(נובל  שותפהלות כבר ברשיונות שבהם ידי אחת מהאסדות הפוע-במידה והקידוח יבוצע על   80
Pride North America and Homer( ,לא יידרש מסמך כאמור.  

  .הינם סכומים שהוצאו בפועל ואשר הינם מבוקרים במסגרת הדוחות הכספיים 2009-2011הסכומים לשנים    81
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  רשיון רחל

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה / לתקופה 

 המתוכננת

/ ועל עלות כוללת בפ
תקציב כולל משוער 

לפעולה ברמת נכס הנפט 
  81)אלפי דולר(

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

 )אלפי דולר(

  הקידוח הגיע לעומק של כ 22.12.2010ביום- 
המטרה ובסיס ) כולל עומק מים(מטר  5,170

לאחר בדיקות שונות לרבות . העיקרית
והוצאת גלעין ) לוגים(בדיקות חשמליות 

)Coring ( משכבות המטרה הוכרז קידוח
 . כתגלית גז טבעי" 1לויתן "

2011   

  
  המשיכו במטרה " 1 לויתן"העבודות בקידוח

 ,להגיע למטרות המשניות כמפורט לעיל
 . מטר 7,200 - עומק כולל של כב
 הושעו העבודות  2011 בתחילת חודש אפריל

טכניות -סיבות תפעוליותמ"  1לויתן "בקידוח 
 .את המשך עבודות הקדיחהשמנעו 

  בחינת חלופות פיתוח שונות של שדה הגז
  .לויתן

109,579  

  

  

  

  

  

7,132  

24,842  

  

  

  

  

  

1,617  

עד  2012
ליום 

14.6.2013  

  

  אסדת חידשה  2012במהלך חודש ינואר
את עבודות   Homer Ferrington -הקידוח ה

במטרה להעמיקו " 1לויתן "הקדיחה בקידוח 
מתוכנן ביצוע של , כמו כן. למטרות המשניות

 ".1לויתן "מבחני הפקה בקידוח 
  המשך פענוח סקרים סיסמיים ברשיונות רציו

 .שלא בוצעו בהם קידוחיםים 
  בחינת חלופות פיתוח שונות של שדה הגז

 .לויתן
  הגשת דוח סיכום ממצאי הקידוח לא יאוחר

 .משלושה חודשים לאחר השלמתו
  הגשת דוח סיכום פעילות ברשיון עד ליום

14.6.2013. 

45,000  

 

10,611  

 

  

  עמיתרשיון 

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה /  לתקופה

 המתוכננת

/ עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל משוער 

לפעולה ברמת נכס הנפט 
  82)אלפי דולר(

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

 )אלפי דולר(

2009   מיפוי פרוספקטים פוטנציאליים על סמך
  . 2008שבוצע בשנת  D2הסקר הסייסמי 

 ים ביצוע סקרים סייסמD3 .  
 בדיקה כלכלית של הפרוספקטים. 
  תכנון לביצוע קידוח בשטח הרשיון.

3,471 787 

2010   עיבוד ופיענוח של הסקרים הסייסמים
 . כאמור לעיל שבוצעו

1,124  255 

                                                      

  .מבוקרים במסגרת הדוחות הכספיים הינם סכומים שהוצאו בפועל ואשר הינם 2009-2011הסכומים לשנים    82
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  עמיתרשיון 

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה /  לתקופה

 המתוכננת

/ עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל משוער 

לפעולה ברמת נכס הנפט 
  82)אלפי דולר(

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

 )אלפי דולר(

2011   
  

  עבודות  והחל 2011במהלך חודש מרץ
 .83"2לויתן ", ההערכה הקדיחה בקידוח

הופסקו עבודות  2011חודש מאי  במהלך
כיוון שזוהתה  "2לויתן "הקדיחה בקידוח 

זרימה של מים בחור הקידוח מאחורי 
 המפעילה. צינורות הדיפון אל קרקעית הים

הודיעה כי לזרימת המים אין כל השלכה 
  . גיאולוגית על שכבות המטרה

יצוין כי להערכת השותפות פוליסת הביטוח 
 ,מכסה ככלל, "Control of well"שלה מסוג 
לויות מהסוג שאירע בקידוח סיכונים וע

כולל הוצאות קדיחת  ,כאמור לעיל" 2לויתן "
באר חלופית והוצאות נטישת ואטימת הבאר 

וזאת  מיליון דולר 200הנוכחית עד לגבול של 
. בכפוף לתנאי הפוליסה ולהשתתפות עצמית

השותפות מסרה כנדרש הודעה על האירועים 
   .84למבטחיה

  הקדיחה במהלך חודש יוני החלו עבודות
 –"2לויתן "חלופי לקידוח הבקידוח הערכה 

הקידוח מבוצע במרחק של  ".3לויתן "קידוח 
ובמרחק " 2לויתן "קידוח מקילומטר  4.4 - כ

לויתן "קילומטר מקידוח התגלית  9.6 - של כ
1." 

נדרשו " 3לויתן "לצורך ביצוע קידוח 
ידי הממונה על ענייני - תפים ברשיון עלהשו

הגשת  )א( :הבאים הנפט לעמוד בתנאים
 הנדסית מפורטת לקידוח ואישורו תוכנית

 עמידה) ב(; ידי הממונה על ענייני הנפט-על
לויתן "טישת קידוח בתנאים ביחס לפעולות נ

המשך הבקרה על קידוח  –שעיקרם הם , "2
ביצוע בקרה וניטור עד לנטישה  ,"2לויתן "

ביצוע של תהליך חירום ו סופית של הקידוח
)Emergency Plan ( להתערבות מיידית

  . 85ככל שיידרש, בקידוח
 הופסקו" 3לויתן "פעולות הקדיחה בקידוח 

שנתגלו , עקב תקלות טכניות מספר פעמים
 Pride -ה, ימי של אסדת הקידוח-תתהבציוד 

North America )5006 -אשר שמה שונה לThe 
Ensco(. עזבה האסדה כאמור את  ,לפיכך

במהלך  ,ומהובמק, "3לויתן "אתר קידוח 
חודש אוקטובר הגיעה אסדת הקידוח 

Transocean Sedco Express  לצורך השלמת
  .פעולות הקדיחה

הושלמו עבודות הקדיחה  14.12.2011ביום 
, שבו נתגלה גז טבעי, "3לויתן "בקידוח 

  .כאמור לעיל
  בחינת חלופות פיתוח שונות של שדה הגז

  .לויתן

54,839  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

129,456  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7,132 

12,432  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

29,348  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1,617 

                                                      

 מנת לאמוד את -על, להערכת השותפות. ר"קמ 325יצוין כי מבנה לויתן משתרע על שטח גדול מאוד של מעל    83
לפחות עוד שני  וכן" 1לויתן "מבחני הפקה בקידוח  יצטרכו השותפים בפרויקט לבצעגודלו ואיכותו של המאגר 

עם התקדמות ). פרסום הדוח העבודות בו הסתיימו אשר נכון למועד ,"3ן לוית"לרבות קידוח (קידוחי הערכה 
לויתן וכן לקבוע לוחות הזמנים  גודלו ואיכותו של מאגר יוכלו השותפים בפרויקט להעריך את ל"העבודות הנ

  .חזקהל בקשה להגשת
 100%עבור (דולר  מליון 31 -שילמו המבטחים תגמולי ביטוח בסכום כולל של כ, הדוחפרסום נכון למועד    84

 ,השותפות פועלת לקבלת תגמולי ביטוח נוספים בהתאם לכיסוי הביטוחי. בניכוי השתתפות עצמית) מהשותפים
" 2לויתן "אולם אין כל וודאות לגבי איזה חלק מההוצאות הקשורות לנטישת , אשר נערך תחת ביטוח המפעיל

  .יכוסו בפוליסת הביטוח" 3לויתן "או של קידוח /ו
יש לבצע בלוחות הזמנים כמפורט להלן  אותן" 2לויתן "קבע הממונה פעולות ביחס לנטישת קידוח , כן-וכמ   85

בקרה וניטור מפורטת לבחינת אתר הקידוח וסביבתו והגשתה לאישור  תוכניתהכנת : 2011במהלך שנת 
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  עמיתרשיון 

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה /  לתקופה

 המתוכננת

/ עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל משוער 

לפעולה ברמת נכס הנפט 
  82)אלפי דולר(

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

 )אלפי דולר(

עד  2012
ליום 

14.6.2013  
  

 המשך פענוח סקרים סיסמיים.   
  פי - על" 2לויתן "ביצוע הנטישה של קידוח

  .ידי המפעילה-תוכנית אשר הוגשה על
 גז בחינת חלופות פיתוח שונות של שדה ה

   .לויתן
  הגשת דוח סיכום ממצאי הקידוח לא יאוחר

   .משלושה חודשים לאחר השלמתו
  הגשת דוח סיכום פעילות ברשיון עד ליום

14.6.2013. 

לפרטים ראו הערת שוליים 
   להלן 85' מס

לפרטים ראו הערת שוליים 
 להלן 85' מס

  

  רשיון חנה

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה / לתקופה 

 המתוכננת

/ עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל משוער 

לפעולה ברמת נכס הנפט 
  86)אלפי דולר(

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

 )אלפי דולר(

2009   מיפוי פרוספקטים פוטנציאליים על סמך
  . 2008שבוצע בשנת  D2הסקר הסייסמי 

  ביצוע סקרים סייסמיםD3 .  
 בדיקה כלכלית של הפרוספקטים.  
 תכנון קדיחה בשטח הרשיון.  
 

3,471 787 

2010   עיבוד ופיענוח של הסקרים הסייסמים
 . כאמור לעיל שבוצעו

1,124  255 

2011   

  
 1דולפין " קספלורציהא ביצוע קידוח" . 
  הודיעה השותפות על תגלית  18.12.2011ביום

  ".   1דולפין "גז טבעי בקידוח 

56,632  12,838  

עד  2012
ליום 

14.6.2013  

  

 הגשת דוח סיכום ממצאי הקידוח.
  הגשת דוח סיכום פעילות ברשיון עד ליום

14.6.2013. 
 

-  -  

  

  דודרשיון 

                                                                                                                                                           

ישור הממונה עד והגשתה לא" 2לויתן "נטישה מלאה לאתר קידוח  תוכניתהכנת ; 5.7.2011הממונה עד ליום 
המצאת התחייבות של כל המחזיקים ברישיון מבלי לגרוע מחובותיהם לפי הדין לעמוד בכל ; 1.8.2011ליום 

; 30.6.2011וזאת עד ליום , ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם כך, התנאים המנויים באישור הממונה
בתוקף עד ליום , מיליון דולר 30סך  על, מותנית בנוסח שיאושר בידי הממונההמצאת ערבות בנקאית בלתי 

, הגישו המחזיקים ברשיון לממונה תוכנית בקרה וניטור, נכון למועד זה. 30.6.2011וזאת עד לתאריך , 30.6.2012
.  וכן הומצאה ערבות בנקאית בלתי מותנית כאמור לעיל, התחייבות לעמוד בתנאים המנויים באישור הממונה

עלות החלופות , להערכת השותפות .ידי המפעילה-על הנפט תוכנית נטישה עלהוגשה לממונה  1.8.2011ביום 
המפעילה , כמו כן ).מהזכויות בפרויקט 100%בגין (ב "מליוני דולר ארה 50 -השונות תנוע מסכום לא מהותי עד ל

ת מגישה לממונה כל חודש דוח חודשי המפרט את הפעולות שבוצעו במהלך החודש השוטף לצורך קידום תוכני
   . הנטישה ופעולות הניטור שבוצעו

הינה הערכה ראשונית של  2ההערכה האמורה בדבר עלויות נטישת קידוח לויתן : אזהרת מידע צופה פני עתיד  
העלויות בפועל עשויות להיות שונות . השותפות וזאת בהתבסס על הערכות ראשוניות שקיבלה מהמפעילה

, ידי הממונה- הנטישה ואישורה על תוכניתחירת החלופה המועדפת לבב, בין היתר, מההערכות לעיל והן מותנות
וכן  הגלם ישינויים בשוק הספקים וחומר, הנטישה תוכניתקבלת הצעות מחיר והתקשרות עם קבלנים לביצוע 

  .אופן ביצוע תכנית הנטישה בפועל
  .גרת הדוחות הכספייםהינם סכומים שהוצאו בפועל ואשר הינם מבוקרים במס 2009-2011הסכומים לשנים    86
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ת שבוצעו בפועל תיאור תמציתי של פעולו  תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה / לתקופה 

 המתוכננת

/ עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל משוער 

לפעולה ברמת נכס הנפט 
  87)אלפי דולר(

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

 )אלפי דולר(

2009   מיפוי פרוספקטים פוטנציאליים על סמך
  . 2008שבוצע בשנת  D2הסקר הסייסמי 

  ביצוע סקרים סייסמיםD3 .  
 בדיקה כלכלית של הפרוספקטים.  
  חתימה על הסכם לביצוע קידוחים בשטח

. הרשיון

3,471 787 

2010   עיבוד ופיענוח של הסקרים הסייסמים
 . כאמור לעיל שבוצעו

1,124  255 

2011   

  
 250 1,101 .ענוח סקרים סיסמייםיהמשך פ 

עד  2012
ליום 

14.6.2013  

  

 קרים סיסמייםהמשך פענוח ס. 
  העברת דוחות רבעוניים הכוללים את תוצאות

גיאופיסים , נתונים גיאולוגים, עבודת החיפוש
והנדסיים ופירוט ההוצאות על העבודות 

 .שבוצעו ברשיון
  חודשים  3הגשת פרוספקט לקדיחה לפחות

 .לפני מועד הקידוח המתוכנן בשטח הרשיון
  הגשת מסמך המתאר את המפרט הטכני של

ת הקדיחה ומסגרת הזמן לביצוע אסד
חודשים לפני ביצועו  3-הקידוח לא יאוחר מ

 . 14.3.201388ולא יאוחר מיום 
  הגשת תוכנית קידוח הכוללת תכנון גיאולוגי

, והנדסי מפורט ובכלל זה הערכת סיכוני אתר
לפחות חודש לפני מועד ביצוע הקידוח 

 . המתוכנן
  הגשת דוח סיכום ממצאי הקידוח לא יאוחר

 .משלושה חודשים לאחר השלמתו
  הגשת דוח סיכום פעילות ברשיון עד ליום

14.6.2013. 
 

50,000-70,000 11,790-16,506  

  

  רשיון ערן

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה / לתקופה 

 המתוכננת

/ עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל משוער 

נכס הנפט לפעולה ברמת 
  89)אלפי דולר(

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

 )אלפי דולר(

2009   מיפוי פרוספקטים פוטנציאליים על סמך
  . 2008שבוצע בשנת  ,D2הסקר הסייסמי 

  ביצוע סקר סייסמיD3 .  
 בדיקה כלכלית של הפרוספקטים.

1,562 354 

2010   עיבוד ופיענוח של הסקרים הסייסמים
 . כאמור לעיל שבוצעו

505  115 

2011   

  
 ענוח סקרים סיסמייםיהמשך פ. 
 

495 112 

                                                      

  .הינם סכומים שהוצאו בפועל ואשר הינם מבוקרים במסגרת הדוחות הכספיים 2009-2011הסכומים לשנים    87
 ,Sedco Express(ידי אחת מהאסדות הפועלות כבר ברשיונות שבהם מחזיקה נובל -במידה והקידוח יבוצע על   88

Pride North America and Homer( ,אמורלא יידרש מסמך כ.  
  .הינם סכומים שהוצאו בפועל ואשר הינם מבוקרים במסגרת הדוחות הכספיים 2009-2011הסכומים לשנים    89
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  רשיון ערן

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה / לתקופה 

 המתוכננת

/ עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל משוער 

נכס הנפט לפעולה ברמת 
  89)אלפי דולר(

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות השותפות ב

 )אלפי דולר(

עד  2012
ליום 

14.6.2013  

  

 המשך פענוח סקרים סיסמיים. 
  העברת דוחות רבעוניים הכוללים את תוצאות

גיאופיסים , נתונים גיאולוגים, עבודת החיפוש
והנדסיים ופירוט ההוצאות על העבודות 

 .שבוצעו ברשיון
 חודשים  3פקט לקדיחה לפחות הגשת פרוס

 .לפני מועד הקידוח המתוכנן בשטח הרשיון
  הגשת מסמך המתאר את המפרט הטכני של

אסדת הקדיחה ומסגרת הזמן לביצוע 
חודשים לפני ביצועו  3- הקידוח לא יאוחר מ

 . 14.3.201390ולא יאוחר מיום 
  הגשת תוכנית קידוח הכוללת תכנון גיאולוגי

, ה הערכת סיכוני אתרוהנדסי מפורט ובכלל ז
לפחות חודש לפני מועד ביצוע הקידוח 

 . המתוכנן
  הגשת דוח סיכום ממצאי הקידוח לא יאוחר

 .משלושה חודשים לאחר השלמתו
  הגשת דוח סיכום פעילות ברשיון עד ליום

14.6.2013. 
 

50,000-70,000  11,790-16,506  

  

הכנסות ברשיונות גילוי לעניין שיעור ההשתתפות האפקטיבי בהוצאות וב 7.5.5

 רציו ים

לפני  אחוזשיעור ההשתתפות
החזר 
 השקעה

לאחר  אחוז
החזר 
  השקעה

שיעור מגולם 
לפני  %100-ל

החזר 
 ההשקעה

שיעור 
-מגולם ל

לאחר  %100
החזר 
  ההשקעה

 הסברים

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 השותפות בנכס הנפט

קות השותפות בנכס אחז  100% 100%  22.670%  22.670%
הנפט הן אחזקות 

  .ישירות
החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

מנכס  בהכנסותהשותפות 
 הנפט

 7.5.6 ראו תחשיב בסעיף   76.86% 17.42%85.93%  19.48%
   .להלן

החלק האפקטיבי המיוחס 
ההוניות של  למחזיקי הזכויות

הכרוכות בהוצאות השותפות 
בפעילות חיפוש הפקה בנכס 

 הנפט

22.9%-
23.58% 

22.9%-
23.58%  

101%-104%101%-
104% 

 7.5.7 ראו תחשיב בסעיף 
   .להלן

 

                                                      

 ,Sedco Express(ידי אחת מהאסדות הפועלות כבר ברשיונות שבהם מחזיקה נובל -במידה והקידוח יבוצע על   90
Pride North America and Homer( ,לא יידרש מסמך כאמור.  
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ביאור לחישוב החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של  7.5.6

  ת בהכנסות מרשיונות רציו יםהשותפו

אחוז לפני   פריט
  החזר השקעה

 

אחוז לאחר 
  החזר השקעה

 

 יםהסבר תמציתי כיצד מחושב
לרבות ( מיםהתמלוגים או התשלו

הפניה ( )ניכוי הוצאות ואחרים
  )לתיאור ההסכם

100%  הכנסות שנתיות תיאורטיות של נכס נפט 

 

100%  

  
 

 :ברמת נכס הנפט) מההכנסות לאחר התגליתהנגזרים (תשלום התמלוגים או פירוט ה

  )11.34%(  המדינה

 

)11.34%(  

  

" בפי הבאר"מחושב על פי המחיר 
בפרויקט  2011כפי שחושב לשנת 

  . ים תטיס

    )11.34%()11.34%(  כ"סה

  88.6%  טרלות ברמת נכס הנפטוהכנסות מנ

 

88.66%  

  

  

חלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של 
 ות הנובעות בנכס הנפטהשותפות בהכנס

  )בשרשור(המנוטרלות 

22.670%22.670%    

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות , כ"סה
, בשיעור ההכנסות האפקטיבי, של השותפות

ולפני תשלומים אחרים (ברמת נכס הנפט 
  )ברמת השותפות

20.10%  

 

20.10%  

  

  

  :ברמת השותפותשר עם נכס הנפט בק) הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית(ם מיתמלוגים או תשלופירוט 

מחזיקי הזכויות ההוניות של חלקם של 
  בתשלום לצדדים קשורים השותפות

)0.62%(  

 

)2.67%(  

  
תמלוג על מחלקה של השותפות 

לפני החזר השקעה  3%בשיעור של 
לאחר החזר  13%ובשיעור של 

  .91"בפי הבאר"מחושב  השקעה

מחזיקי הזכויות להחלק האפקטיבי המיוחס 
  בהכנסות מנכס הנפט  וניות של השותפותהה

19.48%  

 

17.42%  

  

  

 

ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות האפקטיבית של מחזיקי הזכויות ההוניות  7.5.7

  של השותפות בהוצאות החיפוש ברשיונות רציו ים 

פריט
 

אחוז
  

 הסבר תמציתי כיצד מחושבים
 לרבות ניכוי(התמלוגים או התשלומים 

  )לתיאור ההסכםהפניה ( )הוצאות ואחרים

תיאורטיות של נכס נפט לאחר  הוצאות
 התגלית

100%   

  :ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההוצאות(פירוט התשלומים 

 המפעיל
  
  

  

1%-4%  
  

סכומים אלה . השיעור בטבלה מתייחס להוצאות חיפוש
הינם בגין הוצאות עקיפות של המפעיל והם בנוסף להחזר 

שיעור התשלום . יללמפע ותהוצאות ישירות המשולמ
השותפים . למפעיל יורד עם עליית הוצאות החיפוש

מנהלים כיום בדיקה משותפת בכל הקשור לקביעה 
פיתוח אפשרית של דמי מפעיל שישולמו בגין הוצאות 

  .עקיפותוהפקה 

כ שיעור ההוצאות האפקטיבי "סה
  ברמת נכס הנפט

101%-104%  
  

 

                                                      

 15לפרטים נוספים ראו ביאור (מ ודלק השקעות "ם הזכאים לתמלוגים הם דלק מערכות אנרגיה בעהצדדי   91
 ).לדוחות הכספיים
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פריט
 

אחוז
  

 הסבר תמציתי כיצד מחושבים
 לרבות ניכוי(התמלוגים או התשלומים 

  )לתיאור ההסכםהפניה ( )הוצאות ואחרים

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
 )בשרשור(תפות בהוצאות נכס הנפט השו

22.670%  
  

 

כ חלקם של מחזיקי הזכויות "סה
בשיעור , ההוניות של השותפות

ברמת נכס הנפט , האפקטיבי ההוצאות
ולפני תשלומים אחרים ברמת (

  )השותפות

22.9%-23.58%  
  

 

ן יחושבו בהתאם לחלקם של האחוזים להל(בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות ) הנגזרים מההוצאות(פירוט תשלומים 
 ):מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בנכס הנפט

החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
הזכויות ההוניות של השותפות 
, בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש

  פיתוח או הפקה בנכס הנפט

22.9%-23.58%  
  

 

 

נכס פיתוח והפקה ב, תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפוש 7.5.8

 )באלפי דולר(הנפט 

 מחזיקי של חלקם כ"סהפריט
 של ההוניות הזכויות

 בהשקעה השותפות
  92הנפט בנכס זו בתקופה

 מחזיקי של חלקם ,מתוכו
 של ההוניות הזכויות
 בתשלומים השותפות
מעבר להחזר ( למפעיל

 )הוצאותיו הישירות

התשלומיםלרבות( 2009ת בשנבפועל שהושקע תקציב
 )האמורים

3,501 80 

התשלומיםלרבות( 2010ת בשנבפועל שהושקע תקציב
  )האמורים

20,963  156 

התשלומיםלרבות(2011בשנת  בפועל שהושקע תקציב
  )האמורים

83,055  749 

  

  משאבים מותנים בתגלית לויתן 7.5.9

 נתוני כמויות  )א(

כללי ל בהתאםואשר הוכן , NSAI-מ שקיבלה השותפות פי דוח- על

המשאבים , )SPE-PRMS(רוליום המערכת לניהול משאבי פט

מסווגים ה ,31.12.2011נכון ליום , בתגלית לויתן של גז טבעי המותנים

הינם כמפורט  )Development Pending(בשלב הצדקת פיתוח בבחינה 

  : להלן

 

 בנכס כ"סה  הסתברות    מטרה
  הנפט

  השותפות  חלק
(Net)    

                                                      

  .משולמים תשלומים למפעיל אינםלרבות עלויות שבגינן    92
ובהנחה שהחזר ההשקעה יתבצע לאחר מכירה של כמות ) כשיעורם לאחר החזר השקעה(אחרי תשלום תמלוגים    93

שמועד החזר ההשקעה מושפע ממחירי מכירת  ,מאחר. BCF 882.5 של) מהזכויות בנכס הנפט 100%ן בגי(כוללת 
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 בנכס כ"סה  הסתברות    מטרה
  הנפט

  השותפות  חלק
(Net)    

  הנמוך האומדן  A חולות
)Low Estimate( 

10,334.9  1,818.5  

  הטוב ביותר האומדן
 )Best Estimate( 

13,300.4  2,335.1  

  הגבוה האומדן
(High Estimate) 

16,726.4  2,931.9  

  Mean(*  13,441.7  2,359.7( הממוצע

  הנמוך האומדן  B חולות
 )Low Estimate( 

1,204.3  228  

  הטוב ביותר האומדן
 )Best Estimate( 

1,870.8  344.1  

  הגבוה האומדן
(High Estimate)  

2,618.2  474.3  

  Mean( *  1,896.9  348.6( הממוצע

  הנמוך האומדן  C חולות
)Low Estimate(  

1,234.6  233.2  

  הטוב ביותר  האומדן
)Best Estimate(  

1,516.0  282.3  

  הגבוה האומדן
 (High Estimate)  

1,838.2  338.4  

  Mean( *  1,529.2  284.6( הממוצע

 

בדוח המשאבים  NSAIסיפקה חברת , השותפותעל פי בקשת    *

הנחיית הגילוי של רשות ניירות ערך בעל הדרוש  בנוסף, המותנים

נתון , ")הנחיית הגילוי": להלן(בנוגע לפעילות חיפוש והפקת נפט וגז 

נתון זה , השותפותלדעת . של התפלגות הערכים) Mean(ממוצע 

פרט חשוב למשקיע הסביר וזאת בשל העובדה , במקרה דנן, מהווה

כן יש -ועל ,י נובליד- והן על השותפות ידי-שנתון זה פורסם בעבר הן על

תמונה  וכן לתת תבפרסומו כדי ליצור המשכיות בדיווחי השותפו

  . מלאה והשוואתית

  :יצוין כדלקמן

- על NSAIידי -על ךשנער, המותניםבדוח המשאבים  האומדנים )1(

נקבעים על בסיס מודל סטטיסטי , PRMS - ה תמתודולוגיפי 

 : כדלהלן

 הטכני של  הצוותNSAI  מגדיר טווח לכל אחד מהמדדים

 המופיעים בטבלה לעיל בהתאם למידע העומד לרשותם

 ;")המדדים: "להלן(

                                                                                                                                                           

מערך ההפקה וטרם נחתמו  תוכנן והוקם ומאחר שטרם, עלויות ההפקה ושיעור התמלוגים, קצב ההפקה, הגז
 .ייתכן שמועד החזר ההשקעה יהיה שונה מהותית מהמצויין לעיל, הסכמים למכירת גז טבעי
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 סטטיסטית בוחרת באופן אקראי ערך מסוים לכל  תוכנה

אחד מהמדדים ומכפילה אותם זה בזה בהתאם למשוואה 

 ;")שלב הברירה האקראית וההכפלה: "להלן( תמקובל

 הברירה האקראית וההכפלה מבוצע מספר רב של  שלב

בדוח זה מבוצעת (ידי התוכנה הסטטיסטית - פעמים על

 ).ערכים 30,000כך שמתקבלים , פעמים 30,000- ההכפלה כ

 ה, לעילהערכים שנתקבלו  30,000 מתוך-PRMS  מחייב

 : שיצוינו הערכים הבאים

 זהו האומדן  -מהערכים גדולים ממנו  90%- ש הערך

 .Low Estimate- או ה, הנמוך

 זהו האומדן הטוב  -מהערכים גדולים ממנו  50%ש הערך

 .Best Estimate-או ה, ביותר

 זהו האומדן  -מהערכים גדולים ממנו  10%- ש הערך

 .High Estimate- או ה, הגבוה

פשטות מוגדר ב, PRMS-פי ה- שאינו נדרש על, (Mean) הממוצע )2(

חשוב לציין . 30,000חלקי , הערכים 30,000כסכום הכללי של 

ועשוי , שבאופן כללי הממוצע שונה מהאומדן הטוב ביותר

 .להיות גבוה או נמוך ממנו

 -פי מתודולוגית ה -לעיל לא נערך על Mean-ה נתון: אזהרה )3(

PRMS באופן משמעותי יותר ביחס , ועשוי להביא בחשבון

 .תרחישי קיצון שהסתברותם נמוכה, לאומדן הטוב ביותר

תוצאות בפועל יכולות להיות שונות הראוי לציין כי 

 . Mean-משמעותית מנתון ה

בסיס הנתונים הגיאולוגיים וההנדסיים ששימש  כי יודגש )4(

זהה לחלוטין לבסיס הנתונים ששימש  Mean-לחישוב נתון ה

- כך שנתון ה PRMS-לצורך חישוב הפרמטרים הנדרשים לפי ה

Mean   הינו תוצר נוסף של אותה שיטה סטטיסטית המשמשת

כפי שמצוין בדוח המשאבים . לחישוב האומדנים האחרים

ההסתברות כי כמות , בהינתן תגלית ופיתוחההמותנים 

  48% :היא Mean -המשאבים תהיה שווה או גבוהה מנתון ה 

  .Cעבור חולות  B ;48%עבור חולות  A ;48%עבור חולות 

ידי - על 2009שבוצע בשנת  3Dבסיס סקר סייסמי  הוכן על הדוח  )ב(

Petroleum Geo-Services  וכן על בסיס , 2010ושעיבודו הושלם בשנת

 ."3לויתן "- ו" 1 לויתן" םשנאספו בקידוחי ,נתונים

פיתוח לפרויקט לויתן הכוללת  תוכניתבאישור המשאבים מותנים   )ג(

בהתבסס על , כי ל"מצוין בדוח הנ, כמו כן. צפי סביר למכירות גז טבעי
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יש סיכוי סביר כי המשאבים המותנים , פיתוח של מאגרים דומים

  . בקטגוריית האומדן הטוב ביותר יהיו כלכליים

מספר הנחות , בין היתר, NSAIהמשאבים המותנים ציינה  בדוח  )ד(

  :ובכלל זה כי ,והסתייגויות

 ;לא הותאמו לשקף סיכון מסחרי ההערכות )1(

ולא בחן את הפעילות , לא ביקר באתר הקידוח המעריך )2(

 ;המכנית בקידוח או את מצבו

לא בחן חשיפה אפשרית הנובעת מאירועי איכות  המעריך )3(

כי נכון למועד הדוח לא  המעריך ציין, יחד עם זאת. הסביבה

ידוע לו על חבות אפשרית בנוגע לאירועי איכות סביבה 

 המותנים העלולים להשפיע באופן מהותי על כמות המשאבים

 ;בדוח המעריך המוערכת

 undeveloped)מצויים באזור שלא פותח המותנים המשאבים  )4(

location) ל אומדן נפח המאגר ועל כן ההערכה מבוססת ע

מאגרים מתוך אנלוגיה  (recovery efficiencies)ויעילות ההפקה

  .ותכונות מאגר דומים םגיאולוגיעם מאפיינים 

, גלית לויתןלאור ההיקף המשמעותי של המשאבים המוערכים בת  )ה(

על . השוק הפוטנציאלי העיקרי למשאבים אלו הינו השוק הבינלאומי

ובכלל זה את , בוחנת כיום חלופות שונות למסחור הגז השותפות, כן

לתיאור השוק . האפשרות לייצוא הגז ומכירתו בשוק הבינלאומי

הפוטנציאלי למשאבים כאמור ומספר חלופות אפשריות ראו סעיף 

או /משוער לגיבוש ו זמניםבשלב זה לא ניתן לקבוע לוח  .להלן 7.28 

וזאת עד אשר תושלם בחינת , פיתוח למאגר לויתן תוכניתלביצוע 

 .לפיתוח ומסחור המאגר תוכניתאבני הדרך המפורטות להלן ותגובש 

שונים  יודגש כי לכל חלופה לוח זמנים ועלויות הקמה והפעלה

ועל כן עד אשר תבחר החלופה למסחור הגז ותאושר תוכנית , בתכלית

פיתוח לשדה לא ניתן להעריך באופן סביר את לוחות הזמנים ותקציב 

  .הפיתוח של השדה

בין , כוללותקט ייצוא של גז טבעי יאבני הדרך המרכזיות לגיבוש פרו  )ו(

של ) Feasibility Studies( בחינות התכנות ;ניתוח שוקי היעד: היתר

הנדסי ראשוני  תכנון; בהם יוקמו מתקנים ואתריםשונות טכנולוגיות 

היקפו , ומרכיביו קטיהנחות היסוד של הפרוי הגדרתלרבות  חלקי

 גיבוש ;)Pre - FEED( לוחות הזמנים והתקציב של ראשוני ואומדן

) או בצינור/ו  LNGת בתצור(הסכמים ארוכי טווח למכירת גז טבעי 

תכנון  ;פיננסית ומימונית תוכניתגיבוש  ;וטנציאליםעם צרכנים פ

לוחות , לרבות הגדרת הפרויקט קטישל הפרו מלאהנדסי ראשוני 
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הנדרשים  הרגולטוריםהשגת האישורים ; )FEED( הזמנים ותקציב

קבלת ידי השותפים ו- על פיתוח תוכניתאישור  ;בהתאם לכל דין

. פרויקטלוע חתימה על הסכמי ביצ ;)FID(החלטת השקעה סופית 

בין ישראל למדינות מדיניים מסגרת יצוין כי יתכן ואף ידרשו הסכמי 

  .העשויות להיות מעורבות בפרויקט ,שונות

 להפיק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין –אזהרה 

  .המותנים כלשהו מהמשאבים שיעור

בין נתוני הדוח לבין נתוני דוחות קודמים הנוגעים לנכס  התאמה  )ז(

  פטהנ

 המפורטיםהאומדנים סך קיימים פערים משמעותיים בין  לאככלל 

ידי -שפורסמו בעבר על ,האומדניםסך לבין המותנים בדוח המשאבים 

  .השותפות

 התואם השותפות מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן  )ח(

  ).SPE-PRMS(לניהול משאבי פטרוליום  למערכת

בדבר המשאבים  NSAI כותהער –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד   )ט(

הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק , לויתןבמאגר המותנים 

, על מידע גיאולוגי, בין היתר, ההערכות לעיל מבוססות. ניירות ערך

במאגר ומקידוחים  מהקידוחים ,מהמפעילה שנתקבל, גיאופיסי ואחר

 והינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד של במאגרים סמוכים

NSAI כמויות הגז הטבעי. ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות ,

בין , ל"עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ, שיופקו בפועל

או משינויים /כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו, היתר

או /או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/רגולטוריים ו

ל עשויות "וההשערות הנההערכות . מהביצועים בפועל של המאגר

או כתוצאה ממכלול של גורמים /להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו

  . הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

  חוות דעת של המעריך

הכולל את  NSAI ידי-משאבים מותנים שהוכן על דוח 'ונספח מצורף בזה כ

    .זההסכמתה להכללתו בדוח 

 הצהרת הנהלה

 ; 28.3.2012:ההצהרה ריךתא )1(

 ;שותפות מוגבלת, דלק קידוחים: המדווח התאגיד שם ציון )2(

 ;גדעון תדמור: שם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים )3(

 הנדרשים הרלוונטיים הנתונים כל למעריך נמסרו כי, הרינו לאשר )4(

 ;עבודתו ביצוע לצורך
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 יןב תלות קיום על המצביע מידע כל לידיעתנו בא כי לא, הרינו לאשר )5(

 ;השותפות לבין המעריך

 הינם המשאבים והגילוי הכלול בה הכנת הערכת כי ,הרינו לאשר )6(

 ;באחריותנו

המעריך  ידי-עלשהוערכו  ידיעתנו המשאבים למיטב כי ,הרינו לאשר )7(

 הקיימים ביותר והעדכניים הטובים, הרלוונטיים האומדנים הינם

 .ברשותנו

 ך שביצע את דוחכי לא נעשה שינוי בזהות המערי, הרינו לאשר )8(

ידי - האחרון שפורסם על המותנים המשאבים הרזרבות או דוח

 .השותפות

 .הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה )9(

  

  
  

__________________  
  גדעון תדמור

 

  עמוק " 1לויתן "משאבים פרוספקטיביים בקידוח  7.5.10

י ואשר הוכן בהתאם לכלל, NSAI-פי דוח שקיבלה השותפות מ- על  )א(

המשאבים , )SPE-PRMS(המערכת לניהול משאבי פטרוליום 

" 1לויתן "הפרוספקטיביים המצויים במטרות העמוקות של קידוח 

 : הינם כמפורט להלן, 31.12.2011נכון ליום  מאגר לויתןבכל שטח 
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  )Gross(גז /הנפט בנכס כ"סה  הסתברות   מטרה 

  

   Gross(94(השותפות  חלק כ"סה

  

נפט   )BCF(גז 

)MMBO(  

כ "סה

הידרוקרבונים 

)MMBOE(95 

נפט  )BCF(גז 

)MMBO(  

כ "סה
הידרוקרבונים 

)MMBOE(  

אוליגוקן 

  תחתון

  האומדן הנמוך

)Low Estimate( 
45.6  6.5  14.7  10.3  1.5  3.3  

  האומדן הטוב ביותר 

)Best Estimate( 
264.4  39.5  85.2  59.9  9.0  19.3  

  האומדן הגבוה

(High Estimate) 
1,360.1  215.5  441.3  308.3  48.9  100.0  

  Mean( * 581.2  90.3  187.2(הממוצע 

  )27אחוזון (
131.8  20.5  42.4  

קרטיקון 

  תיכון

  האומדן הנמוך

)Low Estimate( 
400.1  45.2  111.8  90.7  10.2  25.3  

  האומדן הטוב ביותר 

)Best Estimate( 
1,965.2  277.5  605.0  445.5  62.9  137.2  

  האומדן הגבוה

(High Estimate)  

8,432.4  1,297.8  2,703.2  1,911.6  294.2  612.8  

  Mean( *  3,693.4  563.7  1,179.3(הממוצע 

  )29אחוזון (

837.3  127.8  267.3  

קרטיקון 

  תחתון

  האומדן הנמוך

)Low Estimate( 
443.4  49.6  123.5  100.5  11.2  28.0  

  האומדן הטוב ביותר 

)Best Estimate( 
1,984.8  282.2  613.0  450.0  64.0  139.0  

  האומדן הגבוה

(High Estimate) 
7,563.2  1,204.4  2,464.9  1,714.6  273.0  558.8  

  Mean( *  3,350.1  512.9  1,071.3(הממוצע 

  )31אחוזון (

759.5  116.3  242.9  

  

 בנוסף, בדוח המשאבים NSAIסיפקה חברת , פי בקשת השותפות- על  )ב(

. של התפלגות הערכים) Mean(ן ממוצע נתו, על הדרוש בהנחיית הגילוי

פרט חשוב למשקיע , במקרה דנן, נתון זה מהווה, לדעת השותפות

ידי השותפות -הסביר וזאת בשל העובדה שנתון זה פורסם בעבר הן על

כן יש בפרסומו כדי ליצור המשכיות בדיווחי -ועל, ידי נובל-והן על

מציינות  ,ל"לאור הנ. השותפות ומתן תמונה מלאה והשוואתית

  :השותפות כדלקמן

                                                      

  .לפני תשלום תמלוגים  94
ביליון רגל מעוקב של גז הינו שווה ערך למיליון חביות של  6היחס  פי-ההמרה ליחידות שוות אנרגיה נערכה על  95

 . (BCF = 1 MMBLOE 6): נפט
ם השימוש בהן נערך מבלי להביא בחשבון איחידות שוות אנרגיה עלולות להיות מטעות בייחוד : "אזהרה

 ".מרה מבוצעת לפי יחס אנרגטי בשריפה אך אינה מייצגת שווי כלכלי זהההה. מאפיינים נוספים
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פי מתדולוגיית -על NSAIידי -האומדנים בדוח המשאבים שנערכו על

 : נקבעים על בסיס מודל סטטיסטי כדלהלן, PRMS-ה

  הצוות הטכני שלNSAI  מגדיר טווח לכל אחד מהמדדים המופיעים

 ;בטבלה לעיל בהתאם למידע העומד לרשותם 

 רך מסוים לכל אחד קראי עתוכנה סטטיסטית בוחרת באופן א

ומכפילה אותם זה בזה  )ל"מתוך הטווח שהוגדר הנ(מהמדדים 

 ;בהתאם למשוואה מקובלת

 ל מבוצע מספר רב "שלב הברירה האקראית וההכפלה המתואר הנ

בדוח זה מבוצעת (ידי התוכנה הסטטיסטית - של פעמים על

 ).ערכים 30,000כך שמתקבלים , פעמים 30,000- ההכפלה כ

  ה, ל"נכהערכים שנתקבלו  30,000מתוך-PRMS  מחייב שיצוינו

 : הערכים הבאים

 או , זהו האומדן הנמוך -מהערכים גדולים ממנו  90%-הערך ש

 .Low Estimate-ה

 זהו האומדן הטוב  -מהערכים גדולים ממנו  50%הערך ש

 .Best Estimate-או ה, ביותר

 או , זהו האומדן הגבוה -מהערכים גדולים ממנו  10%-הערך ש

 .High Estimate-ה

מוגדר בפשטות כסכום , PRMS-פי ה-שאינו נדרש על, (Mean)הממוצע 

חשוב לציין שבאופן כללי . 30,000חלקי , הערכים 30,000הכללי של 

ועשוי להיות גבוה או נמוך , הממוצע שונה מהאומדן הטוב ביותר

 .ממנו

 PRMS - פי מתודולוגית ה -לעיל לא נערך על Mean-נתון ה – אזהרה

באופן משמעותי יותר ביחס לאומדן הטוב , ועשוי להביא בחשבון

ראוי לציין כי תוצאות . תרחישי קיצון שהסתברותם נמוכה, ביותר

 . Mean-הקידוח בפועל יכולות להיות שונות משמעותית מנתון ה

נדגיש כי בסיס הנתונים הגיאולוגיים וההנדסיים ששימש לחישוב נתון 

יס הנתונים ששימש לצורך חישוב זהה לחלוטין לבס Mean-ה

הינו תוצר   Mean-כך שנתון ה PRMS-הפרמטרים הנדרשים לפי ה

נוסף של אותה שיטה סטטיסטית המשמשת לחישוב האומדנים 

בהינתן תגלית , כפי שמצוין בדוח המשאבים ובטבלה לעיל. האחרים

ההסתברות כי כמות המשאבים תהיה שווה או גבוהה מנתון , ופיתוחה

 :היא Mean –ה 

 27% עבור שכבת המטרה מגיל אוליגוקן תחתון;  

 29% עבור שכבת המטרה מגיל קרטיקון תיכון;  

 31% עבור שכברת המטרה מסוג קרטיקון תחתון.  
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ידי - על 2009בשנת  שבוצע 3Dהדוח הוכן על בסיס סקר סייסמי   )ג(

Petroleum Geo-Services וכן על בסיס , 2010 עיבודו הושלם בשנתוש

 ".1לויתן "אספו בקידוח נתונים שנ

  :להלן הפרמטרים הבסיסיים ששימשו לחישוב התרחישים השונים  )ד(

Parameter  Lower-Oligocene Mid-Cretaceous Lower-Cretaceous 

 Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Gross Rock Volume 
(Acre-feet) 

282,515 4,713,247 2,572,271 28,967,372 2,976,639 24,804,310 

Net-to-Gross Ratio 
(Decimal) 

0.10 0.700 0.10 0.70 0.10 0.70 

Porosity (Decimal) 0.12 0.22 0.12 0.22 0.12 0.22 

Oil Saturation 
(Decimal) 

0.55 0.75 0.55 0.75 0.55 0.75 

Gas Saturation 
(Decimal) 

0.55 0.75 0.55 0.75 0.55 0.75 

Initial Oil Formation 
Volume Factor 
(RB/STB) 

2.00 1.40 2.00 1.40 2.00 1.40 

Initial Gas 
Formation Volume 
Factor (RB/MCF) 

0.431 0.505 0.419 0.494 0.418 0.493 

Oil Recovery Factor 
(Decimal) 

0.10 0.45 0.10 0.45 0.10 0.45 

Gas Recovery 
Factor (Decimal) 

0.50 0.70 0.50 0.70 0.50 0.70 

Gross Thickness 
(feet) 

48 98 170 379 213 428 

Area (Acres)96 5,917 48,003 15,141 76,449 13,997 57,892 

 

הסיכונים המשמעותיים  :הסיכונים המשמעותיים הכרוכים בתהליך  )ה(

הינם בעיקרם " 1לויתן "הכרוכים בהמשך העבודות בקידוח 

בפרט לאור (הסיכונים הטכניים תפעוליים הכרוכים בהמשך הקידוח 

משטר הלחצים הגבוה הצפוי בקידוח והעובדה כי הקידוח תוכנן 

סיכון : לרבות, )מיוקניות-בעיקרו למטרות הגז בשכבות האוליגו

בביצוע הלוגים החשמליים ובביצוע , לתקלות בפעולות הקדיחה

תפעוליות -פעולות הטכניותבמקרה שה. ככל שיהיו, מבחני ההפקה

הסיכונים בהמשך התהליך הנדרש להגעה , יושלמו ללא תקלות

שנקבוביות ומוליכות סלע המאגר , בין היתר, לתגלית מסחרית הינם

                                                      

אקר אחד , על פי שיטה זו. היא יחידת מידה לשטח המשמשת בשיטת המדידה האנגלית) Acreבאנגלית (אקר    96
  .מטר רבוע 4,050-שווה לכ
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לא תהיינה גבוהות דיין על מנת לאפשר זרימה בכמות בעלת משמעות 

עלויות פיתוח , חדירה של מים שלא תאפשר הפקה כלכלית, מסחרית

לדיון בגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות אקספלורציה  .ת ועודהתגלי

 .להלן 7.30 ראו סעיף 

 הגיאולוגיים אומדן ההסתברות להצלחה של כל אחד מגורמי הסיכון  )ו(

ואומדן ההסתברות , האקספלורציה בקידוח זההכרוכים בתהליך 

  :הינם כדלקמן) או גז טבעי/פט ונ(להמצאות הידרוקרבונים 

Parameter  Lower-
Oligocene 

(%) 

Mid-
Cretaceous 

(%) 

Lower-
Cretaceous 

(%) 

Trap Integrity 55 85 85 

Reservoir quality 80 40 55

Source evaluation 50 55 55 

Migration / Timing  40 60 60 

Total 9 11 15 

  

ה כל מטרה בנפרד ואין כל תלות בין יודגש כי בדוח המשאבים הוערכ

  .המטרות

, נכון למועד הדוח: אומדן להסתברות לפיתוח לשם הפקה מסחרית  )ז(

אין ביכולת השותפות ליתן אומדן סטטיסטי להסתברות לפיתוח 

ניתן להעריך כי השוק , עם זאת. המטרות לשם הפקה מסחרית

הפוטנציאלי העיקרי למשאבים כאמור הוא השוק המקומי 

לאומי בהינתן תגלית נפט והשוק הבינלאומי בהינתן תגלית גז והבינ

בוחנת השותפות חלופות שונות למסחור , לפיכך .טבעי

ובכלל זה את האפשרות , )ככל שיתגלו ושיופקו(ההידרוקרבונים 

. ל"ומכירתם בשוק הבינ, ככל שיתגלו, או והגז הטבעי/לייצוא הנפט ו

המסחרית עשויה להיבחן  יצוין כי במסגרת בחינת פוטנציאל ההפקה

ככל שתהיה תגלית באחת או , האפשרות לשלב את פיתוח התגלית

עם תוכניות הפיתוח של , יותר מהמטרות בהמשך העבודות בקידוח

בשכבות , קרי(משאבי הגז הטבעי שדווחו בחלקו העליון של הקידוח 

ל או במי "יצוין כי אם יתגלו במטרות הנ, כן-כמו). האוליגומיוקניות

או נפט יתכן ופיתוח כלכלי /ם כמויות נמוכות יחסית של גז טבעי ומה

. יחייב פיתוח משותף של מספר תגליות תוך ניצול תשתית אזורית

לעיל ולפרטים אודות  6 לפרטים אודות שוק הגז המקומי ראו סעיף 

  .להלן 7.28.6 בחינת האפשרות לייצוא הגז ראו סעיף 

נימוקי השותפות אודות הבסיס לפרמטרים הבסיסיים ששימשו   )ח(

הפרמטרים ששימשו בחישוב האומדנים השונים  :בחישוב התרחישים

על נתונים , ממדי-מבוססים בעיקר על תוצאות הסקר הסייסמי התלת
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דע כללי ביחס לשכבות ולמאגרים וכן על י" 1לויתן "שנאספו בקידוח 

  . דומים

 הפוטנציאליים מהמשאבים כלשהו חלק כי ודאות אין –אזהרה   )ט(

 מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין, יתגלה אם. אכן יתגלה שצוינו

 הפרוספקטיבי המידע .מהמשאבים כלשהו להפיק חלק מסחרית

 יהיה ניתן אותם מותנים ומשאבים אודות רזרבות הערכה בגדר אינו

  . בכלל אם, קידוח האקספלורציה לאחר רק להעריך

בדבר המשאבים  NSAI הערכות – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  )י(

לויתן "הפרוספקטיביים במטרות השונות בהמשך העבודות בקידוח 

ההערכות . הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך" 1

, גיאופיסי ואחר, ולוגיעל מידע גיא, בין היתר, ל מבוססות"הנ

או /ממדי שנעשה ברישיון ו- שנתקבל מהסקר הסיסמי התלת

והינן בגדר הערכות והשערות , או מקידוחים אחרים/מהקידוח ו

. ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות NSAIמקצועיות בלבד של 

אם (ושיופקו בפועל ) אם יתגלו(כמויות ההידרוקרבונים שיתגלו 

, ל"ת שונות מהותית מההערכות וההשערות הנעשויות להיו, )יופקו

או משינויים /כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו, בין היתר

או מהביצועים בפועל /או מתנאי היצע וביקוש בשוק ו/רגולטוריים ו

ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר "ההערכות וההשערות הנ. של המאגר

ים בפרוייקטים או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשור/מידע נוסף ו

  . של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

 התואם השותפות מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן  )יא(

  ).SPE-PRMS(למערכת לניהול משאבי פטרוליום 

 חוות דעת של המעריך 

 NSAIידי -שהוכן על, דוח משאבים פרוספקטיביים 'נספח זמצורף בזה כ

  .זה הכולל את הסכמתה להכללתו בדוח

 הצהרת הנהלה

 ; 28.3.2012: ההצהרה תאריך )1(

 ;שותפות מוגבלת, דלק קידוחים: המדווח התאגיד שם ציון )2(

 ;גדעון תדמור: שם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים )3(

 הנדרשים הרלוונטיים הנתונים כל למעריך נמסרו כי, הרינו לאשר )4(

 ;עבודתו ביצוע לצורך

 בין תלות קיום על יעהמצב מידע כל לידיעתנו בא כי לא, הרינו לאשר )5(

 ;השותפות לבין המעריך

 הינם המשאבים והגילוי הכלול בה הכנת הערכת כי ,הרינו לאשר )6(

 ;באחריותנו
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 י המעריך הינם"שהוערכו ע ידיעתנו המשאבים למיטב כי ,הרינו לאשר )7(

 .ברשותנו הקיימים ביותר והעדכניים הטובים, הרלוונטיים האומדנים

וי בזהות המעריך שביצע את דוח כי לא נעשה שינ, הרינו לאשר )8(

 .ידי השותפות- המשאבים האחרון שפורסם על

 .הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה )9(

 

 

__________________  

  גדעון תדמור

 

 משאבים מותנים בתגלית דולפין  7.5.11

 נתוני כמויות  )א(

כללי ל בהתאם ואשר הוכן ,NSAI-מ שקיבלה השותפותפי דוח - על

המשאבים , )SPE-PRMS(יהול משאבי פטרוליום המערכת לנ

, 31.12.2011נכון ליום , "1דולפין " במאגרשל גז טבעי המותנים 

הינם , )Development on Hold" (פיתוח מושהה"המסווגים בשלב של 

  :כמפורט להלן

 בנכס כ"סה  המשאבים המותנים קטגוריית
  הנפט

)Gross(  
BCF 

כ חלק "סה
השותפות 

)Net(97    
BCF  

  1C-Low Estimate(  37.2  6.84(ומדן הנמוך הא

  2C-Best Estimate(  81.3  14.53(האומדן הטוב ביותר 

  3C-High Estimate(  177.6  31.30(האומדן הגבוה 

  

המשאבים מותנים באישור , המשאבים המותנים מצויין כי בדוח  )ב(

. פיתוח לפרוייקט דולפין ובהצגת היתכנות כלכלית לפרוייקט תוכנית

כי היות וכלכליותו של המאגר אינה יכולה  NSAIמציינת בנוסף 

אשר תאפשר לקבוע את , יש לבצע בדיקה כלכלית, להקבע בשלב זה

  .רמת הכלכליות הצפויה של המאגר ומסחריותו

                                                      

ע לאחר מכירה של כמות ובהנחה שהחזר ההשקעה יתבצ) כשיעורם לאחר החזר השקעה(אחרי תשלום תמלוגים    97
שמועד החזר ההשקעה מושפע ממחירי מכירת  ,מאחר. BCF 17.65 של) מהזכויות בנכס הנפט 100%בגין (כוללת 

מערך ההפקה וטרם נחתמו  תוכנן והוקם ומאחר שטרם, עלויות ההפקה ושיעור התמלוגים, קצב ההפקה, הגז
  .ה שונה מהותית מהמצויין לעילייתכן שמועד החזר ההשקעה יהי, הסכמים למכירת גז טבעי
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מספר הנחות , בין היתר, NSAIציינה המותנים  המשאבים בדוח  )ג(

  :כי ,והסתייגויות ובכלל זה

 ;מסחריההערכות לא הותאמו לשקף סיכון  )1(

ולא בחן את הפעילות , באתר הקידוחלא ביקר המעריך  )2(

 ;המכנית בו או את מצבו

איכות  מאירועיחשיפה אפשרית הנובעת  ןלא בחהמעריך  )3(

כי נכון למועד דוח  NSAIציינה יחד עם זאת . הסביבה

על חבות אפשרית בנוגע  הלא ידוע ל המשאבים המותנים

אופן מהותי על איכות הסביבה העלולה להשפיע ב לאירועי

  ;המשאבים המותניםהמוערכת בדוח  המשאביםכמות 

 undeveloped( פותח שלאהמשאבים המותנים מצויים באזור  )4(

location(, המאגר נפח אומדןעל  מבוססת ההערכה כן-ועל 

מאגרים מאנלוגיה  תוך )recovery efficiencies(ויעילות ההפקה 

 .דומים מאגר ותכונותעם מאפיינים גאולוגים 

תבחנה בעתיד חלופות שונות למסחור  "1דולפין "בתגלית  השותפות  )ד(

וזאת במסגרת בחינת האפשרויות , "1דולפין "הגז הטבעי שבמאגר 

הפיתוח של המאגר עם תכניות פיתוח של מאגרים  תוכניתלשלב את 

לאור ההיקף . ל"אשר יתכן ויאפשרו פיתוח משותף כנ, סמוכים

, "1דולפין "גז טבעי במאגר  המוערך של המשאבים המותנים של

או השוק /השוק הפוטנציאלי למשאבים אלו הינו השוק המקומי ו

וזאת בהתאם ובכפוף לתוכניות הפיתוח העתידיות בהן , הבינלאומי

לפרטים אודות שוק הגז המקומי ראו  .אפשר וישולב פיתוח המאגר

לפרטים אודות בחינת האפשרות לייצוא הגז ראו סעיף לעיל ו 6 סעיף 

  .להלן 7.28.6 

או /יודגש כי בשלב זה לא ניתן לקבוע לוח זמנים משוער לגיבוש ו

וזאת עד אשר תושלם , "1דולפין "פיתוח למאגר  תוכניתלביצוע 

 אפשרותהרים סמוכים ובחינת תכניות הפיתוח האפשריות של מאג

  ."1דולפין "הפיתוח של מאגר  תוכנית לשלב בהן את

 תוכניתעשוי להשתלב עם  "1דולפין "יצוין כי פיתוח של מאגר 

מ צפון מערבית ממאגר "ק 30 -המרוחק כ , הפיתוח של מאגר לויתן

, או עשוי להשתלב כחלק משלב עתידי בפיתוח מאגר תמר, "1דולפין "

  ."1דולפין "מ צפון מזרחית ממאגר "ק 30 -המרוחק כ 

פיתוח כוללת לוחות זמנים ועלויות  תוכניתיודגש כי כל חלופה של 

הפיתוח  תוכניתולפיכך עד אשר תבחן ותבחר , הקמה והפעלה שונים

לא ניתן להעריך את לוחות הזמנים ואת תקציב , "1דולפין "למאגר 

  .הפיתוח של המאגר
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 להפיק מסחרית מבחינה פשריא זה יהא כי ודאות אין –אזהרה "

  . "המותנים כלשהו מהמשאבים שיעור

התאמה בין נתוני הדוח לבין נתוני דוחות קודמים הנוגעים לנכס   )ה(

 הנפט

בקשר עם החלטת השותפות על ביצוע  29.8.11בדוח המיידי מיום 

ניתנו נתונים אודות , NSAIידי -אליו צורף דוח שהוכן על, הקידוח

) טרום הקידוח" (1דולפין "ם בפרוספקט המשאבים הפרוספקטיביי

; 1C-Low Estimate( : BCF182.6(האומדן הנמוך  –כמפורט להלן 

האומדן ; 2C-Best Estimate( :BCF 550.5(האומדן הטוב ביותר 

דוח המשאבים . 3C-High Estimate( :BCF 1,630.1(הגבוה 

הפרוספקטיביים התבסס על הנתונים שהיו בשלב טרום הקידוח 

ועל ") סקר סייסמי: "להלן(יקר על סקר סייסמי תלת ממדי ובע

למאגרים , כפי שהוא נראה בפענוח הסקר הסייסמי, השוואת המבנה

  . שונים באזור ובעולם וכן על מידע שהתקבל מהמפעילה

המתייחסים כאמור לתא (הערכת המשאבים המותנים כמפורט לעיל 

נמוכה  98")1פין דול"השבר המרכזי במאגר דולפין בו בוצע קידוח 

ל בכל אחת "משמעותית מהערכת המשאבים הפרוספקטיביים כנ

שבוצע , הסיבה לפער זה נעוצה בפענוח הסקר הסייסמי. הקטגוריות

כמקובל בפענוחים מסוג (ושבמסגרתו הונחו והוגדרו , טרום הקידוח

אופקים מסוימים כמייצגים ) זה ובהתאם לעקרונות מוכרים ומוכחים

מניתוח תוצאות הקידוח . מים -ת מפלס המגע גז את גג המטרה וא

שהתבססו כאמור על מידע , בפועל הסתבר כי הנחות והגדרות אלו

מטרים  30-כי בפועל גג המטרה נמוך בכ, לא התממשו, טרום קידוח

מים בפועל גבוהה -וכי מפלס המגע גז, ממה שהוערך טרום הקידוח

עובי השכבות , ל"נלאור ה. מטרים ממה שהוערך טרום הקידוח 2 -בכ

הינו קטן משמעותית מעובי , שנתגלו בפועל בקידוח, המכילות גז טבעי

  .שהוערך טרום הקידוח, השכבות

 התואם השותפות מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן  )ו(

  ).SPE-PRMS(למערכת לניהול משאבי פטרוליום 

                                                      

בהם זוהו בדוח המשאבים , דוח המשאבים המותנים אינו מתייחס לתאי השבר האחרים במאגר דולפין   98
פי הניתוח המקצועי הינם -וזאת מאחר ועל, "3דולפין "- ו" 2דולפין "הפרוספקטים , הפרוספקטיביים

  .נפרדים ולא נקדחו בהם קידוחים
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ים בדבר המשאב NSAI הערכות – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  )ז(

הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק , "1דולפין "המותנים במאגר 

, על מידע גיאולוגי, בין היתר, ההערכות לעיל מבוססות. ניירות ערך

שנתקבל מהמפעילה מהקידוח ומקידוחים במאגרים , גיאופיסי ואחר

, NSAIסמוכים והינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד של 

אם (כמויות הגז הטבעי שיופקו . ימת כל וודאותאשר לגביהן לא קי

בין , ל"עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ, בפועל) יופקו

או משינויים /כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו, היתר

או /או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/רגולטוריים ו

עשויות  ל"ההערכות וההשערות הנ. מהביצועים בפועל של המאגר

או כתוצאה ממכלול של גורמים /להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו

  .הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

 חוות דעת של המעריך 

הכולל את  NSAI ידי-שהוכן על,משאבים מותנים  דוח 'חנספח מצורף בזה כ

  .זה בדוח הסכמתה להכללתו

 הצהרת הנהלה

 ; 28.3.2012: ההצהרה תאריך )1(

 ;שותפות מוגבלת, דלק קידוחים: המדווח התאגיד שם ציון )2(

 ;גדעון תדמור: שם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים )3(

 הנדרשים הרלוונטיים הנתונים כל למעריך נמסרו כי, הרינו לאשר )4(

 ;עבודתו ביצוע לצורך

 בין תלות קיום על המצביע מידע כל לידיעתנו בא כי לא, הרינו לאשר )5(

 ;השותפות יןלב המעריך

ושניתן  המשאבים והגילוי הכלול בה הכנת הערכת כי ,הרינו לאשר )6(

 ;באחריותנו הינם בגינה

המעריך  ידי-עלשהוערכו  ידיעתנו המשאבים למיטב כי ,הרינו לאשר )7(

 הקיימים ביותר והעדכניים הטובים, הרלוונטיים האומדנים הינם

 .ברשותנו

 יך שביצע את דוחכי לא נעשה שינוי בזהות המער, הרינו לאשר )8(

ידי - האחרון שפורסם על המותנים המשאבים הרזרבות או דוח

 .השותפות

 .הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה )9(

  

__________________  

  גדעון תדמור
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 " 3דולפין "ו" 2דולפין "משאבים פרוספקטיביים בפרוספקטים  7.5.12

נכון  ספקטיבייםדוח משאבים פרו 29.8.2011השותפות פרסמה ביום   )א(

" 3דולפין "- ו" 2דולפין ", "1דולפין "בפרוספקטים  31.7.2011ליום 

פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום - על, NASIידי -שהוכן על

)SPE-PRMSׂ(.  

משאבים המותנים בתגלית זו הודוח " 1דולפין "לאור תוצאות קידוח   )ב(

 יפורטו להלן רק המשאבים הפרוספקטיביים) לעיל 0 ראו סעיף (

)undiscovered(  כפי שפורטו , "3 דולפין"-ו" 2דולפין "בפרוספקטים

  :31.7.2011ל נכון ליום "בדוח הנ

המשאבים  קטגוריית
  הפרוספקטיביים

  פרוספקט
(Prospect)  

 בנכס כ"סה
  הנפט

)Gross(  
)BCF(  

 חלק כ"סה
השותפות 

)Net(99   
BCF  

   

  אומדן הכמויות הנמוך

)Low Estimate(  

 17.65  101.3 2דולפין 

 8.83  50.7 3דולפין 

  האומדן הטוב ביותר 

)Best Estimate(  

 37.14  213.2 2דולפין 

 45.249  199.6 3דולפין 

  האומדן הגבוה

)High Estimate(  

 101.108  446 2דולפין 

 180.884  797.9 3דולפין 

  

נתונים בדבר המשאבים הפרוספקטיביים לאור הפערים בין ה  )ג(

)Undiscovered ( אשר נכללו בדוח המשאבים " 1דולפין "בפרוספקט

לעומת הנתונים בדבר המשאבים המותנים בקידוח , הפרוספקטיביים

השותפות אינה רואה בפרוספקטים , נכון למועד הדוח, "1דולפין "

ונתה לפעול פרוספקטים מהותיים אשר בכו" 3דולפין "-ו" 2דולפין "

, בין היתר, וזאת בעתיד הקרוב לרבות בדרך של ביצוע קידוח בהם

נוכח היקפי המשאבים ביתר נכסי הנפט בהם מחזיקה השותפות 

כי אין , יצוין בהקשר זה. ובהתחשב בצרכי נכסי נפט אלו בעתיד

בתוכנית העבודה ברשיון חנה דרישה לביצוע קידוחים בפרוספקטים 

ולפיכך אין באמור כדי לפגוע בתוכנית " 3ן דולפי"-ו" 2דולפין "

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום . ל"העבודה ברשיון הנ

29.8.2011. 

  

                                                      

 . לפי שיעורם לאחר החזר השקעה לאחר תשלום תמלוגים   99
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 "רות"רשיונות  7.6

  כללי 7.6.1

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 Aרות /358  :שם נכס הנפט
  Bרות /359
   100Cרות /360

מ מערבית "ק 45-95 -נכסים ימיים המצויים כ  :מיקום
  הלחופי חיפ

 1,600 - השטח הכולל של כל הרשיונות הינו כ  :שטח
  ר"קמ

  רשיון  :סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה 
חיפוש  –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

  והפקה

  1.3.2009  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  29.2.2012  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

  29.11.2011  :ל הארכה של תקופת נכס הנפטתאריכים שבהם הוחלט ע

  1.9.2013  :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

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

  :ההארכה האפשרית

בכפוף לחוק הנפט ניתן להאריך עד לשבע שנים 
במקרה של  מיום ההענקה עם אפשרות להאריך

  תגלית בשנתיים נוספות

  נובל  ):Operator(ציון שם המפעיל 

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

  :השליטה בשותפים האמורים 

  101)47.059%(נובל ) 1(
  ).27.835%(השותפות ) 2(
  102)25.106%(אבנר ) 3(

  

  

  אודות חלקה של השותפות בנכס הנפטכלליים פרטים 

  103-  :ציון תאריך הרכישה –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 

בכל  27.835% -השותפות מחזיקה באופן ישיר ב  :תיאור מהות ואופן ההחזקה של השותפות בנכס הנפט
  .אחד מרשיונות רות

  
  
  

  

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות 
  :ותפות בהכנסות מנכס הנפטשל הש

  23.92% -לפני החזר ההשקעה
  21.39% -לאחר החזר ההשקעה

  

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים 

בין אם הוכרה (שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח 
  ):כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים

אלפי דולר 3,124

  

  

  

  

                                                      

כמו , רשיונות 12 -כרשיון נוסף מעבר ל Cלבקשה שהוגשה לממונה בקשר עם אישור המשך החזקה ברשיון רות  100
ראו סעיף , Cדונם וכן להשקעה שבוצעה ברשיון רות ) 4,000,000(גם בשטח רשיונות העולה על ארבעה מליון 

  . להלן 7.9.1 
 .לעיל 7.3.1 לפרטים נוספים אודות נובל ראו סעיף    101
 .לעיל 7.3.1 לפרטים נוספים אודות אבנר ראו סעיף    102
  ".רות/"197ר מוקדם חלף הית 1.3.2009רשיונות רות ניתנו ביום    103
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 העבודה ברשיונות רות נכון למועד הדוח תוכניתעמידה בתנאי  7.6.2

 העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  לתקופה שנקבעה

רכיבי תוכנית  תיאור
העבודה שקוימו 

  בתקופה

 תוכניתרכיבי  תיאור
העבודה שטרם 
  קוימו בתקופה

  

מיפוי פרוספקטים   2009
פוטנציאליים על בסיס הסקר 

אנליזה , הסייסמי החדש
פיזיקה , ציאלית סייסמיתפא

של המסלע והערכת פוטנציאל 
  1.12.2009עד ליום 

לפרטים ראו תוכנית  
עבודה מתוכננת ובפועל 

  . ברשיונות רות

 תוכניתקוימו רכיבי 
  העבודה 

בדיקה כלכלית של   2010
הפרוספקטים עד ליום 

1.3.2010.  

לפרטים ראו תוכנית 
עבודה מתוכננת ובפועל 

  .ברשיונות רות

 תוכניתו רכיבי קוימ
  העבודה

  

אם , D3-D2סקר סייסמי נוסף   2011
  .1.3.2011104יידרש עד ליום 

חתימת הסכם לביצוע קידוח 
ימי עם קבלן קידוח עד ליום 

1.3.2011105.  

לפרטים ראו תוכנית 
עבודה מתוכננת ובפועל 

  .ברשיונות רות

קוימו רכיבי תוכנית 
  העבודה

  

 

 לתנאי נכס הנפטתוכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם  7.6.3

  תקופה

  

העדכנית  העבודה תוכנית תיאור
  שנקבעה לתקופה

אומדן תקציב 
הנדרש לביצוע 

העבודה  תוכנית
) אלפי דולר(

בחלוקה לרכיבים (
  )עיקריים

אומדן חלקה 
האפקטיבי של 

השותפות בתקציב 
  הכולל 

 )דולר אלפי(
בחלוקה לרכיבים (

  )עיקריים

  1.9.2013עד  2012

  
 וניים העברת דוחות רבע

הכוללים את תוצאות עבודת 
, נתונים גיאולוגים, החיפוש

גיאופיסים והנדסיים ופירוט 
ההוצאות על העבודות 

 .שבוצעו ברשיון
  הגשת פרוספקט לקדיחה

חודשים לפני מועד  3לפחות 
הקידוח המתוכנן בשטח 

 .הרשיון
  הגשת מסמך המתאר את

המפרט הטכני של אסדת 
הקדיחה ומסגרת הזמן 

-ידוח לא יאוחר מלביצוע הק
חודשים לפני ביצועו ולא  3

 . 14.3.2013106יאוחר מיום 
  הגשת תוכנית קידוח הכוללת

תכנון גיאולוגי והנדסי מפורט 
, ובכלל זה הערכת סיכוני אתר

לפחות חודש לפני מועד ביצוע 
  . הקידוח המתוכנן

  הגשת דוח סיכום ממצאי
הקידוח לא יאוחר משלושה 

בגין  70,000 -50,000
  כל קידוח

בגין  14,475-20,265
  כל קידוח

                                                      

 .2010בוצע במהלך שנת   104
  .2010בוצע במהלך שנת   105
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  תקופה

  

העדכנית  העבודה תוכנית תיאור
  שנקבעה לתקופה

אומדן תקציב 
הנדרש לביצוע 

העבודה  תוכנית
) אלפי דולר(

בחלוקה לרכיבים (
  )עיקריים

אומדן חלקה 
האפקטיבי של 

השותפות בתקציב 
  הכולל 

 )דולר אלפי(
בחלוקה לרכיבים (

  )עיקריים

.חודשים לאחר השלמתו

 ת דוח סיכום פעילות עד הגש
  .14.6.2013ליום 

 נכון למועד , כאמור לעיל
הדוח תוקפם של רישיונות 

   1.9.2013רות הינו עד ליום 

 

  תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת ברשיונות רות 7.6.4

בפועל ברשיונות רות  להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו

וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות , ועד למועד הדוח 1.1.2009מיום 

 :ברשיונות האמורים

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו   תקופה
תיאור תמציתי של / בפועל לתקופה 

 תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער לפעולה 
)אלפי דולר(ברמת נכס הנפט 

י של השותפות האפקטיב החלק
 )אלפי דולר(תקציב / עלות ב

2009 מיפוי תוצאות סקר סייסמי  ביצוע
D2 שבוצע בשטחי הרשיון.   

234 65  

2010    ביצוע בדיקה כלכלית של
 .הפרוספקטים

  סקר סייסמי ביצועD3  
  סכם לביצוע קידוח ימי החתימת

 .עם קבלן קידוח

8,368  2,329  

  

2011   עיבוד סקר סייסמיD3 ,שבוצע 
  ותיוופענוח תוצא 2010בשנת 

  התקבלותוצאות העיבוד והפענוח 
במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

2011 . 

1,059   

  

  

295   

עד  2012
1.9.2013 

 

  אודות העברת דוחות רבעוניים
  .שבוצעו ברשיוןהעבודות 

  הגשת פרוספקט לקדיחה לפחות
חודשים לפני מועד הקידוח  3

 .המתוכנן בשטח הרשיון
 ך המתאר את המפרט הגשת מסמ

הטכני של אסדת הקדיחה 
ומסגרת הזמן לביצוע הקידוח לא 

חודשים לפני ביצועו  3- יאוחר מ
 . 14.3.2013107ולא יאוחר מיום 

  הגשת תוכנית קידוח הכוללת
תכנון גיאולוגי והנדסי מפורט 
, ובכלל זה הערכת סיכוני אתר

לפחות חודש לפני מועד ביצוע 
הגשת דוח . הקידוח המתוכנן

סיכום ממצאי הקידוח לא יאוחר 
.משלושה חודשים לאחר השלמתו

  הגשת דוח סיכום פעילות עד ליום

כל בגין  70,000 -50,000

  קידוח
  בגין כל קידוח 14,475-20,265
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו   תקופה
תיאור תמציתי של / בפועל לתקופה 

 תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער לפעולה 
)אלפי דולר(ברמת נכס הנפט 

י של השותפות האפקטיב החלק
 )אלפי דולר(תקציב / עלות ב

14.6.2013.  

 נכון למועד הדוח , כאמור לעיל
תוקפם של רישיונות רות הינו עד 

  .1.9.2013ליום 
 

 

ות האפקטיבי בהוצאות ובהכנסות ברשיונות גילוי לעניין שיעור ההשתתפ 7.6.5

 רות

  רשיונות רות

לפני  אחוז שיעור ההשתתפות
החזר השקעה

לאחר  אחוז
החזר 
  השקעה

שיעור מגולם 
לפני  %100-ל

החזר 
 ההשקעה

שיעור 
-מגולם ל

%100 
לאחר החזר 
  ההשקעה

 הסברים

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 טהשותפות בנכס הנפ

אחזקות השותפות   100% 100%  27.835%  27.835%
בנכס הנפט הן 

 .אחזקות ישירות

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 מנכס הנפט בהכנסותהשותפות 

ראו תחשיב בסעיף   76.86% 21.40%85.93%  23.92%
   .להלן 7.6.6 

אפקטיבי המיוחס החלק ה
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

הכרוכות בהוצאות השותפות 
בפעילות חיפוש פיתוח או הפקה 

 בנכס הנפט

28.11%-
28.95% 

28.11%-
28.95% 

101%-104% 101%-
104% 

ראו תחשיב בסעיף 
   .להלן 7.6.7 

  

המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של ביאור לחישוב החלק האפקטיבי  7.6.6

  בהינתן תרחיש של מציאת גז או נפט ברשיונות רות, השותפות בהכנסות

אחוז לפני החזר   פריט
  השקעה

 

אחוז לאחר החזר 
  השקעה

 

 יםהסבר תמציתי כיצד מחושב
 מיםהתמלוגים או התשלו

 )לרבות ניכוי הוצאות ואחרים(
  )הפניה לתיאור ההסכם(

יאורטיות של הכנסות שנתיות ת
  נכס נפט 

100%

 

100%  

  
 

:ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההכנסות לאחר התגלית(תשלום התמלוגים או פירוט ה

  )11.34%(  המדינה

 

)11.34%(  

  

בפי "פי המחיר -מחושב על
 2011כפי שחושב לשנת " הבאר

  . בפרויקט ים תטיס

    )11.34%()11.34%(  כ"סה

טרלות ברמת נכס והכנסות מנ
  הנפט

88.66%  

 

88.66%  

  

  

חלק המיוחס למחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות בהכנסות 

המנוטרלות  הנובעות בנכס הנפט
  )בשרשור(

27.835%27.835%   

חלקם של מחזיקי הזכויות , כ"סה
בשיעור , ההוניות של השותפות

24.68%  24.68%  
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אחוז לפני החזר   פריט
  השקעה

 

אחוז לאחר החזר 
  השקעה

 

 יםהסבר תמציתי כיצד מחושב
 מיםהתמלוגים או התשלו

 )לרבות ניכוי הוצאות ואחרים(
  )הפניה לתיאור ההסכם(

ברמת נכס , ההכנסות האפקטיבי
ולפני תשלומים אחרים (הנפט 

  )ברמת השותפות

 

  :ברמת השותפותבקשר עם נכס הנפט ) הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית(ם מיתמלוגים או תשלופירוט 

מחזיקי הזכויות חלקם של 
בתשלום  ההוניות של השותפות

  לצדדים קשורים

)0.76%(  

 

)3.28%(  

  

תמלוג על מחלקה של השותפות 
לפני החזר  3%בשיעור של 

לאחר  13%השקעה ובשיעור של 
בפי "מחושב החזר השקעה 

   108"הבאר

החלק האפקטיבי המיוחס 
מחזיקי הזכויות ההוניות של ל

  בהכנסות מנכס הנפט  השותפות

23.92%  

 

21.40%  

  

  

  

ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות האפקטיבית של מחזיקי הזכויות ההוניות  7.6.7

  הפיתוח וההפקה ברשיונות רות , של השותפות בהוצאות החיפוש

פריט
  

אחוז
  

 הסבר תמציתי כיצד מחושבים
 לרבות ניכוי(התמלוגים או התשלומים 

  )הפניה לתיאור ההסכם( )הוצאות ואחרים

תיאורטיות של נכס נפט  הוצאות
 לאחר התגלית

100%   
  

:ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההוצאות(פירוט התשלומים 

 המפעיל
  
  

1%-4%  
  

סכומים . השיעור בטבלה מתייחס להוצאות חיפוש
אלה הינם בגין הוצאות עקיפות של המפעיל והם 

 מותההוצאות הישירות המשול בנוסף להחזר
שיעור התשלום למפעיל יורד עם עליית . למפעיל

טרם נקבע שיעור התשלום בגין . הוצאות החיפוש
  . הוצאות פיתוח

כ שיעור ההוצאות האפקטיבי "סה
  ברמת נכס הנפט

101%-104%  
  

 

 חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהוצאות 

  )בשרשור(נכס הנפט 

27.835%  
  

 

כ חלקם של מחזיקי הזכויות "סה
בשיעור , ההוניות של השותפות

ברמת נכס , האפקטיבי ההוצאות
ולפני תשלומים אחרים (הנפט 

  )ברמת השותפות

28.11%-28.95%  
  

 

חלקם של מחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות בקבלת 

מההוצאות על ידי תשלום הנגזר 
  השותפות

0   

האחוזים להלן יחושבו בהתאם (בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות ) הנגזרים מההוצאות(פירוט תשלומים 
 ):לחלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בנכס הנפט

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 
השותפות בהוצאות הכרוכות 

פיתוח או הפקה , יפושבפעילות ח
  בנכס הנפט

28.11%-28.95%  
  

 

  

                                                      

  ).לדוחות הכספיים 15לפרטים נוספים ראו ביאור (הצדדים הזכאים לתמלוגים הם דלק אנרגיה ודלק השקעות    108
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פיתוח והפקה בנכס , תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפוש 7.6.8

 )באלפי דולר(הנפט 

 הזכויות מחזיקי של חלקם כ"סה  פריט
 בהשקעה השותפות של ההוניות

   109הנפט בנכס זו בתקופה

 הזכויות מחזיקי של חלקם מתוכו
 בתשלומים השותפות של ההוניות

מעבר להוצאותיו ( למפעיל
 )הישירות

 2009ת בשנבפועל שהושקע תקציב
 )האמורים התשלומים לרבות(

652  

 2010ת בשנבפועל שהושקע תקציב
 )האמורים התשלומים לרבות(

2,329  57 

2011בשנת  בפועל שהושקע תקציב
  )האמורים התשלומים לרבות(
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 "אלון"רשיונות  7.7

  כללי 7.7.1

  ליים אודות נכס הנפטפרטים כל

 Aאלון /364  :שם נכס הנפט
 Bאלון /365
  Cאלון /366
  Dאלון /367
 Fאלון /369

קילומטר צפונית  50-140 -כ המצויים יםימי יםנכס  :מיקום
  מערבית לחופי העיר נהריה

  ר"קמ 2,400 - כ  :שטח

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג 
  :זה 

  רשיון
  חיפוש והפקה –פי חוק הנפט -עלפעולות מותרות 

  1.3.2009  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  29.2.2012  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת 
  :נכס הנפט

29.11.2011  

   1.9.2013  :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

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

  :את תקופת ההארכה האפשרית

בכפוף לחוק הנפט ניתן להאריך עד לשבע שנים מיום 
ההענקה עם אפשרות להאריך במקרה של תגלית 

  בשנתיים נוספות

  נובל  ):Operator(ציון שם המפעיל 

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

  :שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים 

  .110)47.059%(נובל ) 1(
  ).26.4705%(השותפות ) 2(
  .111)26.4705%(אבנר ) 2(

  

  

                                                      

  .משולמים תשלומים למפעילאינם לרבות עלויות שבגינן    109
 .לעיל 7.3.1 לפרטים נוספים אודות נובל ראו סעיף    110
 .לעיל 7.3.1 לפרטים נוספים אודות אבנר ראו סעיף    111
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  פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס הנפט

ציון תאריך  –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 
  :הרכישה

-112  

ל השותפות בנכס תיאור מהות ואופן ההחזקה ש
בכל אחד  26.4705% -השותפות מחזיקה באופן ישיר ב  :הנפט

  . מרשיונות אלון

  

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות 
  :ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס הנפט

  22.75% -לפני החזר ההשקעה
  20.34% -לאחר החזר ההשקעה

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
תפות בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך השו

חמש השנים שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח 
בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות (

  ):הכספיים

 אלפי דולר  14,515

  

  

 העבודה ברשיונות אלון נכון למועד הדוח תוכניתעמידה בתנאי  7.7.2

 העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  לתקופה שנקבעה

נית העבודה רכיבי תוכ תיאור
  113שקוימו בתקופה

 תוכניתרכיבי  תיאור
העבודה שטרם קוימו 

  בתקופה

מיפוי פרוספקטים   2009
פוטנציאליים על בסיס הסקר 

, )D2סקר (הסייסמי החדש 
, אנליזה פאציאלית סייסמית

פיזיקה של המסלע והערכת 
  1.12.2009פוטנציאל עד ליום 

לפרטים ראו תוכנית עבודה 
 .שיונות אלוןברבפועל ומתוכננת 

 תוכניתקוימו רכיבי 
   .העבודה

של בדיקה כלכלית   2010
הפרוספקטים עד ליום 

1.3.2010.  

לפרטים ראו תוכנית עבודה 
 .ברשיונות אלוןבפועל ומתוכננת 

 תוכניתקוימו רכיבי 
   .העבודה

, D3-D2סקר סייסמי נוסף   2011
  .1.3.2011אם יידרש עד ליום 

חתימת הסכם לביצוע קידוח 
י עם קבלן קידוח עד ליום ימ

1.3.2011.  

לפרטים ראו תוכנית עבודה 
 .ברשיונות אלוןבפועל ומתוכננת 

 תוכניתקוימו רכיבי 
   .העבודה

  

                                                      

 ".אלון/"198חלף היתר מוקדם  1.3.2009רשיונות אלון ניתנו ביום    112
  .הינם בגין התקופה עד בסמוך למועד הדוח רכיבי תוכנית העבודה שקוימו בתקופה תיאור   113
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 תוכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם לתנאי נכס הנפט 7.7.3

 :העבודה בכל אחד מרשיונות אלון תוכניתלהלן 

העדכנית  העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  שנקבעה לתקופה

אומדן תקציב הנדרש לביצוע 
) אלפי דולר(העבודה  תוכנית

  )בחלוקה לרכיבים עיקריים(

אומדן חלקה האפקטיבי 
של השותפות בתקציב 

  הכולל 

בחלוקה ( )דולר אלפי(
  )לרכיבים עיקריים

עד  2012
1.9.2013  

  

 העברת דוחות רבעוניים 
שבוצעו  בגין הפעולות

 .ברשיון
  הגשת פרוספקט לקדיחה

ודשים לפני מועד ח 3לפחות 
הקידוח המתוכנן בשטח 

 .הרשיון
  הגשת מסמך המתאר את

המפרט הטכני של אסדת 
הקדיחה ומסגרת הזמן 
לביצוע הקידוח לא יאוחר 

חודשים לפני ביצועו  3-מ
ולא יאוחר מיום 

14.3.2013114 . 
  הגשת תוכנית קידוח

הכוללת תכנון גיאולוגי 
והנדסי מפורט ובכלל זה 

לפחות , הערכת סיכוני אתר
חודש לפני מועד ביצוע 

 . הקידוח המתוכנן
  הגשת דוח סיכום ממצאי

הקידוח לא יאוחר משלושה 
 .חודשים לאחר השלמתו

  הגשת דוח סיכום פעילות
  .1.9.2013עד ליום 

 נכון למועד , כאמור לעיל
הדוח תוקפם של רישיונות 
אלון הינו עד ליום 

1.9.2013.   

  13,765-19,271  כל קידוחבגין  70,000 -50,000

 

                                                      

 ,Sedco Express(ידי אחת מהאסדות הפועלות כבר ברשיונות שבהם מחזיקה נובל -במידה והקידוח יבוצע על   114
Pride North America and Homer( ,לא יידרש מסמך כאמור.  
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  מתוכננת ברשיונות אלון תוכנית עבודה עבודה בפועל ו תוכנית 7.7.4

להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל ברשיונות אלון 

וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות , ועד למועד הדוח 1.1.2009מיום 

 :ברשיונות האמורים

ועל תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפ  תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה / לתקופה 

 המתוכננת

/ עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל משוער 

לפעולה ברמת נכס הנפט 
  115)אלפי דולר(

האפקטיבי  החלק
של השותפות 

תקציב / עלות ב
 )אלפי דולר(

2009   פרוספקטים פוטנציאליים על סמך סקר מיפוי
  .2008שבוצע בשנת  D2סייסמי 

  חד עם שטחי רשיונות רציו יםבי(ביצוע (
סקר סייסמי : "להלן( D3סקרים סייסמים 

2009(" 

4,080 1,080 

2010  ביצוע בדיקה כלכלית של הפרוספקטים. 
  ביצוע סקר סייסמיD3 )סקר סייסמי": להלן 

2010(". 

10,109 2,676 

2011   2010סקר סייסמי  ופענוח עיבוד .  

 המשך גיבוש הפרוספקטים לקידוח. 
 2009סקר סייסמי עיבוד מחדש של  ביצוע.  
  עבודות הקדיחה  והחל, 12.12.2011ביום

ברשיון  "1תנין " אקספלורציה בקידוח
 5.2.2012הסתיימו ביום אשר , Aאלון /364

כולל עומק (מטרים  5,500- בעומק סופי של כ
 ). מים

  הודיעה השותפות על תגלית גז , 7.2.2012ביום
 ".  1תנין "בקידוח 

 

1,976  

  

  

  

  

36,963  

523  

  

  

  

  

  

  

9,784 
  

עד  2012
1.9.2013  

  

 אודות העבודות העברת דוחות רבעוניים 
 .שבוצעו ברשיון

  חודשים  3הגשת פרוספקט לקדיחה לפחות
לפני מועד הקידוח המתוכנן בשטח 

הגשת מסמך המתאר את המפרט .הרשיון
הטכני של אסדת הקדיחה ומסגרת הזמן 

שים לפני חוד 3- לביצוע הקידוח לא יאוחר מ
 . 14.3.2013116ביצועו ולא יאוחר מיום 

  הגשת תוכנית קידוח הכוללת תכנון גיאולוגי
והנדסי מפורט ובכלל זה הערכת סיכוני 

לפחות חודש לפני מועד ביצוע הקידוח , אתר
הגשת דוח סיכום ממצאי הקידוח . המתוכנן

 .לא יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמתו
  1.9.2013ליום הגשת דוח סיכום פעילות עד.  

 נכון למועד הדוח תוקפם של , כאמור לעיל
  .1.9.2013רישיונות אלון הינו עד ליום 

  

כל  בגין 70,000 -50,000
  קידוח

13,765-19,271  

 

                                                      

  . במסגרת הדוחות הכספיים הינם סכומים שהוצאו בפועל ואשר הינם מבוקרים 2009-2011הסכומים לשנים    115
 ,Sedco Express(ידי אחת מהאסדות הפועלות כבר ברשיונות שבהם מחזיקה נובל -במידה והקידוח יבוצע על   116

Pride North America and Homer( ,לא יידרש מסמך כאמור.  
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גילוי לעניין שיעור ההשתתפות האפקטיבי בהוצאות ובהכנסות ברשיונות  7.7.5

 אלון

לפני החזר  אחוזשיעור ההשתתפות
 השקעה

לאחר  אחוז
  השקעה החזר

-שיעור מגולם ל
לפני החזר  %100

 ההשקעה

שיעור מגולם 
לאחר  %100-ל

החזר 
  ההשקעה

 הסברים

החלק האפקטיבי 
המיוחס למחזיקי 
הזכויות ההוניות של 
 השותפות בנכס הנפט

אחזקות השותפות   100% 100%  26.4705%  26.4705%
בנכס הנפט הן 

 .אחזקות ישירות

החלק האפקטיבי 
המיוחס למחזיקי 

כויות ההוניות של הז
 בהכנסותהשותפות 
 מנכס הנפט

ראו תחשיב בסעיף   76.86% 20.35%85.93%  22.75%
   .להלן 7.7.6 

החלק האפקטיבי 
המיוחס למחזיקי 
הזכויות ההוניות של 

בהוצאות השותפות 
הכרוכות בפעילות 
חיפוש פיתוח או 

 הפקה בנכס הנפט

26.74%-27.53% 26.74%-
27.53% 

ראו תחשיב בסעיף  104%-101% 104%-101%
  .להלן 7.7.7 

 

לחישוב החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של ביאור  7.7.6

  בהינתן תרחיש של מציאת גז או נפט ברשיונות אלון, השותפות בהכנסות

חוז לפני החזר א  פריט
  השקעה

 

אחוז לאחר החזר 
  השקעה

 

הסבר תמציתי כיצד 
התמלוגים או  יםמחושב
לרבות ניכוי ( מיםהתשלו

הפניה ( )הוצאות ואחרים
  )לתיאור ההסכם

הכנסות שנתיות 
  תיאורטיות של נכס נפט 

100%

 

100%  

  
 

 :פטברמת נכס הנ) הנגזרים מההכנסות לאחר התגלית(תשלום התמלוגים או פירוט ה

  )11.34%(  המדינה

 

)11.34%(  

  

בפי "פי המחיר -מחושב על
כפי שחושב לשנת " הבאר
  . בפרויקט ים תטיס 2011

    )11.34%()11.34%(  כ"סה

טרלות ברמת והכנסות מנ
  נכס הנפט

88.66%  

 

88.66%  

  

  

חלק המיוחס למחזיקי 
הזכויות ההוניות של 
השותפות בהכנסות 
 הנובעות בנכס הנפט

  )בשרשור(המנוטרלות 

26.4705%26.4705%   

חלקם של מחזיקי , כ"סה
הזכויות ההוניות של 

בשיעור , השותפות
, ההכנסות האפקטיבי

ולפני (ברמת נכס הנפט 
תשלומים אחרים ברמת 

  )השותפות

23.47%23.47%    

 ברמת השותפותבקשר עם נכס הנפט ) הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית(ם מיתמלוגים או תשלופירוט 
  :)וזים להלן יחושבו בהתאם לחלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בנכס הנפטהאח(
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חוז לפני החזר א  פריט
  השקעה

 

אחוז לאחר החזר 
  השקעה

 

הסבר תמציתי כיצד 
התמלוגים או  יםמחושב
לרבות ניכוי ( מיםהתשלו

הפניה ( )הוצאות ואחרים
  )לתיאור ההסכם

מחזיקי הזכויות חלקם של 
 ההוניות של השותפות
  בתשלום לצדדים קשורים

תמלוג על מחלקה של   )3.012%()0.72%(
 3%השותפות בשיעור של 

לפני החזר השקעה 
לאחר  13%ובשיעור של 

מחושב  החזר השקעה
  .117"הבארבפי "

החלק האפקטיבי המיוחס 
מחזיקי הזכויות ההוניות ל

בהכנסות  של השותפות
  מנכס הנפט 

22.75%20.35%    

 

ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות האפקטיבית של מחזיקי הזכויות ההוניות  7.7.7

  הפיתוח וההפקה ברשיונות אלון , של השותפות בהוצאות החיפוש

 פריט
 

אחוז

  

 םהסבר תמציתי כיצד מחושבי
 לרבות ניכוי(התמלוגים או התשלומים 

  )הפניה לתיאור ההסכם( )הוצאות ואחרים

תיאורטיות של נכס  הוצאות
 נפט לאחר התגלית

100%   

:ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההוצאות(פירוט התשלומים 

 המפעיל
  

 

1%-4%  

  

סכומים . השיעור בטבלה מתייחס להוצאות חיפוש
ת של המפעיל והם אלה הינם בגין הוצאות עקיפו

הישירות המשולמות הוצאות הבנוסף להחזר 
שיעור התשלום למפעיל יורד עם עליית . למפעיל

טרם נקבע שיעור התשלום בגין . הוצאות החיפוש
  . הוצאות פיתוח

כ שיעור ההוצאות "סה
  האפקטיבי ברמת נכס הנפט

101%-104%  

  
 

חלקם של מחזיקי הזכויות 
ת ההוניות של השותפות בהוצאו

  )בשרשור(נכס הנפט 

26.4705%  

  
 

כ חלקם של מחזיקי "סה
, הזכויות ההוניות של השותפות

, האפקטיבי ההוצאותבשיעור 
ולפני (ברמת נכס הנפט 

תשלומים אחרים ברמת 
  )השותפות

27.53%-26.74%  

  
 

בהתאם האחוזים להלן יחושבו (בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות ) הנגזרים מההוצאות(פירוט תשלומים 
 ):לחלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בנכס הנפט

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 
השותפות בהוצאות הכרוכות 

פיתוח או , בפעילות חיפוש
  הפקה בנכס הנפט

27.53%-26.74%  

  
 

  

                                                      

  ).וחות הכספייםלד 15לפרטים נוספים ראו ביאור (הצדדים הזכאים לתמלוגים הם דלק אנרגיה ודלק השקעות    117
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פיתוח והפקה בנכס , תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפוש 7.7.8

 )באלפי דולר(ט הנפ

 מחזיקי של חלקם כ"סהפריט
 של ההוניות הזכויות
 בתקופה בהשקעה השותפות
 118הנפט בנכס זו

 מחזיקי של חלקם ,מתוכו
 של ההוניות הזכויות
 בתשלומים השותפות
מעבר להחזר ( למפעיל

 )הוצאותיו הישירות

לרבות( 2009ת בשנבפועל שהושקע תקציב
 )האמורים התשלומים

1,080  16 

לרבות( 2010ת בשנבפועל שהושקע קציבת
  )האמורים התשלומים

2,676  55 

לרבות(2011בשנת  בפועל שהושקע תקציב
  )האמורים התשלומים

10,307  106 

 

 " 1תנין "אומדן משאבים פרוספקטיביים בקידוח  7.7.9

קידוח אקספלורציה של  וביצועהחליטה השותפות לאשר  30.8.2011יום ב

  . Aאלון /364ברישיון " 1תנין "

פרסמה השותפות דוח מיידי אודות המשאבים , בהמשך לאמור

פי דוח שקיבלה -עלבו צוין כי , Aאלון /364הפרוספקטיביים ברשיון 

כללי המערכת לניהול משאבי ל שהוכן בהתאם, NSAI-מהשותפות 

) Undiscovered(המשאבים הפרוספקטיביים  ,)SPE-PRMS(פטרוליום 

הינם  31.7.2011בשטח הרישיון נכון ליום " 1תנין "המצויים בפרוספקט 

  :כמפורט להלן

המשאבים  קטגוריית

  הפרוספקטיביים

  פרוספקט

(Prospect)  

 בנכס כ"סה

  הנפט

)Gross(  

)BCF(  

 חלק כ"סה
השותפות 

)Gross( 119   

BCF  

  אומדן הכמויות הנמוך

)Low Estimate(  

A Sand 770.6  203.982  

B Sand 46.4  12.282  

  ביותר האומדן הטוב 

)Best Estimate(  

A Sand 1,144.5  302.955  

B Sand 62.800  16.623  

  האומדן הגבוה

)High Estimate(  

A Sand 1,669.2  441.846  

B Sand 83.5  22.103  

  

                                                      

  .משולמים תשלומים למפעילאינם לרבות עלויות שבגינן    118
  .משולמים תשלומים למפעיל 
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בדבר המשאבים  NSAI הערכות – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

 פה פני עתידשברישיון הינן מידע צו" 1תנין "הפרוספקטיביים בפרוספקט 

על מידע , בין היתר, ההערכות לעיל מבוססות. כמשמעו בחוק ניירות ערך

ממדי שנעשה - שנתקבל מהסקר הסיסמי התלת, גיאופיסי ואחר, גיאולוגי

והינן בגדר הערכות , או מקידוחים שבוצעו באזורים סמוכים/ברישיון ו

. דאותואשר לגביהם לא קיימת כל וו NSAIוהשערות מקצועיות בלבד של 

עשויות , )אם יופקו(ושיופקו בפועל ) אם יתגלו(כמויות הגז הטבעי שיתגלו 

כתוצאה מתנאים , בין היתר, ל"להיות שונות מההערכות וההשערות הנ

או מתנאי היצע וביקוש /או משינויים רגולטוריים ו/תפעוליים וטכניים ו

שערות ההערכות והה. או מהביצועים בפועל של המאגר/בשוק הגז הטבעי ו

או כתוצאה ממכלול של /ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו"הנ

לרבות , גורמים הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

או /הסקר וכתוצאה מתנאים תפעוליים וכתוצאה מהמשך ניתוח ממצאי 

  . או תנאים רגולטוריים/תנאי שוק ו

" 1תנין "אבים הפרוספקטיביים בקידוח לפרטים נוספים אודות אומדן המש

אשר , )2011-01-258639: אסמכתא' מס( 30.8.2011ראו דוח מיידי מיום 

  .  המידע הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפניה

, הודיעה השותפות כי להערכתה כמות הגז שנתגלתה בקידוח 7.2.2011ביום 

עי בקידוח מצדיקה בחינה ואמידה של כמות המשאבים הכוללת של גז טב

. וכן ביצוע ואמידה של כמויות הגז הטבעי הניתנות להפקה כלכלית" 1תנין "

  . הינו תגלית גז טבעי" 1תנין "לאור האמור הודיעה השותפות כי קידוח 

השותפות לפרסם דוח הערכת  צפויה, בהתאם לקבוע בהנחיית הגילוי

  .2012בתחילת חודש אפריל " 1תנין "משאבים מותנים בקידוח 

 120כויות בקפריסיןז 7.8

  כללי 7.8.1

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  קפריסין , 12בלוק   :שם נכס הנפט

  ")אפרודיטה"הקידוח שבוצע בנכס הנפט נקרא (

 12במים הכלכליים של קפריסין הידוע כבלוק שטח ימי   :מיקום
  מ מערבית לרשיונות אלון"ק 15-20 - והממוקם כ

  121ר"קמ 3,446 - כ  :שטח

   (Production Sharing Contract)הסכם חלוקת תפוקה   :תיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה סוג נכס הנפט ו

  24.10.2008  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

   24.10.2011  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

                                                      

 7.26.10   ראו סעיף 12ותהליך העברת הזכויות בבלוק  12בקשר עם בלוק  ההסכמים מערכת לפרטים אודות   120
   .להלן

 .25%-הארכת הרשיון צומצם שטח הרשיון ב עם. ר"קמ 4,446 - היה כ שטח הרשיון המקורי   121
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  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס 
  :הנפט

23.10.2011  

  23.10.2013  :טתאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפ

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

  :תקופת ההארכה האפשרית

ניתן להאריך ההסכם לשתי תקופות של עד שנתיים כל 
ובתנאי שמולאו כל התנאים שנדרשו ביחס לתקופה , אחת

  שנסתיימה ולאחר צמצום שטח זכות הנפט

נובל : "להלןOperator:(  Noble Energy International, Ltd. )(ון שם המפעיל צי
  ")קפריסין

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

  :בעלי השליטה בשותפים האמורים

 ).70%( קפריסיןנובל  )1(
  ).15%(אבנר  )2(

 .122)15%(שותפות ה )3(

  

  כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס הנפטפרטים 
  

  22.1.2009  :ציון תאריך הרכישה –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 

  .15%- החזקה ב  :תיאור מהות ואופן ההחזקה של השותפות בנכס הנפט
  

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס הנפט

123
:  

מיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של החלק האפקטיבי ה
לפני החזר השקעה  14.55%-הינו כהשותפות בהכנסות 

חלקה לפני ניכוי וזאת , לאחר החזר ההשקעה 13.05% -כו
 - בהתאם להוראות ה קפריסיןהרפובליקה של של 

Production Sharing Contract  ולאחר  12החל על בלוק
ודות חלקה לפרטים א. תשלום תמלוגים לצדדים קשורים

 7.8.8  ראו סעיףהרפובליקה של קפריסין המשוער של 
  . להלן

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים 

בין אם הוכרה (שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח 
  ):בדוחות הכספיים כהוצאה או כנכס

  אלפי דולר 16,138

  

                                                      

  .להלן 7.26.10 כמפורט בסעיף , טרם הושלם הליך העברת הזכויות לידי השותפות, הדוחפרסום נכון למועד    122
. הנדרשת בהנחיית הגילויה המלאפי המתכונת -השותפות מבקשת לציין כי הגילוי שניתן ביחס לסעיף זה אינו על   123

בשל מגבלות הקשורות בתהליך העברת , באופן מלאהשותפות אינה יכולה לתת גילוי על פי הנדרש בהנחיות 
תחום אי הודאות ביחס לחלקה של ) א: (ובהינתן ,בנסיבות האמורות. הזכויות בקפריסין מנובל לשותפות
חלקה של השותפות ) ב(; להלן 7.8.8 תואר בסעיף כפי ש, ככל שיופק, הרפובליקה של קפריסין בגז שיופק

עתודות לכלל  בהשוואה, להלן 7.8.11 כמפורט בסעיף , NSAIעל פי דוח  12בפוטנציאל משאבי הגז הטבעי בבלוק 
לפני (על סמך הנתונים הקיימים בידיה נכון למועד דוח זה  ,הערכת השותפות) ג(- ו ;השותפות הגז הטבעי של

נתון שיש (, אם וככל שיפותח, 12כי פיתוח מאגר לויתן יחל לפני פיתוח בלוק ) 12שבוצעו פעולות נוספות בבלוק 
אל מול  כל אלהבהינתן  - ;)מתוך כלל עתודות הגז הטבעי של השותפות 12לו השפעה על שוויו הנוכחי של בלוק 

מוסרת השותפות  - 12בבלוק פי הנדרש בהנחיה עלול לפגוע בתהליך העברת הזכויות -החשש כי מתן גילוי על
  .זה 7.8.1 בסעיף גילוי במתכונת כמפורט 
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 124מפת נכס הנפט 7.8.2

  

  125שבוצעו לפני שהשותפות החזיקה בנכס הנפט 12פעולות בשטחי בלוק  7.8.3

זהות מבצע 
  הפעולה

תקופה בה הפעולה 
  בוצעה

תיאור תמציתי של תוצאות   תיאור תמציתי של הפעולה
, לרבות סקרים סייסמים[הפעולה 

, קוכמויות שהופ, תוצאות קידוחים
  ]זכויות שנשללו וכדומה

     D3בוצע סקר סייסמי   2009   קפריסיןנובל 

  .זוהה פרוספקט לקדיחה  עיבוד ופענוח של הסקר שבוצע   2010  קפריסיןנובל 

הכנות לביצוע קידוח   2011  קפריסיןנובל 
, "אפרודיטה" אקספלורציהה

ניתוח וכן  אמורהקידוח הביצוע 
  .תוצאות הקידוח ראשוני של

, "אפרודיטה" A-1פרוספקט  קידוח
תוצאות ניתוח ראשוני של ביצוע 

גז " תגלית"הקידוח והכרזה על 
  .טבעי

 

                                                      

שיון בפועל צומצם עם הארכת שטח הר. המפה מתארת את שטח הרשיון כפי שנקבע בהסכם חלוקת התפוקה    124
  .ר"קמ 3,446- ועומד על כ 25%-הרשיון ב

 .על פי דיווחיה של חברת האם, קפריסיןידי נובל -יובהר כי הפעולות המפורטות להלן הינן פעולות אשר בוצעו על   125
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 12העבודה בבלוק  תוכניתעמידה בתנאי  7.8.4

 תוכניתקוימה , קפריסין ידי נובל-למיטב ידיעת השותפות כפי שנמסר לה על

  . דוחה העבודה במלואה עד למועד

 12לתנאי הסכם חלוקת תפוקה בבלוק תוכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם  7.8.5

העדכנית  העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  שנקבעה לתקופה

  

אומדן תקציב הנדרש לביצוע 
) אלפי דולר(העבודה  תוכנית

  )בחלוקה לרכיבים עיקריים(

אומדן חלקה האפקטיבי של 
  השותפות בתקציב הכולל 

בחלוקה לרכיבים ( )דולר אלפי(
  )עיקריים

נכון , ידיעת השותפותלמיטב   2012-2013
עבודה  תוכניתלמועד הדוח אין 
  .מחייבת לתקופה זו

-  -  

  

   12מתוכננת בבלוק תוכנית עבודה עבודה בפועל ו תוכנית 7.8.6

להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בנכס הנפט מיום 

 למיטב, וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות, הדוחועד למועד  1.1.2009

 :קפריסין ידי נובל- על ,ידיעת השותפות

תיאור תמציתי של פעולות   תקופה
תיאור / שבוצעו בפועל לתקופה 

תמציתי של תוכנית העבודה 
 המתוכננת

תקציב / עלות כוללת בפועל 
כולל משוער לפעולה ברמת 

  126)אלפי דולר(נכס הנפט 

עלות ב השותפותהאפקטיבי של  החלק
של בהנחה ( )אלפי דולר(תקציב / 

 )מימוש האופציה

 700 - כ   4,667 - כ .עיבוד ופענוח של הסקר 2009

  250  1,667- כ  .עיבוד ופענוח של הסקר  2010

2011    ביצוע סקר סייסמיD2.  

  החל קידוח  18.9.2011ביום
" A-1"אקספלורציה 

 73לאחר "). אפרודיטה"(
הקידוח הגיע לעומק , ימים

  .מטרים 5,860סופי של 

  אחר ל, 5.3.2012ביום
שהמפעילה מסרה לשותפות כי 
להערכתה כמות הגז הטבעי 

, "A-1"שנתגלה בקידוח 
מצדיקה בחינה ואמידה של 
כמות המשאבים הכוללת של 
גז טבעי במאגר וכן ביצוע 
בחינה ואמידה של כמויות הגז 
הטבעי הניתנות להפקה 

הודיעה השותפות על , כלכלית
  ". A-1"תגלית גז בקידוח 

  1,333- כ

  

  

99,920  

  

200  

  

  

14,988  

  

המשך עיבוד ולימוד תוצאות  ואילך 2012
הקידוח שעל בסיסם יוחלט על 
תוכנית הערכה העשויה לכלול 

י הערכה ככל /ביצוע קידוח
וכן בחינת תוכנית , ו/שידרש
וזאת בכפוף להארכה , פיתוח

 . נוספת של תקופת הרשיון

50,000-70,000 7,800-10,920  

                                                      

יבה טרם ביצוע הקידוח חו. חושבה בהתאם לסכומים בהם חויבה השותפות 2009-2011לשנים  העלות הכוללת   126
במהלך ביצוע קידוח אפרודיטה . פי ההסכם שנחתם בינה לבין נובל קפריסין-השותפות בתשלומים עיתיים על

ואילך הינו לפי הערכת  2012התקציב המשוער לשנת . החלה נובל לחייב את השותפות בהתאם לחלקה היחסי
  .ידי נובל קפריסין-השותפות ואינו מבוסס על הערכה שנמסרה על
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  12תפות האפקטיבי בהוצאות ובהכנסות בבלוק גילוי לעניין שיעור ההשת 7.8.7

לפני  אחוזשיעור ההשתתפות
החזר 
 השקעה

לאחר  אחוז
החזר 
  השקעה

שיעור מגולם 
לפני  %100-ל

 החזר ההשקעה

שיעור 
-מגולם ל

לאחר  %100
החזר 
  ההשקעה

 הסברים

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות 

 בנכס הנפט השותפותשל 
15%  15%  100% 100%  

אחזקות השותפות בנכס 
הנפט צפויות להיות 

 אחזקות ישירות
החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות 

 בהכנסות השותפותשל 
 127מנכס הנפט

14.55%  13.05% 97% 87%  

הנתונים המפורטים 
לפני ניכוי חלקה הינם 

של הרפובליקה של 
קפריסין בהתאם 
 - להוראות ה

Production Sharing 
Contract  החל על בלוק

ולאחר תשלום  12
תמלוגים לצדדים 

לפרטים אודות . קשורים
חלקה של הרפובליקה 
של קפריסין ראו סעיף 

  .להלן 7.8.8 

  

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות 

בהוצאות  השותפותשל 
הכרוכות בפעילות חיפוש 

 תוח או הפקה בנכס הנפטפי

15.15%-
15.6%  

15.15%-
15.6%  

101%-104% 101%-104% 

 7.8.9 ראו תחשיב בסעיף 
 .להלן

                                                      

. הנדרשת בהנחיית הגילויהמלאה פי המתכונת -מבקשת לציין כי הגילוי שניתן ביחס לסעיף זה אינו עלהשותפות    127
בשל מגבלות הקשורות בתהליך העברת , באופן מלאהשותפות אינה יכולה לתת גילוי על פי הנדרש בהנחיות 

ות ביחס לחלקה של תחום אי הודא) א: (ובהינתן ,בנסיבות האמורות. הזכויות בקפריסין מנובל לשותפות
חלקה של השותפות ) ב(; להלן 7.8.8 כפי שתואר בסעיף , ככל שיופק, הרפובליקה של קפריסין בגז שיופק

עתודות לכלל  בהשוואה, להלן 7.8.11 כמפורט בסעיף , NSAIעל פי דוח  12בפוטנציאל משאבי הגז הטבעי בבלוק 
לפני (על סמך הנתונים הקיימים בידיה נכון למועד דוח זה  ,הערכת השותפות) ג(- ו ;השותפות הגז הטבעי של

נתון שיש (, אם וככל שיפותח, 12כי פיתוח מאגר לויתן יחל לפני פיתוח בלוק ) 12שבוצעו פעולות נוספות בבלוק 
אל מול  בהינתן כל אלה - ;)מתוך כלל עתודות הגז הטבעי של השותפות 12הנוכחי של בלוק לו השפעה על שוויו 

מוסרת השותפות  - 12בבלוק פי הנדרש בהנחיה עלול לפגוע בתהליך העברת הזכויות -החשש כי מתן גילוי על
  .זה 7.8.7 בסעיף גילוי במתכונת כמפורט 
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ביאור לחישוב החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של  7.8.8

  12בהינתן תרחיש של מציאת גז או נפט בבלוק , השותפות בהכנסות

  

על בסיס פרסומים פומביים ועל בסיס נוסח מודל , למיטב ידיעת השותפות

ידי -שפורסם על") Production Sharing Contract (")PSC(ה הסכם ההפק

, חלקה הממוצע של רפובליקת קפריסין בגז הטבעי שיופק ,ממשלת קפריסין

בעלויות , בקצב ההפקה היומי של המאגר, בין היתר, התלוי( ככל שיופק

ואשר משפיע על ) לרבות היקף העלויות המוכרות ובגורמים נוספים, ההפקה

נמצא בטווח המקובל , יבי של השותפות בגז הטבעי שיופקחלקה האפקט

עבור אקספלורציה במים ( PSCבמדינות אחרות אשר אימצו מודל של 

מהגז  70%-30%נע בין  השותפות ואשר על פי בדיקה שבוצעה עבור) עמוקים

  .המופק

אופן הסדרת נושא התמלוגים בישראל בחקיקה בשונה מכי , בהקשר זה יצוין

בקפריסין מוסדר נושא התשלומים לרשויות בהסכמי , שומותהמפורסמת בר

מידע זה אינו . (Production Sharing Contract)זכיון מול ממשלת קפריסין 

) Model PSC(לדוגמא  זכיוןהסכם  פי-כי על ,יצוין בהקשר זה. פומבי

התעשייה והתיירות , באתר משרד המסחרידי ממשלת קפריסין -על שפורסם

                                                      

  .)לדוחות הכספיים 15לפרטים נוספים ראו ביאור (הצדדים הזכאים לתמלוגים הם דלק אנרגיה ודלק השקעות    128

לפני החזר   פריט
  השקעה

 

לאחר החזר 
  השקעה

 

 יםהסבר תמציתי כיצד מחושב
לרבות ( מיםהתמלוגים או התשלו

הפניה ( )ניכוי הוצאות ואחרים
  )לתיאור ההסכם

   100%100%  הכנסות שנתיות תיאורטיות של נכס נפט 

 :ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההכנסות לאחר התגלית(תשלום התמלוגים או פירוט ה

  -  המדינה

 

-  

  

לפרטים אודות חלקה של הרפובליקה 
ראה הסבר מתחת של קפריסין 

  .לטבלה

    --  כ"סה

  100%  נפטטרלות ברמת נכס הוהכנסות מנ

 

100%  

  

  

חלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות 
 של השותפות בהכנסות הנובעות בנכס הנפט

  )בשרשור(המנוטרלות 

15%  

 

15%  

 

  

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות , כ"סה
בשיעור ההכנסות , של השותפות

ולפני (ברמת נכס הנפט , האפקטיבי
  )תשלומים אחרים ברמת השותפות

15%15%   

  :ברמת השותפותבקשר עם נכס הנפט ) הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית(ם מיתמלוגים או תשלורוט פי

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
  השותפות בתשלום לצדדים קשורים

תמלוג על מחלקה של השותפות   )1.95%()0.45%(
לפני החזר ההשקעה  3%בשיעור של 

לאחר החזר  13%ובשיעור של 
  .128ההשקעה

חלק האפקטיבי המיוחס לשותפות ה
  בהכנסות מנכס הנפט

14.55%13.05%    
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, דומה במהותו להסכם הזכיון, למיטב ידיעת השותפות, ראש, 129בקפריסין

לאחר ניכוי הוצאותיו (חלק ברווח הנובע לבעל הזכיון פריסין לרשויות בק

במקרה ) 1(: ואשר מדורגאשר הינו , )בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם הזכיון

בחביות (ת נפט יומי הפקממוצע של  פונקציההינו  – בו מדובר בנפט גולמי

הינו פונקציה  –ובמקרה בו מדובר בגז ) 2(; ושל מחיר נפט לחבית) נפט ליום

כי , כן יצוין). ליום BCFביחידות של (על בסיס שנתי של ממוצע הפקה יומי 

חלק הרשויות בקפריסין ברווח הנובע לבעל הזכיון מגלם בתוכו אף את 

   .בקפריסיןת תשלום מס החברות שיש לשלם לרשויו

שתתפות האפקטיבית של מחזיקי הזכויות ההוניות ביאור לחישוב שיעור הה 7.8.9

   12הפיתוח וההפקה בבלוק , של השותפות בהוצאות החיפוש

פריט

 
 אחוז
  

 הסבר תמציתי כיצד מחושבים
 לרבות ניכוי(התמלוגים או התשלומים 

הפניה לתיאור ( )הוצאות ואחרים
  )ההסכם

    100%תיאורטיות של נכס נפט לאחר התגלית הוצאות

:ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההוצאות(תשלומים פירוט ה

 המפעיל
  

  

השיעור בטבלה מתייחס להוצאות  4%-1%
סכומים אלה הינם בגין הוצאות . חיפוש

עקיפות של המפעיל והם בנוסף להחזר 
. למפעיל ותהוצאות ישירות המשולמ

שיעור התשלום למפעיל יורד עם עליית 
טרם נקבע שיעור . הוצאות החיפוש

  .פיתוחבגין הוצאות  התשלום

  104%-101%  כ שיעור ההוצאות האפקטיבי ברמת נכס הנפט"סה
השותפות חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

  )בשרשור(בהוצאות נכס הנפט 
15%  

, השותפותכ חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של "סה
ולפני (ברמת נכס הנפט , האפקטיבי ההוצאותבשיעור 

  )השותפותברמת  תשלומים אחרים

15.15%-15.6%   

האחוזים להלן יחושבו בהתאם לחלקם (השותפות בקשר עם נכס הנפט וברמת ) הנגזרים מההוצאות(פירוט תשלומים 
 ):בנכס הנפטהשותפות של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

מחזיקי הזכויות ההוניות של החלק האפקטיבי המיוחס ל
פיתוח או , חיפוש בהוצאות הכרוכות בפעילות השותפות

  הפקה בנכס הנפט

15.15%-15.6%   

  

                                                      

 :תבכתוב   129
707ADA0E6EC225771B0035B0D2?OpenDocumenthttp://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/FE3EB5. 
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 12פיתוח והפקה בבלוק , תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפוש 7.8.10

 )באלפי דולר(

 של חלקם כ"סהפריט
 הזכויות מחזיקי

 של ההוניות
 השותפות
 בהשקעה

 בנכס זו בתקופה
 130הנפט

 של חלקם, מתוכו
 הזכויות מחזיקי

 של ההוניות
 השותפות
 למפעיל בתשלומים

מעבר להחזר (
 )הוצאותיו הישירות

 לרבות( 2009בשנת בפועלשהושקעתקציב
 )האמורים התשלומים

28- כ 700- כ  

 לרבות( 2010בשנת בפועלשהושקעתקציב
 )האמורים התשלומים

10- כ 250- כ  

 לרבות( 2011בשנת בפועלשהושקעתקציב
  )האמורים התשלומים

608- כ  15,188- כ  

  

   12מותנים ופרוספקטיביים בבלוק  משאבים 7.8.11

חלק מהמשאבים במאגר , מפורט להלןכ NSAIידי -שהוכן על ,פי דוח- על

 ידי קידוח-הוכחו על") מאגר אפרודיטה: "להלן( 12הנכלל בשטח בלוק 

, )Contingent Resources(ולפיכך סווגו כמשאבים מותנים , "אפרודיטה"

, תא השבר בו בוצע הקידוחשבר סמוכים ל- בתאי, בעוד שחלק מהמשאבים

  . לא הוכחו ולפיכך נותרו בסיווג של משאבים פרוספקטיביים

מספר הנחות , בין היתר, NSAIציינה המפורט להלן  המשאבים בדוח

; ההערכות לא הותאמו לשקף סיכון מסחרי) א: (כי ,והסתייגויות ובכלל זה

נית בקידוח את הפעילות המכבחנה ולא , באתר התגלית הלא ביקר NSAI) ב(

איכות  מאירועיחשיפה אפשרית הנובעת  נהבחלא  NSAI) ג(; או את מצבו

לא ידוע  המשאביםכי נכון למועד דוח  NSAIציינה  ,יחד עם זאת. הסביבה

איכות הסביבה העלולה להשפיע באופן  לאירועיעל חבות אפשרית בנוגע  הל

בים המשא) ד(; המשאביםהמוערכת בדוח  המשאביםמהותי על כמות 

 undeveloped( פותח שלאמצויים באזור  המשאבים המתוארים בדוח

location(, ויעילות ההפקה  המאגר נפח אומדןעל  מבוססת ההערכה כן ועל

)recovery efficiencies( אולוגים ימאגרים עם מאפיינים גמאנלוגיה  תוך

  .ותדומ מאגר ותכונות

  משאבים מותנים

  נתוני כמויות  )א(

פי כללי המערכת לניהול משאבי - על, NSAIידי -לפי דוח שהוכן ע- על

נכון , המשאבים המותנים במאגר אפרודיטה, )SPE-PRMS(פטרוליום 

                                                      

  .משולמים תשלומים למפעילאינם לרבות עלויות שבגינן    130
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" הצדקת פיתוח בבחינה"המסווגים בשלב , 31.1.2012ליום 

)Development Pending( ,הינם כמפורט להלן :  

כ חלק "סה
 השותפות

)Gross(131  

BCF 

כ בנכס "סה
  הנפט

)Gross(  

 BCF  

ברותההסת   מטרה

  האומדן הנמוך  225.5 33.8

Low Estimate)(  

  Cחולות   

  האומדן הטוב ביותר  1,150.6 172.6

Best Estimate)(  

  האומדן הגבוה  1,952.1 292.8

High Estimate)(  

  האומדן הנמוך  19.6 2.9

Low Estimate)(  

  1Dחולות 

  האומדן הטוב ביותר  232.8 34.9

Best Estimate)(  

  האומדן הגבוה  467.0 70.0

High Estimate)(  

  האומדן הנמוך  243.2 36.5

Low Estimate)(  

  2Dחולות 

  האומדן הטוב ביותר  344.0 51.6

Best Estimate)(  

  האומדן הגבוה  478.1 71.7

High Estimate)(  

 

בדוח מצוין כי המשאבים המותנים מותנים באישור פרויקט הכולל   )ב(

כי הדוח , סביר למכירות של גז טבעי פיתוח מאושרת וצפי תוכנית

כלכלי של נכס הגז וכי בהתבסס על פיתוח של  אינו כולל ניתוח

יש סיכוי סביר כי המשאבים המותנים בקטגוריית , דומיםמאגרים 

  .האומדן הטוב ביותר יהיו כלכליים

בכוונת המפעילה לבחון בעתיד אפשרויות שונות לפיתוח מאגר   )ג(

ת האפשרות לשלב את פיתוחו עם תכניות ובכלל זה בחינ, אפרודיטה

פיתוח של מאגרים סמוכים המצויים בשטח המים הכלכליים 

לאור ההיקף המוערך של המשאבים ". לויתן"לרבות מאגר , הישראלי

ולאור , המותנים והפרוספקטיביים של גז טבעי במאגר אפרודיטה

 השוק, ההיקף המצומצם של שוק הגז המקומי הפוטנציאלי בקפריסין

הפוטנציאלי העיקרי למשאבים אלו הינו השוק הבינלאומי וזאת 

בניית , בין היתר, בכפוף למימוש תוכנית פיתוח עתידית שתכלול

לפרטים אודות שוק הגז  .מתקני תשתית לייצוא של הגז הטבעי

                                                      

החל על בלוק  Production Sharing Contract - לפני ניכוי חלקה של הרפובליקה של קפריסין בהתאם להוראות ה    131
 .תשלום תמלוגים ולפני 12
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ת האפשרות לייצוא לעיל ולפרטים אודות בחינ 6 ראו סעיף בקפריסין 

  .להלן 7.28.6 הגז ראו סעיף 

או /יצוין כי בשלב זה לא ניתן לקבוע לוח זמנים משוער לגיבוש ו  )ד(

פיתוח למאגר אפרודיטה וזאת עד אשר יוערכו  תוכניתלביצוע 

נות בחנו ויגובשו תוכניות שויהמשאבים הפרוספקטיביים ועד אשר 

יודגש כי לכל חלופת פיתוח . למסחור הגז הטבעי שבמאגר ולפיתוחו

לוח זמנים ועלויות הקמה והפעלה שונות בתכלית ועל כן עד אשר 

תיבחר החלופה המועדפת לא ניתן להעריך באופן סביר את לוחות 

 תוכניתכמו כן יודגש כי כל . הזמנים ותקציב הפיתוח של המאגר

מסחריים , הסדרים רגולטוריים, םמטבע הדברי, פיתוח תחייב

ומימוניים רחבים לאור יעוד חלק נכבד ממשאבי הגז הטבעי במאגר 

 . אפרודיטה לייצוא

 להפיק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין –אזהרה "  )ה(

 ".המותנים כלשהו מהמשאבים שיעור

  פרוספקטיבייםמשאבים 

 נתוני כמויות  )א(

פי כללי המערכת לניהול משאבי - לע, NSAIידי -דוח שהוכן על, פי- על

המשאבים הפרוספקטיביים במאגר , )SPE-PRMS(פטרוליום 

  : הינם כמפורט להלן, 31.1.2012ליום נכון , אפרודיטה

כ חלק "סה
 השותפות

)Gross(132  

BCF 

כ בנכס "סה
  הנפט

)Gross(  

 BCF  

ההסתברות   מטרה

  האומדן הנמוך  101.3 15.2

Low Estimate)(  

  Aחולות 

  האומדן הטוב ביותר  794.6  119.2

Best Estimate)(  

  האומדן הגבוה  2,210.0 331.5

High Estimate)(  

  האומדן הנמוך  686.6 103.0

Low Estimate)(  

  Cחולות 

  האומדן הטוב ביותר  1,944.9 291.7

Best Estimate)(  

  האומדן הגבוה  3,731.8 559.8

High Estimate)(  

  האומדן הנמוך  99.0 14.9

Low Estimate)(  

  1Dחולות 

  האומדן הטוב ביותר  383.8 57.6

                                                      

החל על בלוק  Production Sharing Contract - ריסין בהתאם להוראות ה לפני ניכוי חלקה של הרפובליקה של קפ   132
 .ולפני תשלום תמלוגים 12
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כ חלק "סה
 השותפות

)Gross(132  

BCF 

כ בנכס "סה
  הנפט

)Gross(  

 BCF  

ההסתברות   מטרה

Best Estimate)(  

  האומדן הגבוה  869.7 130.5

High Estimate)(  

  האומדן הנמוך  29.1 4.4

Low Estimate)(  

  2Dחולות 

  האומדן הטוב ביותר  322.9 48.4

Best Estimate)(  

  האומדן הגבוה  465.1 69.8

High Estimate)(  

ידי - על 2009שבוצע בשנת  3Dכן על בסיס סקר סייסמי הדוח הו  )ב(

Petroleum Geo-Services , להלן( 2010שעיבודו הושלם בשנת :

  "). מימדי-הסקר התלת"

 :להלן הפרמטרים הבסיסיים ששימשו לחישוב התרחישים השונים  )ג(

   Areaמטרה

(Acres) 

Gross Thickness  

 (feet) 

Gross Rock Volume (Acre*Feet) 

 High Best Low High Best Low High Best Low 

 A 29,252 24,168  16,2508769  27 2,556,533 1,657,456  435,078חולות 

 C 17,306 12,464  7,678274253  188 4,744,578 3,154,862  1,445,248חולות 

 1D 9,329 6,854  3,485166137  99 1,545,632 937,305  343,620חולות 

 2D 4,544 2,830  1,061133189  59 602,909 534,965  62,483חולות 

 

   Gas Saturationמטרה

(decimal) 

Porosity  

 (decimal) 

Net-to-Gross (decimal) 

 High Best Low High Best Low High Best Low 

 A 0.70 0.60  0.500.240.22  0.19 0.45 0.35  0.25חולות 

 C 0.69 0.68  0.640.220.21  0.21  0.46 0.40  0.36חולות 

 1D 0.68 0.67  0.590.220.21  0.21  0.33 0.27  0.24חולות 

 2D 0.69 0.68  0.640.220.22  0.21  0.44 0.38  0.34חולות 

  

  Gas Recovery Factorמטרה

 (decimal) 

Gas Formation Volume Factor 
(SCF/RCF) 

 High Best Low High Best Low 

 A 0.700.65  0.60375 375  375חולות 

 C 0.700.65  0.60378 378  378חולות 

 1D 0.700.65  0.60378 378  378חולות 

 2D 0.700.65  0.60379 379  379חולות 
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) המתייחסים לנתונים טרום הקידוח(הסיכונים המשמעותיים   )ד(

הסיכונים המשמעותיים הכרוכים בשלב : הכרוכים בהמשך התהליך

וכן סיכונים , הינם סיכונים גיאולוגיים 12זה של הפעילות בבלוק 

סיכון לתקלות בפעולות : לרבות, תפעוליים בהמשך התהליך-הטכניים

ככל , בביצוע הלוגים החשמליים ובביצוע מבחני ההפקה, הקדיחה

, תפעוליות יושלמו ללא תקלות- במקרה שהפעולות הטכניות. שיהיו

בין , הינם, תהסיכונים בהמשך התהליך הנדרש להגעה לתגלית מסחרי

- חולות המאגר לא תהא מספקת על) פרמאביליות(שחדירות , היתר

חדירה , מנת לאפשר זרימה או זרימה בכמות בעלת משמעות מסחרית

עלויות פיתוח , של מים אל הקידוח שלא תאפשר הפקה כלכלית

לפירוט גורמי הסיכון הכרוכים בפעילות אקספלורציה  .התגלית ועוד

 . להלן 7.30 ראו סעיף 

אומדן ההסתברות להצלחה של כל אחד מגורמי הסיכון בקידוח וכן   )ה(

אומדן סטטיסטי של ההסתברות הגיאולוגית להמצאות גז טבעי בתאי 

 :השבר בהם מצויים המשאבים הפרוספקטיביים הינם כדלקמן

שלמות מטרה

 המלכודת

איכות 

 המאגר

איכות 

 רהמקו

תזמון 

 ונדידה

 כ"סה

  A 956095 100 54חולות 

  C  98  85  95  100  79חולות 

  D1 98  90  97  100  86חולות 

  D2 98  95  98  100  91חולות 

 לפרטים ראו סעיף: אומדן להסתברות לפיתוח לשם הפקה מסחרית  )ו(

 .  לעיל) ד(-)ב( 7.8.11

תפות אודות הבסיס לפרמטרים הבסיסיים ששימשו נימוקי השו  )ז(

הפרמטרים ששימשו בחישוב האומדנים השונים : בחישוב התרחישים

תוצאות הסקר , "אפרודיטה"תוצאות קידוח מבוססים בעיקר על 

מימדי וכן על ידע כללי ביחס למטרות ולמאגרים -הסייסמי התלת

 . דומים

 התואם באופן השותפות מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו  )ח(

  ).SPE-PRMS(פטרוליום  לניהול משאבי למערכת

 ,הפוטנציאליים מהמשאבים כלשהו חלק כי ודאות אין" –אזהרה   )ט(

 מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין, יתגלה אם. אכן יתגלה ,שצוינו

 הפרוספקטיבי המידע .מהמשאבים כלשהו להפיק חלק מסחרית

 יהיה ניתן אותם מותנים יםומשאב אודות רזרבות הערכה בגדר אינו

  ".בכלל אם, קידוח האקספלורציה לאחר רק להעריך
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בדבר המשאבים  NSAI הערכות – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  )י(

המותנים והמשאבים הפרוספקטיביים במאגר אפרודיטה הינן מידע 

, ההערכות לעיל מבוססות. ערך צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות

שנתקבל מהמפעילה , גיאופיסי ואחר, ידע גיאולוגיעל מ, בין היתר

מהקידוח ומקידוחים במאגרים סמוכים והינם בגדר הערכות 

אשר לגביהן לא קיימת כל , NSAIוהשערות מקצועיות בלבד של 

עשויות להיות , בפועל) אם יופקו(כמויות הגז הטבעי שיופקו . וודאות

צאה מתנאים כתו, בין היתר, ל"שונות מההערכות וההשערות הנ

או מתנאי היצע /או משינויים רגולטוריים ו/תפעוליים וטכניים ו

. או מהביצועים בפועל של המאגר/וביקוש בשוק הגז הטבעי ו

ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף "ההערכות וההשערות הנ

או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרוייקטים של /ו

לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח , טבעיחיפושים והפקה של נפט וגז 

 .ממצאי הקידוח

  חוות דעת של המעריך

הכולל את הסכמתה  NSAIידי -שהוכן עלדוח  'טנספח מצורף בזה כ

    .להכללתו בדוח זה

 הצהרת הנהלה

 ; 28.3.2012: ההצהרה תאריך )1(

 ;שותפות מוגבלת, דלק קידוחים: המדווח התאגיד שם ציון )2(

 ;גדעון תדמור: ביםשם הנושא בתפקיד להערכת המשא )3(

 כלקפריסין  ידי נובל- על למעריך נמסרו ,למיטב ידיעתנו כי, הרינו לאשר )4(

 ;עבודתו ביצוע לצורך הנדרשים הרלוונטיים הנתונים

 בין תלות קיום על המצביע מידע כל לידיעתנו בא כי לא, הרינו לאשר )5(

 ;השותפות לבין המעריך

 )בהנחיית נובלשבוצעה ( המשאבים הכנת הערכת כי ,הרינו לאשר )6(

 ;באחריותנו הינם ושניתן בגינה והגילוי הכלול בה

 י המעריך הינם"שהוערכו ע ידיעתנו המשאבים למיטב כי ,הרינו לאשר )7(

 .ברשותנו הקיימים ביותר והעדכניים הטובים, הרלוונטיים האומדנים

הרזרבות  כי לא נעשה שינוי בזהות המעריך שביצע את דוח, הרינו לאשר )8(

 .ידי השותפות- האחרון שפורסם על המותנים אביםהמש או בדוח

 .הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה )9(

  
__________________  

  גדעון תדמור 
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 2011-9200בשנים שפקעו ו שהועברו, רשיונות נפט שהוחזרו 7.9

, בעקבות דיונים עם הממונה בענין מספר רשיונות המוחזקים בידי השותפות 7.9.1

לאור רצונן של השותפות ואבנר למקד את פעילות נובל ואבנר ו

ביום  אבנר ונובל, הגיעו השותפות, האקספלורציה שלהן ברשיונות מסוימים

להסדר עם הממונה לפיו הן מוותרות על זכיותיהן ברישיונות  26.10.2010

וכן התקשרו בהסכמים להעברה של חלק  133וצורים Fרות , Eרות 

. להלן 7.26.14 7.26.13  פיםכמפורט בסעי פיםמזכויותיהן במספר רשיונות נוס

לחוק  76הועברה לממונה בקשה בהתאם לסעיף  9.1.2011ביום , בהתאם לכך

שיון ר, "Dרות /"361הנפט לקבלת אישור להעברת חלק מזכויותיהן ברשיון 

רשיון  ,")רשיונות רות ואלון: "להלן בסעיף זה( "Eאלון /"368

, ")רשיונות אביה וקרן: "להלן בסעיף זה( "קרן/"338ורשיון " אביה/"337

) 12.5%כל אחת ( 25%באופן ששיעור זכויותיהן של השותפויות לא יעלה על 

  .25%ושיעור זכויותיה של נובל לא יעלה על 

רות ואלון וכן רשיונות אביה  כי רשיונות הממונההודיע  29.11.2011ביום 

   .להלן 7.26.14 - ו7.26.13   פיםכמפורט בסעי לא יוארכו וקרן

 הגישה השותפות ערעור לשר האנרגיה 30.1.2012ביום , בהמשך לאמור לעיל

 .אביה וקרן על החלטת הממונה בנוגע לרשיונות

אבנר ונובל בקשה למועצת הנפט לאישור המשך , הגישו השותפות, בנוסף 7.9.2

כמו גם , רשיונות 12 -כרשיון נוסף מעבר ל, C"134רות /"360החזקה ברשיון 

דונם וזאת בהתאם ) 4,000,000(בשטח רשיונות העולה על ארבעה מליון 

טרם התקבלה החלטה , נכון למועד הדוח. פטלחוק הנ 17להוראות סעיף 

  .בעניין האמור

  

                                                      

  .יובהר כי ברישיון צורים לנובל לא היו זכויות   133
הסכום האמור חושב בהתבסס (אלפי דולר  2,415 -סכום של כ Cהושקע ברשיון רות  31.12.2011יצוין עד ליום    134

מליון דולר  9.66 -של כ 31.12.2011עד ליום  Dורות  Cרות  ,Bרות , Aות רות על השקעה מצטברת ברשיונ
 -כ( Dורות  Cרות  ,Bרות , Aלעומת סך שטחם של רשיונות רות ) ר"קמ 400 - כ( Cובהתבסס על שטח רשיון רות 

  .סכומים אלו נרשמו כהוצאה בדוח רווח והפסד. ))ר"קמ 1,600
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  : 2011-2009הועברו או פקעו בשנים , להלן טבלה המרכזת את נכסי הנפט שהוחזרו 7.9.3

מועד פקיעת שם הנכס

 הזכות

 סיבת הפקיעה

  . ברשיוןידי הממונה מאחר שלא נחתם הסכם לביצוע קידוח -ביטול הרשיון על  13.7.2009  "2מד אשדוד /"344רשיון 

  .ידי הממונה מאחר שלא החל ביצוע קידוח ברשיון-ביטול הרשיון על  21.2.2010  "חוף/"349רשיון 

  .השותפות ויתרה על כל זכויותיה במובלעת לאחר שלא גובשו פרוספקטים ראויים לקדיחה  31.12.2010  מובלעת חלמיש –" צורים/"327ברשיון 

  .ע לאחר שלא גובשו פרוספקטים ראויים לקדיחההרשיון פק  30.6.2010  "אוהד/"331רשיון 

ובהתאם לכך הם זכאים לקבל בשטח  ,פי חוק הנפט-על" תגלית"הם הגיעו בשטח הרישיון ל, לעמדת השותפים ברישיון  31.12.2010  מובלעת צוק תמרור –" זרח/ "321רשיון 

לאור האמור . 31.12.2010רשיון יפקע ביום הודיע הממונה כי ה, לאור האמור. וזאת בניגוד לעמדתו של הממונה" חזקה"

הודיע שר האנרגיה לשותפים ברשיון כי  27.9.2011ביום . על החלטת הממונהגישה השותפות ערעור לשר האנרגיה ה, לעיל

. השותפות שוקלת את צעדיה בעקבות ההחלטה. החליט לדחות את הערעור, לאחר בחינת הערעור והעמדות המקצועיות

 לביטולצ "עתירה לבג 20.11.2011זרח חיפושי נפט וגז שותפות מוגבלת הגישה ביום , ב ידיעת השותפותכי למיט, יצוין

  . שהגישה בקשר עם הרשיון הערעור את לדחות האנרגיה שר החלטת

   .לעיל 7.26.13 לפרטים נוספים ראו סעיף . פקע  D"  29.2.2012רות /"361רשיון 

  . השותפות ויתרה על כל זכויותיה ברשיון לאחר שלא גובשו פרוספקטים ראויים לקדיחה   F"  29.2.2012רות /"363רשיון 

  . השותפות ויתרה על כל זכויותיה ברשיון לאחר שלא גובשו פרוספקטים ראויים לקדיחה   E"  29.2.2012רות / "362רשיון 

  .לעיל 7.26.13 לפרטים נוספים ראו סעיף . עפק  E"  1.3.2012אלון /"368רשיון 

  "קרן"/338רשיון 

  "אביה/"337רשיון 

  

31.3.2012  

31.12.2011  

  

   טרם פקע

  פקע

  . להלן 7.26.14 סעיף לפרטים נוספים ראו 
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  ירותיםמוצרים וש 7.10

ללקוחות המפורטים בסעיף  Bגז טבעי ממאגר מרי סיפקה השותפות  בתקופת הדוח

  . להלן 7.11.3 

התקשרה השותפות במספר הסכמים  2012במהלך הרבעון הראשון לשנת , כמו כן

חצית הראשונה של הצפוי להתחיל בהפקה מסחרית במ ,לאספקת גז טבעי ממאגר תמר

  . 2013שנת 

  . מ למכירת גז טבעי ללקוחות נוספים"השותפות מצויה במו, נכון למועד הדוח

  . להלן 7.11 לפרטים נוספים אודות ההסכמים כאמור ראו סעיף 

ים של השותפות או נפט במסגרת פעילות החיפוש/ו טבעי או ימצאו גז/ככל שנמצאו ו

  . תפעל השותפות המוגבלת למכירתם, המוגבלת
  לקוחות 7.11

  כללי  7.11.1

התקשרה השותפות יחד עם יתר השותפים בפרויקט ים , הדוח מועדלנכון 

, פז זיקוק אשדוד, חשמלהעם חברת (הסכמים לאספקת גז טבעי בתטיס 

המוערך  מירבי כוללבהיקף ) ן"ל ובז"קבוצת כי, דלק אשקלון, נייר חדרה

השותפים בפרויקט ים  2010-2011במהלך השנים , כמו כן .BCM 30.1 -בכ

תטיס סיפקו גז טבעי על בסיס מזדמן ללקוחות נוספים ובעיקרם נשר סחר 

סופקו  31.12.2011ליום  עד .מ"אגן תעשיות בע-מ ומכתשים"בע) שיווק מלט(

מסך כלל  79% - הכנסות השותפות מחברת החשמל היוו כ. BCM 21.93 -כ

 91% -וכ 2010מסך כלל הכנסותיה בשנת  87% -כ, 2011סותיה בשנת הכנ

  . 2009מסך כלל הכנסותיה בשנת 

חשמל היות וביטול ההסכם עימה או אי קיומו הלשותפות תלות בחברת 

לפרטים בדבר הסכמי . ישפיעו באופן מהותי על פעילות השותפות ורווחיותה

  .להלן)א(7.11.4 -ו) ב(-)א(7.11.3  פיםסעיחשמל ראו ההשותפות עם חברת 

התקשרה השותפות במספר  2012במהלך הרבעון הראשון לשנת , כמו כן

מ "בע ת כחודליה אנרגי, עם חברת החשמל( הסכמים לאספקת גז טבעי

אשדוד , ")נגב אנרגיה: "ןלהל(מ "רמת נגב אנרגיה בע, ")דליה: "להלן(

ומשאב ייזום ופיתוח  נייר חדרה ,")אשדוד אנרגיה: "להלן(מ "אנרגיה בע

ממאגר תמר הצפוי להתחיל בהפקה מסחרית  )"משאב: "להלן(מ "בע

 - המוערך בכ מירבי כוללבהיקף  וזאת 2013במחצית הראשונה של שנת 

BCM 133.5.  

אל הם לקוחות תעשייתיים לקוחות פוטנציאלים נוספים של השותפות בישר

בין אם בצינור או (במקרה של ייצוא גז . משמעותיים וכן תחנות כוח פרטיות

חברות או /לקוחות השותפות עשויים לכלול צרכנים בשווקי היעד ו) ן"גטכ

  ).ן"גט(שיווק גז הרוכשות את הגז במצב צבירה של גז או של נוזל 

  התקשרויות לאספקת גז טבעי 7.11.2
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המציגה את ההסכמים ארוכי הטווח למכירת גז טבעי  מובאת להלן טבלה

  : 135בהם התקשרה השותפות

  

                                                      

  
 .ראו התייחסות שלאחר הטבלה לפרטים נוספים אודות הסכמים אלו   135
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כמות מירבית כוללת   מועד פקיעת ההסכם  תאריך חתימה  שם הלקוח
פי -עללאספקה 

  )BCM(ההסכם 

) BCM(כמות 
שסופקה עד 

 31.12.2011ליום 

כפי (ההיקף הכספי של ההסכם 
  )שהוערך במועד ההתקשרות

  בעי מפרויקט ים תטיסהסכמים למכירת גז ט

או עד לאספקת הכמות החוזית ( 1.7.2014  25.6.2002  חשמלהחברת 
  ).הכוללת

  )100%(מיליארד דולר  1.5  15.81 - כ18 - כ

  )100%(מליארד דולר  1  3.54 - כ5 - כ  31.12.2014  2.7.2009 )מזכר עקרונות(חברת החשמל 

קת הכמות החוזית או מועד אספ, 28.11.2015  3.9.2004  פז זיקוק אשדוד 
  . הכוללת

  )100%(מיליון דולר  120  0.66 - כ1.3 - כ

  )100%(מיליון דולר  160  0.51 - כ  2 - כ   1.7.2022  1.7.2005  דלק אשקלון

  )100%(מיליון דולר  40  0.29 - כ0.4 - כ   30.6.2011  29.7.2005  נייר חדרה

ה עד לצריכת עם זכות להארכ, 30.6.2013  15.5.2011  )הסכם המשך(נייר חדרה 
  .הכמות החוזית הכוללת

  )100%(מיליון דולר  63  0.04- כ0.2 - כ

עם זכות להארכה עד לצריכת , 1.9.2014  25.3.2008  ל"קבוצת כי
  הכמות החוזית הכוללת

  )100%(מיליון דולר  330 – 260  0.4 - כ  2 - כ

עם זכות להארכה עד לצריכת , 31.8.2013  20.5.2011  ן"בז
  לתהכמות החוזית הכול

  )100%(מיליון דולר  350  0.26- כ1.2 - כ

  הסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט תמר

  )100%(מיליארד דולר  5- כ  -  23.28- כ  .  ןלהל) ג( 7.11.3  כמפורט בסעיף  8.1.2012  מ"דליה אנרגיות כח בע

  )100%(מיליון דולר  800  -  3.7- כ  .  להלן) ד(7.11.3  בסעיףכמפורט   9.1.2012  מ "רמת נגב אנרגיה בע

  )100%(מיליון דולר  400  -  1.95- כ  .  להלן) ה(7.11.3  כמפורט בסעיף  9.1.2012  מ"אשדוד אנרגיה בע

  )100%(מיליון דולר  750- כ  -  3.3- כ  .  להלן) ב(7.11.3  כמפורט בסעיף  25.1.2012  )וסףהסכם נ(נייר חדרה 

  )100%(ולר מיליון ד 680  -  2.31- כ  .  להלן )ו(7.11.3  כמפורט בסעיף  9.2.2012  מ"משאב ייזום ופיתוח בע

  )100%(מיליארד דולר   14-23  -  99- עד כ 78- כ  .להלן )א(7.11.3  כמפורט בסעיף  14.3.2012  חשמלהחברת 
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 הסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט ים תטיס 7.11.3

  חשמל ההסכם מכירת גז טבעי לחברת   )א(

: להלן בסעיף זה(רוייקט ים תטיס נחתם בין השותפים בפ 25.6.2002ביום  )1(

מצד ") הקונה: "להלן בסעיף זה( חשמלהמצד אחד לבין חברת  ")המוכרים"

  . חשמלההסכם לאספקת גז טבעי לחברת , שני

לקונה  בו יספקו המוכרים מועדלאו  1.7.2014תקופת ההסכם הינה עד ליום  )2(

חוזית הכמות ה: "להלן בסעיף זה( BCM 18 -כמות גז מצטברת השווה לכ

  .לפי המוקדם, ")הכוללת

במקרה בו הצד השני , הקונה או המוכרים יהיו רשאים לסיים את ההסכם )3(

כהגדרתה (יבצע פעולת חדלות פירעון ) ובנוגע למוכרים גם אם רק חלק מהם(

שסביר כי תהיה לה השפעה לרעה על ביצוע התחייבויותיו בהתאם ) בהסכם

הקונה . יום לפחות 30ל ידי מתן הודעה מראש ובכתב ש- על, להסכם

והמוכרים הסכימו שלא לממש כל זכות שעשויה להיות להם לסיים את 

אלא בקשר להפרות משמעותיות או נמשכות של , ההסכם בהתאם לכל דין

יום לצד המפר  90הוראות מהותיות של ההסכם ורק לאחר מתן תקופה של 

   .לתיקון ההפרה) אלא אם כן נקבעה תקופה קצרה יותר בהסכם(

, מבלי לגרוע מהתחייבויות המוכרים בהסכם ביחס לשמירת רזרבות )4(

בין מישראל ובין (המוכרים לא יהיו מוגבלים למקורות כלשהם של גז טבעי 

  .לשם אספקת גז לקונה בהתאם להסכם) מייבוא

כי בכל עת במהלך תקופת ההסכם יהיו להם יתרות , המוכרים יגרמו לכך )5(

מיתרת הכמות  130% אגרים בשיעורבמ )Remaining Reserves(רזרבה 

יתרת הכמות החוזית הכוללת לאחר ) (Remaining TCQ(החוזית הכוללת 

בהסכם נקבעו ). ידי המוכרים בהתאם להסכם-ניכוי כמויות גז שסופקו על

הוראות לדיווח ופיקוח על יתרת הרזרבה וכן לעניין התאמת הוראות 

ים ביתרת רזרבה בהיקף מסוימות של ההסכם במקרה והמוכרים אינם עומד

המוכרים עומדים בדרישת יתרות הדוח  יצויין כי נכון למועד. הנדרש

  . 136הרזרבה

, בהסכם נקבעה כמות חוזית שנתית של גז המשתנה על פני תקופת ההסכם )6(

לפי קצב השלמת מערכת ההולכה וחיבורה לתחנות הכוח של , בין היתר

: להלן בסעיף זה(אלו הקונה באופן המאפשר מסירה של גז בתחנות כוח 

   ").הכמות החוזית השנתית"

פי ההסכם הינה על בסיס שעתי עם כמות מינימלית - אספקת הגז על )7(

  .בהתאם למנגנונים ולפרוצדורות המפורטים בהסכם, ומקסימלית לשעה

                                                      

או לשלם  לצרוך הלקוחות אותן התחייבו ,בהסכמים עם הלקוחות שנקבעומינימאליות צבר ההזמנות מתבסס על כמויות גז    136
)Take or Pay .(לאור הירידה ביכולת אספקת הגז של מאגר מרי , להערכת השותפותB  לא תוכל השותפות לספק את הכמויות

  .  לעיל) 3)(א(7.3.10 לספק את הכמויות שבתזרים המהוון כמפורט בסעיף  יהיה לתהאך ביכו, האמורות
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, ז"מסירת הגז נעשית בנקודת החיבור למערכת ההולכה הארצית של נתג )8(

  . דבסמוך למתקן הקבלה הקבוע בחוף אשדו

בהסכם נקבעה כמות גז ): Minimum Bill Quantity(כמות מינימלית לחיוב  )9(

מהכמות  80%בשיעור ) Minimum Bill Quantity(שנתית מינימלית לחיוב 

אשר עבורה התחייבה הקונה לשלם גם ) כפוף להתאמות(החוזית השנתית 

: להלן בסעיף זה(ל בכפוף להוראות ההסכם "אם לא צרכה את הכמות הנ

וכן הוראות לעניין חישוב והתאמת הכמות , ")כמות המינימלית לחיובה"

ידי -המינימלית לחיוב ובכלל זה בנסיבות של כח עליון או של אי אספקה על

עוד קובע ההסכם מנגנון של צבירת יתרה בגין כמויות עודפות . המוכרים

חשמל הידי הקונה בשנה כלשהי וניצולה להפחתת חובת חברת - שנצרכו על

נקבעו הוראות , כמו כן. כישת כמות מינימלית כאמור לעיל בשנים הבאותלר

חשמל לאחר ששילמה בגין גז שלא צרכה הומנגנונים המאפשרים לחברת 

לקבל גז ללא , עקב הפעלת מנגנון הכמות המינימלית לחיוב כאמור לעיל

תשלום נוסף עד לכמות ששילמה בגין גז שלא צרכה עקב הפעלת מנגנון 

 . ינימאלית לחיובהכמות המ

בניכוי ( התקבולים הכוללים נטובמועד חתימת ההסכם העריכה השותפות כי  )10(

, )אך לפני מיסים, תמלוגים למדינה ולצדדים שלישיים לרבות בעלי ענין

 .מיליון דולר 330 -לה מההסכם הינו כשינבעו 

הינה , הערכת השותפות כאמור לעיל – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד )11(

המבוססת על הערכות , צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערךמידע 

ההערכה עשויה . השותף הכללי לגבי צריכת הגז העתידית של חברת החשמל

ידי חברת החשמל תהיה - שלא להתממש במידה והצריכה בפועל של גז על

  .ל"שונה מהתחזיות הנ

והוא , )BTU(פי החוזה נקבע בדולר ליחידת אנרגיה -מחיר הגז על: מחיר הגז )12(

 )Producer Price Index(צמוד לסל של דלקים ולמדד היצרנים האמריקאי 

בהקשר זה יצוין כי . לפי מנגנון הקבוע בחוזה עם מחיר מקסימלי ומינימלי

לדוחות י 12לאור התקשרות השותפות בהסכמי גידור כאמור בביאור 

פויות השותפות קיבעה בפועל את המחיר בגין כמויות הגז הצ, הכספיים

דולר למליון  2.47 -חשמל במחיר של כהבגין ההסכם עם חברת  להימכר

BTU .  

הגז הטבעי המיועד למסירה בהתאם להסכם צריך להיות : איכות הגז )13(

בנקודת המסירה בהתאם לספציפיקציות הקבועות בהסכם ובהתאם 

. ידי הרשויות המתאימות מעת לעת-לדרישת חברת ההולכה כפי שתאושר על

כל מחלוקת בין . ות לסרב לקבל גז לא תקני עד שהליקוי יתוקןלקונה זכ

למומחה לשם ) לבקשת צד כלשהו(הנוגעת לאיכות הגז תופנה , הצדדים

  . הכרעה
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אם המוכרים לא יספקו בשעה כלשהי את , פי ההסכם-על: הפרה ופיצויים )14(

ידי הקונה בהתאם להוראות ההסכם ואי האספקה -כמויות הגז שהוזמנו על

אזי יפצו , פי ההסכם- מות העולה על שעורי הסטייה המותרים עלהינה בכ

המוכרים את הקונה בפיצוי בדרך של אספקת גז בחודש העוקב במחיר 

קובע , כמו כן. מופחת בכמות שלא סופקה תוך הפרת הוראות ההסכם

ההסכם הפרות מיוחדות של כל אחד מהצדדים שבגינן ישולמו פיצויים 

בהסכם נקבעו גבולות ). זה פיצויים כספייםובכלל (בשיעורים גבוהים 

לאחריות כל אחד מהצדדים בגין הפרת חלק מהוראות ההסכם בשיעורים 

  .הקבועים בהסכם

בהסכם נקבעו בטחונות שעל כל אחד מהמוכרים לספק : בטחונות וערבויות )15(

, הכל במועדים, פי החוזה- ולקיים לטובת הקונה להבטחת התחייבויותיו על

חלקה של השותפות בבטחונות נעשית . ם הקבועים בהסכםבתנאים ובסכומי

- חשמל עלהשהועמדה לחברת , מליון דולר 30 -באמצעות ערבות בסך של כ

לפרטים "). הערבות: "להלן(בעלת השליטה בשותף הכללי , ידי קבוצת דלק

  .  להלן' לפרק ד 22 נוספים אודות הערבות ראו תקנה

המוכרים פועלים יחדיו ביחס : יחסים בין המוכרים ומתאם של המוכרים )16(

הובלתו ואספקתו , מתקני המוכרים והפקת הגז, לנושאים כגון פיתוח המאגר

כי אף הוראה מההסכם , ידי הקונה- הוצהר על, יחד עם זאת. בהתאם להסכם

לא תיחשב כיוצרת אחריות הדדית בין המוכרים וכל מוכר יהא אחראי כלפי 

נפט בקשר עם אחריות שתנבע הקונה אך ורק ביחס לחלקו בזכויות ה

על אף שהקונה רשאית להזמין כמויות גז באמצעות הודעה אחת . מההסכם

הכמות שתיחשב כמוזמנת מכל מוכר תהא , שתומצא למתאם של המוכרים

  . חלקו של כל מוכר מהכמות המוזמנת הכוללת

התקשרו המוכרים בתוספת להסכם עם  15.8.2006ביום : התוספות להסכם )17(

: להלן בסעיף זה(ל לאספקת כמויות נוספות של גז טבעי חשמהחברת 

בהתאם לתוספת להסכם נתנו המוכרים לחברת "). התוספת להסכם"

חשמל אופציה לרכישת כמויות נוספות של גז טבעי וזאת בעיקר לצורך מתן ה

האופציה . חשמלהמענה לדרישות אספקת גז בשעות צריכת השיא של חברת 

תוקף . 2006נוספות של גז שנרכשו החל מיולי האמורה התייחסה לכמויות 

אולם בפועל התנהגו הצדדים , 31.3.2009התוספת הוארך מדי פעם עד ליום 

יצוין כי מחיר רכישת הגז . 30.6.2009פי תנאי התוספת להסכם עד ליום - על

בהתאם לתנאי התוספת להסכם גבוהות משמעותית מהמחיר בו רוכשת 

וזאת בשל המנגנון , 2002הסכם משנת חשמל גז טבעי בהתאם להחברת 

  . פיו נקבע מחיר הגז ובשל עלייה שחלה במחירי הדלקים בעולם-על, השונה

 חשמל המזכר עקרונות עם חברת   )ב(

נחתם מזכר עקרונות מחייב בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין  2009יולי ב

מיליארד  1בהיקף שנתי של  טבעי גזה של כמויות נוספות של לאספקחשמל החברת 
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כ בכמות כוללת "ובסה 1.7.2009למשך חמש שנים החל מיום ) BCM 1( מטר מעוקב

   .BCM5 של 

 100%עבור (ההיקף הכספי של ההתקשרות במועד חתימת מזכר העקרונות הוערך 

 .מיליארד דולר 1 -בכ) מהזכויות

פה הינה מידע צו, הערכת השותפות כאמור לעיל – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

המבוססת על הערכות השותף הכללי לגבי , פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

ההערכה עשויה שלא להתממש במידה . צריכת הגז העתידית של חברת החשמל

  .ל"ידי חברת החשמל תהיה שונה מהתחזיות הנ- והצריכה בפועל של גז על

ויתר  ידי השותפות-חברת החשמל למכירת גז עלהסכם שנחתם לפרטים אודות 

  .להלן 7.11.4 השותפים בפרויקט תמר ראה סעיף 

  137לפז זיקוק אשדוד הסכם מכירת גז טבעי  )ג(

זיקוק  פזנחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין  3.9.2004ביום  )1(

  .אשדוד לאספקת גז לבית הזיקוק באשדוד

צת ים תטיס מחויבת לספק לפז זיקוק אשדוד הכמות החוזית הכוללת שקבו )2(

 . BCM 1.3 -הינה כ

שנים מתום תקופת ההרצה שנקבעה בחוזה או עד  10תקופת החוזה הינה  )3(

לפי המוקדם , אשר פז זיקוק אשדוד תצרוך את הכמות החוזית הכוללת

  .מביניהם

בגין כמות שנתית  )Take or Pay(פז זיקוק אשדוד התחייבה לרכוש או לשלם  )4(

לעניין צבר הזמנות . נימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכםמי

 .להלן 7.13 צפוי ראו סעיף 

עבור כל השותפים (ההיקף הכספי הכולל במועד חתימת ההסכם הוערך  )5(

  .מליון דולר 120 - בכ) בפרויקט ים תטיס

הינה , הערכת השותפות כאמור לעיל – עתיד אזהרה בגין מידע צופה פני )6(

המבוססת על הערכות , מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

ההערכה . השותף הכללי לגבי צריכת הגז העתידית של פז זיקוק אשדוד

ידי פז זיקוק אשדוד -עשויה שלא להתממש במידה והצריכה בפועל של גז על

  .ל"תהיה שונה מהתחזיות הנ

  . 2005הגז לפז זיקוק אשדוד החלה בחודש נובמבר  אספקת )7(

  הסכם מכירת גז טבעי לדלק אשקלון   )ד(

נחתם ואושר הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס  2005בחודש אוגוסט  )1(

לאספקת גז , אשר הינה חברה בשליטת קבוצת דלק, לבין דלק אשקלון

 ים באשקלון- לתחנת הכוח של דלק אשקלון הסמוכה למתקן התפלת מי

  "). 2005הסכם : "להלן(
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פי ההסכם תחל עם הגעת גז טבעי לתחנת הכוח של דלק - אספקת הגז על )2(

 15ותסתיים במוקדם מבין חלוף , בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם, אשקלון

  . 30.6.2022או עד יום , שנים מתום תקופת ההרצה של תחנת הכוח

 . BCM0.12  -ידי דלק אשקלון הינה כ- כמות הגז השנתית אשר תרכש על )3(

עבור כל השותפים ( הכוללהכספי  הוערך היקפו 2005במועד חתימת הסכם  )4(

  .מליון דולר 160 - בכ) בקבוצת ים תטיס

הינה , הערכת השותפות כאמור לעיל – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

המבוססת על הערכות , מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

ההערכה עשויה . הגז העתידית של דלק אשקלוןהשותף הכללי לגבי צריכת 

ידי דלק אשקלון תהיה שונה -שלא להתממש במידה והצריכה בפועל של גז על

  .ל"מהתחזיות הנ

  . 2007אספקת הגז לדלק אשקלון החלה בחודש אוגוסט  )5(

בגין כמות שנתית  )take or pay(דלק אשקלון התחייבה לרכוש או לשלם  )6(

 .ם למנגנון שנקבע בהסכםמינימלית של גז בהיקף ובהתא

ובין השותפים בפרויקט ים תטיס  אשקלון נחתם בין דלק 16.5.2011ביום  )7(

על ") הסכם הספוט: "להלן(הסכם לאספקת גז טבעי על בסיס מזדמן 

. 31.5.2012ועד ליום  1.1.2011כמויות נוספות שסופקו ויסופקו החל מיום 

על , וספות של גז טבעיהסכם הספוט כולל תנאים כלליים לאספקת כמויות נ

והוא מחליף תוספת  2005מעבר לאלו הקבועות בהסכם , בסיס מזדמן

הסכם הספוט הינו במחירים . שנחתמה בין הצדדים 2009להסכם משנת 

וכפי שסוכמו  2005חדשים הגבוהים משמעותית מהמחיר שנקבע בהסכם 

. ן לבין מפעילת פרויקט ים תטיסדלק אשקלו מ מסחרי שנוהל בין"במו

או התחייבות לרכישה של גז טבעי /ההסכם אינו כולל התחייבות לאספקה ו

ולפיכך ) ככל שתהיה(אלא רק את התנאים שיחולו על אספקה כאמור 

הכמויות שיסופקו בפועל וכן ההיקף הכספי הכולל של העסקה אינם ידועים 

במכלול של גורמים ובעיקרם היקף הגז הטבעי שיסופק , בין היתר, ותלויים

אין השותפות יכולה להעריך את ההיקף הכספי , לפיכך. פועל לדלק אשקלוןב

  . הכולל של ההסכם

  הסכם מכירת גז טבעי מפרויקט ים תטיס לנייר חדרה   )ה(

נחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין נייר  29.7.2005ביום  )1(

אספקת "). ההסכם המקורי: "להלן(חדרה לאספקת גז טבעי לנייר חדרה 

עם השלמת צנרת , 2007פי ההסכם המקורי החלה בחודש אוגוסט - על הגז

ותסתיים במוקדם מבין חמש שנים מיום , ההולכה והמתקנים הנדרשים

חר אך לא לא BCM 0.43תחילת זרימת הגז או השלמת רכישת כמות של 

1.7.2011 . 

                                                                                                                                                                                

  .  לכל אחת מהשנים BCM0.15 -הן כ 2011ולשנת  2010הכמויות שסופקו לפז זיקוק אשדוד בהתאם להסכם נכון לשנת    137
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עבור כל (הכספי הכולל יקפו הבמועד חתימת ההסכם המקורי הוערך  )2(

  .מליון דולר 40 - בכ) וצת ים תטיסהשותפים בקב

פיו תוארך תקופת -על, חתמו הצדדים על הסכם המשך 15.5.2011ביום  )3(

"). הסכם ההמשך: "להלן( 2013דהיינו עד ליוני , ההסכם בשנתיים נוספות

וכולל זכות לכל  BCM 0.21 -ההסכם הנו לאספקת גז טבעי בהיקף כולל של כ

עד לצריכת הכמות הכוללת , אחד מהצדדים להאריך את תקופת ההסכם

 .וזאת במידה שעד תום תקופת ההסכם לא נצרכה הכמות הכוללת, במלואה

) חבית ברנט(נוסחת מחיר הגז שנקבעה בהסכם מתבססת על מחירי הנפט 

 .ללא מחיר תקרה, למחיר הגז" מחיר רצפה"עם מרכיב הנחה וכוללת 

, בין היתר, פיו- על, חתמו הצדדים על תיקון להסכם ההמשך 25.1.2012ביום  )4(

במועד האמור . 2013דהיינו עד ליולי , תוארך תקופת ההסכם בחודש נוסף

גם במידה ולא נצרכה הכמות הכוללת , יפקע תוקפו של הסכם ההמשך

 . במלואה

עבור כל (הכספי הכולל יקפו הבמועד חתימת הסכם ההמשך הוערך  )5(

 .מליון דולר 63 - בכ) השותפים בקבוצת ים תטיס

הינה , הערכת השותפות כאמור לעיל – ין מידע צופה פני עתידאזהרה בג )6(

המבוססת על הערכות , מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

ההערכה עשויה שלא . השותף הכללי לגבי צריכת הגז העתידית של נייר חדרה

ידי נייר חדרה תהיה שונה - להתממש במידה והצריכה בפועל של גז על

  .ל"מהתחזיות הנ

  ל"הסכם עם קבוצת כי  )ו(

נחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין חברה  25.3.2008ביום  )1(

ובערבות ") ל"כי: "להלן(מ "בת בבעלות מלאה של כימיקלים לישראל בע

  . ל"לאספקת גז טבעי לקבוצת כי, ל"כי

 בפרויקטל לקנות מהשותפים "כמות הגז הכוללת אותה התחייבה קבוצת כי )2(

בכפוף להתאמות כמפורט בחוזה  BCM 2 -ההסכם הנה כ פי- ים תטיס על

   .")כמות הגז החוזית": להלן בסעיף זה(

  :אלה מוקדם מביןפי ה- עלתסתיים  והיא 2009החלה בדצמבר אספקת הגז  )3(

  או ;)כמפורט להלן בכפוף להארכה( 2014 ספטמבר )1(

  .השלמת רכישת כמות הגז החוזית )2(

מטית בשנה נוספת אם עד תוארך אוטולעיל ) 3( ק"התקופה הנקובה בס

לשותפים בקבוצת ים , כמו כן. לאותו מועד טרם נצרכה כל כמות הגז החוזית

עד אשר , תטיס אופציה להאריך את התקופה האמורה בעוד שנתיים נוספות

  .הכל בתנאים הקבועים בהסכם, תצרך כל כמות הגז החוזית

ב הנחה כולל עם רכי, מחיר הגז נקבע לפי נוסחה המתבססת על מחיר המזוט )4(

 Take or( ל התחייבה לרכוש או לשלם"קבוצת כי". תקרה" -ו "רצפה"מחירי 



  

  

  

158 - א 

Pay ( בגין כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבעו

  .בהסכם

) עבור כל השותפים בקבוצת ים תטיס(ההיקף הכספי הכולל של ההסכם  )5(

תושפענה ממכלול של ההכנסות בפועל . מליון דולר 330עד  260 - מוערך בכ

  .תנאים ובעיקרם מחיר המזוט והיקף וקצב צריכת הגז

הינה , הערכת השותפות כאמור לעיל – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד )6(

המבוססת על הערכות , מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

ההערכה עשויה . ל"השותף הכללי לגבי צריכת הגז העתידית של קבוצת כי

ל תהיה שונה "ידי קבוצת כי-להתממש במידה והצריכה בפועל של גז עלשלא 

  .ל"מהתחזיות הנ

  ן "הסכם מכירת גז טבעי לבז  )ז(

: להלן בסעיף זה(נחתם בין השותפים בפרויקט ים תטיס  20.5.2011ביום 

: להלן(ן ולחברות בנות שלה "ן הסכם לאספקת גז טבעי לבז"לבין בז") המוכרים"

  :לקמןשעיקריו כד) "ההסכם"

 -ן לרכוש מהמוכרים גז טבעי בהיקף של כ"התחייבה בז, בהתאם להסכם )1(

BCM 1.2  )כל תמורת ההסכם תשולם לשיעורין . ")כמות הגז החוזית": להלן

או במהלך תקופה , 2011חודשים החל מחודש יוני  27במשך תקופה של 

ן "ככל שבז. ן תצרוך את כמות הגז החוזית מוקדם יותר"קצרה יותר אם בז

תוארך תקופת , ל את כמות הגז החוזית"לא תצרוך במשך התקופה הנ

 . בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם, האספקה בתקופה נוספת

רכיב משתנה אשר נקבע ממרכיב קבוע ומממורכב , מחיר הגז שנקבע בהסכם )2(

עם מרכיב הנחה ) חבית ברנט(בהתאם לנוסחה המתבססת על מחירי הנפט 

 ". מחיר תקרה"ללא , ר הגזלמחי" מחיר רצפה"וכוללת 

פי חישוב -על(מיליון דולר  350 -ההיקף הכספי הכולל של ההסכם מוערך בכ )3(

כי ההיקף הכספי בפועל של ההסכם , יובהר). הנוסחה במועד חתימת ההסכם

עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במחירי הנפט בעולם ומקצב צריכת הגז 

 .ן"בז ידי- על

ההערכות האמורות בדבר ההיקף הכספי  – עתידמידע צופה פני אזהרה בגין  )4(

הכולל של ההסכם ותקופת אספקת הגז הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו 

או /תקופת ההסכם ו, ואין כל ודאות כי מועדי האספקה, בחוק ניירות ערך

ואלו תלויים בין היתר במכלול , יהיו כפי המוערך לעיל, ההיקף הכספי הכולל

ן ומחירי "ידי בז- קצב ועיתוי צריכת הגז הטבעי על, של גורמים ובהם היקף

  .הנפט
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  הסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט תמר 7.11.4

  חשמלההסכם למכירת גז טבעי לחברת   )א(

 להלן(חשמל הלבין חברת נחתם בין השותפים בפרוייקט תמר  14.3.2012ביום 

הסכם : "בסעיף זה להלן(הסכם לאספקת גז טבעי , ")המוכרים: "בסעיף זה

  :שעיקריו מפורטים כדלקמן") פקההאס

שנים  15המוכרים התחייבו לספק לחברת החשמל גז טבעי למשך תקופה של  )1(

מועד תחילת ההזרמה ": להלן(ממועד סיום תקופת ההרצה של פרויקט תמר 

או עד אשר חברת החשמל תצרוך את כמות הגז הכוללת ") המסחרית

החוזית  כמותה": בסעיף זה להלן( BCM78 -הקבועה בהסכם שהינה כ

לחברת החשמל קיימת זכות להאריך את . לפי המוקדם מביניהם") הכוללת

שנים  15תקופת ההסכם בתקופה של עד שנתיים נוספות אם עד לתום 

, ממועד זרימת הגז מפרויקט תמר טרם נרכשה הכמות החוזית הכוללת

 שנה לאחר מועד 13- כמפורט לעיל ובלבד שנתנה על כך הודעה לא יאוחר מ

  .תחילת ההזרמה המסחרית

על פי ההסכם קיימת לחברת החשמל אופציה להגדלת הכמות החוזית  )2(

האופציה "). האופציה: "בסעיף זה להלן( BCM99 -הכוללת להיקף של כ

 .בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם 2013באפריל  2ניתנת למימוש עד ליום 

 ניםמתקלפעול להתקנת  במקרה של מימוש האופציה ידרשו המוכרים

באופן שיאפשר להגדיל את קיבולת האספקה של מערכת הטיפול  נוספים

לקבלת האישורים , בין היתר, וההולכה של הגז מפרויקט תמר וזאת בכפוף

המוכרים התחייבו להקים את המתקנים הנוספים  .הנדרשים לפי כל דין

 הנדרשים האישורים כל קבלת ממועד שניםתקופה של ארבעה  תוךבכאמור 

  .כאמור

במקרה בו הצד השני , הקונה או המוכרים יהיו רשאים לסיים את ההסכם )3(

כהגדרתה (יבצע פעולת חדלות פירעון ) ובנוגע למוכרים גם אם רק חלק מהם(

שסביר כי תהיה לה השפעה מהותית לרעה על ביצוע התחייבויותיו ) בהסכם

 הקונה. יום לפחות 120י מתן הודעה מראש ובכתב של "ע, בהתאם להסכם

והמוכרים הסכימו שלא לממש כל זכות שעשויה להיות להם לסיים את 

אלא בקשר להפרות משמעותיות או נמשכות של , ההסכם בהתאם לכל דין

יום לצד המפר  120הוראות מהותיות של ההסכם ורק לאחר מתן תקופה של 

כמו כן . לתיקון ההפרה) אלא אם כן נקבעה תקופה קצרה יותר בהסכם(

למעט ( 30.6.2014 וזרימת הגז מפרויקט תמר לא תחל עד ליוםנקבע כי היה 

  .תהיה הקונה רשאית לסיים את ההסכם, )עקב אירועי כח עליון

בין מישראל ובין (המוכרים לא יהיו מוגבלים למקורות כלשהם של גז טבעי  )4(

 .לשם אספקת גז לקונה בהתאם להסכם האספקה) מייבוא
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המשתנה על פני תקופת ההסכם  בהסכם נקבעה כמות חוזית שנתית של גז )5(

הכמות החוזית : "להלן בסעיף זה(וכן תלויה באופציה ככל שתמומש 

  ").השנתית

, אספקת הגז על פי ההסכם הינה על בסיס שעתי עם כמות מקסימלית לשעה )6(

  .בהתאם למנגנונים ולפרוצדורות המפורטים בהסכם

, ז"נתג מסירת הגז נעשית בנקודת החיבור למערכת ההולכה הארצית של )7(

בסמוך למתקן הקבלה הקבוע בחוף אשדוד או בכל נקודת חיבור אחרת 

  . שתוסכם בין הצדדים

בהסכם נקבעה כמות גז ): Minimum Bill Quantity(כמות מינימלית לחיוב  )8(

אשר עבורה התחייבה ) Minimum Bill Quantity(שנתית מינימלית לחיוב 

ל בכפוף להתאמות הקבועות "הקונה לשלם גם אם לא צרכה את הכמות הנ

הכמות המינימלית "). הכמות המינימלית לחיוב: "להלן בסעיף זה(בהסכם 

לשנה בחמש  BCM 3.5 - כ: לחיוב הינה בכמות שנתית המחושבת כדלקמן

לשנה  BCM 2.5 -כו, השנים הראשונות ממועד תחילת ההזרמה המסחרית

 לשנה אם הקונה תממש את האופציה BCM 5-או כ, ביתרת תקופת החוזה

בכפוף להתאמות בהתאם להיקף מכירת הגז של השותפים בפרויקט תמר (

ההסכם כולל הוראות לעניין חישוב . )והיקף ייצור החשמל של חברת החשמל

ל אי והתאמת הכמות המינימלית לחיוב ובכלל זה בנסיבות של כח עליון או ש

עוד קובע ההסכם מנגנון של צבירת יתרה בגין . אספקה על ידי המוכרים

כמויות עודפות שנצרכו על ידי הקונה בשנה כלשהי וניצולה להפחתת חובת 

חברת החשמל לרכישת כמות מינימלית כאמור לעיל במספר שנים לאחר 

נקבעו הוראות ומנגנונים המאפשרים לקונה לאחר ששילמה , כמו כן. מכן

, גין גז שלא צרכה עקב הפעלת מנגנון הכמות המינימלית לחיוב כאמור לעילב

לקבל גז ללא תשלום נוסף עד לכמות ששילמה בגין גז שלא צרכה עקב 

 . הפעלת מנגנון הכמות המינימאלית לחיוב

שעיקרם קבלת אישור הרשות להגבלים , כולל מספר תנאים מתלים ההסכם )9(

ורשות החברות , חשמל -ים הרשות לשירותים ציבורי, העסקיים

 .הממשלתיות

). BTU(ב ליחידת אנרגיה "מחיר הגז בהסכם הינו בדולר ארה: מחיר הגז )10(

מחיר הגז נקבע על פי נוסחה הכוללת מחיר בסיס והצמדה המבוססת בעיקר 

 U.S Consumer Price Index for all( על מדד המחירים לצרכן האמריקאי

Urban Consumers (CPI-U)( ,1%ובהפחתת  2019לשנה עד שנת  1%פת בתוס 

 .2020משנת לשנה 

בהתאם (התאמת המחיר  בהם רשאי כל צד לבקש בהסכם נקבעו שני מועדים )11(

אם אותו צד בדעה כי המחיר שנקבע בחוזה אינו , )למנגנון שנקבע בהסכם

שנים  11-שנים ו 8בחלוף  :מתאים עוד לחוזה ארוך טווח עם קונה משמעותי

במועד ההתאמה הראשון . זרמה המסחרית מפרויקט תמרממועד תחילת הה
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תוספת ( 25%ההתאמה שתבוצע למחיר תהיה בטווח של עד ) שנים 8לאחר (

ובמועד ההתאמה השני ההתאמה שתבוצע למחיר תהיה בטווח , )או הפחתה

  ).תוספת או הפחתה( 10%של עד 

הגז הטבעי המיועד למסירה בהתאם להסכם צריך להיות : איכות הגז )12(

לקונה זכות . נקודת המסירה בהתאם לספציפיקציות הקבועות בהסכםב

הנוגעת , כל מחלוקת בין הצדדים. לסרב לקבל גז לא תקני עד שהליקוי יתוקן

  . למומחה לשם הכרעה) לבקשת צד כלשהו(לאיכות הגז תופנה 

המוכרים נדרשים לשלם פיצויים כספיים , על פי ההסכם: הפרה ופיצויים )13(

מת הגז מפרויקט תמר תתעכב מעבר למועד האחרון שנקבע לקונה ככל שזרי

כמו כן נקבע כי אם . וזאת לתקופה ובסכומים הקבועים בהסכם, בהסכם

המוכרים לא יספקו את כמויות הגז שהוזמנו על ידי הקונה בהתאם 

להוראות ההסכם ואי האספקה הינה בכמות העולה על שעורי הסטייה 

המוכרים את הקונה בפיצוי בדרך של אזי יפצו , המותרים על פי ההסכם

אספקת גז בחודש העוקב במחיר מופחת בכמות שלא סופקה תוך הפרת 

קובע ההסכם הפרות מיוחדות שבגינן ישולמו , כמו כן. הוראות ההסכם

בהסכם נקבעו גבולות לאחריות כל אחד . פיצויים בשיעורים גבוהים יותר

  .רים הקבועים בהסכםמהצדדים בגין הפרת חלק מהוראות ההסכם בשיעו

המוכרים פועלים יחדיו ביחס : יחסים בין המוכרים ומתאם מטעם המוכרים )14(

הובלתו ואספקתו , מתקני המוכרים והפקת הגז, לנושאים כגון פיתוח המאגר

כי אף הוראה מההסכם , הוצהר על ידי הקונה, יחד עם זאת. בהתאם להסכם

ל מוכר יהא אחראי כלפי לא תיחשב כיוצרת אחריות הדדית בין המוכרים וכ

הקונה אך ורק ביחס לחלקו בזכויות הנפט בקשר עם אחריות שתנבע 

על אף שהקונה רשאית להזמין כמויות גז באמצעות הודעה אחת . מההסכם

הכמות שתיחשב כמוזמנת מכל מוכר , שתומצא למתאם מטעם המוכרים

 . תהא חלקו של כל מוכר מהכמות המוזמנת הכוללת

על ההערכות בדבר , בהתבסס על הנוסחה(קט תמר מעריכים השותפים בפרוי )15(

ידי חברת החשמל - מדד המחירים האמריקאי ועל צפי של צריכת הגז על

ממכירת גז  מצטברהכי היקף ההכנסות ) במועד חתימת הסכם האספקה

עשויה ) מהזכויות בפרויקט תמר 100%-ביחס ל(טבעי לחברת החשמל 

במקרה בו , מיליארד דולר 23-ך של כובס, מיליארד דולר 14- בכ להסתכם

מכמויות הגז , בין היתר, יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו. האופציה תמומש

ממימוש האופציה ומועד מימושה , חברת החשמל ידי-שתירכשנה בפועל על

  . ל"וממחיר הגז שיחושב בהתאם לנוסחה הנ) אם וככל שתמומש(

לרבות ביחס , ות כאמור לעילת השותפוהערכ – מידע צופה פני עתיד תאזהר )16(

כמשמעו  מידע צופה פני עתיד ןהינ להיקף הכספי הכולל של הסכם האספקה

על הערכות השותף הכללי ואין כל וודאות כי  ותהמבוסס, בחוק ניירות ערך

וזאת , להתממש באופן שונה מהותית ותוהעשוי, ןאו חלק ןכול, נהמשותמ

כולם או , ת התנאים המתליםאי התקיימו עקב גורמים שונים לרבות עקב
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מימוש , חשמלהחברת  ידי- היקף הצריכה בפועל של גז טבעי על ,חלקם

מחיר הגז , )ככל שתמומש(ידי חברת החשמל ומועד מימושה - האופציה על

מדד המחירים התנהגות , שיקבע בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם האספקה

  . ב"לצרכן האמריקאי וכיוצ

 קט תמר לנייר חדרההסכם מכירת גז טבעי מפרוי  )ב(

נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין נייר חדרה לבין השותפים  25.1.2012ביום 

לפיו נייר חדרה תרכוש מהמוכרים גז , ")המוכרים: "בסעיף זה להלן(בפרויקט תמר 

אם וכלל , טבעי לצרכי הפעלת מתקניה הקיימים וכן תחנת כח נוספת של נייר חדרה

  :שעיקריו מפורטים כדלקמן, ")ם האספקההסכ: "בסעיף זה להלן(שתוקם 

 3.3-המוכרים התחייבו לספק לנייר חדרה גז טבעי בהיקף כולל של עד כ )1(

BCM )15למשך תקופה של ") הכמות החוזית הכוללת: "בסעיף זה להלן 

") תקופת ההסכם הבסיסית: בסעיף זה להלן( 2013שנים החל ממחצית שנת 

 .  לפי המוקדם, החוזית הכוללת עד אשר נייר חדרה תצרוך את הכמותאו 

לצדדים קיימת זכות להאריך את תקופת ההסכם הבסיסית בתקופה של עד  )2(

 . אם עד לאותו מועד טרם נצרכה הכמות החוזית הכוללת, שנתיים נוספות

לנייר חדרה זכות לפחתת הכמויות הנרכשות בכמחצית מהכמות החוזית  )3(

 .ת הכוח הנוספת כאמורבמקרה בו נייר חדרה לא תקים את תחנ, הכוללת

נייר חדרה התחייבה לרכוש או לשלם בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז  )4(

 .טבעי בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם האספקה

מחיר הגז שנקבע בהסכם האספקה יוצמד לתעריף יצור החשמל כפי שנקבע  )5(

 ".מחיר רצפה"חשמל והכולל -ידי הרשות לשירותים ציבוריים-מעת לעת על

המוכרים מעריכים כי היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי לנייר  )6(

בתקופת ההסכם הבסיסית ) מהזכויות בפרויקט תמר 100%-ביחס ל(חדרה 

וזאת בהתבסס על הערכת המוכרים לגבי מחיר וכמות הגז הטבעי שתירכש (

וזאת , מיליון דולר 750- עשוי להסתכם בכ, )במהלך תקופת ההסכם הבסיסית

יובהר כי ההכנסות . ה והכמות החוזית הכוללת לא תופחת כאמורבמיד

ידי -לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על, בפועל יגזרו ממכלול גורמים

 .נייר חדרה ותעריף יצור החשמל

הסכם האספקה כולל מספר תנאים מתלים שעיקרם סגירה פיננסית של  )7(

קבלת , )ותפותובכלל זה הש(המימון של חלק מהמוכרים בפרויקט תמר 

חשמל וכן אישור רשות ההגבלים - אישור הרשות לשירותים ציבוריים

 ).ככל שיידרש(העסקים 

ההערכות האמורות ביחס להיקף הכספי  - מידע צופה פני עתיד ה בגיןאזהר )8(

ותחילת מועד , כמות הגז הטבעי שתירכש, הכולל של הסכם האספקה

ני עתיד כמשמעו בחוק פי הסכם האספקה מהוות מידע צופה פ- האספקה על

והעשוי להתממש , כולו או חלקו, ואין כל ודאות כי יתממש, ניירות ערך

וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות , באופן שונה מהותית
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, בקצב, שינויים בהיקף; כולם או חלקם, התנאים המתלים כאמור לעיל

גז שיקבע בתאם מחיר ה; ידי נייר חדרה-ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על

נכון , אין כל וודאות, כמו כן. ב"לנוסחה הקבועה בהסכם האספקה וכיוצ

  .  ידי נייר חדרה כאמור- כי תוקם תחנה כח נוספת על, למועד דוח זה

 הסכם למכירת גז טבעי לדליה   )ג(

מ "נחתם בין השותפים בפרויקט תמר לבין דליה אנרגיות כח בע 8.1.2012ביום 

הסכם לאספקת גז טבעי לצרכי הפעלת תחנת כח ") כריםהמו: "בסעיף זה להלן(

שעיקריו ") הסכם האספקה: "בסעיף זה להלן(אותה מתעתדת דליה להקים 

  :מפורטים כדלקמן

לשנה  BCM 1.38 -המוכרים התחייבו לספק לדליה גז טבעי בהיקף של עד כ )1(

שנים החל ממועד תחילת ההפעלה המסחרית של תחנת  17למשך תקופה של 

תה מתעתדת דליה להקים או עד אשר דליה תצרוך את הכמות הכח או

 "). תקופה הסכם האספקה: "להלן(לפי המוקדם , הכוללת הקבועה בהסכם

לצדדים קיימת זכות להאריך את תקופת הסכם האספקה בתקופה של עד  )2(

אם עד לאותו מועד טרם נצרכה הכמות הכוללת הקבועה , שנתיים נוספות

 . בהסכם

רכוש או לשלם בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי דליה התחייבה ל )3(

 .בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם האספקה

מחיר הגז שנקבע בהסכם האספקה יחושב בהתאם לנוסחה המתבססת  )4(

ידי הרשות - בעיקר על תעריף יצור החשמל כפי שנקבע מעת לעת על

 . "מחיר רצפה"חשמל וכולל - לשירותים ציבוריים

מעריכים כי היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי לדליה המוכרים  )5(

וזאת (בתקופת ההסכם הבסיסית ) מהזכויות בפרויקט תמר 100%- ביחס ל(

, )בהתבסס על הערכת המוכרים לגבי מחיר הגז במהלך תקופת האספקה

יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול . מיליארד דולר 5-עשוי להסתכם בכ

ידי דליה ותעריף יצור - ויות הגז שתירכשנה בפועל עללרבות כמ, גורמים

 .החשמל

הסכם האספקה כולל מספר תנאים מתלים שעיקרם סגירה פיננסית של  )6(

סגירה פיננסית של המימון של חלק מהמוכרים בפרויקט , המימון של דליה

ככל (וכן אישור רשות ההגבלים העסקים ) ובכלל זה השותפות(תמר 

 ).שיידרש

ידי השותפות -פי הסכם האספקה מוערך על- ספקת הגז עלמועד תחילת א )7(

 . 2014במחצית השנייה של שנת 

ההערכות האמורות ביחס להיקף הכספי  - מידע צופה פני עתיד ה בגיןאזהר )8(

פי הסכם האספקה -הכולל של הסכם האספקה ותחילת מועד אספקת הגז על

כל ודאות כי ואין , מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

וזאת עקב , והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, כולו או חלקו, יתממש
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, גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים כאמור לעיל

ידי - ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על, בקצב, שינויים בהיקף, כולם או חלקם

  . ב"כיוצמחיר הגז שיקבע בתאם לנוסחה הקבועה בהסכם האספקה ו, דליה

 הסכם למכירת גז טבעי לרמת נגב   )ד(

מ "נחתם בין השותפים בפרויקט תמר לבין רמת נגב אנרגיה בע 9.1.2012ביום 

הסכם לאספקת גז טבעי לצרכי הפעלת תחנת כח ") המוכרים: "בסעיף זה להלן(

שעיקריו ") הסכם האספקה: "בסעיף זה להלן(אותה מתעתדת רמת נגב להקים 

  :מפורטים כדלקמן

 BCM 0.22 -מוכרים התחייבו לספק לרמת נגב גז טבעי בהיקף של עד כה )1(

שנים החל ממועד תחילת ההפעלה המסחרית של  16לשנה למשך תקופה של 

תחנת הכח אותה מתעתדת רמת נגב להקים או עד אשר רמת נגב תצרוך את 

 להלן(לפי המוקדם , הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם האספקה

 ").פה הסכם האספקהתקו: "בסעיף זה

לצדדים קיימת זכות להאריך את תקופת הסכם האספקה בתקופה של עד  )2(

אם עד לאותו מועד טרם נצרכה הכמות החוזית הכוללת , שנתיים נוספות

 .הקבועה בהסכם האספקה

רמת נגב התחייבה לרכוש או לשלם בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז  )3(

 .האספקה בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם

כפי שנקבע  ,תעריף יצור החשמלל יוצמד מחיר הגז שנקבע בהסכם האספקה )4(

 ".מחיר רצפה"חשמל וכולל -ידי הרשות לשירותים ציבוריים-מעת לעת על

ביחס (המוכרים מעריכים כי היקף ההכנסות המצטבר ממכיר גז לרמת נגב  )5(

וזאת (בתקופת ההסכם הבסיסית ) מהזכויות בפרויקט תמר 100%-ל

, )תבסס על הערכת המוכרים לגבי מחיר הגז במהלך תקופת האספקהבה

יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול . מיליון דולר 800- עשוי להסתכם בכ

ידי רמת נגב ותעריף יצור - לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על, גורמים

 .החשמל

 הסכם האספקה כולל מספר תנאים מתלים שעיקרם סגירה פיננסית של )6(

סגירה פיננסית של המימון של חלק מהמוכרים , המימון של רמת נגב

וכן אישור רשות ההגבלים העסקים ) ובכלל זה השותפות(בפרויקט תמר 

 ).ככל שיידרש(

ידי השותפות -פי הסכם האספקה מוערך על- מועד תחילת אספקת הגז על )7(

 . 2014במחצית השנייה של שנת 

הערכות האמורות ביחס להיקף הכספי ה - מידע צופה פני עתיד ה בגיןאזהר )8(

פי הסכם מהוות - הכולל של הסכם האספקה ותחילת מועד אספקת הגז על

, ואין כל ודאות כי יתממש, מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

וזאת עקב גורמים , והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, כולו או חלקו

כולם או , המתלים כאמור לעיל שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים
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, ידי רמת נגב- ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על, בקצב, שינויים בהיקף, חלקם

  . ב"מחיר הגז שיקבע בתאם לנוסחה הקבועה בהסכם האספקה וכיוצ

 הסכם למכירת גז טבעי לאשדוד אנרגיה   )ה(

 לןלה(מ "נחתם בין השותפים בפרויקט תמר לבין אשדוד אנרגיה בע 9.1.2012ביום 

הסכם לאספקת גז טבעי לצרכי הפעלת תחנת כח אותה ") המוכרים: "בסעיף זה

שעיקריו ") הסכם האספקה: "בסעיף זה להלן(מתעתדת אשדוד אנרגיה להקים 

  :מפורטים כדלקמן

 BCM0.11 -המוכרים התחייבו לספק לרמת נגב גז טבעי בהיקף של עד כ )1(

פעלה המסחרית של שנים החל ממועד תחילת הה 16לשנה למשך תקופה של 

תחנת הכח אותה מתעתדת אשדוד אנרגיה להקים או עד אשר אשדוד 

לפי , אנרגיה תצרוך את הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם האספקה

 ").תקופה הסכם האספקה: "בסעיף זה להלן(המוקדם 

לצדדים קיימת זכות להאריך את תקופת הסכם האספקה בתקופה של עד  )2(

ד לאותו מועד טרם נצרכה הכמות החוזית הכוללת אם ע, שנתיים נוספות

 .הקבועה בהסכם האספקה

אשדוד אנרגיה התחייבה לרכוש או לשלם בעבור כמות שנתית מינימאלית  )3(

 .של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם האספקה

כפי שנקבע  ,תעריף יצור החשמלל יוצמד מחיר הגז שנקבע בהסכם האספקה )4(

 ".מחיר רצפה"חשמל וכולל -ת לשירותים ציבורייםידי הרשו-מעת לעת על

המוכרים מעריכים כי היקף ההכנסות המצטבר ממכיר גז לאשדוד אנרגיה  )5(

וזאת (בתקופת ההסכם הבסיסית ) מהזכויות בפרויקט תמר 100%- ביחס ל(

, )בהתבסס על הערכת המוכרים לגבי מחיר הגז במהלך תקופת האספקה

יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול . רמיליון דול 400- עשוי להסתכם בכ

ידי אשדוד אנרגיה ותעריף - לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על, גורמים

 .יצור החשמל

הסכם האספקה כולל מספר תנאים מתלים שעיקרם סגירה פיננסית של  )6(

סגירה פיננסית של המימון של חלק מהמוכרים , המימון של אשדוד אנרגיה

וכן אישור רשות ההגבלים העסקים ) לל זה השותפותובכ(בפרויקט תמר 

 ).ככל שיידרש(

ידי השותפות במחצית - פי הסכם זה מוערך על-מועד תחילת אספקת הגז על )7(

 . 2014השנייה של שנת 

ההערכות האמורות ביחס להיקף הכספי  - מידע צופה פני עתיד ה בגיןאזהר )8(

הסכם מהוות  פי- הכולל של הסכם האספקה ותחילת מועד אספקת הגז על

, ואין כל ודאות כי יתממש, מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

וזאת עקב גורמים , והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, כולו או חלקו

כולם או , שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים כאמור לעיל

ידי אשדוד -לובעיתוי צריכת הגז הטבעי ע, בקצב, שינויים בהיקף, חלקם
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מחיר הגז שיקבע בתאם לנוסחה הקבועה בהסכם האספקה , אנרגיה

  . ב"וכיוצ

 הסכם למכירת גז טבעי למשאב   )ו(

מ "נחתם בין השותפים בפרויקט תמר לבין משאב ייזום פיתוח בע 9.2.2012ביום 

הסכם לאספקת גז טבעי לצרכי הפעלת המתקנים ") המוכרים: "בסעיף זה להלן(

אם וכלל , ברמלה וכן להרחבת תחנת כח של משאב ברמלה הקיימים של משאב

  :שעיקריו מפורטים כדלקמן, ")הסכם האספקה: "בסעיף זה להלן(שתורחב 

לשנה  BCM0.2 -המוכרים התחייבו לספק למשאב גז טבעי בהיקף של עד כ )1(

או עד אשר  2013החל מהמחצית השניה של שנת , שנים 15למשך תקופה של 

לפי , החוזית הכוללת הקבועה בהסכם האספקה משאב תצרוך את הכמות

 ").תקופה הסכם האספקה: "בסעיף זה להלן(המוקדם 

הניתנת למימוש בתקופה של עד כחודשיים ממועד , למשאב קיימת זכות )2(

להפחתת הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם , חתימת ההסכם

במקרה בו משאב לא תרחיב את , ממנה 40%-האספקה עד לכמות של כ

ככל שבמהלך שלוש שנים לאחר מימוש הזכות האמורה . חנת הכוח כאמורת

, משאב תחליט להרחיב את תחנת הכוח, להקטנת הכמות החוזית הכוללת

- אשר תינתן על, למוכרים הזכות לשוב ולהגדיל את הכמויות בהודעה בכתב

 . ידם

משאב התחייבה לרכוש או לשלם בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז  )3(

 .ובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם האספקה בהיקף

כפי שנקבע  ,תעריף יצור החשמלל יוצמד מחיר הגז שנקבע בהסכם האספקה )4(

 ".מחיר רצפה"חשמל והכולל -ידי הרשות לשירותים ציבוריים-מעת לעת על

-ביחס ל(המוכרים מעריכים כי היקף ההכנסות המצטבר ממכיר גז למשאב  )5(

וזאת בהתבסס (ופת ההסכם האספקה בתק) מהזכויות בפרויקט תמר 100%

עשוי , )על הערכת המוכרים לגבי מחיר הגז במהלך תקופת האספקה

וזאת במידה והכמות החוזית הכוללת לא , מיליון דולר 680- להסתכם בכ

לרבות , יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים. תופחת כאמור

 .יצור החשמל ידי משאב ותעריף-כמויות הגז שתירכשנה בפועל על

הסכם האספקה כולל מספר תנאים מתלים שעיקרם סגירה פיננסית של  )6(

קבלת , )ובכלל זה השותפות(המימון של חלק מהמוכרים בפרויקט תמר 

חשמל וכן אישור רשות ההגבלים - אישור הרשות לשירותים ציבוריים

 ).ככל שיידרש(העסקים 

ת ביחס להיקף הכספי ההערכות האמורו - מידע צופה פני עתיד ה בגיןאזהר )7(

פי הסכם מהוות - הכולל של הסכם האספקה ותחילת מועד אספקת הגז על

, ואין כל ודאות כי יתממש, מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

וזאת עקב גורמים , והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, כולו או חלקו

כולם או , לעיל שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים כאמור
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, ידי משאב-ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על, בקצב, שינויים בהיקף, חלקם

, כמו כן. ב"מחיר הגז שיקבע בתאם לנוסחה הקבועה בהסכם האספקה וכיוצ

  .ידי משאב כאמור- אין כל וודאות בשלב זה כי אכן תורחב תחנת הכח על

  שיווק והפצה 7.12

בעי לצרכנים פוטנציאליים מעבר ללקוחות השותפים בפרויקט תמר פועלים לשיווק גז ט 7.12.1

מ בשלבים שונים עם לקוחות "והם מנהלים מו) לעיל 7.11  סעיףראו (הקיימים 

 . במטרה להתקשר בהסכמים מחייבים למכירת גז טבעי מהמאגר פוטנציאלים

י חתימת הסכמי אספקת גז נוספים אין כל ודאות שמשאים ומתנים אלה יבשילו לכד

  . מחייבים

תלויה גם בהשלמתה של מערכת ההולכה הארצית  לחלק מהלקוחות הנוספים הזרמת גז 7.12.2

ז את "טרם השלימה נתג, נכון למועד הדוח. ז"ידי נתג-אשר בנייתה מבוצעת על, לגז טבעי

קוחות לכל הבאופן שיאפשר הזרמת גז ל המתוכננת מערכת ההולכה הארצית כל בניית

 . פוטנציאלייםה

תחנות הכוח והלקוחות הבאים של השותפות מחוברים למערכת  ,נכון למועד הדוח

ל בים "קבוצת כי, מפעלי נייר חדרה, פז זיקוק אשדוד, דלק אשקלון: ההולכה הארצית

 ,בחגית, בגזר) רידינג(בתל אביב , ן ותחנות הכוח של חברת חשמל באשדוד"בז, המלח

  . ברמת חובב ובצפית, רבאלון תבו ,בחיפה

על מזכר עקרונות לבחינת התקשרות  עם רוכשות פוטנציאליות חתמה השותפות, כמו כן

באמצעות מתקן ) ן"גט(למכירה של גז טבעי מפרויקט תמר לשם הפיכתו לגז טבעי נוזלי 

. או למדינות אחרות/ויצואו לדרום קוריאה ו ")מתקן ההנזלה: "להלן בסעיף זה( הנזלה צף

, חתמו הרוכשות הפוטנציאליות כאמור על מכתב כוונות, ות מזכר העקרונות האמורבעקב

. ההנזלה ןקן שיונזל באמצעות מת"לפיו ינוהל משא ומתן לא בלעדי למכירת ורכישת גט

   .לעיל) ב(7.26.12 לפרטים נוספים אודות ההתקשרויות כאמור ראו סעיף 

  צבר הזמנות  7.13

  . לעיל 7.11  ףלענין התקשרות השותפות בחוזים מחייבים לאספקת גז טבעי ראו סעי 7.13.1

לאספקת גז בהסכמים שנקבע  2013 -ו 2012צבר ההזמנות לשנים  31.12.2011נכון ליום  7.13.2

  : 138הינו כדלקמן מפרויקט ים תטיס טבעי

ם שנתית כוללת כמות מינימו
  בהסכמיםשנקבעה 

)BCM( 

2013שנת   2012שנת 

3.4 3.4  

                                                      

אותן  ,לאספקת גז טבעי מפרויקט ים תטיסעל כמויות הגז המינימאליות שנקבעו בהסכמים  סההזמנות המופיע לעיל מתבסצבר    138
לא  Bלאור הירידה ביכולת אספקת הגז של מאגר מרי , להערכת השותפות). Take or Pay(או לשלם  לצרוך הלקוחות התחייבו

לעניין . מת עבודות הפיתוח בפרויקט תמרביחס לתקופה שעד להשל, להן התחייבה בחוזיםתוכל השותפות לספק את הכמויות 
צבר .  לעיל) 3)(א(7.3.10 הכמויות שבתזרים המהוון כמפורט בסעיף ראו הערכת השותפות לגבי הכמויות שיסופקו על ידה 

לאור העובדה כי הסכמים אלו הינם , רויקט תמרההזמנות האמור לעיל אינו כולל את הכמויות שנקבעו בהסכמים למכירת גז מפ
  .הסכמים מותנים שהתנאים לכניסתם לתוקף טרם התקיימו נכון למועד פרסום הדוח
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המחייבים  הסכמיםבשנקבע  2011ולשנת  2010צבר ההזמנות לשנת  31.12.2010נכון ליום  7.13.3

  : היה כדלקמן מפרויקט ים תטיס לאספקת גז טבעי

כמות מינימום שנתית כוללת 
  בהסכמיםשנקבעה 

)BCM( 

2011שנת  2010שנת 

3.1 2.8

 

התמורה שנבעה ממכירות הגז בשנת . BCM 4.34 -היתה כ 2011טבעי בשנת הגז האספקת  7.13.4

  ).100%(מליון דולר  722.8 -הסתכמה בכ 2011

  תחרות 7.14

 ישראל 7.14.1

מכירת גז . בישראל קיימים מזה שנים מספר גופים הפועלים בתחום מכירת הגז הטבעי

כן התחרות היא עם גופים -ועל, טבעי מיועדת בראש ובראשונה לשווקים מקומיים

  . הפועלים באותם שווקים

 EMG. גז טבעי לשוק הישראלי בשיווק EMG עסקה גם קבוצת ,בנוסף לקבוצת ים תטיס

עוסקת ביבוא גז ממצרים וחתמה על הסכמים לאספקת גז עם מספר צרכנים בישראל 

מזה  יצוין כי. חשמל וחברות מקבוצת החברה לישראלהשהעיקריים שבהם הינם חברת 

כתוצאה רבות פעמים הופסקה  EMGידי -אספקת הגז הטבעי לישראל על כשנה

פורסמו ידיעות , כן-כמו. או הביטחוניות שאירעו במצרים/מההתפתחויות הפוליטיות ו

המיובא בתקשורת בדבר כוונת הרשויות במצרים לבחון מחדש את מחירי המכירה של הגז 

  . חרות במשק הגז הטבעי בישראלהשלכות על הת ישל "לאירועים הנ. ממצרים

בהיקף הדומה , גילתה ככל הידוע מאגרי גז טבעי מול חופי עזה British Gasקבוצת , בנוסף

  . ואולם אינה עוסקת כיום בשיווק גז טבעי למשק הישראלי, לתגליות של ים תטיס

השותפים  ,"לויתן" -ו "תנין", דולפין", "דלית", "תמר"לאור התגליות המסחריות 

גז  של יםיתמשמעו בשנים הבאות ספקיםלהוות  צפויים) והשותפות בתוכם(תגליות אלו ב

  .טבעי למשק הישראלי

ידי הממונה למספר רב של -עלשהוענקו הרשיונות  תנאי פי-על, ל"בנוסף לתגליות הנ

ככל . אקספלורציהבמהלך השנה הקרובה צפויים להתבצע מספר קידוחי , גופים

ו לתגליות גז טבעי בהיקפים משמעותיים כך תגבר התחרות שהקידוחים כאמור יוביל

  . באספקת גז הטבעי למשק הישראלי

ורמת הצריכה , לרבות פחם, נמצאים ספקי גז טבעי בתחרות עם דלקים אחרים, בנוסף

ן "גטלהיות יבוא של פוי צבעתיד , כמו כן. ומחיר הגז מושפעים ממחירי הדלקים הללו

  ).לעיל 6 ים ראו סעיף לפרטים נוספ(למשק הישראלי 

ומכאן , ויכולה להיעשות בשוק העולמי, מכירת נפט מוגבלת פחות ללקוחות מקומיים

הנפט הנו סחורה , עם זאת. שהתחרות רחבה יותר אך גם אפשרויות המכירה רבות יותר
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)Commodity (ולכן התחרות , היצע וביקוש כלל עולמיותידי תנודות -שמחיריו מוכתבים על

עם חברות מפיקות נפט אחרות אינה צפויה להשפיע באופן מהותי על מכירות נפט של 

  .ככל שתהיינה, השותפות

 קפריסין 7.14.2

קפריסין תלויה כמעט לחלוטין ביבוא של מוצרי נפט למיניהם וייצור , נכון למועד הדוח

שוק האנרגיה . ל שריפת נפט ומוצריוע) 90% -כ(החשמל בקפריסין מבוסס בעיקרו 

. בקפריסין מאופיין בתלות גבוהה ביבוא נפט ומוצריו ובצמיחה מהירה בביקוש לאנרגיה

לקפריסין קשיים בהתחברות לתשתיות האנרגיה באירופה בשל מיקומה , בנוסף

פי -על). DEFA(הקימה ממשלת קפריסין את חברת הגז הציבורית  2007בשנת . הגיאוגרפי

בנוגע למשק הגז הטבעי בקפריסין לחברת הגז האמורה יש  2007ת שהותקנו בשנת תקנו

ממשלת קפריסין וחברת החשמל . בלעדיות ליבוא והפצה של גז טבעי בקפריסין

הקפריסאית פועלות לקידום החלפת השימוש בנפט ומוצריו לצורך ייצור חשמל ומעבר 

בעקבות . פריסין שימוש בגז טבעידוח אין בקהנכון למועד , אולם.  לשימוש בגז טבעי

נוצר בקפריסין מקור אפשרי של גז טבעי מקומי ואולם לאור " אפרודיטה"תגלית 

ההשקעות הגדולות הדרושות לפיתוח התגלית ולאור היקפו הקטן של השוק הפוטנציאלי 

כי פיתוח התגלית ואספקת הגז הטבעי לשוק המקומי תלויה  נראה, המקומי בקפריסין

שויות בקפריסין לקדם הקמת תשתיות יצוא שיצדיקו את פיתוח התגלית ביכולת הר

  . ומסחורה

 12 -פרסמה ממשלת קפריסין הזמנה להגשת בקשות ל 2012במהלך חודש פברואר 

מכרז : "להלן(רשיונות חיפוש של הידרוקרבוניים במים הכלכליים של קפריסין 

פי המידע שפורסם על ידי על . 12אשר חלקם רשיונות הגובלים בבלוק  ,")רשיונות

הרשיונות יוענקו על בסיס תחרותי ובהתאם לכללים שפורסמו על ידי , הרשויות בקפריסין

מכרז הרשיונות כפוף לחוק הקפריסאי . הרשויות בקפריסין במסמכי מכרז הרשיונות

נכון . 11.5.2012ולתקנות שפורסמו בקפריסין והמועד האחרון להגשת הבקשות נקבע ליום 

  . השותפות טרם גיבשה את עמדתה ביחס להשתתפות במכרז הרשיונות, הדוח למועד

עשויות להיות בעתיד תגליות גז  ,לאחר סיום המכרז והקצאת הרשיונות לגופים הזוכים

מאחר והשוק הקפריסאי המקומי הינו שוק קטן הרי שככל שיהיו . בקפריסיןנוספות טבעי 

בהעדר , בשלב זה. כולת לייצא הגז הטבעילפיתוחן תלויה בימסחרית ההצדקה התגליות 

לא ניתן להעריך כיצד , רגולציה רלבנטית בקפריסין בכל הנוגע למתקני יצוא של גז טבעי

, על האופן בו ייוצא גז מקפריסין ועל התחרות, אם בכלל, תגליות נוספות עשויות להשפיע

  .יצואהלתשתיות  לשוק המקומי ולגישהבכל הנוגע , כלל שתתפתח

  יות עונת 7.15

בהתאם לשינויים העונתיים בביקושי , בין היתר, חשמל משתנהההגז של חברת צריכת , בישראל

) חודשי הקיץ(ברבעון השלישי של השנה . חשמלההחשמל ובהתאם לתכניות התחזוקה של חברת 

חשמל צורכת כמויות גדולות יותר של גז ברבעון הכן חברת -ועל, צריכת החשמל היא הגבוהה ביותר

  . זה
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  : 139חשמל בשנתיים האחרונותהלהלן נתונים אודות התפלגות מכירות הגז הטבעי לחברת 

  רבעון רביעי 

 )BCM -ב(

-ב(רבעון שלישי 
BCM( 

  רבעון שני 

 )BCM -ב(

-ב(רבעון ראשון 
BCM( 

 

0.7  0.9  1.16  0.7  2011  

0.7  1.0  0.6  0.4  2010  

 

  מתקנים וכושר ייצור 7.16

המחוברת לשמונה קידוחים , פלטפורמת הפקה, בין היתר, למערך ההפקה של פרויקט ים תטיס כול

מ ומתקן הקבלה "ק 42 -צינור ימי להולכת גז באורך של כ, מתוכם שלושה קידוחי הפקה מפיקים

פלטפורמת ההפקה מקובעת לקרקעית הים בעומק . 2008הקבוע שבנייתו באשדוד הסתיימה בשנת 

מורכבים , הבולט מעל פני הים, רמת ההפקהעל חלקה העליון של פלטפו. מטר 236 - מים של כ

, מכילים' מ 35 -ורוחבם כ' מ 60 -ארבעת קומות הסיפונים שאורכם כ. הסיפונים של הפלטפורמה

מליון  600 - את מתקני ההפקה אשר תוכננו ליכולת אספקה של גז בכמות מירבית של עד כ, בין היתר

מדחסים , צויים על הפלטפורמה גנרטוריםעוד מ). בשנה BCM 6 -שווה ערך לכ(רגל מעוקב ליום 

, מקום למכונת קידוח, ראשי בארות הגז, פתחי התחברות של הצנרת להולכת הגז, )קומפרסורים(

, מתקני כיבוי אש, אנטנות, מתקן מוגבה לסילוק גז, מגורי עובדים ומתחם עבודה, מנחת מסוקים

הקשורים למערכת ההפקה והטיפול  מתקני מדידה ומתקנים נוספים, סירות הצלה וסידורי אבטחה

  . של הפלטפורמה

   .לעיל )3)(א(7.3.10 ראו סעיף  Bלפרטים אודות הירידה ביכולת ההפקה של מרי 

  .לעיל 7.4.5 הפיתוח המתוכננת בחזקת תמר ראו סעיף  תוכניתלפרטים אודות 

  הון אנושי 7.17

. ידי השותף הכללי בהתאם להוראות הסכם השותפות המוגבלת- השותפות מנוהלת על 7.17.1

, בין היתר ,השותף הכללי מעמיד לרשות השותפות המוגבלת שירותי ניהול הכוללים

א לפרק 26 - ו 26לפרטים ראו תקנות ( 140ל של השותף הכללי"הדירקטורים והמנכ(מנהלים 

. ודמי שכירות של משרדי השותפותהנהלת חשבונות , שירותי חשבות, ))וח זההרביעי לד

עסיקה ה, 31.12.2011ליום נכון . לא העסיקה השותפות עובדים 31.12.2010נכון ליום 

מעסיקה השותפות שני  1.1.2012החל מיום  .לרבות נושא משרה אחד עובדים 7השותפות 

ותפות ואבנר מעסיקות במשותף את הש .עובדים נוספים לרבות נושאת משרה אחת

 . העובדים האמורים ונושאות בעלות העסקתם בחלקים שווים ביניהן

                                                      

  .BCMהנתונים מתייחסים לכלל מכירת גז טבעי של כל קבוצת ים תטיס מעוגלים לעשירית    139
שותף הכללי כאשר השותף הכללי ודלק אנרגיה נושאות ידי ה- על 1.4.2011ל השותף הכללי מועסק החל מיום "כי מנכ, יצוין   140

שנכס הבסיס שלהן הינו יחידות  יחידות פאנטוםבמסגרת תנאי העסקתו העניקה דלק אנרגיה למר אבו . בעלות העסקתו
לרכישת  הלוואה פרעון להבטחת בנקאי תאגיד לטובת ערבותהעניקה דלק אנרגיה למר אבו , כמו כן. השתתפות של השותפות

  .דות השתתפות של השותפותיחי
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השותפות המוגבלת נעזרת , בנוסף למנהלי השותף הכללי ועובדי השותפות כאמור לעיל 7.17.2

ככל ) יועצים פיננסיים ויועצים נוספים, יועצים גיאולוגים, עורכי דין, בין היתר(ביועצים 

השונים פרוייקטים ביצוין כי במסגרת הסכמי התפעול , כמו כן. אמור נדרששייעוץ כ

לא קיימים . מפעילת הפרוייקטים מעסיקה כוח אדם לצורך ניהול ותפעול הפרוייקטים

ידי מפעילת הפרוייקטים לבין השותפות - יחסי עובד מעביד בין העובדים המועסקים על

ום יחסי עובד מעביד בקשר עם עובדי ואין לשותפות כל חבות ישירה כלפיהם בגין סי

 .המפעיל

החלה לכהן עירית שדר טוביאס כיועצת המשפטית הראשית ומזכיר  1.3.2011ביום  7.17.3

 2.1.2012ביום ; לית השותף הכללי"החלה לכהן גם כסמנכ 2.1.2012השותף הכללי וביום 

 .ל כלכלה ורגולציה של השותף הכללי"החל לכהן סבן יהודה כסמנכ

  רי גלם ספקים וחומ 7.18

המפעיל מתקשר עם קבלנים . בו השותפות בעלת זכויות ממונה מפעיל לפרוייקט פרויקטבכל 

בישראל אין כיום קבלנים לביצוע  ככלל .מקצועיים ובעלי הציוד הנדרש לכל פרויקט ופרויקט

בים מהסוג שמבצעת השותפות יחד עם  ועבודות פיתוח ותשתית סקרים סייסמיים ,קידוחים

ל לצורך ביצוע עבודות "ולפיכך מתקשרים המפעילים עם קבלנים מחו, ויקטים השוניםשותפיה בפר

לסוג הפרויקט , מתקני הקידוח הימיים נחכרים ומובלים מרחבי העולם בהתאם לזמינות. כאמור

, פרמטר חשוב נוסף המשפיע לענין זה הוא מחירי הנפט הגולמי. ולצרכים המיוחדים של כל פרוייקט

השותפות אינה . ולהיפך, משפיעה לרוב על זמינות הקבלנים והציוד הנדרש אשר עלייה בהם

מתקשרת באופן ישיר עם ספקים או קבלנים מקצועיים וההתקשרות היא בינם לבין מפעילי 

ובמתקני החיפושים וההפקה הוא פלדה אשר מיועדת בפרויקטים חומר גלם מהותי . הפרוייקטים

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במחיר המתכת  .למקדחים ולמבני הפלטפורמה, לצנרת

   .בעולם

  הון חוזר  7.19

תקופת האשראי הממוצעת . יום 75 - ל 20השותפות מעניקה ללקוחותיה אשראי לתקופות של בין 

 . ימים 23 - עמדה על כ 2011ללקוחות בשנת 

  . מיליוני דולר 17.9 -עמד על כ 2011ההיקף הממוצע של האשראי ללקוחות בשנת 

תשלומים של השותפות למפעילים של העסקאות המשותפות נעשים בהתאם לתנאים שנקבעו בכל 

 .הסכם תפעול

  מימון  7.20

 כללי 7.20.1

 של השותפות ממומנת מתוך) מפיתוח והפקהלהבדיל (פעילות חיפושי נפט וגז   )א(

כספי הסכם מימון ים תטיס , ים תטיסבפרויקט ההכנסות ממכירת גז טבעי 

  .ואות לזמן קצר שקיבלה השותפות מדלק אנרגיהוכן מהלו )כהגדרתו להלן(

בפרוייקט  הנדרשות ההשקעות הנוספות, אור תוכנית הפיתוח של פרוייקט תמרל

 אמצעים כספיים  לשותפות וצפוי כי ידרש, ים תטיס והמשך פעילות האקספלורציה

, וזאת בהתאם לתוכניות העבודה ולתקציבים, הפעילות מימון לצורךמשמעותיים 
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פי הסכמי התפעול המשותף החלים על נכסי הנפט - רו מעת לעת עלשושיא

  . השבבעלות

לפעול לגיוס האמצעים הכספיים הדרושים לצורך עמידה  ותבכוונת השותפ

, יצוין. באמצעות גיוסי הון במסגרת הנפקת זכויות, בין ביתר, ל"בהתחייבויותיה הנ

  .ל"תקבלנה מימון בהתאם לנ השותפותכי אין כל ודאות ש

אישרה אסיפת בעלי היחידות של השותפות לבצע הנפקה של  21.2.2012ביום   )ב(

 ,2012או ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות במהלך שנת /יחידות השתתפות ו

 ,לצורך גיוס סכומים, בהיקף ובתנאים שייקבעו לפי החלטת השותף הכללי

וטפת של מימון פעילותה השלטובת  ,לדעת השותף הכללי בשותפות ,שיידרשו

להסכם  5.1לרבות ביצוע השקעות בנכסי הנפט המפורטים בסעיף  השותפות

 ופירעון התחייבויותיה) כפי שתוקן מעת לעת( 1.7.1993השותפות המוגבלת מיום 

לפי , וכן להסמיך את השותף הכללי לקבוע את מבנה ההנפקה היקפה ועיתויה

תמורת ההנפקה לא  שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובלבד שתיקבע תקרה לפיה

ביצוע הנפקה כאמור יכול שיעשה בכל , כן-כמו. מיליון דולר 125תעלה על סך של 

כפי שייקבע , או דוח הצעת מדף אחד או יותר/עת במסגרת תשקיף אחד או יותר ו

  .ידי השותף הכללי- על

התחייבה , פי אישור נציבות מס הכנסה שניתן לשותפות בסמוך למועד הקמתה- על  )ג(

מהסכום שיגויס מהמשקיעים  3%שלא לקחת הלוואות בסכום העולה על השותפות 

לעניין אי חלוקת . 141בשותפות אלא בתיאום ואישור מראש של נציבות מס הכנסה

 4.5 חלק מרווחי השותפות לטובת מימון פעולות קידוחים ואקספלורציה ראו סעיף 

 .לעיל

   – 31.12.2011תונים עיקריים על הלוואות שנטלה השותפות נכון ליום להלן נ 7.20.2

  יעוד

  

מועד קבלת   המלווה
  ההלוואה

מועד פירעון 
  ההלוואה

סכום 
  הלוואה

יתרה ליום   בטוחות  הצמדה  ריבית
31.12.2011 

יתרה ליום  
29.2.2012  

קונסורציום  מימון תמר
תאגידים 
  בנקאיים

 מיליון 190  2012יוני   2010יוני 
  דולר

Libor 3 
+ חודשים 
5.75%  

ראה סעיף   דולר
 )ג(7.20.4 
  .להלן

 184.6 -כ
 ון דולרימיל

 186.2 -כ
 מיליון דולר

מימון ים 
  תטיס

קונסורציום 
תאגידים 
  בנקאיים

מיליון  109  2014יוני   2011יוני 
  דולר

Libor 3 
+ חודשים 
2.75%  

סעיף  ראה  דולר
 )ב(7.20.4 
  .להלן

 68.9 -כ
 מיליון דולר

 52.5 -כ
 מיליון דולר

 HSBC מימון לויתן
Bank Plc  

מיליון  250 2014עד יוני  2011דצמבר 
  דולר

Libor 3 
+ חודשים 

3.5%-4.5% 

ראה סעיף   דולר
 )ד(7.20.4 
  .להלן

-  -142  

 

                                                      

  .להלן בדבר אישורים שהתקבלו מרשות המסים לקבלת הלוואות נוספות 0 ראה סעיף   141
 .על חשבון ההלוואה מיליון דולר 61 - משכה השותפות סך של כ, למועד פרסום הדוחנכון    142
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להלן שיעורי הריבית הממוצעת והאפקטיבית על הלוואות שאינן מיועדות לשימוש ייחודי  7.20.3

 – 2011שהיו בתוקף במהלך שנת , בידי השותפות

  שיעור ריבית אפקטיבית  שיעור ריבית ממוצעת  

  הלוואות לזמן קצר  הלוואות לזמן קצר

  3.65%+  חודשים Libor 3  מקורות בנקאיים

  

Libor 3  3.65%+ חודשים  

  

  4.25%+ חודשים  Libor 3  מקורות לא בנקאיים

  

Libor 3  4.25%+ חודשים  

  

 

 הסכמי מימון מהותיים  7.20.4

 הנפקת אגרות חוב למימון פרויקט ים תטיס  )א(

עבור  Non-Recourseהושלמה התקשרות בהסכמים לקבלת מימון  9.3.2005ביום 

אבנר ודלק , השותפות(רויקט ים תטיס חלקם של השותפים הישראלים בפ

כאשר חלקה של השותפות בסכום , מליון דולר 275בהיקף כספי כולל של ) השקעות

גיוס ההון בוצע באמצעות חברת ייעודית בשם דלק . מליון דולר 130 -ל הינו כ"הנ

נפרעו אגרות החוב האמורות בפירעון  2011בתחילת מאי . מ"ואבנר ים תטיס בע

לאפשר , בין היתר, מטרת הפירעון המוקדם היתה. אם לתנאיהןהמוקדם בהת

  .לשותפות לקבל מימון מחדש כמפורט להלן

  הסכם מימון פרויקט ים תטיס  )ב(

בין ") הסכם מימון ים תטיס: "להלן(נחתם הסכם הלוואה  7.6.2011 ביום

 .MORGAN STANLEY & COשל בנקים בראשותו של םהשותפות לבין קונסורציו

INTERNATIONAL PLC )לפיו תקבל ") הבנקים במימון ים תטיס: "להלן ביחד

: להלן בסעיף זה(מיליון דולר  109בסך של  non-recourseהשותפות הלוואה מסוג 

 "). ההלוואה"

ההלוואה תשמש למימון חלקה של השותפות בעלויות הכרוכות בביצוע הפעולות 

בבד עם חתימת הסכם בד  .ידי השותפות-שתבוצענה בזכויות נפט המוחזקות על

ידי השותפות נחתמו הסכמי מימון באותם תנאים בין הבנקים במימון -המימון על

דלק ) 2( -ו; מיליון דולר 109אבנר לקבלת הלוואה בסכום של ) 1( –ים תטיס לבין 

  . מיליון דולר 23השקעות לקבלת הלוואה בסכום של 

במקרה בו . כירת הגזההלוואה הינה לתקופה של עד שלוש שנים בכפוף לקצב מ

ישמש חלק , קצב מכירת הגז יהיה גבוה מהקבוע במודל הבסיס אשר צורף להסכם

לשותפות זכות לבצע פירעון מוקדם . מעודפי התזרים לפירעון מוקדם של ההלוואה

  . של ההלוואה בכל עת ללא תשלום עמלה

 LIBORההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית שנתית משתנה המחושבת לפי 

ההלוואה תיפרע החל , בהתאם להסכם. 2.75%לשלושה חדשים בתוספת מרווח של 

באחד עשר תשלומים רבעוניים שאינם שווים בהתאם ללוח  2011מחודש אוקטובר 

. בהתבסס על תחזית מכירות גז שנקבעו במודל הבסיס, סילוקין שנקבע בין הצדדים
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מהיקף  2%מי בגובה פע-השותפות תשלום חד שילמה, עם קבלת ההלוואה, בנוסף

ההלוואה וזאת בגין עמלות גיוס ההלוואה להן התחייבה בהתאם להסכם מימון ים 

  . תטיס

מימון ים (דלק קידוחים  –הקימה השותפות חברה ייעודית , לצורך קבלת המימון

בהתאם להסכם מימון ים "). החברה הייעודית: "להלן בסעיף זה(מ "בע) תטיס

 (back to back)שתעבירו במקביל לחברה הייעודית  ןתטיס סכום ההלוואה יינת

 . כהלוואה לשותפות

 בטוחות

להבטחת פירעון ההלוואה שעבדה השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים 

זכויותיה בחזקת : למאגר מרי שבחזקת אשקלון שעיקריהם מפורטים להלן

עול זכויותיה בהסכם התפ, מ"תטיס בע-זכויותיה במניות חברת ים, אשקלון

, המשותף שחל בחזקת אשקלון לרבות זכויותיה בציוד ובמתקנים של הפרויקט

מניות , זכויותיה בהסכמים למכירת גז טבעי שחתמו השותפים בחזקת אשקלון

, כגון פוליסות ביטוח(החברה הייעודית ונכסים והסכמים נלווים של הפרויקט 

ן זכות חזרה אלא לנכסי ולמלווים אי non-recourseההלוואה הינה מסוג ). ב"וכיו

  . השותפות ששועבדו לטובתם

 פירעון מוקדם

מלבד מכירה , בהסכם המימון הוגדרו אירועים, כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה

אשר בקרותם מחויבת השותפות לבצע פירעון מוקדם , מואצת של גז כאמור לעיל

ים העיקריים את האירוע, בין היתר, ואשר כוללים, כולה או חלקה, של ההלוואה

נזק משמעותי ; העברת שליטה בשותפות; הפיכת ההלוואה ללא חוקית: הבאים

ירידה מתחת ; ירידה ביחס שווי שירות חוב לכל יתרת תקופת ההלוואה; לפרויקט

  . לכמות מינימום של גז במאגר

 מגבלות החלות על השותפות

ות מסוג זה המקובלות בעסקא) covenants(השותפות נטלה על עצמה מחויבויות 

עמידה ביחס שירות חוב : והכוללות בין היתר את המחויבויות העיקריות הבאות

התחייבות לשלם את כל המיסים וההיטלים בהם חבה , לכל יתרת תקופת ההלוואה

 JOA - פי ההסכמים למכירת גז וה-עמידת השותפות בהתחייבותה על, השותפות

ייבות השותפות להמשיך התח, עמידה בדרישות ביטוחיות, ששועבדו כאמור

מגבלות על שינויים מבניים , ולהתנהל כשותפות בהתאם לחוקי מדינת ישראל

שמירה על , JOA -מגבלות על ביצוע שינויים בהסכמי מכירת הגז וה, בשותפות

, הנכסים המשועבדים והימנעות מהפרה או שינוי של תנאי ההסכמים המהותיים

  . ב"וכיו

 fault)(events of deאירועי הפרה 

 events of)בהסכם המימון הוגדרו אירועי הפרה , כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה

default)  בכפוף לתקופות תיקון ההפרה הקבועות בהסכם (אשר בהתקיימם
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תוקנה לבנקים במימון ים תטיס זכות להעמיד את ההלוואה לפירעון ) המימון

: אירועים העיקריים הבאיםאירועי ההפרה כאמור כוללים בין היתר את ה. מיידי

הפרת ; )covenants(הפרת המחויבויות ; אי תשלום סכומים המגיעים למלווים

קרות אירועים העלולים להשפיע מהותית לרעה ; אירועי חדלות פירעון; מצגים

)Material Adverse Effect ( על יכולתה של השותפות לקיים את התחייבויותיה

, ים תטיס או הסכמי מכירת הגז המשועבדיםהמהותיות בקשר עם הסכם מימון 

אירועים העלולים להשפיע מהותית לרעה על נכסיה או עסקיה העיקריים או מצבה 

  .הכספי של השותפות

נתקבל אישור  1.6.2011ההתקשרות בהסכם מימון ים תטיס התבצעה לאחר שביום 

ח לנטילת הלוואות לצרכים של חיפוש פיתו, רשות המיסים לבקשת השותפות

, רשיון עמית, רשיון רחל, חזקת תמר, חזקת אשקלון: והקמה בנכסי הנפט הבאים

וזאת מעבר , ")2011אישור יוני : "להלן( Cורשיון אלון  Aרשיון אלון , רשיון חנה

למגבלה שנקבעה באישור קודם שהתקבל מרשות המיסים ואשר הסדיר את מעמד 

כללים לחישוב (מס הכנסה  פי ההגדרה הקבועה בתקנות- על" שותפות"השותפות כ

- ט"התשמ) המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט

  ").האישור המקורי: "להלן) (1988(

  הלוואת גישור למימון תמר  )ג(

 הסכם מימון": להלן בסעיף זה(נחתם הסכם הלוואת גישור  24.6.2010 ביום

להלן ( HSBC Bank Plc143 -ו Barclays Bank Plcלבין  השותפותבין ") הביניים

-Nonהלוואה מסוג  השותפות קיבלהלפיו  .")במימון הבינייםהבנקים : "ביחד

Recourse פרויקט ": להלן" (תמר"מימון חלקה בחלק מעלויות הפיתוח של שדה ל

בד בבד עם "). ההלוואה": להלן בסעיף זה(מיליון דולר  190עד לסכום של  ")תמר

ידי השותפות נחתמו הסכמי מימון באותם תנאים - עלים הביניחתימת הסכם מימון 

מיליון  190לקבלת הלוואה בסכום של (לבין אבנר  במימון הבינייםבין הבנקים 

למימון חלקן בחלק , )מיליון דולר 50לקבלת הלוואה בסכום של (ועם דור גז  )דולר

  . מעלויות הפיתוח של פרויקט תמר

 Non-Recourse(הסכם מימון פרויקטאלי  ההלוואה הינה לתקופה שעד לחתימה על

Finance Project  ארוך טווח למימון מלוא חלקה של השותפות בעלויות הפיתוח של

: להלן( חודשים 18או לתקופה של ") המימון הפרויקטאלי": להלן) (פרויקט תמר

עם אפשרות הארכה בתנאים (לפי המוקדם , ")תקופת ההלוואה המקורית"

 .)חודשים 24ללת של מסוימים לתקופה כו

, הוארכה תקופת ההלוואה המקורית בשישה חודשים נוספים 22.12.2011ביום 

לפי , או עד לחתימה על הסכם מימון פרויקטאלי 24.6.2012דהיינו עד ליום 

  ").תקופת ההלוואה החדשה: "להלן(המוקדם 

                                                      

  .נקים במימון הביניים סינדיקציה של חלק מסכום ההלוואה לבנקים אחריםלאחר מתן המימון ביצעו הב   143
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 . החדשה ההלוואה תפרע בתשלום אחד במועד סיום תקופת ההלוואה

הזכות לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה בכפוף לתנאים הקבועים  לשותפות

  . הביניים בהסכם מימון

לשלושה חודשים בתוספת  LIBOR ההלוואה נושאת ריבית שנתית המחושבת לפי

  . 5.75%של מרווח 

 הוציאשלשותפות באופן שוטף בהתאם לדרישות התשלום  הועברוכספי ההלוואה 

בגין עלויות הפיתוח של פרויקט תמר ולצורך  בפרויקט תמר המפעיל לשותפים

ולצורך מימון עלויות ) Cash Calls(הפיתוח של פרויקט תמר מימון עלויות 

 . ההלוואה

ההלוואה החדשה לגיוס המימון הפרויקטאלי לפני תום תקופת השותפות פועלת 

סיום תהליך גיוס המימון . באופן שהמימון הפרויקטאלי יפרע את ההלוואה

מהסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר עם , בין היתר, טאלי מושפע גםהפרוייק

 .לעיל )א(7.11.4 כמפורט בסעיף לעיל  חברת החשמל

מימון (דלק קידוחים  –הקימה השותפות חברה ייעודית , לצורך קבלת המימון

הביניים בהתאם להסכם מימון "). ודיתהחברה הייע": בסעיף זה להלן(מ "בע) תמר

כהלוואה ) back to back(תעבירו במקביל שסכום ההלוואה יינתן לחברה הייעודית 

 . לשותפות

 בטוחות 

השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים שעבדה להבטחת פירעון ההלוואה 

זכויותיה בחזקת תמר ובחזקת דלית : לפרויקט תמר שעיקריהם מפורטים להלן

זכויותיה , זכויותיה בהסכם התפעול המשותף של פרויקט תמר, ")החזקות": לןלה(

החברה  מניות, בהסכמים עתידיים למכירת גז טבעי מפרוייקט תמר ככל שיחתמו

, ציוד, כגון פוליסות ביטוח(הייעודית ונכסים והסכמים נלווים של פרויקט תמר 

 ). ב"וכיו

ם אין זכות חזרה לנכסי השותפות ולמלווי Non-Recourseההלוואה הינה מסוג 

יצוין כי השעבודים האמורים לעיל כפופים לזכויות תמלוגים . שלא שועבדו לטובתם

של המדינה וכן לזכויות בעלי התמלוגים האחרים הזכאים לקבל תמלוגים 

על מנת ליצור וודאות משפטית לגבי סדר הנשייה ). לרבות בעלי עניין(מהשותפות 

פי -על, השותפות נקבע במסמכי המימון ל חדלות פירעון שלכאמור לעיל במקרה ש

ל שעבודים "כי ירשמו לטובת בעלי התמלוגים האחרים הנ, דרישה של הבנקים

  .על החזקות להבטחת הזכות לתמלוגיםהביניים למשך תקופת הסכם מימון 

 מגבלות החלות על השותפות

מחויבויות השותפות נטלה על עצמה  ,כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה

)covenants ( המקובלות בעסקאות מסוג זה והכוללות בין היתר את המחויבויות
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מגבלות אלה לא תחולנה (אשראים נוספים על נטילת מגבלות : 144העיקריות הבאות

הלוואות מצדדים קשורים ואשראים בסכומים  ,Non-Recourseעל אשראים מסוג 

עמידה ביחס היקף המאגר ; 145תעמידה במבחני נזילו; )מיליון דולר 20של עד 

מגבלות על העברת שליטה ; מגבלות על שינוי תחומי הפעילות; 146ליתרת חוב

מגבלות על חתימה על חוזים אשר עלולים להשפיע לרעה על היכולת של ; בשותפות

שמירה על הנכסים המשועבדים ; השותפות לגייס את המימון הפרויקטאלי

הסכמים המהותיים ובכלל זה שלא להצביע והימנעות מהפרה או שינוי של תנאי ה

פי הסכם התפעול המשותף באופן העלול להשפיע לרעה על היכולת של השותפות - על

רכישת ביטוחים ; )לרבות לעניין החלפת המפעיל(לגייס את המימון הפרויקטאלי 

מגבלות ; תנאים לרכישת זכויות נוספות בפרויקט תמר; JOA -בהתאם להוראות ה

  . ב"בפרויקט תמר וכיו sole riskילות על אישור פע

 )events of default(אירועי הפרה 

הוגדרו אירועי הפרה הביניים בהסכם מימון , כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה

)events of default ( אשר בהתקיימם)בכפוף לתקופות ריפוי הקבועות בהסכם מימון 

מיד את ההלוואה לפירעון זכות להע במימון הבינייםתוקנה לבנקים ) הביניים

אי תשלום סכומים : הכוללים בין היתר את האירועים העיקריים הבאים, מיידי

אירועי חדלות ; הפרת מצגים ;)covenants(הפרת מחויבויות  ;המגיעים למלווים

) Material Adverse Effect( קרות אירועים העלולים להשפיע מהותית לרעה; פירעון

לקיים את התחייבויותיה המהותיות בקשר עם הסכם יכולתה של השותפות  על

רועים העלולים להשפיע מהותית לרעה על יא, או פרויקט תמרהביניים מימון 

רועים העלולים ינכסיה או עסקיה העיקריים או מצבה הכספי של השותפות או א

ביטול או העדר  ;להשפיע מהותית לרעה על יכולתה לגייס את המימון הפרויקטאלי

עמידה באבני דרך נוספות ; לקבל אישור מהותי הדרוש לפרויקט תמריכולת 

חתימת הסכם למכירת ; אישור פיתוח הפרויקט( פי מועדים מוסכמים-שנקבעו על

זמינות אסדת ; אישור תכנוני להקמת תחנת קבלה לגז; הגז עם חברת החשמל

תמר  אירוע כח עליון מתמשך בקשר עם פרויקט; )קידוח לביצוע קידוחי הפיתוח

  . ב"וכיו

במימון מינתה השותפות את הבנקים הביניים במקביל לחתימה על הסכם מימון 

והעניקה להם זכות , כיועצים בלעדיים וכמארגנים למימון הפרויקטאלי הביניים

ככל (בלעדיות או השתתפות בתנאים שנקבעו בעסקאות גידור שהשותפות תבצע 

סיים ושרותי ייעוץ נוספים לשותפות וכן זכות סירוב למתן שירותים פיננ) שתבצע

  . והכל בקשר לפרויקט תמר

                                                      

אין משמעות גדולה לתניות , משכך. כאמור לעיל ההלוואה ניתנה לתקופה קצרה במטרה לגשר עד למתן המימון הפרוייקטאלי   144
 . תוך התייחסות לאלו המהותיות ,עם זאת יצויינו להלן עיקר התניות הפיננסיות הקבועות בהסכם, הפיננסיות שנקבעו בהלוואה

  . לפי מבחן זה השותפות צריכה להראות מקורות למימון דרישות תשלום לתקופה קצרה שנקבעה בהסכם   145
  .להלן) ב(7.20.5ראה סעיף    146
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אישור נתקבל  25.3.2010ההתקשרות בהסכם מימון הביניים התבצעה לאחר שביום 

לנטילת , )שהוגשה ביחד עם אבנר וישראמקו( רשות המיסים לבקשת השותפות

 אישור מרץ: "להלן(הלוואות למימון חלקן בפעולות הפיתוח בפרויקט תמר 

  . וזאת מעבר למגבלה שנקבעה באישור המקורי, ")2010

תשתית  תוכניתתוכל השותפות לממן את חלקה ב 2010בהתאם לאישור מרץ 

ח וזאת מבלי שהמימון "או הנפקת אג/ההפקה בפרויקט תמר באמצעות הלוואות ו

או השקעות שתבצע השותפות בתשתית ההפקה ישללו את המעמד /הנדרש האמור ו

  . פי האישור המקורי כאמור לעיל-לשהוענק לה ע

השותפות קיבלה אישור מרשות המסים לפטור מניכוי מס במקור למלווים הזרים 

  .בגין הרבית המשתלמת על ההלוואה

 הסכם מימון פרויקט לויתן  )ד(

בין השותפות  ")הסכם מימון לויתן: "להלן(נחתם הסכם הלוואה , 22.12.2011ביום 

ל השותפות לפיו תקב, ")בנק במימון לויתןה: "להלן( HSBC Bank Plcלבין 

כספי "). ההלוואה: "להלן(מיליון דולר  250בסך של ,  non-recourseהלוואה מסוג

גם למימון , בנוסף למימון פעולות השותפות בפרויקט לויתן, ההלוואה ישמשו

בחזקת " Bמרי " השקעות בפרויקט ים תטיס לרבות קידוח של מאגרי לווין למאגר

וכן ) אם וככל שהשותפות תחליט על פיתוחו(בשדה נועה צפון בחזקת נועה  ,אשקלון

בכפוף לתנאים ולהבהרות שנקבעו באישור (למימון פעולות השותפות בחזקת תמר 

בד . ולתשלום הוצאות שונות בקשר עם ההלוואה) להלן) 1(הממונה כאמור בסעיף 

נאים זהים בין הבנק נחתמו הסכמי מימון בת, בבד עם חתימת הסכם מימון לויתן

 . לקבלת הלוואה בסכום זהה ולאותן מטרות, במימון לויתן לבין אבנר

 :כדלקמן, מסגרות 2-ההלוואה מחולקת ל

)1( Facility A  אשר תהיה זמינה למשיכה בהתקיים , מיליון דולר 75בסך של

אשר העיקרי שבהם הינו קבלת אישור הממונה , מספר תנאים מוקדמים

: להלן" (עמית/"350וברשיון " רחל/"349תפות ברשיון לשעבוד זכויות השו

 "). רשיונות רחל ועמית"

. התקבל אישור הממונה בדבר שעבוד רשיונות רחל ועמית 27.2.2012ביום 

ל ניתן בכפוף לתנאים ולהבהרות שנקבעו בו וביניהם כי "אישור הממונה הנ

במסגרת  לאחר התקיימות התנאים לביצוע משיכה ראשונה של כספי הלוואה

Non-Recourse Finance Project של הארוך טווח למימון מלוא חלק 

לא ימשכו כספים נוספים , בעלויות הפיתוח של פרויקט תמר השותפות

למעט , כלשהם מהסכם מימון לויתן לצורך השקעה בפיתוח פרויקט תמר

במקרה של חריגה בלתי צפויה מתקציב ההקמה של פרויקט תמר ולאחר 

 . הממונה קבלת אישור

חודשים ממועד חתימת הסכם  24הינו בחלוף  Facility Aמועד פירעון כספי 

  .מימון לויתן
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)2( Facility B  אשר תהיה זמינה למשיכה בעת סגירת , מיליון דולר 175בסך של

המימון הפרויקטאלי המלא לפרויקט תמר ופירעון הלוואת הגישור 

. 24.6.2012וחר מיום ולא יא) שהועמדה לשותפות בקשר עם פרויקט תמר(

, Facility Bחודשים ממועד המשיכה הראשון של  24מועד פירעונה בחלוף 

 . 24.6.2014ולא יאוחר מיום 

לשותפות הזכות לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה בכפוף לתנאים הקבועים 

 .ללא עמלת פירעון מוקדם, בהסכם מימון לויתן

אשר תשולם מידי שלושה , משתנהההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית שנתית 

לשלושה חודשים בתוספת מרווח מדורג שנע בין  LIBORהמחושבת לפי , חודשים

 ).לא כולל עמלות( 4.5%לבין  3.5%

דלק קידוחים  –חברה ייעודית  השותפות הקימה, לויתן מימון הסכם לצורך קבלת

, לויתןמון בהתאם להסכם מי"). החברה הייעודית": להלן( מ"בע) לויתןמימון (

) back to back(במקביל  נהתעבירשייעודית החברה ל סכום ההלוואה יינתן

 .לשותפות כהלוואה

 בטוחות

שעבדה השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים  ,להבטחת פירעון ההלוואה

: להלן(זכויותיו ברשיונות עמית ורחל : לפרויקט לויתן שעיקריהם מפורטים להלן

להלן בסעיף (ו בהסכם התפעול המשותף של פרויקט לויתן זכויותי, ")הרשיונות"

מניות החברה הייעודית ונכסים והסכמים נלווים לפרויקט לויתן , ")JOA: "זה

 ). כגון פוליסות ביטוח(

ולבנק במימון לויתן אין זכות חזרה לנכסי  non-recourseההלוואה הינה מסוג 

כפופים לזכויות , האמורים יצוין כי השעבודים. השותפות שלא שועבדו לטובתם

תמלוגים של המדינה וכן לזכויות בעלי תמלוגים אחרים הזכאים לקבל תמלוגים 

 ). לרבות בעלי עניין(מהשותפות 

במקרה של חדלות , על מנת ליצור וודאות משפטית לגבי סדר הנשייה כאמור לעיל

נק במימון פי דרישת הב- על, פירעון של השותפות נקבע במסמכי הסכם מימון לויתן

, ל שעבודים על הרשיונות"כי ירשמו לטובת בעלי התמלוגים האחרים הנ, לויתן

  .    להבטחת הזכות לתמלוגים, למשך תקופת הסכם מימון לויתן

 מגבלות על השותפות

השותפות נטלה על עצמה מחויבויות , כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה

)covenants (מגבלות על : ות העיקריות הבאותאת המחויבוי, בין היתר, הכוללות

, non-recourseמגבלות אלה לא תחולנה על אשראים מסוג (נטילת אשראים נוספים 

עמידה ביחס היקף המאגר ליתרת ; )מיליון דולר 20ואשראים בסכומים של עד 

, מגבלות על העברת שליטה בשותפות; מגבלות על שינוי תחומי פעילות; החוב

; ים אשר עלולים להיות להם השפעה מהותית לרעהמגבלות על חתימה על חוז

שמירה על הנכסים המשועבדים והימנעות מהפרה או שינוי של תנאי ההסכמים 
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פי הסכם התפעול המשותף באופן העלול -המהותיים ובכלל זה שלא להצביע על

להשפיע לרעה על יכולתה של השותפות לקיים את התחייבויותיה המהותיות בקשר 

תנאים ; JOA-רכישת ביטוחים בהתאם להוראות ה; ן לויתןעם הסכם מימו

 sole riskמגבלות על אישור פעילות ; לרכישת זכויות נוספות בפרויקט לויתן

  . ב"בפרויקט לויתן וכיו

 (events of default)אירועי הפרה 

בהסכם מימון לויתן הוגדרו אירועי הפרה , כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה

(events of default)  בכפוף לתקופות ריפוי הקבועות בהסכם (אשר בהתקיימם

, תוקנה לבנק במימון לויתן זכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי) מימון לויתן

אי תשלום סכומים המגיעים : את האירועים העיקריים הבאים, בין היתר, הכוללים

אירועי חדלות ; הפרת מצגים; )covenants(הפרת מחויבויות ; לבנק במימון לויתן

) Material Adverse Effect(קרות אירועים העלולים להשפיע מהותית לרעה ; פירעון

על יכולתה של השותפות לקיים את התחייבויותיה המהותיות בקשר עם הסכם 

קרות אירועים העלולים להשפיע מהותית לרעה על ; מימון לויתן או פרויקט לויתן

קרות אירועים ; ה הכספי של השותפותנכסיה או עסקיה העיקריים או מצב

העלולים להשפיע על יכולתה של השותפות למכור את פרויקט לויתן באופן שיאפשר 

ביטול או העדר יכולת לקבל אישור מהותי הדרוש ; לה לפרוע במועד את ההלוואה

  .ב"אירוע כח עליון מתמשך בקשר עם פרויקט לויתן וכיוצ; לפרויקט לויתן

הבנק במימון לויתן כיועץ בלעדי וכמארגן ההלוואה לטווח  השותפות מינתה את

וכן העניקו לו את הזכות למתן שירותים ) את ההלוואה, בין היתר, שתחליף(ארוך 

בקשר עם פרויקט ) בין אם לבד ובין אם תוך שיתוף פעולה עם בנקים אחרים(שונים 

 .לויתן

  .הלוואההלקבלת התקבל אישור רשויות המיסים  בחודש מרץ

עם דלק הלוואות התקשרה השותפות בהסכמי , ועד למועד הדוח 2011במהלך שנת  7.20.5

מיליון דולר  64-לפיהם העמידה דלק אנרגיה לשותפות הלוואות בסך כולל של כ, אנרגיה

לפרטים נוספים ראו  ).מיליון דולר 20השותפות פרעה סך של , כאשר נכון למועד הדוח(

 .'לפרק ד 22תקנה 

 תאמות מידה פיננסיו 7.20.6

או ממקורות לא בנקאיים התחייבה /במסגרת קבלת הלוואות ממקורות בנקאיים ו

 –השותפות לשמור על אמות מידה פיננסיות כדלקמן 
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  הסכם מימון ים תטיס   )א(

  147 יוםהיחס הנבדק נכון ל  אופן החישוב  אמת מידה פיננסית

31.1.2012148  31.12.2011  

כ התקבולים "יחס של סה  תקבולים לשירות חוב 
ממועד התשלום האחרון ועד (

) למועד התשלום הנוכחי
ממכירות הגז הטבעי מהמאגר 
לשירות החוב של התשלום 
הקרוב בהתאם ללוח הסילוקין 

לרבות (הקבוע בהסכם 
, )אקסלרציה תשלומים בגין

  .1 - יהיה גדול מ

1.7  1.7  

תקבולים לשירות חוב 
למטרת משיכת (

  )כספים

כ "סה(יחס שירות חוב  .1
) ירות החובהתקבולים לש

חודשים לפני יום  3של 
  .1.15התשלום יהיה לפחות 

כ "סה(יחס שירות חוב  .2
) התקבולים לשירות החוב

חודשים לאחר יום  3של 
 .1.15התשלום יהיה לפחות 

יחס של הערך הנוכחי של  .3
סך התקבולים נטו בתקופת 

ההלוואה ליתרת החוב 
ביום החלוקה יהיה לפחות 

1.3.  

  

1.7  

  

1.5  

  

1.3  

  

1.7  

  

1.5  

  

1.3  

יחס שירות חוב לכל 
 יתרת תקופת ההלוואה

חישוב כאמור יצורף לדוחות 
הכספיים השנתיים שיוגשו 
למלווים החל מהדוחות 
הכספיים השנתיים שבחלוף שנה 
מיום משיכת הכספים 

היינו מהדוחות לשנת , הראשונה
2012  

-  -  

  

                                                      

. B - דה משמעותית ביכולת ההפקה של גז טבעי ממאגר מריבחודשים האחרונים חלה ירי, לעיל )3)(א(7.3.10 בסעיף  כמפורט     147
 המידה אמות על, היתר ובין השותפויות  של הכספיות התוצאות על שלילית השפעה להיות צפויה האספקה ביכולתלירידה 

 דההירי של המלאות המסחריות ההשלכות את, גבוהה וודאות ברמת להעריך השותפות של ביכולתה אין זה בשלב. הפיננסיות
 כספים לנעילת עילה להוות עלולות אשר, השותפות של הכספיות התוצאות על השפעתן היקף ואת והאספקה ההפקה ביכולת

, ההסכמים פי על, לשותפות קיימת מהמקרים בחלק כי, עוד יצויין. ההלוואה של מיידי לפרעון עילה ואף המשועבדים בחשבונות
 פקדונותבניכוי ( נטו, ההלוואה יתרת .ההלוואה חשבון על חלקי מוקדם עוןפר של באופן הרלוונטי היחס לתיקון אפשרות

 לתיאום פועלת השותפות ).המקורית מההלוואה 24% -כהמהווים ( דולר מיליון 26 -כ הינה הדוח למועד נכון) משועבדים
  .הבנקים עם פעולותיה

 .)ככל שנקבע מועד כזה( בהתאם להסכם ההלוואההיום בו נבחנת העמידה באמת המידה הפיננסית    148
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  הסכם מימון תמר   )ב(

יום נכון להיחס הנבדק   אופן החישוב  אמת מידה פיננסית
31.12.2011149  

יכולת לעמוד בדרישות   מבחן נזילות
התשלום הקרובות לפרוייקט 

הימים  60תמר למשך 
  .הבאים

השותפות עומדת ביחס 
  .הנדרש

לצורך (יחס של שווי המאגר   שווי המאגר ליתרת חוב
) הסכם המימון בלבד

 -לא יפחת מ, ליתרת החוב
2150.  

4  

  

  הסכם מימון לויתן   )ג(

יום היחס הנבדק נכון ל  אופן החישוב  נסיתאמת מידה פינ
31.12.2011151  

יחס של שווי המאגר   שווי המאגר ליתרת החוב
לצורך הסכם (

ליתרת ) המימון בלבד
 -לא יפחת מ, החוב

2152.  

טרם , נכון למועד הדוח
  נמשכה ההלוואה

 

   מיסוי 7.21

 :להלן( 1961-א"תשכ, )נוסח חדש(פקודת מס הכנסה  פי- על השותפות אינה נישום 7.21.1

והכנסות והוצאות רווחים והפסדים של השותפות מיוחסות לשותף הכללי ") הפקודה"

לפי יחס החזקותיהם " מחזיק זכאי"ולבעלי היחידות שהינם ) לפי חלקו בשותפות(

בדצמבר  31 -הינו מי שהחזיק ביחידות השתתפות בתום יום ה" מחזיק זכאי. "בשותפות

  .של שנת המס

תיאומים (לחוק מס הכנסה  13לפקודה וסעיף  63אות סעיף יחולו הור" מחזיק זכאי"על  7.21.2

זכאי לו " מחזיק זכאי"יראו את החלק שכל , בהתאם. 1985153- ה"התשמ, )בשל אינפלציה

לרבות חלקו האמור בהוצאות חיפוש ופיתוח של , בשנת המס מהכנסות השותפות

, )1956-ז"תשט) ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט(בהתאם לתקנות מס הכנסה (השותפות 

או הוצאותיו של אותו מחזיק זכאי והן תיכללנה בדוח על הכנסתו שעליו /כהכנסתו ו

  . להגיש לפי הוראות הפקודה

                                                      

יובהר כי בסמוך למועד  .)ככל שנקבע מועד כזה( בהתאם להסכם ההלוואההיום בו נבחנת העמידה באמת המידה הפיננסית    149
 .אין שינוי מהותי בתוצאות היחס הנבחן, פרסום דוח זה

רירותיים שנקבעו והוגדרו אך ורק לצורך פי פרמטרים ש-נעשה על, כי חישוב שווי המאגר לצורך אמת מידה פיננסית זו, יובהר   150
 .  ההסכם ולפיכך הוא משמש לצורך זה בלבד והוא אינו משקף בכל דרך שהיא את שוויו הכלכלי של המאגר

, יובהר כי בסמוך למועד פרסום דוח זה .)ככל שנקבע מועד כזה(היום בו נבחנת העמידה באמת המידה הפיננסית בידי המלווה    151
 .נאי אמת המידהעומדת החברה בת

פי פרמטרים שרירותיים שנקבעו והוגדרו אך ורק לצורך -נעשה על, כי חישוב שווי המאגר לצורך אמת מידה פיננסית זו, יובהר   152
 . ההסכם ולפיכך הוא משמש לצורך זה בלבד והוא אינו משקף בכל דרך שהיא את שוויו הכלכלי של המאגר

  .2008ל משנת המס יצוין כי הופסקה תחולתו של החוק הח   153



  

  

  

183 - א 

נחתם הסכם עם שלטונות מס הכנסה בקשר לניכוי מס במקור על  2004בחודש אוקטובר  7.21.3

ום התחייבה השותפות המוגבלת בתנאים מסוימים לתשל, על פי ההסכם. ידי השותפות

בגין הכנסותיהם החייבות במס של המחזיקים הזכאים של יחידות , המס הנדרש בכל שנה

. הנובעות מהכנסות השותפות המוגבלת המיוחסות אליהם כאמור לעיל, ההשתתפות

תשלום המס יהווה מקדמה על חשבון המס אצל בעלי היחידות והוא יופחת מהון 

  :מבוסס על שני עקרונותההסדר שנחתם עם שלטונות מס הכנסה . השותפות

השותפות תתחייב לבצע בכל שנה חלוקת רווחים למחזיקים הזכאים בסכום שלא יפחת  7.21.4

אותו חייבים לשלם מחזיקים זכאים שהינם ) על פי נוסחה שנקבעה בהסכם(מסכום המס 

  .בגין ההכנסות החייבות לצורכי מס של השותפות, יחידים

סמוך לחלוקה ינוכה לו במקור סכום המס מחזיק שלא יציג פטור מניכוי מס במקור ב 7.21.5

פטור מניכוי /מחזיק שיציג אישור להפחתה. מתוך הרווחים שיחולקו למחזיקים הזכאים

או בהתאם להוראות ההסדר , הניכוי במקור יהיה בהתאם להוראות האישור –מס במקור 

  .לפי הנמוך מביניהם –

לדוחות  21פות ראו ביאור הסדרי מס ייחודיים לפעילות השותאודות לפרטים נוספים  7.21.6

  .להלן 7.23.4 סעיף  ורווחי נפט ראחוק מיסוי  ולפרטים אודות הכספיים

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 7.22

או נזילה /בפעילות קידוחים והפקה קיים סיכון של נזקים לסביבה כתוצאה מהתפרצות ו 7.22.1

 . ה של גז טבעיאו דליפ/של נפט ו

, כי בביצוע קידוח ינקטו אמצעי זהירות, בין היתר, ותקנותיו קובעים הנפטבישראל חוק  7.22.2

כך שלא יהיו נוזלים וגזים ניגרים לאדמה או נובעים ממנה ללא מעצור ושלא יחדרו 

חל איסור לנטוש באר מבלי לאטום אותה לפי , כמו כן. משכבה גיאולוגית אחת לשניה

או במסגרת פעילות הפקה של נפט /בעת ביצוע קידוח ו. על ענייני הנפטהוראות הממונה 

וגז רוכש המפעיל ביטוח לכיסוי נזקים לסביבה הנובעים מהתפרצות בלתי מבוקרת של 

 .או גז/נפט ו

 גז לקידוחי ראשוניות טיוטת הנחיות הסביבה להגנת המשרד פרסם 2011 מרץ בחודש 7.22.3

 והגז הנפט קידוחי של הסביבתיים ההיבטים תא להסדיר במטרה, ונפט חדשים וקיימים

 . הפקה קידוחי ועד לשלב פיתוח קידוחי שלב דרך, הניסיוניים הקידוחים משלב החל

 מניעת זיהום קרקע לרבות הקידוחים של סביבתיים היבטים מגוון על ההנחיות חלות

 ןאופ ;לשימוש המותרים הסדרת הכימיקלים; מים וטיפול באירועי זיהום ומקורות

; בין שמקורן בקידוחים יבשתיים ובין שמקורן בקידוחים ימיים, הפסולת ביבשה סילוק

דלקים ונפט , אמצעי אחסנה של סולר; בריכה לאיגום בוץ הקידוח באופן זמני עד לפינויו

איכות שבבי , דרישות ליעדי סילוק ולבדיקות איכות נוזלי ובוץ הקידוח המסולקים; גולמי

 נוהל קביעת וכן ;רת בין שמקורה בקידוחים יבשתיים או ימייםהקידוח וכל פסולת אח

 בקידוח העיסוק שלבי כל לאורך ליישום נדרשות ההנחיות. ושפך דליפה באירועי טיפול

, נכון למועד הדוח. הקידוח ונטישת הביצוע שלבי ועד הבקשה הגשת החל משלב - הנפט

יה להיות השפעה על עלויות להנחיות עשו. טיוטת ההנחיות מצויה בדיונים מקצועיים

 .ואופן פעילות השותפות אשר נכון למועד הדוח לא ניתן לאמוד את היקפה
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שלח אגף ים וחופים במשרד להגנת , 14.12.2011ביום , בנוסף להנחיות האמורות לעיל 7.22.4

מכתב לכל שותפויות וחברות חיפושי הגז והנפט בנושא ההסדרה הסביבתית של , הסביבה

, ימיים-מתקנים תת, לרבות אסדות( קידוח וההפקה של גז ונפט ביםה, פעולות החיפוש

ידי משרד - פי האישורים הניתנים על-צנרת הולכה וכל מתקן אחר בין אם פועל על

ולרבות ביצוע פיקוח ובקרה על כל המתקנים  ,ובין אם לאו, האנרגיה מכוח חוק הנפט

. וחיםיות בנוגע לפעילות הקידאשר כולל הוראות והנחיות ראשונ ,)וניטור הסביבה הימית

חברות העוסקות בקידוחים ימיים ידרשו להסדיר את פעילותן כי , נאמר במכתב, בין היתר

או הטלה לים של שפכים  לקבל היתר הזרמה לים, ובכלל זה, בהתאם לחקיקה הקיימת

, 1988-ח"התשמ, פי הוראות החוק למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים- על ופסולת

וכן היתר רעלים בהתאם , 1983- ג"התשמ, )הטלת פסולת(מניעת זיהום הים החוק לו

במקרים בהם מתבצע שינוע , כן-כמו. 1993-ג"התשנ, להוראות חוק החומרים המסוכנים

יידרש רישוי של הצנרת בהתאם לתקנות המים , של גז או נפט באמצעות צנרת הולכה בים

וכן עשויה פעילות הקידוחים של השותפות  ,2006-ו"התשס, )קווי דלק) (מניעת זיהום מים(

כחלק מהליך קבלת  )ניטור רקע וניטור מתמשך(של הסביבה הימית  להידרש לביצוע ניטור

כי , נאמר במכתב, בנוסף. לים של פסולת או שפכים היתר ההזרמה או היתר ההטלה

יבה חברות העוסקות בקידוחים ימיים ידרשו להכין ולהגיש לאישור המשרד להגנת הסב

וכן להכין סקר סביבתי מקיף , שמןבתוכנית חירום מפעלית לטיפול באירוע של זיהום ים 

ל "להסדרה הנ ,להערכת השותפות .ביחס לכל פעילות הכרוכה בהנחת תשתית בים

עשויה להיות השפעה על עלויות  )ם תאומץ בהנחיות של המשרד להגנת הסביבהאבמיוחד (

   .למועד הדוח לא ניתן לאמוד את היקפהואופן פעילות השותפות אשר נכון 

במסגרת רשיונות ואישורים שקיבלו השותפים בפרויקט ים תטיס בקשר עם , כאמור לעיל 7.22.5

הקמת מערכת ההפקה של פרויקט ים תטיס מחוייבים השותפים לפעול בהתאם לתקני 

 לענין התחייבויות בקשר עם פירוק. (ל"איכות סביבה שנקבעו ברשיונות ובאישורים הנ

שארע , יצוין כי בעקבות אירוע דליפת הנפט). להלן 7.23.2 פלטפורמת ההפקה ראו סעיף 

הוחמרו הדרישות והפיקוח בכל הקשור לפעילות חיפושי נפט , במפרץ מקסיקו 2010בשנת 

 . וגז במים מול חופי ישראל

תיקון (הכנסת הצעת חוק פרטית בשם הצעת חוק הנפט הונחה על שולחן  22.3.2011ביום  7.22.6

אשר עניינה קביעת מנגנוני הסדרה ובקרה סביבתיים , 2011-א"התשע, )הגנת הסביבה –

מטרת הצעת החוק האמורה לעגן ייצוג של . חיוניים בכל הנוגע לחיפושי נפט וגז ולהפקתם

חוק ולהחדיר כגופים הקבועים ב, ובראשם המשרד להגנת הסביבה, גורמי סביבה

פי חוק - התחשבות בשיקולים סביבתיים אל תוך מערך קבלת ההחלטות המתקבלות על

נקבע בהצעת החוק כי ניתן יהא לקבוע מגבלות בתנאי רשיון או בהיתר , בין השאר. הנפט

וכי ניתן יהא לנקוט באמצעים כנגד , מוקדם שמטרתם למנוע ולצמצם הפגיעה בסביבה

, להערכת השותפות. פט אשר גרם או עשוי לגרום לנזק סביבתיבעל רשיון או בעל זכות נ

אינה עשויה להשפיע לרעה על , אם וככל שתתקבל, אישור הצעת חוק זו בנוסחה דהיום

 . עסקי השותפות

גיבש משרד האנרגיה מסמך ראשוני של קוד סביבה ובטיחות והפקת גז  9.1.2012ביום  7.22.7

הגופים הירוקים , ץ להתייחסות החברותאשר הופ, ")קוד סביבה: "להלן(טבעי ביבשה 
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כי פעולות החיפוש , בין היתר, הקוד כאמור נועד להבטיח. והגורמים הרלוונטיים בתחום

וההפקה של נפט וגז טבעי ביבשה יתבצעו תוך נקיטת אמצעי הבטיחות והבקרה הטובים 

ד במקביל פועל משר. ביותר וזאת על מנת למנוע תקלות ופגיעה בסביבה ובעובדים

אשר יתייחס לקידוחי הנפט והגז הטבעי בים וגם הוא יופץ , האנרגיה לגיבוש קוד דומה

 . להתייחסויות הציבור

הוא אינו , רק להפקת גז טבעי ביבשה, נכון למועד הדוח, מאחר וקוד הסביבה מתייחס

  .  עשוי להשפיע לרעה על עסקי השותפות

 השותפות עשויה בפעילותה, הבנוסף להוראות משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביב 7.22.8

מטעם גופים , להינתן מפעם לפעם ותשעשוי בנושאים סביבתייםלהוראות  להיות כפופה

הרשות להגבלים עסקיים ומשרד , לרבות מינהל מקרקעי ישראל, ציבוריים או פרטיים

  .הפנים

עלויות פעולות הקשורות לשמירה על איכות הסביבה כלולות בתקציבי הפרוייקטים  7.22.9

נכון למועד . לא צפויות עלויות מהותיות נוספות, נכון למועד הדוח, ם ומעבר לכךהשוני

לא ידוע לשותף הכללי על אי עמידה או חריגה מדרישות איכות הסביבה , הדוח

  .בפרוייקטים בהם לשותפות יש זכויות

או מנהלי כנגד /לא מתנהל הליך משפטי ו, נכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת השותפות 7.22.10

  . או מי מנושאי המשרה בשותף הכללי בקשר עם השמירה על הסביבה/ת והשותפו

מדיניות סביבתית אסטרטגית  הפועלת בפרויקטים השונים באמצעות המפעילה לשותפות 7.22.11

מדיניות . והדינים הסביבתיים בפרט בכלל לשמירה על הסביבה ולעמידה בהוראות החוק

ים פנימיים לניהול הסיכונים על פעולות בהתאם לנהל של המפעילה זו כוללת הקפדה

ובהתאם לתוכנית עבודה , לרבות הכשרת כוח אדם מתאים, הסביבתיים של פעילותה

  .להפחתת הפגיעה בסביבה ולמניעת תקלות ותאונות

אשר מותאם ) 2005(על פי חוק השפעות סביבתיות בתוכניות ופעולות  – קפריסין 7.22.12

בתית אסטרטגית בנוגע להחלטה הערכה סבידרושה , לדירקטיבה האירופית הרלבנטית

משרד האנרגיה . ממשלתית בדבר פעולות או תוכניות שעלולות להשפיע על הסביבה

ה של דוח הערכה את ההכנ) לאחר מכרז(עוסקות בתחום לחברות ההקפריסאי הסב 

בקשר עם פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בקפריסין ובשטח  סביבתית אסטרטגית

הרשיון אשר ניתן לפעילות אקספלורציה מחויב לפעול . קפריסין המים הכלכליים של

  .בהתאם לדוח ההערכה הסביבתית האסטרטגית

 מגבלות ופיקוח על פעילות השותפות  7.23

  כפיפות הפעילות לחקיקה ספציפית בישראל 7.23.1

חיפושי נפט בישראל מוסדרים בעיקר בחוק הנפט על התיקונים שהוכנסו בו ובתקנות 

  .שהותקנו מכוחו
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  ")החוק: "להלן בסעיף זה(ק הנפט חו  )א(

, "היתר מוקדם"פי -כי לא יחפש אדם נפט אלא על, בין היתר, החוק קובע )1(

פי - ולא יפיק אדם נפט אלא על) כהגדרתם בחוק" (שטר חזקה"או " רשיון"

  .חזקה-רשיון או שטר

בשטח כלשהו כדי ) ןניסיושאינן כוללות קדיחות (עריכת בדיקות מוקדמות  )2(

 ,לרבות ביצוע סקרים סייסמים, ויים לגילוי נפט בשטחלעמוד על הסיכ

החוק מאפשר מתן זכות קדימה לבעל היתר . מותנית בקבלת היתר מוקדם

אם זה יתחייב , מוקדם לקבל זכות נפט בשטח שעליו ניתן לו ההיתר המוקדם

ידי נציגיה -לבצע בדיקות מוקדמות והשקעות בחיפושי נפט כפי שיקבעו על

  .ינה לענין זההמוסמכים של המד

בעיקר , בכפוף להוראות החוק ותנאי הרשיון, מקנה לבעלי הרשיון" רשיון" )3(

את הזכות לחפש נפט בשטח הרשיון בהתאם לתוכנית המוגשת לממונה על 

וקדיחות פיתוח  ןניסיווזכות ייחודית לקדוח קדיחות , פי החוק-עניני נפט על

 3לתקופה מקורית של רשיון ינתן ככלל . בשטח הרשיון ולהפיק ממנו נפט

לתקופה נוספת שלא , בתנאים הקבועים בחוק, שנים והוא ניתן להארכה

  .שנים 4תעלה על 

אם מגיע בעל הרשיון לתגלית נפט רשאי הוא לקבל הארכה של תקופת  )4(

הרשיון לתקופה שיש בה כדי ליתן לבעל הרשיון זמן מספיק לשם קביעת 

בשטח רשאי לקבל וכן , םאך לא יותר משנתיי, גבולותיו של שדה הנפט

המקנה זכות ייחודית לחפש ולהפיק נפט " חזקה", מסוים מתוך שטח הרשיון

שנה מיום  30החזקה ניתנת לתקופה של עד . בשטח החזקה כל ימי תוקפה

אולם אם ניתנה חזקה מכח רשיון שתוקפו הוארך לאחר תגלית , נתינתה

. שיון אלמלא הוארךתתחיל התקופה ביום שבו היה פוקע הר, הרשיוןבשטח 

. שנה 20לתקופה נוספת של עד , בתנאים הקבועים בחוק, ניתן להאריך חזקה

ידי השר הממונה על -חזקה עלולה לפקוע לאחר מתן הודעה מתאימה על

אם לא הפיק בעל החזקה או חדל להפיק נפט בכמויות , צוע החוקיב

  .מסחריות

תמלוג בשיעור של  כי בעל חזקה ישלם למדינה, בין היתר, החוק מחייב )5(

למעט כמות (שמינית אחת מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה 

אך בכל מקרה לא , 154)הנפט שהשתמש בה בעל החזקה בהפעלת שטח החזקה

  .יפחת התמלוג מתמלוג מינימלי שנקבע בחוק

רשאי לבטל זכות נפט או ) כמשמעותו בחוק" (המנהל"כי , כמו כן נקבע בחוק )6(

על הזכות לא מילא אחר הוראות החוק או תנאי זכות זכות קדימה אם ב

או שלא פעל בהתאם לתוכנית העבודה שהגיש או , הנפט או ההיתר המוקדם

או שלא השקיע בחיפושי הנפט את הסכומים שהתחייב , איחר בביצועה

                                                      

  .לדוחות הכספיים ב15לענין סיכום עם הממונה על ענייני הנפט לגבי אופן חישוב התמלוגים למדינה ראו ביאור   154
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וכל זאת על אף התראה בכתב שנמסרה לבעל זכות הנפט או ההיתר , להשקיע

 .יום קודם לכן 60המוקדם 

ולא יהיו לו , עשר רשיונות- חוק נקבע כי לא יהיה לאדם אחד יותר משניםב )7(

אלא באישורה , רשיונות על שטח כולל העולה על ארבעה מיליון דונם

  .המוקדם של מועצת הנפט

  תקנות הנפט  )ב(

ברשיונות , בהיתרים מוקדמים וזכויות קדימה, בין היתר, תקנות הנפט עוסקות

, וקובעות את אופן הגשת בקשות לקבלת זכויות") הזכויות: "להלן ביחד(ובחזקות 

הוראות בעניין מתן , תנאים לגבי צורת השטח, אגרות שיש לשלם, הגשת דוחות

  .זכויות בדרך של תחרות והוראות בעניין תשלומי תמלוגים בהתאם לחוק הנפט

: להלן( 2006-ו"התשס, )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(תקנות הנפט   )ג(

  ")הים תקנות"

 או של קבלןתקנות הים קובעות הוכחת כשירות של המבקש זכויות נפט בים 

 המיועד לביצוע עבודות מסויימות כמפורט בתקנות בהתאם לסוג הזכות המבוקשת

מי שמבצע עבור בעל זכות נפט תוכניות עבודה או מתכנן ומפקח פיקוח  -קבלן (

 מיפוי סייסמיניסיון קודם בביצוע  נדרש, בין היתר .)עליון על ביצוע תוכניות עבודה

כן  .הים והכל בהתאם למפורט בתקנות בעומקים שונים ביםביצוע קידוח ב בים

להוכיח להנחת דעת הרשות , בים זכויותעל מבקש נקבע בתקנות הים כי 

  . איתנות כלכלית למימון העלות המשוערת של ביצוע תוכנית העבודה ,המוסמכת

  חוק משק הגז הטבעי   )ד(

אשר עניינו ההוראות בדבר אופן , פורסם חוק משק הגז הטבעי 2002ינואר  בחודש

  . שיווק ואספקת גז טבעי, הקמת מערכת להולכה

נאים יצירת ת  )1: (כוללות, מטרותיו, על פי האמור בחוק משק הגז הטבעי )1(

לפיתוח ענף הגז הטבעי בישראל באמצעות המגזר הפרטי ולקיום תחרות 

; ת הממשלה בתחומי הכלכלה והאנרגיהבהתאם למדיניו, בענף זה

הפעילות במשק הגז הטבעי באופן שיאפשר השקעות בו ומתן הסדרת  )2(

; ובשים לב לשיקולי יעילות, אמינות וזמינות נאותים, שירותים ברמת איכות

  .הגז הטבעי שמירה על הבטיחות בפעילויות במשק הבטחת )3(

אלא , לעסוק בפעילויות הבאותכי אין , בין היתר, חוק משק הגז הטבעי קובע )2(

 :ובהתאם לתנאיו") השר: "להלן בסעיף זה(פי רשיון שנתן שר האנרגיה - על

  .הקמה והפעלה של מערכת הולכה או חלק ממנה )1(

 .קמה והפעלה של רשת חלוקה או חלק ממנהה )2(

 . ן"הקמה והפעלה של מתקן גט )3(

  . קמה והפעלה של מתקן אחסוןה )4(

רק לחברה שהתאגדה  ןון הולכה יינתחוק משק הגז הטבעי קובע כי רשי )3(

  ").חוק החברות: "להלן( 1999-ט"התשנ, בישראל לפי חוק החברות
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  : מכר ושיווק של גז טבעיבחוק משק הגז הטבעי נקבע כי לא יעסקו ב )4(

  .בעל רשיון הולכה )1(

ספק חשמל וכן מי שעוסק בישראל בזיקוק נפט בשיעור העולה על  )2(

 .קת בישראלות הנפט המזוקמעשרה אחוזים מכלל כ

-א"התשמ) רישוי(כמשמעותו בחוק הבנקאות (י שהוא בעל שליטה מ )3(

 ;)ב(או בעל זיקה במי מהמנויים בפסקה ) 1981

הוא בעל שליטה או בעל ) ב( - ו) א(אגיד שמי מהמנויים בפסקאות ת )4(

למעט תאגיד שהשר התיר לו לעסוק במכר או בשיווק לפי , זיקה בו

 ;חוק זה

כהגדרתה בחוק (שמחזיק בדבוקת שליטה  ו מיאשליטה  לאגיד שבעת )5(

 ;הוא בעל שליטה בו על רשיון הולכהבב) החברות

  .הוא בעל שליטה בו) ב(אגיד שבעל שליטה במי מהמנויים בפסקה ת )6(

 לחוק 10סעיף לא יחולו על רשיון הולכה לפי  לעיל) 4)(ד(7.23.1 סעיף  וראותה )5(

, על ענייני הנפט בהתייעצות עם הממונה, רשאי שרה אשר, הגז הטבעי משק

להקמה ולהפעלה של  המוגבלרשיון הולכה , מכרז ללא, לספק גז טבעי לתת

קווי צינורות ומיתקני גז הקשורים אליהם שישמשו אך ורק להעברת גז טבעי 

 ספקי גז טבעי אחרים למתקן לעיבוד הגז או לנקודת חיבורהספק ושל של 

. ")רשיון הולכה לספק: "להלן( למערכת הולכה של בעל רשיון הולכה אחר

יכול שייקבעו תנאים להבטחת מטרות החוק ולקיום הולכה לספק ברשיון 

הוראותיו לרבות לענין קבולת הצינור שתשמש ספקי גז טבעי אחרים ולענין 

שייקבעו ברשיון הוראות בענין החזר עלות  ובלבד הקמת צינורות עבורם

   .הקמת הצינורות הנוספים

העיסוק במכר ובשיווק של גז טבעי אינו , בהתאם לחוק משק הגז הטבעי )6(

בהתקיים התנאים הקבועים בחוק שר נקבע שיקול דעת להטעון רשיון אולם 

בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של , לקבועמשק הגז הטבעי 

  .יהיה טעון רשיון, עיסוק בשיווק גז טבעי, כי לתקופה שיקבע, הכנסת

, בהתייעצות עם המנהל, רשאי השר, ביקש אדם לקבל יותר מרשיון אחד )7(

פי כל רשיון - לרבות בתנאי שהפעילות על, להתנות את הרישיונות בתנאים

, תתנהל בחברה נפרדת ובאופן שתהיה הפרדה ניהולית וכספית בין החברות

  .תורשאי הוא להתנות כאמור בכל עת גם לאחר מתן הרישיונו

פי הליך פומבי אחר -פי מכרז או על- ן יינתנו על"רשיון אחסון ורשיון גט )8(

להחליט , בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם המועצה, שר רשאיהואולם 

בלא מכרז או הליך פומבי , ן יינתן"כי רשיון אחסון או רשיון מתקן גט

על אף . לחוק משק הגז הטבעי 9לבעל רשיון הולכה לפי סעיף , כאמור

ידו - לאחסן גז שהופק על, כל עוד החזקה בתוקף, רשאי בעל חזקה ,אמורה

לתת רשאי  שרה, זה לעילעל אף האמור בסעיף  .במאגר שבשטח החזקה
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רשיון , בלא מכרז או הליך פומבי אחר וכל עוד החזקה בתוקף, לבעל חזקה

תקופת הרשיון תיקבע ; ידו במאגר שבשטח החזקה- לאחסון גז שלא הופק על

כל , השר רשאי להורות לבעל חזקה. עלה על יתרת תקופת החזקהתא בו ול

לתת לאחרים שירותי אחסון במאגר שבשטח החזקה , עוד החזקה בתוקף

לאחר שנתן לבעל החזקה הזדמנות , ולקבוע את תנאי מתן השירותים

יראו את בעל החזקה כבעל , ניתנה הוראה כאמור; 155להשמיע את טענותיו

  . הגז הטבעי משק עליו ההוראות לפי חוקרשיון אחסון ויחולו 

בחוק משק הגז הטבעי נקבעו הגבלות על עיסוק נוסף של בעל רשיון אולם  )9(

אם ראה שאין , רשאי לתת לבעל רשיון היתר לעסוק בעיסוקים נוספיםהשר 

פי הרשיון או בפיקוח על מילוי חובותיו לפי -בכך כדי לפגוע בפעילויותיו על

לאחר שנתן לבעל הרשיון הזדמנות , שאי הואור, הטבעי זהג משק חוק

  .להתנות את ההיתר בתנאים, להשמיע את טענותיו

ואין , שנים 30תקופת רשיון לא תעלה על נקבע בחוק משק הגז הטבעי כי  )10(

אין בהוראה זו כדי למנוע מבעל הרשיון להשתתף במכרז אולם ; להאריכה

שר שלא להגביל ה רשאי, לעילעל אף האמור . שייערך למתן הרשיון החדש

ואם הגבילו בזמן רשאי הוא להאריך את תקופת תוקפו , בזמן רשיון חלוקה

  .או לבטל את הגבלת הזמן ולהתנות ברשיון תנאים לגבי כל החלטה כאמור

רשאי לקבוע ברשיון תנאים להבטחת מטרותיו , בהתייעצות עם המנהל, שרה )11(

תנאים שיש לקיימם לרבות , ולקיום הוראות לפיו הגז הטבעי משק של חוק

ניתן , בלי לגרוע מכלליות האמורמ. לפני תחילת הפעילות נושא הרשיון

מתקני הגז שעל בעל הרשיון : תנאים בענינים אלה, בין היתר, לקבוע ברשיון

ערבויות והתחייבויות שעל  ;מיקומם והתקופות לכך, אופן הקמתם, להקים

לוי תנאי הרשיון ולקיום בעל הרשיון או בעלי שליטה בו להמציא להבטחת מי

הביטוחים שעל ; ואופן חילוטן או הפעלתן, משק הגז הטבעיהוראות לפי חוק 

ובות בעל הרשיון כלפי הצרכנים לסוגיהם וזכויותיהם ח; בעל הרשיון לעשות

  .כלפיו והדרכים להבטחתן

פי מכרז חובת -רשאי לקבוע ברשיון שניתן על, בהסכמת שר האוצר, שרה )12(

, ודרכי חישובם ותשלומם, או דמי רשיון לאוצר המדינהתשלום תמלוגים 

, השר ;בהתאם לתוצאות המכרז –ואם דבר מאלה היה נושא להצעות במכרז 

רשאי לקבוע חובת , בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת

  .פי מכרז- תשלום תמלוגים על בעל רשיון שרישיונו לא ניתן על

ולאחר שנתן לבעל הרשיון , שרהובאישור  בהתייעצות עם המועצה, המנהל )13(

אם התקיים אחד , רשאי לבטל בכל עת רשיון, הזדמנות להשמיע את טענותיו

                                                      

יש בכוונת שר , הודיע מנהל רשות הגז הטבעי לשותפים בפרויקט ים תטיס כי בהתאם לסמכות האמורה 12.7.2011מיום  במכתב   155
בהפחתת  BCM 5 -חשמל כמויות גז טבעי השוות להלטובת חברת  Bחסן בשטח מאגר מרי האנרגיה והמים להורות להם לא

וזאת מיום מתן ההוראה ועד לתום תקופת , לעיל )ב(7.11.3 פי ההסכם האמור בסעיף - חשמל תצרוך עלההכמויות שחברת 
כמוה כהפרת רשיון אחסון שניתן , הפרת תנאי ההוראה, שייקבע השר הוראה כאמורל ככ, עוד ציין המנהל כי. ההסכם האמור

הגישו השותפים בפרוייקט ים תטיס לממונה על ענייני הנפט את  3.8.2011 ביום ".אשקלון"פי החוק וכהפרת תנאי חזקת -על
   .ותה בלתי סבירה וחסרת בסיסבהי ,בין היתר, וביקשו לבטל את טיוטת ההוראה נשוא המכתב כאמור התייחסותם למכתב
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בעל הרשיון לא גילה לועדת המכרזים או לשר מידע שנדרש ) 1(: מאלה

או שמסר מידע לא , לגלותו בקשר להשתתפות במכרז או לבקשת הרשיון

הרשיון התקיים סייג מן הסייגים לקבלת בבעל  )2(; והכל בענין מהותי, נכון

משק הרשיון או חדל להתקיים בו תנאי מתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק 

והדבר לא תוקן בתוך תקופה שהמנהל קבע , או לפי תנאי הרשיוןהגז הטבעי 

ניתן צו לפירוקו של בעל הרשיון או שמונה   )3(; בהודעה ששלח לבעל הרשיון

המינוי לא בוטל בתוך תקופה שהמנהל קבע בהודעה לו כונס נכסים והצו או 

בעל הרשיון לא קיים הוראה לתיקון ליקויים או  )4(; ששלח לבעל הרשיון

הודעה על (לחוק משק הגז הטבעי  72לפי סעיף לביצוע פעולות שניתנה לו 

ואם , או הפר הוראה מהותית ברשיון וההפרה אינה ניתנת לתיקון) ליקויים

ון לא תיקנה בתוך התקופה שקבע המנהל או הממונה ההפרה ניתנת לתיק

הוראה , הפרה נמשכת, בעל הרשיון הפר) 5( ;בהודעה ששלח לבעל הרשיון

התקיימה עילה   )6( ;או ברשיון או תנאי ברשיון גז הטבעיה משק לפי חוק

  .אחרת שנקבעה ברשיון כעילה לביטולו

במקרה  נקבעו הוראות בחוק משק הגז הטבעי להבטחת רצף פעולות )14(

או קיים חשש ממשי שפעילותו עלולה , הופסקה פעילותו של בעל רשיוןש

הוראות שעל בעל רשיון לקיים גם לאחר הסמכת השר לתת לרבות , להיפסק

  .ממונה לביצוע הפעילותולרבות מינוי  ביטול הרשיון או הגבלתו

בכל דרך , לשעבוד או לעיקול, רשיון או כל חלק ממנו אינו ניתן להעברה )15(

  .היאש

באמצעות מיתקני הגז שהקים ובהתאם , בעל רשיון חייב לתת את שירותיו )16(

 .בהתאם לתנאי רישיונו, לכל צרכן ולכל מי שמבקש להיות צרכן, לקיבולתם

  .השירותים יינתנו בלא הפליה

בהתאם , ייקבעו בידי המועצה, וכל עדכון שלהם, רשיוןתעריפים שיגבה בעל  )17(

, פי מכרז- ן פעילות שהרשיון לגביה ניתן עלולעני, לכללים שייקבעו ברשיון

המועצה רשאית לקבוע  ;התעריפים לפי תנאי המכרזאת תקבע המועצה 

הטיב והאיכות של השירותים שעל , ן הרמהיאמות מידה או הוראות בעני

  .ולהבטחתם ברציפות במשך תקופת הרשיון, בעל רשיון לתת לצרכניו

ין מקרקעין הדרושים לצורך נקבעו בחוק משק הגז הטבעי הוראות בעני )18(

  .מתקני גז או מקרקעים להן חוברו מתקני גז הקמת

גז שימכור ספק גז טבעי ליצרן חשמל פרטי נקבע בחוק משק הגז הטבעי כי  )19(

על מחירי מצרכים  וא מצרך שחוק פיקוחה, כהגדרתו בחוק משק החשמל

קוח ורמת הפי, חל עליו, )"פיקוחהחוק " :להלן( 1996- ו"התשנ, ושירותים

  .לחוק הפיקוח' שתחול עליו תהיה קביעת מחירים לפי פרק ה

להורות לחברה , באישור הממשלה, חוק משק הגז הטבעי מאפשר לשר )20(

ממשלתית הרוכשת למעלה ממחצית כמות הגז הטבעי העוברת בתקופה 

הוראה . לרכוש גז טבעי מבעל חזקה שיורה, במערכת ההולכה, שיחליט עליה
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לתקופת ולכמות שיירכשו מבעל החזקה וכן למחיר  כאמור תכלול התייחסות

ולתנאי הרכישה שיהיו זהים למחיר ולתנאים בהם החברה רוכשת או יכולה 

  .לרכוש גז טבעי מספקים אחרים באותה תקופה

  תטיס-היתרים ורשיונות למערכות הפקה והולכה של פרויקט ים 7.23.2

בלו השותפים בפרויקט קי, במסגרת פיתוח תגליות הגז של השותפים בפרויקט ים תטיס

ים תטיס היתרים ורשיונות מכוח חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי הדרושים לצורך 

  :הקמת והפעלת מערכת ההפקה ומערכת ההולכה מפלטפורמת ההפקה לחוף שעיקרם

להקמה והפעלה של , 156)26.11.2002כפי שתוקן ביום ( 29.4.2002רשיון מיום   )א(

המתייחס לצינור ההולכה , ק הגז הטבעילחוק מש 10מערכת הולכה לפי סעיף 

. מפלטפורמת ההפקה ועד לתחנת קבלה בסמוך לתחנת הכוח אשכול באשדוד

, הוראות בדבר הפרות בגינן יבוטל הרשיון, ביניהם, ל כלל תנאים שונים"הרשיון הנ

, ביטוחים, דמי התחברות ודמי הולכה, הוראות בדבר חיבור ספקים נוספים

פיקוח על הקמת הצינור והוראות בדבר העברת שליטה , יותערבו, אחריות ושיפוי

  .ואמצעי שליטה בבעל הרשיון

הרשיון . להקמה והתקנה של פלטפורמת הפקה של גז טבעי 25.2.2002רשיון מיום   )ב(

הוראות לגבי נהלים ותקנים החלים על , בין היתר, ביניהם, ל כלל תנאים שונים"הנ

תאום עם שלטונות , ניות לממונההוראות לגבי הגשת תכ, הקמת פלטפורמות

חובת שיפוי ', פטור מאחריות המדינה כלפי צד ג, תאום עם אגף הספנות, הבטחון

של השותפים לטובת המדינה כלפי מעשה או מחדל של השותפים בקשר לפעילות 

  .פי רשיון הפלטפורמה והוראות לענין ביטוחים- על

האישור ניתן כל עוד . גז טבעילהפעלת פלטפורמת הפקה של  15.7.2003אישור מיום   )ג(

בין , ל נכללו הוראות"במסגרת האישור הנ. חזקת אשקלון או חזקת נועה בתוקף

תקנים (לענין האמנות והתקנים החלים על הפעלת הפלטפורמה , היתר

אימוץ תקני , תוכניות חירום לפינוי הפלטפורמה במקרה חירום, )אמריקאיים

הוראות בדבר פירוק פלטפורמת , ת הסביבההוראות בדבר שמירה על איכו, בטיחות

דיווחים , מתן שירותי טיפול לספקים אחרים, ההפקה בתום תקופת האישור

וכן הוראות נוספות , חובת תאום עם שלטונות הבטחון ואגף הספנות, ומסירת מידע

  . שיפוי וחובת ביטוח, בדבר פטור מאחריות המדינה

 2011-ב"התשע, )העברת זכויות נפט(קנות הנפט הנחיות הממונה על ענייני הנפט וטיוטת ת 7.23.3

  ")טיוטת תקנות"או /ו" נפט טיוטת תקנות להעברת זכויות: "להלן(

, מעת לעת מפרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות להגשת בקשות לדיון במועצת הנפט

לחוק  76לרבות הנחיות להגשת בקשות לקבלת זכויות ובקשות להעברת זכויות לפי סעיף 

 :הנפט

הממונה על ענייני הנפט משרד האנרגיה הודעה מטעם פרסם  9.3.2010ביום   )א(

: להלן( 2/10' להגשת בקשות לדיון במועצת הנפט מסבאשר הנחיות הכוללת 

                                                      

  . אשר הינה חברה בבעלות מלאה של השותפים בפרויקט ים תטיס, מ"הרשיון ניתן לחברת ים תטיס בע   156
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שעניינן תנאי סף להגשת בקשות לקבלת נכסי נפט ועיקריהן , ")2010הנחיות מרץ "

  :כדלקמן

בהתאם לחוק הנפט  בבקשות יש לכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים )1(

 . בהתאם לסוג הבקשה ומהותה, ולתקנות

בקשות להיתרים מוקדמים חייבות לכלול , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל )2(

בקשות לזכות קדימה , לתקנות הנפט 1גם את הפרטים המפורטים בתקנה 

א 5א לחוק הנפט ובתקנה 7חייבות לכלול גם את הפרטים המפורטים בסעיף 

בקשות לרשיונות חייבות לכלול גם את הפרטים המפורטים לתקנות הנפט ו

בקשות המתייחסות . לתקנות הנפט 6לחוק הנפט ובתקנה  15בסעיף 

 . לשטחים בים חייבות להתאים גם לתקנות הים

לרבות (על הבקשות לקבלת זכויות , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל )3(

  :בין היתר, לכלול) היתרים מוקדמים

 ;טות ברשת ישראל חדשה ומפת השטח המבוקשרשימת קואורדינ )1(

 ;גיאולוגי לבקשה/תאור הרקע הגיאופיזי  )2(

 ;תוכנית עבודה עם לוח זמנים לביצוע בשלבים  )3(

 ;הערכת עלות הביצוע  )4(

 בקשהה את הרכב הקבוצה המגישה: הרקע המקצועי של הצוות )5(

חברה או קבוצה אשר בה לפחות אחד ) א( חייב לכלול לקבלת זכויות

, גיאופיסיקה, גיאולוגיה: באחד התחומים הבאים בעל השכלה

, הנדסת מאגרים והנדסת הפקה, הנדסת קידוחים, אקספלורציה

בעל ) חברה או קבוצה(מפעיל ) ב( ;שנים לפחות 10וניסיון בתחום של 

ניסיון בניהול ובביצוע פרויקט אחד לפחות בתחום חיפושי או הפקה 

מליון דולר  100- ו ,כות ביבשהלז - מליון דולר  10 נפט או גז בהיקף של

 ;לזכות בים -

על הקבוצה להציג הסכמים שנחתמו בין כל השותפים לבקשה  )6(

ולהציג הסכמה , וכוללים התחייבות לביצוע הפרויקט נשוא הבקשה

 ;של השותפים על מפעיל מתוך חברי הקבוצה

כאשר נדרש סקר (מכתב כוונות להתקשרות עם קבלן גיאופיזי  הצגת )7(

 הצגת -ובמקרה של צורך בביצוע קידוח , )וכנית העבודהגיאופיזי בת

 ;מכתב כוונות להתקשרות עם קבלן קידוח

הוכחת יכולת כלכלית והוכחה למקורות הכספיים העומדים לרשות  )8(

  ;כדלקמן כמפורטהמבקש

 ;בקשות לרשיונות תכלולנה פרוספקט לקדיחה בשטח המבוקש )9(

תוכנית העבודה בקשות לזכות קדימה תכלולנה התחייבות לביצוע  )10(

א לחוק 7ולהשקעת הסכום הנדרש בחיפושי הנפט בהתאם לסעיף 

 .הנפט
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תפרטנה באופן ברור את , לחוק הנפט 76לפי סעיף  להעברת זכויות בקשות )4(

הבקשה תהיה חתומה בידי מעבירי הזכות ומקבלי . סוג הבקשה והרקע לה

ל מגישי אישורים מקוריים על זכויות חתימה ש, בין היתר, הזכות ותכלול

הגורם מבקש השעבוד והגורם עליו מוטל השעבוד , המעביר והנעבר(הבקשה 

במידה ומדובר בבקשה של אחד מהשותפים ). בהתאם לסוג הבקשה', וכו

יש לצרף אישור של שאר השותפים כי אין מניעה מצידם לקיום , בזכות

  .הבקשה

ק מחדש תיבד, לחוק הנפט 76בבקשות להעברת זכויות לפי סעיף , כמו כן )5(

בהתאם להרכב , היכולת המקצועית והכלכלית של הקבוצה שמחזיקה בזכות

יש לצרף לבקשה את כל , ובהתאם לכך, החדש המוצע לאחר ביצוע ההעברה

כאילו מדובר , המסמכים הנדרשים להוכחת יכולת מקצועית וכלכלית

 .בבקשה ראשונה לקבלת זכות

כם חתום מותנה באישור הס(יצורף הסכם שעבוד  – בבקשות לאישור שעבוד )6(

. ופירוט תנאי השעבוד) או טיוטה סופית מאושרת בידי הבנק, הממונה

 .אישור לשעבוד איננו אישור למימוש שעבוד –מובהר 

 :להלן פירוט היכולות הכלכליות הנדרשות

מלוא עלות ביצוע  -לרישיון או להיתר מוקדם עם זכות קדימה ביבשה  )1(

העלות (ת ביצוע הקידוח מעלו 50%תוכנית העבודה בתוספת 

 .)מליון דולר 10המשוערת הממוצעת לביצוע קידוח ביבשה היא 

יש להוכיח יכולת  -לרישיון או להיתר מוקדם עם זכות קדימה בים  )2(

העלות המשוערת הממוצעת לביצוע ( 157כלכלית כמפורט בתקנות הים

 .)מליון דולר 100קידוח בים היא 

יכולת כלכלית מתאימה  החברה או הקבוצה המבקשת תיחשב בעלת )3(

בסכומים ) ניירות ערך, פיקדונות, מזומן(אם יש ברשותה רכוש נזיל 

 .והון עצמי בשווי הסכומים הללו) ב(או ) א( ק"המפורטים בס

ינוכו מהרכוש וההון , בבחינת היכולת הכלכלית של מגיש הבקשה )4(

היתרים או כל זכות , התחייבויותיו הקיימות בגין רישיונות שהוצג

וכן התחייבויות תלויות אחרות , ת שהוענקה לפי חוק הנפטאחר

כן יובאו בחשבון בקשות נוספות . שיתגלו מעיון בדוחות הכספיים

 .מועצהלשהוגשו לקראת הדיון 

צוין כי אין באמור בהן כדי לגרוע מדרישה כלשהי  2010בהנחיות מרץ  )7(

 .אף אם דרישה זו אינה נזכרת במפורש בהנחיות, שמקורה בדין

                                                      

איתנות כלכלית , להנחת דעת הרשות המוסמכת, קובעות כי על מבקש היתר מוקדם עם זכות קדימה בים להוכיחתקנות הים    157
העבודה שתאושר וכן מחצית העלות המשוערת לביצוע קידוח  תוכניתשוערת של ביצוע כדי יכולת לממן את מלוא העלות המ

איתנות כלכלית כדי יכולת לממן את , להנחת דעת הרשות המוסמכת, אחד בשטח ההיתר וכי על מבקש רישיון בים להוכיח
 .העבודה שאושרה לרישיון תוכניתמחצית העלות המשוערת של 
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ייבחנו הבקשות  ,קרה בו מוגשות מספר בקשות לזכויות בשטחים חופפיםבמ

 :לשם השגת התוצאות המיטביות מן הזכות, פי הקריטריונים להלן- על

 ; יסיונן של החברות או הקבוצות המבקשותנ )1(

עמידת המבקשות בעבר בביצוע תכניות עבודה בזכויות לפי חוק  )2(

 ;הנפט

שטח (היקף , לוח הזמנים, גיובכלל זה רקע גיאולו, העבודה תוכנית )3(

 ; אינטנסיביות הסקרים המתוכננים ומידת ההשקעהו) ועומק

 .שיקולים של טובת המשק לרבות שיקולי תחרות )4(

אין באמור כדי לגרוע מסמכות השר בהתאם לחוק להכריז על תחרות 

  .במקום בו הוגשו מספר בקשות לזכויות

ב את המועצה לדון ציין כי בהגשת בקשה כדי לחיי 2010בהנחיות מרץ  )8(

כי , בתוקף סמכותו כדין, אם החליט הממונה על ענייני הנפט, בבקשה כלשהי

או אם הקבוצה המבקשת אינה עומדת בדרישות , אין מקום לדון בבקשה

היכולת הכלכלית או בדרישות המקצועיות המינימאליות שהוגדרו בסעיפים 

  .לעיל כמפורט

, 2011ונה על ענייני הנפט בינואר שפרסם הממהנחיות להגשת בקשות במסגרת   )ב(

, 2011לקראת דיונים שנערכו במועצת הנפט במרץ ( 2011ובנובמבר  2011באוגוסט 

את , 2010צוין כי בנוסף להנחיות מרץ , )בהתאמה, 2011ודצמבר  2011ספטמבר 

שעיקריהן , ל"הבקשות יש להגיש גם בהתאם להבהרות שפורטו בהנחיות הנ

  :כדלקמן

בקשות להעברת זכויות לפי סעיף , רשיונות מכח זכות קדימהלענין בקשות ל )1(

 תוכניתאשר , לחוק הנפט 49לחוק הנפט ובקשות לתוספת שטח לפי סעיף  76

עולה ) לרבות קידוחים(העבודה הכוללת ביחס לשטח נושא הזכות המבוקשת 

, תידרש הקבוצה אשר תהיה בעלת הזכות לכלול מפעיל ,על מיליון דולר

 5%אשר יהיה שותף בזכות הנפט המבוקשת בשיעור של , כהגדרתו להלן

. פיקוח וביצוע של חיפושי נפט, תאגיד בעל נסיון בניהול –" מפעיל. "לפחות

המפעיל יהיה האחראי לביצוע כל הפעולות המקצועיות הקשורות לחיפושי 

 .הנפט בזכות בה הוא שותף

 :המפעיל יידרש לעמוד בתנאים המפורטים להלן )2(

 ן זכות יבשתית יהיה בעל ניסיון בביצוע חיפושי נפט בהיקף המפעיל לעני

השנים  5 -מיליון דולר בשדה נפט אחד ביבשה ב 10הוצאות של לפחות 

 .האחרונות

 המפעיל לענין זכות ימית יהיה בעל ניסיון בשני אלה: 

מיליון דולר  100בביצוע חיפושי נפט בהיקף הוצאות של לפחות   )א

 .ם האחרונותהשני 5 -בשדה נפט אחד בים ב
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בניהול ופיקוח על קידוחים בעומק מים התואם לזה של הזכות   )ב

 500עד : לפי החלוקה הבאה, בה הוא אמור לשמש כמפעיל

, לענין זה. מטרים 1,000 - מטרים ולמעלה מ 1,000עד , מטרים

עומק המים ייקבע לפי החלק העמוק יותר שבשטח הזכות 

 .המבוקשת

 76בקשות להעברת זכויות לפי סעיף , הבבקשות לרשיונות מכח זכות קדימ )3(

לחוק הנפט תיבחן היכולת  49לחוק הנפט ובקשות לתוספת שטח לפי סעיף 

הכלכלית לפי חלקו היחסי של כל בעל אחזקות ברשיון ותידרש עמידה 

וכן תידרש הצגת מכתב התחייבות , 2010מרץ  בדרישות המפורטות בהנחיות

להוכיח עמידה בדרישות הכלכליות  ניתן יהיה. לעמידה בדרישות הכלכליות

 .לפחות 10% -באמצעות שותף אחד בזכות המבוקשת אשר יחזיק ב

יש להגיש , בבקשות הכוללות מפעיל שהינו תאגיד הרשום במדינות חוץ )4(

אותם יש לקבל , שאלונים מלאים בנושא קשרי חוץ וסחר עם מדינות חוץ

 .ממשרד הממונה

 2011ובנובמבר  2011סמו באוגוסט במסגרת הנחיות הממונה שפור, כמו כן )5(

, 2011דצמבר בו 2011לקראת דיונים שנערכו במועצת הנפט בספטמבר (

לחוק הנפט יידונו לאור העקרונות  76נקבע כי בקשות לפי סעיף , )בהתאמה

 76וכי בקשות לפי סעיף , ( תקנות להעברת זכויות נפט המפורטים בטיוטת

הקבועות בעניין זה בטיוטת יש להגיש בהתאם להוראות , לחוק הנפט

התקנות ולצרף את כל המסמכים המעידים על עמידה בדרישות המפורטות 

לפירוט (אף אם לא צוינו במפורש , 2010בטיוטת התקנות ובהנחיות מרץ 

  ).   בדבר טיוטת התקנות ראו להלן

להעברת זכויות פרסם משרד האנרגיה טיוטה מעודכנת של תקנות  8.11.2011ביום   )ג(

בקשות להעברת זכויות נפט תוך  שמטרתן להסדיר את הפרוצדורה להגשת, נפט

להתנותה בתנאים , קביעת תנאים מנחים לפיהם הממונה רשאי לקבל בקשה כאמור

 זכות של 158תחולנה התקנות על העברה, פי טיוטת התקנות- על.שונים או לדחותה

 פרסומן רלאח תוגש להעברתה שהבקשה 160זכות נפט בעניין הנאה טובת ושל 159נפט

 בעניין הנאה טובת של או נפט זכות של להעברה בקשה ככל שהיתה .התקנות של

                                                      

) 1: (לרבות כל אלה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הורשה, העברה בכל דרך שהיא -" ההעבר"פי טיוטת התקנות -על   158
העברה או הקצאה של אמצעי שליטה אשר לבדם או ביחד עם ) 2(; העברת זכות נפט בין חברים בקבוצה מכוח הסכם שביניהם

טובת הנאה בעניין , לפי העניין, ה הוקצו לואמצעי שליטה שהיו קודם לכן בידי הנעבר מקנים לנעבר או למי שאמצעי השליט
לרבות העברת אמצעי שליטה אשר ביחד עם אמצעי  -ולעניין העברת שליטה . מתן אופציה לקבלת כל אחד מאלה) 3(; זכות נפט

 .שליטה שהיו בידי הנעבר קודם להעברה מקנים לו שליטה
 .לפי העניין, או כל חלק באחד מאלה, חזקהרישיון או , היתר מוקדם -" זכות נפט"פי טיוטת התקנות -על   159
 -ו" רישיון בעניין טובת הנאה", "מוקדם היתר בעניין הנאה טובת", "נפט זכות בעניין הנאה טובת"פי טיוטת התקנות -על   160

 בעל או בעל הרישיון, המוקדם ההיתר בעל שהם בקבוצה או בתאגיד שליטה )1( :מאלה אחד כל - "חזקה בעניין הנאה טובת"
 ההיתר בעל שהם בקבוצה או השליטה בתאגיד אמצעי של מסוים מסוג אחוזים 25 -מ יותר של החזקה )2( ;העניין לפי, החזקה
מבעל , המוקדם ההיתר מבעל מידע או תמלוגים, רווחים לקבל זכות )3( ;העניין לפי, בעל החזקה או הרישיון בעל, המוקדם
 זכות החזקת או בו שליטה אמצעי החזקת או שליטה שלא מכוח אך, בעקיפין או ריןבמיש, העניין לפי, החזקה מבעל או הרישיון

- מידע שהגיע לידי בעל זכות נפט עקב פעולות על –" מידע"לעניין זה . פירוקו בעת נכסיו מיתרת לחלק זכות או להשתתף ברווחיו
 . פי זכות נפט או זכות נפט שקדמה לה
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 רשאים ,החלטה לגביה ניתנה וטרם התקנות פרסום ביום ועומדת נפט תלויה זכות

 . לגביה יחולו התקנות כי לבקש המבקשים

 : להעברת זכויות נפט תקנותה להלן עיקרי הוראות טיוטת

  : פרטי הבקשה ומסמכיה )1(

לחוק הנפט להעברה של  76בבקשה לקבלת רשות מאת הממונה לפי סעיף 

זכות הנפט ) א: (זכות נפט או של טובת הנאה בעניין זכות נפט יפורטו כל אלה

) ב(; או טובת ההנאה בעניין זכות הנפט והשיעור ממנה שמבוקש להעביר

) 8(עד ) 1(פרטים לגבי הנעבר כאמור בפסקאות ) ג(; הרקע לבקשה ונימוקיה

פרטים מעודכנים ) ד(; בשינויים המחוייבים, לתקנות הנפט 6שבתקנה ) 11( -ו

 6שבתקנה ) 8( -ו) 7(למועד הגשת הבקשה לגבי המעביר כאמור בפסקאות 

פרטים לגבי היכולת הפיננסית של ) ה(; בשינויים המחוייבים, לתקנות הנפט

בפסקאות ככל שהדבר נדרש להוכחת העמידה בתנאים הקבועים , 161הקבוצה

עוד נקבע אילו מסמכים יש . לטיוטת התקנות הנפט 5שבתקנה ) 5( -ו) 4(

לבקשה , אם המעביר הוא חבר בקבוצה בין היתר נקבע כי. לצרף לבקשה

 הנעבר בין ההסכם וכן, חברי הקבוצה שאר שנתנו לבקשה יצורפו הסכמות

 ותהורא לפי הממונה רשות בקבלת שתוקפו מותנה הקבוצה חברי שאר לבין

כן נקבע "). הסכמות לבקשה: "להלן(וטיוטת התקנות  לחוק הנפט 76 סעיף

כי הממונה רשאי לדרוש פרטים ומסמכים נוספים על הנדרשים כמפורט 

  .לעיל

 : החלטה בבקשה )2(

 כאשר מועצת הנפט עם בהתייעצות, רשאי הממונה, פי טיוטת התקנות- על

 להוראות בכפוף, רהההעב את להרשות ,לחוק הנפט 76 סעיף לפי נדרשת היא

 או, לנכון שיראה תנאי בכל ולהתנותה ,והוראות טיוטת התקנות חוק הנפט

 .הבקשה את לדחות

                                                      

  .כלל בעלי זכות הנפט -זכות נפט שבעליה הם יותר מאדם אחד לגבי " קבוצה"פי טיוטת התקנות -על   161
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  : העברת היתר מוקדם )3(

א 7 בסעיף כמשמעותה קדימה זכות לגביו שניתנה מוקדם היתר של העברה

 במקרים רק תותר ,כאמור מוקדם היתר בעניין הנאה טובת או, לחוק הנפט

 בין או, ההיתר בבעל ששולט מי בידי היא בו 162שהשליטה ילמ) א( :אלה

להלן ) 4(ק "בס האמורים התנאים מתקיימים אם והכל, חברים בקבוצה

 היא אםב) ב( ;בשינויים המחוייבים, )תנאים להעברת רישיון בטרם תגלית(

לצורך  התקנות נשוא טיוטת התקנות של פרסומן מיום שנה בתוך נעשית

 .הבקשה הגשת במועד החלים רישיון לקבלת בתנאים עמידה

  : התנאים להעברת רישיון בטרם תגלית )4(

העברה  להרשות ניתן, הרישוי בשטח לתגלית הרישיון בעל הגיע לא עוד כל

התנאים  כל מתקיימים אם, הרישיון בעניין הנאה טובת ושל הרישיון של

 מתן מיום לפחות שנה שחלפה לאחר הוגשה הבקשה) א( :להלן המפורטים

 חוק לפי ההוראות את הרישיון בעל קיים הבקשה הגשת ועד מועד, רישיוןה

 תוכנית חלקי כל את כנדרש ביצע זה ובכלל, הרישיון הנפט ואת תנאי

למעט  אך, לממונה )פרוספקט( קידוח לביצוע מפרט הגשת לרבות, העבודה

 הניסיון) ב( ;העבודה תוכנית לפי מועד אותו עד נדרשו שלא ככל קידוחים

 אחר ממלא לאחר ההעברה הקבוצה לרשות שיעמוד ובפיתוח נפט יפושבח

 הוא המעביר אם) ג( ;הגשת הבקשה במועד כתוקפם רישיון למתן התנאים

 ירידת בשל לרבות, מלהיות מפעיל יחדל הוא ההעברה ובעקבות 163מפעיל

 ממלא הנעבר -ממפעיל  המזערי הנדרש לשיעור מתחת אל ברישיון חלקו

 )ד( ;הבקשה הגשת במועד ממפעיל כתוקפם הנדרשים התנאים כל אחר

 למתן אחר התנאים ממלאה ההעברה לאחר הקבוצה של הפיננסית היכולת

 לממונה נתן המעביר אם) ה( ;הבקשה הגשת במועד כתוקפם רישיון

, בקבוצה אחרים חברים בעבור כלכלית גם יכולת להוכחת כספית התחייבות

 לעיל) ד(ק "בס האמורים נאיםהת ממלאה אחר ההעברה לאחר הקבוצה

                                                      

לכוון את , בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים בשיתוף פעולה דרך קבע, היכולת -" שליטה בתאגיד", פי טיוטת התקנות-על   162
בלי לגרוע מכלליות  ;למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד, פעילותו של התאגיד

אם בידו ) 2(; אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד) 1( -חזקה שאדם שולט בתאגיד , האמור
מכוח הוראה , או למנוע קבלת החלטות כאמור בתאגיד, היכולת לקבל בעבור התאגיד החלטות הנוגעות להפעלת זכות הנפט

לכוון , בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים בשיתוף פעולה דרך קבע , היכולת -" שליטה בקבוצה"; בתקנון התאגיד או בהסכם
למעט יכולת של יחיד הנובעת רק ממילוי תפקיד בקבוצה או של תפקיד של דירקטור או נושא משרה , את פעילותה של הקבוצה

חזקה שאדם שולט , בלי לגרוע מכלליות האמור ;ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של מפעיל, אחר באחד מחבריה
אם הוא בעל מחצית או יותר מזכות הנפט של הקבוצה או אם הוא מחזיק מחצית או יותר מאמצעי השליטה ) 1( -בקבוצה 
או למנוע , אם בידו היכולת לקבל בעבור הקבוצה החלטות הנוגעות לפעולות בעניין זכות הנפט והפעילות לביצועה) 2(; בקבוצה

  . קבלת החלטות כאמור בקבוצה
לרבות באמצעות , במישרין או בעקיפין -לעניין שליטה בתאגיד או בקבוצה ולעניין אמצעי שליטה בתאגיד או בקבוצה " החזקה"  

בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים , או באמצעות זכות המוקנית לפי הסכם או בכל דרך אחרת , אחר ובכלל זה נאמן או שלוח
  . לעניין זה החזקה בידי תאגיד תיחשב גם כהחזקה בידי מי ששולט בו במישרין או בעקיפין; שיתוף פעולה דרך קבעעמו ב

; זכות למנות חברים או נציגים בוועדת התפעול) 2(; זכות הצבעה בוועדת התפעול של הקבוצה) 1( -בקבוצה " אמצעי שליטה"  
ת פעילות הקבוצה בהפעלת זכות הנפט או באופן הפעלת זכות הנפט וביצוע גוף המוסמך לכוון א -" ועדת תפעול", לעניין זה

אמצעי "; או לקבוע את מדיניותה בעניינים אלה או לפקח עליהם, החובות המוטלות על בעל זכות הנפט על פי תנאי הזכות
זכות ) 2(; תאגיד אחרזכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של ) 1: (כל אחד מאלה -בתאגיד " שליטה

 - ובתאגיד שהוא שותפות מוגבלת ; או נושאי משרה מקבילים בתאגיד אחר, למנות דירקטור בחברה או את המנהל הכללי שלה
  .גם כל אחת מן הזכויות האמורות בתאגיד שהוא השותף הכללי

, עליהם ובפיקוח בניהולם ,ובהפקתו נפט חיפושי בביצוע ניסיון בעל שהוא בקבוצה חבר - " מפעיל"פי טיוטת התקנות -על   163
 ,הקבוצה של הנפט זכות לגבי ולהפקתו נפט לחיפושי הקשורות הפעולות המקצועיות כל ביצוע על הקבוצה מטעם ומופקד
 .הקבוצה של כמפעיל אותו אישר והממונה



  

  

  

198 - א 

 הגשת במועד) ו( ;להוכחתם כספית התחייבות מתאימה תציג הצורך ובמידת

 במועד) ז( ;שנה לפחות במשך הנעברת הזכות בעל היה המעביר הבקשה

 שלושה עולה על הרישיון תוקף לפקיעת שנותר הזמן פרק הבקשה הגשת

 תשלום ללא ניתנו לו שקדם המוקדם וההיתר הרישיון אם )ח( ;חודשים

 הוצאותיו כפל על עולה שהיא ככל, ההעברה בשל התמורה - למדינה

ברישיון  ההנאה בטובת או ברישיון הזכויות ברכישת המעביר הריאליות של

 תשמש להמשך, לו שקדם המוקדם וההיתר הרישיון לפי הפעולות ובביצוע

 .הרישיון לפי הפעולות ביצוע

 יותר סמוכים במועדים או אחד במועד שוהיה והוג, פי טיוטת התקנות- על

 התנאים של קיומם את לבחון רשאי הממונה, אחת להעברת רישיון מבקשה

 אם, המבוקשות ההעברות בכלל לעיל בהתחשב) ה( עד )ב(ק "בס האמורים

 .לכך המבקשים הסכימו כל

התנאים להעברת רישיון לאחר תגלית ולהעברת חזקה בטרם הפקה  )5(

  : מסחרית

 הנאה טובת ושל רישיון ניתן להרשות העברה של, טת התקנותפי טיו- על

 העברה וכן, הרישוי בשטח לתגלית הגיע הרישיון לאחר שבעל ,רישיון בעניין

 בהפקת החל לא החזקה בעל עוד כל חזקה בעניין טובת הנאה ושל חזקה של

 התנאים כל מתקיימים אם, החזקה בשטח בכמויות מסחריות נפט

 ההוראות את הזכות בעל קיים הבקשה הגשת מועד עד) א: (להלן המפורטים

 את ביצע זה ובכלל, העניין לפי, החזקה או הרישיון תנאי חוק הנפט ואת לפי

 הניסיון וכן, הקבוצה של הפיננסיות היכולות) ב( ;כנדרש העבודה תוכנית

, ההעברה לאחר, הקבוצה לרשות שיעמדו נפט ובפיתוח בחיפוש הקודם

 במועד כתוקפם, העניין לפי, חזקה או רישיון למתן יםאחר התנא ממלאים

ומאלה  הבקשה הגשת במועד לה שיש מאלה נופלים ואינם, הגשת הבקשה

 אם) ג( ;העניין לפי, החזקה או הרישיון את קיבלה שבו במועד לה שהיו

 בשל לרבות, מלהיות מפעיל יחדל הוא ההעברה ובעקבות מפעיל הוא המעביר

 עומד הנעבר -ממפעיל  המזערי הנדרש לשיעור מתחת לא בזכות חלקו ירידת

 לאחר) ד( ;הבקשה הגשת במועד ממפעיל כתוקפם הנדרשים התנאים בכל

 ולפי לפי חוק הנפט ההוראות כל בקיום לעמוד הקבוצה תוכל ההעברה

 שאישר הפיתוח את תוכנית לבצע זה ובכלל, העניין לפי, החזקה או הרישיון

 מסחריות בכמויות נפט להגיע להפקת כדי, זוכ תוכנית יש אם, הממונה

 .האפשר ככל מוקדם

 יותר סמוכים במועדים או אחד במועד היה והוגשו, התקנותפי טיוטת - על

להעברת רישיון לאחר תגלית ולהעברת חזקה בטרם הפקה  אחת מבקשה

 )ב(ק "בס האמורים התנאים של קיומם את לבחון רשאי הממונה, מסחרית

 המבקשים הסכימו כל אם, המבוקשות ההעברות בכלל חשבלעיל בהת) ד( עד

 .לכך
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  : התנאים להעברת חזקה לאחר תחילת ההפקה המסחרית )6(

 הנאה טובת ושל חזקה של העברה להרשות ניתן, פי טיוטת התקנות- על

 בשטח מסחריות בכמויות נפט בהפקת החל שבעל החזקה לאחר חזקה בעניין

 הגשת מועד עד) א( :להלן רטיםהמפו התנאים מתקיימים כל אם, החזקה

 לאחר הקבוצה של יכולתה) ב( ;החזקה תנאי את הקבוצה קיימה הבקשה

 שיהיו כפי, והחזקה לפי חוק הנפט ההוראות כל בקיום לעמוד ההעברה

 .לפני ההעברה מיכולתה תפחת לא, ההעברה במועד

  : פי תחרות-התנאים להעברת זכות שניתנה על )7(

כי , בה הקבועים האחרים התנאים מן לגרוע ובלי, טיוטת התקנות קובעת

 ניתנה או סף תנאי נקבעו התחרות ובהליך, תחרות פי- ניתנה על נפט זכות אם

 ויכולות קודם ניסיון לרבות, שצוינו מידה אמות למתמודדים לפי עדיפות

 זכות באותה הנאה טובת של או נפט זכות אותה העברה של תהיה, פיננסיות

 ובאותה סף תנאי באותו הקבוצה תעמוד ר ההעברהשלאח בכך מותנית נפט

 במועד שהיתה כפי כאמור שצוינו המידה עמידה באמות של לפחות רמה

 .הנפט זכות קבלת

  : העברת זכויות בהיקף קטן )8(

 גם העברה להרשות ניתן שלהלן המקרים מן אחד בכל, פי טיוטת התקנות- על

 לפי, לעיל 5 או) ז(4עד ) א(4ק "בס המפורטים התנאים מתקיימים כל לא אם

 בעניין הנאה טובת של או רישיון של היא שאם ההעברה ובלבד, העניין

, למדינה תשלום ללא ניתנו לו שקדם וההיתר המוקדם והרישיון, רישיון

 הנעבר יקבל ההעברה מן כתוצאה) א): (ח(4ק "בס האמור התנאי מתקיים

 אחת מפעם ביותר ובין אחת בפעם בין, בחזקה או ברישיון 5% - מ יותר לא

או  ;אחד ממעביר מיותר ובין אחד ממעביר בין, כלשהם חודשים 6במהלך 

 של מסוג מסוים 5% -מ יותר לא הנעבר יקבל ההעברה מן כתוצאה) ב(

 בין, חזקה או בעל רישיון בעל שהם בקבוצה או בתאגיד השליטה אמצעי

 ממעביר בין, כלשהם חודשים 6 במהלך אחת מפעם ביותר ובין אחת בפעם

  .אחד ממעביר מיותר ובין אחד

 : העברה בנסיבות מיוחדות )9(

 של או חזקה של או רישיון של העברה להרשות ניתן, פי טיוטת התקנות- על

 התנאים כל מתקיימים לא אם גם, בעניין חזקה או בעניין רישיון הנאה טובת

 םע התייעצות לאחר, הממונה אם, העניין לפי, לעיל 5 או 4ק "המפורטים בס

 וכי זאת המצדיקים מיוחדים טעמים קיימים שוכנע כי, מועצת הנפט

 מתן בעת הנבחנים בהיבטים הקבוצה מהותי את באופן תחזק ההעברה

 הנפט ובקיום חוק לפי ההוראות בקיום כל לעמוד יכולתה ואת, הזכות

  .העניין לפי, החזקה או הרישיון הוראות

 בתאגיד שליטה העברת להרשות טיוטת התקנות קובעת עוד כי ניתן, כן-כמו

 העברת או, העניין לפי, חזקה בעל רישיון או בעל, מוקדם היתר בעל שהוא
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 בתאגיד השליטה אמצעי של מסוג מסוים יותר או אחוזים 25 של החזקה

, לעיל 5 או 4, 3 ק"בס המפורטים כל התנאים מתקיימים לא אם גם, כאמור

 כי שוכנע, מועצת הנפט עם לאחר התייעצות, הממונה אם, העניין לפי

 שבו מצב, פי טיוטת התקנות-על. זאת המצדיקים מיוחדים טעמים קיימים

 מהותי מנכסיו חלק אינם, העניין לפי, החזקה או הרישיון, המוקדם ההיתר

הם , במעביר ובנעבר שולט אדם אותו שבו מצב וכן, המעביר של מעסקיו או

  .זה יןלעני מיוחדים טעמים להוות שיכולים מצבים

 במעביר שולט אדם אותו טיוטת התקנות קובעת כי אם, בנוסף על כך

  5ק "ובס )ז(עד ) א(4ק "בס התנאים האמורים של בקיומם צורך אין, ובנעבר

 .העניין לפי, לעיל 6 -ו

, ניתן להרשות העברה של זכות לקבלת רווחים, פי טיוטת התקנות- על )10(

בעל זכות הנפט עקב פעולות  לקבלת תמלוגים או לקבלת מידע שהגיע לידי

גם אם לא מתקיימים כל , פי זכות הנפט או זכות נפט שקדמה לה- על

 .לפי העניין, לעיל 7או  6, 5, 4, 3ק "התנאים המפורטים בס

 אישור, מכן לאחר או רישיון מתן בעת, ניתן לתת, פי טיוטת התקנות- על )11(

 הנאה טובת לש או הרישיון של העברות לסוגי, שיכלול בו בתנאים, מראש

 .חברים בקבוצה בין הרישיון בעניין

 : אישור מתן אופציה )12(

כי לגבי מתן אופציה להעברת זכות נפט בין חברים , טיוטת התקנות קובעת

בקבוצה מכוח ההסכם שביניהם או מתן אופציה להעברה או להקצאה של 

אמצעי שליטה אשר לבדם או ביחד עם אמצעי השליטה שהיו קודם לכן בידי 

טובת , לפי העניין, בר מקנים לנעבר או למי שאמצעי השליטה הוקצו לוהנע

 אישור טעון שמימושה במפורש שבתנאיה הותנה, הנאה בעניין זכות נפט

ק "בס האמור לפי תוגש הבקשה) א( :אלה הוראות יחולו, מראש הממונה

. האמור התנאי את הכולל ובצירוף ההסכמות לבקשה והמסמך) ב(1 - ו )א(1

 2ק "פרטים ומסמכים נוספים כאמור בס רשאי לדרוש הממונה, כמו כן

על  הודיע ולא נוספים מסמכים או פרטים הממונה דרש היה ולא) ב(; לעיל

היה ) ג. (כמאושרת אותה יראו, הבקשה הגשת מיום ימים 30 בתוך התנגדותו

מיום הגשת  ימים 30 בתוך נוספים מסמכים או פרטים הממונה ודרש

יראו , הגשתם מיום ימים 30 בתוך התנגדותו על הודיע לא הוהממונ ,הבקשה

 .כמאושרת אותה

 טובת ושל נפט זכות של העברה ירשה לא הממונה, פי טיוטת התקנות- על )13(

 עלולה ההעברה) א( :מאלה אחד מתקיים אם לדעתו נפט זכות בעניין הנאה

 ההעברה) ב( ;החיפושים וההפקה בתחום בתחרות משמעותי באופן לפגוע

 בעל או הנעבר) ג( ;שלה החוץ ביחסי או המדינה בביטחון לפגוע ולהעל

 או שיש אחרת לזכות נפט בקשר הנפט חוק לפי הוראות הפר בו השליטה

 נפט זכות בעניין או פעל, כאמור נפט זכות של תנאיה את או, לו שהיתה
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 בעל להיות ראוי הוא אין ובשל כך, אחריות בחוסר או יעילות בחוסר כאמור

 הורשע מהם במי משרה נושא או בו השליטה בעל או הנעבר) ד( ;נפט תזכו

זכות  בעל להיות ראוי הוא אין נסיבותיה או חומרתה, מהותה בעבירה שבשל

לטובת  אינה ההעברה בשלהן אשר אחרות מיוחדות נסיבות קיימות) ה( ;נפט

 .בישראל האנרגיה ומשק הציבור

 או רישיון לשעבד המבקש, קנותפי טיוטת הת-על: שעבוד רישיון או חזקה )14(

 לבקשתו יצרף, חזקה או בעניין רישיון בעניין הנאה טובת לשעבד או חזקה

 ומסמכים נתונים וכן, רשות הממונה בקבלת המותנה השעבוד הסכם את

 של שעבוד להרשות טיוטת התקנות קובעת כי ניתן .הממונה שידרוש אחרים

 לשמש נועד השעבוד אם ,תמסחרי הפקה החלה בטרם חזקה של או רישיון

 בעל שעל הפעולות ביצוע למימון הלוואה קבלת) א( :אלה למטרות בטוחה

 או הרישיון תנאי, חוק הנפט לפי לבצע, העניין לפי, בעל החזקה או הרישיון

כמו כן טיוטת  .תמלוג לקבלת זכות הבטחת) ב( ;העבודה תוכניתו, החזקה

 הפקה שהחלה לאחר חזקה של שעבוד להרשות התקנות קובעת כי ניתן

 השעבוד אם, חזקה בעניין או רישיון בעניין הנאה של טובת ושעבוד, מסחרית

 לאחר ,הממונה אם אחרת למטרה וכן, ל"הנ בטוחה למטרות לשמש נועד

 בעל הרישיון של ביכולתו פגיעה בדבר שאין ראה, מועצת הנפט עם התייעצות

 ולפי הרישיון חוק הנפט לפי ותבהורא לעמוד, העניין לפי, החזקה בעל של או

 טיוטת התקנות מבהירה כי רשות, בנוסף על כך .העניין לפי, החזקה או

 ואם יתקיימו, המשועבדת הזכות את להעביר רשות מהווה אינה לשעבוד

 טובת ההנאה או החזקה או הרישיון יועברו לא השעבוד למימוש התנאים

 אם כן אלא אחר גורם ללכ או השעבוד לבעל החזקה או הרישיון בעניין

לתנאי  ובהתאם, ובכתב מראש, לנעבר ההעברה את הרשה הממונה

  .ההרשאה

אם וככל , אישור התקנות האמורות בנוסחן דהיום, להערכת השותפות )15(

להשפיע לרעה על הפעילות בתחום החיפוש וההפקה של צפוי , שתתקבלנה

  .ועלול להשפיע לרעה גם על פעילות השותפות נפט בישראל

  ק מיסוי רווחי נפטחו 7.23.4

לבחון את המערכת  עליהוהטילה  ועדת ששינסקיאת שר האוצר מינה  12.4.2010ביום 

   .פיסקאלית עדכניתמדיניות הפיסקאלית הנהוגה בישראל בנוגע למשאבי נפט וגז ולהציע 

' בהחלטה מס. את המלצותיה הסופיות לשר האוצר הגישה ועדת ששניסקי 3.1.2011ביום 

 . אימצה הממשלה את דוח ועדת ששינסקי ואת מסקנותיה 23.1.2011מיום  2762

הם  ושעיקרי חוק מיסוי רווחי נפט 2011אושר בסוף חודש מרץ , בעקבות המלצות הועדה

 :ןכדלקמ
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 .שינוי ללא התמלוגים שיעור השארת  )א(

העולים באופן , 20%של  בשיעור") ההיטל: "להלן(הטלת היטל רווחי נפט וגז   )ב(

על  50%עד לשיעור מרבי של , )כהגדרתם להלן(מקדם ההיטל בהתאם ל, לינארי

 ).כהגדתם להלן(רווחי נפט ממיזם נפט 

 "):מקדם היטל("פקטור   Rהמנגנון המוצע להיטל הינו מסוג  )ג(

         "הכנסות מצטברות"  = מקדם היטל 

  "השקעות מצטברות"  

  –כאשר 

כסכום , שנה בסוף אותה, לגבי כל שנת מס, יחושבו" רווחי הנפט ממיזם נפט"

לבין סך התשלומים השוטפים , ההפרש שבין סך התקבולים השוטפים בשנת המס

  .בשנה האמורה

לבין " התקבולים המצטברים"ההפרש שבין  –משמען " הכנסות מצטברות"

  ".התשלומים המצטברים"

כוללים בעיקרם את כל התקבולים של הפרויקט מתום " תקבולים מצטברים"

  ;שנת המס לגביה מחושב ההיטלתקופת ההקמה ועד לתם 

כוללים בעיקרם את כל התשלומים השוטפים ששימשו " תשלומים מצטברים"

בפועל ליצירת תקבולים מתום תקופת ההקמה ועד לתם שנת המס לגביה מחושב 

היטל ששולם לפי חוק זה בשל אותו מיזם בעבור התקופה שקדמה ההיטל וכן את ה

  ; לשנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטל

תשלום המשולם ) 1: (למעט אלה, בכסף או בשווה כסף, תשלוםמוגדר כ" תשלום"

 מנהל לשותףלמעט ( של זכות הנפט של מיזם הנפט, במישרין או בעקיפין, לבעלים

, תשלום שאינו משמש) 2(;  )המיזם במסגרת והפקה חיפוש פעילות ניהול עבור

במישרין או , המחושב, תשלום) 3(; לצורך מיזם הנפט, במישרין או בעקיפין

מהתקבולים של , כשיעור מהנפט שהופק משטח זכות הנפט של מיזם הנפט, בעקיפין

תשלום בעד רכישת זכות ) 4(; או מרווחי הנפט של המיזם, כולם או חלקם, המיזם

תשלום בעד הוצאות ) 5(; )3(נפט או בעד רכישת זכות לקבל תשלום כאמור בפסקה 

  .מימון

מכירה של ) 1: (מכל אחד מאלה, בכסף או בשווה כסף, קבולמוגדר כת" תקבול"

הכנסות מכירה של נכס ) 2(; נפט שהופק בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט

עד  שהתשלום בעדו מובא בחשבון לצורך חישוב מקדם ההיטל של מיזם הנפט

הכנסות ממתן זכות שימוש בנכס שהתשלום  )3(; לגובה הסכום שהובא בחשבון

לרבות אחסון , חשבון לצורך חישוב מקדם ההיטל של מיזם הנפטבעדו מובא ב

  .עד לגובה הסכום שהובא בחשבוןבשטח זכות הנפט של מיזם הנפט 

בתוספת " הוצאות חיפוש נטו בתקופת החיפוש" –משמען " השקעות מצטברות"

מקדם "בתוספת " השקעות הקמה נטו בתקופת ההקמה"ו" מקדם החיפוש"

הפרשי הצמדה מתם שנת המס שבה חל מועד תחילת והכל בתוספת , "ההקמה

ההפקה המסחרית עד תם שנת המס שבה חל מועד תחילת ההפקה המסחרית עד 
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" השקעות הקמה בתקופת ההרצה"ותם שנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטל 

בתוספת הפרשי , )חודשים שלאחר תום תקופת ההקמה 24מוגדרת כתקופה של (

  . שולמו עד תם שנת המס שלגביה מחושב ההיטלהצמדה מתום שנת המס שבה 

תשלומים ששולמו בפועל ושימשו  –משמען " בתקופת החיפוש נטו הוצאות חיפוש"

בתוספת במישרין לצורך פעילות חיפוש נפט בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט 

הפרשי הצמדה בניוכי תקבולים שהתקבלו בפועל בתקופת החיפוש בתוספת הפרשי 

  . הצמדה

השקעות חיפוש נטו בתקופת החיפוש ) א(משמעו הנמוך מבין " ם החיפושמקד"

נטו בתקופת מסך ההוצאות חיפוש  15%-וח "מיליון ש 370הגבוה מבין ) ב(לבין 

  .החיפוש בתוספת השקעות ההקמה נטו בתקופת ההקמה

ם שנת המס שבה חל מועד תחילת ואלה בת מבין הגבוה משמעו" ההקמהמקדם "

כ עלויות "ההפרש בין סהעל  3%+ של ליבור  בשיעורריבית ) 1( –ההפקה המסחרית

 השווה סכום) 2( או, ההקמה בתקופת ההקמה לתקבולי ההקמה בתקופת ההקמה

   .ח"ש מיליון 370-ל

אז יגבה , 1.5 -ל) פקטור R - ה(ההיטל לא ייגבה עד לשלב בו יגיע מקדם ההיטל   )ד(

ם ההיטל יגדל כאמור ההיטל ככל שיעלה מקד). 20%(ההיטל בשיעורו המינימאלי 

 .2.3 -עם הגעת מקדם ההיטל ל) 50%(בצורה פרוגרסיבית עד לשיעורו המקסימאלי 

 .לגבי כל שנת מס )Ring Fencing( בנפרד מיזםכל ל ביחסיוטל ככלל ההיטל יחושב ו  )ה(

כל אחד מבעלי זכות נפט של מיזם נפט חייב בתשלום ההיטל בהתאם לחלקו היחסי   )ו(

 .בזכות הנפט

 :פחת מואץ על השקעות כדלקמן הטלת  )ז(

- ז"התשט, )ניכויים מהכנסות בעלי זכות נפט(בהתאם לתקנות מס הכנסה  )1(

 כהוצאות בניכוי יוכרו חיפוש הוצאות") תקנות הניכויים: "להלן( 1956

תנתן אפשרות לבחור בין שתי חלופות לעניין ניכוי לבעל זכות נפט . שוטפות

לפני ניכוי עלויות טרום (החייבת  ניכוי בגובה ההכנסה) 1: (עלויות אלה

או ; וניצול יתרת עלויות החיפוש לתקופת החיפוש כהוצאה שוטפת) תגלית

  .ניכוי מלוא עלויות החיפוש בשנה השוטפת כפי שקיים כיום) 2(

לבעל . 10%שנצברו בפיתוח נכסי הנפט יזכו לפחת מואץ בשיעור של  עלויות )2(

פחת ) 1: (ניכוי פחתופות לעניין תנתן אפשרות לבחור בין שתי חלזכות נפט 

או ; 10%-אך לא יותר מ) לפני ניכוי הפחת המואץ(בגובה ההכנסה החייבת 

 ).10%(פחת בגובה הסכום הנובע משיעור הפחת המואץ ) 2(

או מקטעים נוספים של שרשרת הנפט  ייצואאינם כוללים גבולות ההיטל   )ח(

(downstream) .ייצוא אינן נכנסיות  בהתאם לכך השקעות לצורך הקמת מתקני

, הפקת אנרגיה, והעברת נפט למתקן לצורך זיקוק, להגדרה של השקעות הקמה

הנזלת גז טבעי או העברת נפט לכלי שיט או לצינור אשר נועדו לייצוא מהווים 

בהיטל לא יכללו מקטעים נוספים בשרשרת הערך פרט למקטע . של נפט" מכירה"

  .החיפושים וההפקה
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 .כהוצאה לצורך חישוב מס הכנסהיוכר ששולם היטל   )ט(

קביעת שומה לפי מיטב  במסגרת, בהתייעצות עם הממונה, המנהל רשאי להורות  )י(

או במסגרת החלטת מיסוי לפי , לחוק מיסוי רווחי נפט )ב(14השפיטה לפי סעיף 

כי , שניתנה לבקשת בעל זכות נפט של מיזם נפט רווחי נפט לחוק מיסוי 44סעיף 

ובלבד שטרם , כמיזם נפט אחד מיסוי רווחי נפטו לעניין חוק כמה מיזמי נפט ייחשב

 :כל אלה, בין השאר, הגיע מועד תחילת ההפקה המסחרית ושמתקיימים

 ;זכויות הנפט של מיזמי הנפט נמצאות בתחומי אותו שדה נפט  )א

זכויות הנפט של מיזמי הנפט הן בבעלות אותם גורמים ובאותם שיעורי   )ב

 ;החזקה

 ;משו כל אחד ממיזמי הנפט הם משותפיםמרבית המיתקנים שיש  )ג

המנהל שוכנע כי הטעם העיקרי להגשת הבקשה אינו הימנעות מתשלום   )ד

 .ההיטל או הפחתת היטל בלתי נאותה

במישרין או , שילם בעל זכות נפט של מיזם נפט תשלום המחושב: תמלוגים  )יא(

של  מהתקבולים, כשיעור מהנפט שהופק בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט, בעקיפין

התשלום  - בסעיף קטן זה (או מרווחי הנפט של המיזם , כולם או חלקם, המיזם

יהיה חייב מקבל התשלום הנגזר בתשלום היטל בסכום השווה למכפלת , )הנגזר

התשלום הנגזר בשיעור ההיטל החל לגבי מיזם הנפט באותה שנת מס שבה התקבל 

הנפט ששילם את  התשלום ולא יותר מסכום ההיטל שבו היה חייב בעל זכות

; )סכום ההשתתפות -בסעיף קטן זה (התשלום הנגזר אילולא הוראות פסקה זו 

סכום ההשתתפות יופחת מסכום ההיטל שבו חב בעל זכות הנפט ששילם את 

 .התשלום הנגזר

בהתאם לשיעור  2016יותאם החל משנת  נפט ממיזם הנפט רווחיההיטל על  שיעור  )יב(

אופן שבכל מקרה שיעור ההיטל לא יעלה על לפקודה ב 126מס החברות שבסעיף 

לפקודה  126בהפרש בין שיעור המס הקבוע בסעיף  0.64פחות המכפלה של  50%

  .18%לגבי שנת המס לגביה מחושב ההיטל לבין 

בחוק נקבעו הוראות לגבי אופן חישוב ודיווח על רווחי  – מיסוי שותפות נפט  )יג(

 : ע בין היתר כדלקמןהשותפים בשותפויות העוסקת בחיפושי נפט ונקב

לפקודה יחושב חלקו של כל שותף בשנת המס מההכנסה )1)(א(63לעניין סעיף  .1

שעליהם דווח לפי הוראות פסקה , החייבת של שותפות הנפט או מהפסדיה

)2(;  

השותף הכללי יהיה חייב בהגשת , לפקודה) 3(-ו) 2)(א(63על אף הוראות סעיף  .2

בהתאם להוראות , ט או הפסדיהדוח על הכנסתה החייבת של שותפות הנפ

ובכלל זה הוראות לעניין הגשת דוח מאושר בידי רואה חשבון , שיקבע המנהל

 131 דוח לפי פסקה זו יראו אותו כדוח לפי סעיף; ומתואם בידיו לצורכי מס

  ;בשינויים המחויבים, לפקודה
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לעניין קביעת הכנסתה החייבת של , יחולו) 2(הוגש דוח כאמור בפסקה  .3

בכפוף לאמור בפסקה , לפקודה' הוראות חלק ט, ת הנפט או הפסדיהשותפו

  ;ובשינויים המחוייבים) ה(

רשאי פקיד השומה לקבוע לפי מיטב ) 2(לא הוגש דוח כאמור בפסקה  .4

ויחולו , שפיטתו את סכום הכנסתה החייבת של שותפות הנפט או הפסדיה

  ;ם המחוייביםובשינויי) 5(בכפוף לאמור בפסקה , לפקודה' הוראות חלק ט

השותף הכללי והוא בלבד רשאי להשיג או לערער על שומת ההכנסה החייבת  .5

לפי הוראות סעיפים , שקבע פקיד השומה, של שותפות הנפט או הפסדיה

השותפים האחרים רשאים להשיג או לערער על ; לפקודה 157-ו 153, 150

  ;אך לא על השומה עצמה, השפעת השומה האמורה על הכנסתם

את ) 2(הכללי ישלם בעת שהוא מגיש את הדוח לפי הוראות פסקה  השותף .6

על חשבון המס שחייבים בו השותפים בשותפות הנפט , המס הנובע ממנו

לפי שיעור חלקם של השותפים שהם חבר , בשנת המס שלגביה הוגש הדוח

באותה , ושיעור חלקם של השותפים שהם יחידים, בשותפות הנפט, בני אדם

ובלבד שלעניין זה יראו את , שנת המס שלגביה הוגש הדוחבתום , שותפות

הכנסתם החייבת של היחידים מהשותפות כאילו חל עליה שיעור המס 

לפקודה למעט אם הוכח לפקיד השומה כי  121המרבי לפי הוראות סעיף 

לעניין פסקה זו יחולו ; שיעור המס החל על אותו יחיד נמוך מהשיעור האמור

  ;בשינויים המחויבים, לפקודה )א(187הוראות סעיף 

פקיד השומה ימסור לשותף הכללי את הודעות השומה על ההכנסה החייבת  .7

 ; לפי הוראות הפקודה, של שותפות הנפט או הפסדיה

בתוך , חייב הוא, לפקודה 149נמסרה לשותף הכללי הודעת שומה לפי סעיף  .8

ואם , לשלם את יתרת המס הנובעת ממנה, ימים מיום מסירת ההודעה 15

את יתרת המס שאינה שנויה  -לפקודה  150הגיש השגה לפי הוראות סעיף 

 ;במחלוקת

או צו , לפקודה) א(152נמסרה לשותף הכללי הודעת שומה מתוקנת לפי סעיף  .9

ימים מיום מסירת ההודעה או  15חייב הוא בתוך , לפקודה) ב(152לפי סעיף 

ור לפי הוראות סעיף ואם הגיש ערע, הצו לשלם את יתרת המס הנובעת מהם

 ;את יתרת המס שאינה שנויה במחלוקת -לפקודה  153

 157או  156נמסרה לשותף הכללי החלטת בית המשפט בערעור לפי סעיפים  .10

 ;לפקודה כאילו היה הנישום 185יחולו לגביו הוראות סעיף , לפקודה

פקיד השומה רשאי לקבוע מקדמות על חשבון המס שיהיו חייבים בו  .11

שיעור המקדמות יהיה בשיעור ; שותפות נפט באותה שנת מסהשותפים ב

מקדמות לפי פסקת משנה זו יראו אותן ; לפקודה 126המס הקבוע בסעיף 

 .בשינויים המחויבים, לפקודה 175 כמקדמות שנקבעו לפי סעיף
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יתר על סכום המס הנובע מהדוח לפי ) א(שולם מס לפי הוראות פסקת משנה  .12

א 159ויחולו לעניין זה הוראות סעיף , שותף הכלליתוחזר היתרה ל, )ו(פסקה 

  . בשינויים המחוייבים, לפקודה

   –בסעיף זה  .13

כללים לחישוב ( הסנשותפות כהגדרתה בתקנות מס הכ – "שותפות נפט"

, )המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט

 ;1988 -ט"התשמ

  ;1975-ה"תשלה, ]נוסח חדש[ ויותכהגדרתו בפקודת השותפ –" שותף כללי"

הנפט של פרויקט  בחוק נקבע כי לצורך חישוב רווחי – תחילה והוראות מעבר  )יד(

כלשהו יובאו בחשבון תקבולים ותשלומים שוטפים שהתקבלו או שולמו ביום 

  .החוק או אחריותחילתו של 

  :עם זאת נקבעו הוראות מעבר כדלקמן  )טו(

יחולו , ית חל לגביו לפני יום התחילהעל מיזם נפט שמועד תחילת ההפקה המסחר

 :הוראות חוק זה בשינויים אלה

, חלה לגבי מיזם כאמור חובת תשלום היטל בשנת המס שבה חל יום התחילה  )א

מחצית משיעור ההיטל שהיה מוטל על , יהיה שיעור ההיטל באותה שנת מס

  ;10% - רווחי הנפט אילולא הוראות פסקה זו ולא יותר מ 

לצורך , יופחת, 1.5בשנת המס שבה חל יום התחילה על עלה מקדם ההיטל   )ב

, מסכום ההכנסות המצטברות, חישוב מקדם ההיטל בכל שנת מס שלאחריה

 בשנת המס שבה חל יום התחילה ובכל ,של המיזם, )1)(ב(4כהגדרתן בסעיף 

סכום ההפחתה בתוספת הפרשי הצמדה מתום שנת המס  ,שלאחריהשנת מס 

; ום שנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטלשבה חל יום התחילה עד ת

הסכום שיש להפחיתו מההכנסות המצטברות  -" סכום ההפחתה", לעניין זה

כדי שמקדם , בשנת המס שבה חל יום התחילה) 1)(ב(4כהגדרתם בסעיף 

  ;1.5ההיטל באותה שנה יהיה בגובה 

 2012שיעור ההיטל שיוטל על רווחי הנפט של המיזם בכל אחת משנות המס   )ג

יהיה שווה למחצית משיעור ההיטל שהיה מוטל על רווחי הנפט  2015ד ע

בשינוי הקבוע , 5עד  2לפי הוראות סעיפים , כאמור אילולא הוראות פסקה זו

 ;)ב(בפסקה 

בעל זכות נפט של המיזם יודיע על בחירתו כאמור , )ג(17על אף הוראות סעיף   )ד

י שנת המס שבה חל לפקודה לגב 131עם הגשת דוח לפי סעיף , באותו סעיף

 . יום התחילה



  

  

  

207 - א 

שמועד תחילת ההפקה המסחרית חל לגביו בתקופה שמיום התחילה עד  מיזםעל 

  : יחולו הוראות אלה 1.1.2014יום 

  ;חודשים 24חודשים במקום  48תהיה " תקופת הרצה"  )א

יבוא והמקסימלי יהיה  1.5במקום  2מקדם ההיטל המינימלי יהיה בשיעור   )ב

 ;2.3במקום  2.8בשיעור 

  .10%במקום  15%יהיה  2011-2013שיעור הפחת לגבי נכס שנרכש בשנים   )ג

יהיה רשאי להאריך את , באישור ועדת הכספים של הכנסת, שר האוצר

אם נוכח שלא החלה הפקה , חודשים 6המועד האמור לתקופה שלא תעלה על 

מסחרית עד המועד המקורי בנסיבות שאינן תלויות בבעל זכות הנפט ועל אף 

על זכות הנפט עשה כמיטב יכולתו שההפקה המסחרית תתחיל במועד שב

 . המקורי

 . בוטל ניכוי האזילהאושר תיקון תקנות הניכויים באופן ש, כמו כן  )טז(

חקיקתו של חוק מיסוי רווחי נפט הגדילה באופן משמעותי את נטל המס על בעלי   )יז(

 .יחידות השתתפות בשותפות והשפיע לרעה על עסקי השותפות ופעילותה

בפרט בקשר עם תחולתו של החוק על , את צעדיה המשפטיים לבחון השותפותבכוונת 

   .זכויות נפט שהוענקו לשותפות טרם חקיקת החוק

שבחזקת  Bלהשפעת החוק האמור על התזרים המהוון המיוחס לשותפות ממאגר מרי 

  .לעיל )א(7.3.10 אשקלון ראו סעיף 

  :להלן דוגמא מספרית תיאורטית לאופן חישוב ההיטל, בנוסף

פירוט והסברים הנחה#

וההנחות השונות הכלולות בו , המודל מהווה דוגמא בלבד לאופן חישוב ההיטל כללי 
הינן תיאורטיות ואין ללמוד מהן ) 'מחירים וכו, נפח מכירות, לוחות זמנים, הוצאות(

יודגש כי כל קשר בין ההנחות . הפרויקטים של השותפותאו להקיש מהן דבר לגבי 
כל שינוי . הינו מקרי בהחלט, אם תהיה תגלית לשותפות, לבין הנתונים שיהיו בפועל

 .בהנחות החישוב עשוי לשנות באופן משמעותי את גובה ההיטל הנובע מן ההנחות

הנוסחאות , פי ההגדרות-יש להדגיש כי חישוב ההיטל במודל המוצג נעשה על, בנוסף
כפי שמבינה ומפרשת  2011-א"התשע, והמנגנונים המוגדרים בחוק מיסוי רווחי נפט

אך לאור חדשנות החוק ומורכבות נוסחאות החישוב והמנגנונים , אותם השותפות
אין כל בטחון כי פרשנות זו של אופן חישוב ההיטל תהיה זהה , השונים המוגדרים בו

אם וכאשר , הה לפרשנות החוק על ידי בית המשפטאו ז/לזו שתאמצנה רשויות המס ו
-סוגיות אלו טרם נידונו בפסיקתם של בתי, נכון להיום. תובאנה סוגיות אלו להכרעתו

  .המשפט בישראל

  מהזכויות בזכות הנפט 100%המודל מניח כי השותפות הינה בעלת   בעל זכות הנפט  .1

 .BCM 200-הפקה של כ- גז טבעי בהיקף בר המודל מניח מיזם בשטח הים בו נתגלהמהות המיזם  .2

תחולת הוראות 3
  המעבר

 1המודל מניח כי מועד תחילת ההפקה המסחרית כמשמעותה בחוק תחול לפני יום 
  לחוק) ד(54ולפיכך חלות על המיזם הוראות המעבר הקבועות בסעיף  2014בינואר 

תקופת ההקמה , 2009-2010המודל מניח כי תקופת החיפוש של המיזם היא בשנים   ז"לו4
בין ) שנים בהתאם להוראות המעבר 4של (ותקופת ההרצה  2011-2012בין השנים 

שנות  23לאחר , 2035המאגר יגיע למיצויו על פי המודל בשנת . 2013-2016השנים 
 .הפקה מסחרית

השקעות חיפוש 5
 והקמה

הקמה ת והשקעו, מיליון דולר 250המודל מניח השקעות בחיפוש בסך כולל של 
 .מיליארד דולר 3 בתקופת ההקמה בסכום כולל של

ולפיכך בחישוב ההיטל יובא בחשבון , המודל מניח כי המכירות יופנו לשיווק בישראלנפח המכירות6
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פירוט והסברים הנחה#

וההנחות השונות הכלולות בו , המודל מהווה דוגמא בלבד לאופן חישוב ההיטל כללי 
הינן תיאורטיות ואין ללמוד מהן ) 'מחירים וכו, נפח מכירות, לוחות זמנים, הוצאות(

יודגש כי כל קשר בין ההנחות . הפרויקטים של השותפותאו להקיש מהן דבר לגבי 
כל שינוי . הינו מקרי בהחלט, אם תהיה תגלית לשותפות, לבין הנתונים שיהיו בפועל

 .בהנחות החישוב עשוי לשנות באופן משמעותי את גובה ההיטל הנובע מן ההנחות

הנוסחאות , פי ההגדרות-יש להדגיש כי חישוב ההיטל במודל המוצג נעשה על, בנוסף
כפי שמבינה ומפרשת  2011-א"התשע, והמנגנונים המוגדרים בחוק מיסוי רווחי נפט

אך לאור חדשנות החוק ומורכבות נוסחאות החישוב והמנגנונים , אותם השותפות
אין כל בטחון כי פרשנות זו של אופן חישוב ההיטל תהיה זהה , השונים המוגדרים בו

אם וכאשר , הה לפרשנות החוק על ידי בית המשפטאו ז/לזו שתאמצנה רשויות המס ו
-סוגיות אלו טרם נידונו בפסיקתם של בתי, נכון להיום. תובאנה סוגיות אלו להכרעתו

  .המשפט בישראל

 BCM 5בקצב של  2013המודל מניח כי המכירות יתחילו בשנת . מחיר המכירה בפועל
 לשנה BCM 10לקצב של  2017לשנה שיעלה עד לשנת 

 6.15- כ( BCM1  - דולר ל 200המודל מניח מחיר גז קבוע לאורך כל התקופה של מחיר הגז7
$/mmbtu(  

 לחוק) ב(13ב לפי סעיף "המודל מניח כי המיזם בחר לדווח בדולר ארהדיווח על בסיס דולרי8

המודל . יההצמדה תתבסס על מדד המחירים לצרכן האמריקא, לעיל 8בהתאם לסעיף שיעור עליית המדד9
 לשנה 2%מניח שיעור אינפלציה של 

 1.0%לחוק ריבית ליבור שנתית בשיעור ) ב(4' המודל מניח לצורך סעשיעור ריבית ליבור10

לא יהיו למיזם תקבולים (המודל מניח כי תקבולי המיזם יהיו אך ורק ממכירת נפט תקבולים11
 )זכות שימוש בנכסים/ ממכירת נכסים 

בניכוי הוצאות שלא יוכרו , נטו( 4%המודל מניח כי ההוצאות השוטפות יהיו בשיעור פותהוצאות שוט12
ובנוסף יישא המיזם בהוצאות , מתוך סך התקבולים בשנה) לצורך חישוב ההיטל

 .2034-ו 2029, 2024תחזוקה מיוחדות בשנים 

 12%יעמוד על ) נטו(המודל מניח כי שיעור תמלוג המדינה תמלוג מדינה נטו13

אלא אם צוין במפורש , ב"כל הסכומים המופיעים במודל הינם באלפי דולר ארהסכומים באלפי דולר14
 אחרת

עד  2.88%של ) נטו(בשיעור קבוע ' המודל מניח כי קיימת חובת תשלום תמלוגים לצד ג  'תמלוגים לצד ג  15
ם על במודל מוצגים תשלומי ההיטל החלי. לאחר מכן 12.48%- ו' החזר השקעה'ל

  השותפות

  המודל אינו מביא בחשבון הוצאות נטישה  הוצאות נטישה  16
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הוצאות חיפוש  
 בתקופת החיפוש

השקעות הקמה 
בתקופת 
 ההקמה

תקבולי מכירות 
 לתקופה

י "תשלומי היטל עשיעור ההיטל נטו' תמלוגי צד ג  הוצאות שוטפותתמלוג מדינה נטו
 השותפות

2009 100,000        

2010 150,000        

2011  1,500,000       

2012  1,500,000       

2013   1,100,000 132,000 44,000 31,680 0.0% - 

2014   1,540,000 184,800 61,600 44,352 0.0% - 

2015   1,760,000 211,200 70,400 219,648 0.0% - 

2016   1,980,000 237,600 79,200 247,104 0.0% - 

2017   2,200,000 264,000 88,000 274,560 0.0% - 

2018   2,200,000 264,000 88,000 274,560 16.7% 263,015 

2019   2,200,000 264,000 88,000 274,560 37.2% 585,772 

2020   2,200,000 264,000 88,000 274,560 45.5% 716,230 

2021   2,200,000 264,000 88,000 274,560 45.5% 716,230 

2022   2,200,000 264,000 88,000 274,560 45.5% 716,230 

2023   2,200,000 264,000 88,000 274,560 45.5% 716,230 

2024   2,200,000 264,000 288,000 274,560 45.5% 625,190 

2025   2,200,000 264,000 88,000 274,560 45.5% 716,230 

2026   2,200,000 264,000 88,000 274,560 45.5% 716,230 

2027   2,200,000 264,000 88,000 274,560 45.5% 716,230 

2028   2,200,000 264,000 88,000 274,560 45.5% 716,230 

2029   2,200,000 264,000 288,000 274,560 45.5% 625,190 

2030   2,200,000 264,000 88,000 274,560 45.5% 716,230 

2031   2,200,000 264,000 88,000 274,560 45.5% 716,230 

2032   1,760,000 211,200 70,400 219,648 45.5% 572,984 
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הוצאות חיפוש  
 בתקופת החיפוש

השקעות הקמה 
בתקופת 
 ההקמה

תקבולי מכירות 
 לתקופה

י "תשלומי היטל עשיעור ההיטל נטו' תמלוגי צד ג  הוצאות שוטפותתמלוג מדינה נטו
 השותפות

2033   1,320,000 158,400 52,800 164,736 45.5% 429,738 

2034   880,000 105,600 135,200 109,824 45.5% 240,972 

2035   660,000 79,200 26,400 82,368 45.5% 214,869 

          

 10,720,028  5,237,760 2,260,000 5,280,000 44,000,000 3,000,000 250,000 כ"סה
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הרשאה לסטייה (את טיוטת תקנות הנפט  30.1.2012משרד האנרגיה פרסם ביום  7.23.5

הנוגעות , ")התקנות: "להלן( 2012- ב"התשע, )מהוראות חוק התכנון והבנייה

שה וכוללות הליך תכנוני סדור אשר יחול על הסדרת כלל לחיפושי נפט וגז טבעי ביב

יצוין כי אין באפשרות השותפות  .קידוחי חיפושי הנפט והגז הטבעי בישראל

מאחר שטיוטת . אם לאו ובאיזה היקף, להעריך אם טיוטת התקנות תתקבל

נכון למועד הדוח היא אינה עשויה , התקנות נוגעת לחיפושי נפט וגז טבעי ביבשה

 .ע על עסקי השותפותלהשפי

 אפשרות לפיקוח על מחירי הגז הטבעי 7.23.6

משרד האנרגיה כי  צוין, 2011מחודש מאי פרסומים באמצעי התקשורת השונים ב

במקרה בו יוטל . בישראלאפשרות להטיל פיקוח על מחירי הגז הטבעי הנמכר  בוחן

 הקבועים בהסכמים נמוך מהמחיריםמירבי המחיר ויקבע , פיקוח על המחירים

עלולה  ,ככל שקביעה זאת תעמוד בבחינה משפטית ,השותפות למכירת גז טבעי של

 המירבישהיקפה יגזר מהמחיר , לכך השפעה לרעה על עסקי השותפות להיות

 סת ספקים מתחרים ובכךילהקשות על כנעשוי  פיקוח על מחירים , מאידך .שיקבע

  .עסקי השותפותל עשוי לסייע

 ה בנושא משק הגז הטבעי בישראל ועדה לבחינת מדיניות הממשל 7.23.7

הוקמה ועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז  2011בחודש אוקטובר 

ל משרד האנרגיה "מנכ, הטבעי בישראל ופיתוחו העתידי בראשות מר שאול צמח

בחינת מודלים של מדיניות ) 1( –שמטרותיה כדלקמן , ")ועדת צמח: "להלן(

תוך לקיחה בחשבון , נות בעלות סממנים דומיםממשלתית במשק הגז הטבעי במדי

בחינה וניתוח של ) 2(; של המאפיינים הגיאופוליטיים הייחודיים למדינת ישראל

בחינת המדיניות הרצויה ) 3(; ביקוש מקומי על בסיס תרחישים מגוונים –היצע 

לעידוד ותמרוץ אקספלורציה בתחום הגז הטבעי ולפיתוח משק הגז הטבעי 

ביום . לשמירת עתודות לאספקת התצרוכת המקומית ולייצוא גז טבעיבישראל וכן 

בהמשך לפנית . פנתה ועדת צמח לקבלת עמדות מהציבור בעניין כאמור 1.11.2011

הגישה  15.12.2011ביום , ועדת צמח לקבלת עמדות מהציבור בעניין כאמור

מו של השותפות יחד עם אבנר נייר עמדה אשר סוקר את התנאים ההכרחיים לקיו

את התועלות , )לרבות הצגת מקרי בוחן רלוונטיים בעולם(משק גז יעיל ומפותח 

התעסוקתיות והגיאופוליטית הצפויות לישראל מייצוא הגז הטבעי ואת , הכלכליות

ועדת , נכון למועד דוח זה. המדיניות הממשלתית הרצויה ביחס לשוק הגז הטבעי

  .צמח טרם פרסמה את המלצותיה

 ות לחקיקה בקפריסיןכפיפות הפעיל 7.23.8

חובת קבלת , בין היתר, פעילות חיפושי הנפט והגז כפופה לרגולציה הכוללת

דרישות בקשר להיקפי השקעות , רשיונות או זכיונות לביצוע הפעילות, היתרים

בטיחות ואיכות , תשלום תמלוגים למדינה, ולוחות זמנים לביצוע החיפושים

  .סביבה
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: להלן(ידרוקרבונים ברפובליקה של קפריסין פעילות אקספלורציה והפקה של ה

 The Hydrocarbons (Prospection, Exploration and -מוסדרת ב") קפריסין"

Exploitation) Law 2007 ) ובתקנות ") החוק הקפריסאי"להלן– The 

Hydrocarbons (Prospection, Exploration and Exploitation) Regulations 2007, 

את מסדירים החוק הקפריסאי ותקנות קפריסין "). תקנות קפריסין: "להלן( 2009

. הפעילות במים הטריטוריאליים של קפריסין וכן במים הכלכליים של קפריסין

קפריסין היא חברה מלאה באיחוד האירופי והדירקטיבה של האיחוד , כן-כמו

האירופי בדבר מתן ושימוש באישורים לחיפוש והפקה של הידרוקרבוניים 

)Directive 94/22/EC ( וחקיקה אירופית רלבנטית אחרת מסדירה אף היא את

פעילות החיפושים וההפקה של הידרוקרבונים בקפריסין ובמים הכלכליים של 

  . קפריסין

וכן  (UNCLOS 82)ם על חוקי הים "את אמנת האו 1988קפריסין אימצה בשנת 

ב המים הכלכליים חתמה על מספר הסכמים עם מדינות שכנות לגבי הגדרת מרח

  . לבנון וישראל, הסכמים אילו נחתמו עם מצרים. של קפריסין

רשיון לחיפושי הידרוקרבונים ניתן , על פי החוק הקפריסאי ותקנות קפריסין

שנים אשר יכולה להיות מוארכת בשתי תקופות בנות  3לתקופה ראשונית של 

החוק הקפריסאי  מוענק על פי) Exploitation(רשיון הפקה . שנתיים כל אחת

שנים  10שנה ויכול להיות מוארך לתקופה של  25ותקנות קפריסין לתקופה של 

יינתן אחרי , בקשר עם תגלית מסחרית במהלך אקספלורציה, רשיון הפקה. נוספות

  . כאמור בחוק הקפריסאי ובתקנות קפריסין, אישור של תוכנית פיתוח והפקה

ן לבין בעל רשיון מוסדרת באמצעות מערכת היחסים בין הרפובליקה של קפריסי

Production Sharing Contract )הסכם זכיון קובע את "). הסכם זכיון: "להלן

המחויבויות והזכויות של מחזיק הרשיון וכן את התנאים , מערכת היחסים

  .הפיסקליים להם כפוף מחזיק הרשיון

  הגבלים עסקיים 7.24

: להלן בסעיף זה( ייםנתן הממונה על ההגבלים העסק 12.10.2000בתאריך  7.24.1

במסגרת רכשה דלק השקעות , אישורו לעסקת מיזוגאת  )"על ההגבלים הממונה"

לפרטים נוספים (בפרויקט ים תטיס  RB Mediterranean Ltdאת כל זכיותיה של 

, תנאיםמספר הותנה ב ,ןכפי שעודכ, אישור זה. )לדוחות הכספיים 2ב12ראו ביאור 

או דלק השקעות /ו כישת החזקה בידי קבוצת דלקכל ר כי, בין היתר, כךובכלל 

או יותר בתאגיד העוסק  5%בשיעור של או דלק ישראל /מ ו"ן בע"או דלק נדל/ו

טעונה אישור מראש , בישראל גז טבעישיווק או מכירה של , הולכה, הפקה, בחיפוש

האמור בסעיף זה ; אם יש בידי התאגיד תגליות גז טבעי, של הממונה על ההגבלים

   .נו חל על עסקה משותפת בפרויקט ים תטיסאי

 14לפי סעיף  –פטור מאישור הסדר כובל נתן הממונה על ההגבלים  22.8.2006 ביום 7.24.2

 להסכם –") חוק ההגבלים: "להלן( 1988- ח"התשמ, לחוק ההגבלים העסקיים

שחלק מהן הועברו ( ברשיונות מתן ומיכלשעניינו בשיתוף הצדדים לו בזכויות 
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, תנאים במספרהחלטת הממונה על ההגבלים הותנתה . יותר לנובלבשלב מאוחר 

  :שעיקרם

בין לבדם , לא יחזיקו במשותף) כהגדרתם להלן(" התאגידים המקומיים"  )א(

הנובעת ישירות ובאופן  זכות בכל זכות גז למעט, נוספיםובין בצד מחזיקים 

 מראש ובכתב מאת, אלא באישור מפורש, או מיכל/בלעדי מרשיונות מתן ו

" התאגידים המקומיים"יסיימו  31.12.2006עד ליום . על ההגבלים הממונה

למעט זכויות הנובעות ישירות ובאופן , כל החזקה משותפת בזכויות גז

אשר בעת מתן ההחלטה הוחזקו בידיהן , בלעדי מרשיונות מתן ומיכל

אלא אם כן הותרה להן , בין לבדן ובין בצד מחזיקים נוספים, במשותף

  .במפורש ובכתב על ההגבלים ידי הממונה- שותפת עלהחזקה מ

בנוגע לקביעת מנגנון או , בכתב או בעל פה, הסכם או הסכמה, בכל הסדר  )ב(

קבלת החלטות בין המחזיקים ברשיונות מתן ומיכל בנוגע לשיווק גז  ןאופ

" התאגידים המקומיים"לא יחזיק אחד , טבעי שיופק ברשיונות מתן ומיכל

כל זכות או כוח למנוע מיתר המחזיקים קבלת , קיפיןישירות או בע, לבדו

  . החלטה או פעולה בעניין שיווק גז טבעי שיופק ברשיונות מתן ומיכל

קבוצת " ;"ישראמקו" -ו" קבוצת דלק" - "התאגידים המקומיים: "גדרותה  )ג(

שותפות , או דלק קידוחים/ו, שותפות מוגבלת, אבנר חיפושי נפט - "דלק

 . וכל אדם הקשור בה" ישראמקו"; קשור אל מי מהןאו כל אדם ה/ו, מוגבלת

ו הודיע במכתב מהממונה על ההגבלים העסקיים  השותפות קיבלה, 6.9.2011 ביום 7.24.3

 בעלתעל כ ,ביחד עם שותפיה בפרוייקט ים תטיס ,עליהז יכרלה לה כי הוא שוקל

 כעל בעלת, תמר בפרוייקט שותפיה עם וביחד; באספקת גז טבעי בישראל מונופולין

מונופולין עתידי באספקת גז טבעי בישראל בתקופה שתחילתה במחצית השנייה 

) יחד עם אבנר ונובל(לקבוע כי היא צד להסדר כובל עקב כניסתה וכן  2013של שנת 

בטרם יקבל הממונה על . ים-לבעלות משותפת עם רציו בהיתר המוקדם רציו

זדמנות להביא עמדה ההגבלים את החלטתו בעניינים האמורים ניתנה לשותפות ה

התקבל מכתב הממונה על ההגבלים העסקיים ובו  2012במרץ  .ביחס אליהם בפניו

ליום  עמצויין כי המועד האחרון להבאת עמדת השותפות בפני הממונה נקב

1.5.2012.  

בקשר עם פרוייקט ים ( כמונופול, לאחר הליך השימוע, השותפותבמקרה בו תוכרז  7.24.4

. חוק ההגבלים וניתן יהיה להטיל מגבלות על פעילותהל' יחול עליה פרק ד) תטיס

  . השותפות עלולה להיות לכך השפעה לרעה על עסקי, ככל שכך אכן ייקרה

להכריז על השותפות , לאחר הליך השימוע, ככל שהממונה על ההגבלים יחליט 7.24.5

 –או לקבוע כי היא צד להסדר כובל /ו) בקשר עם פרוייקט תמר(כמונופולין עתידי 

או /יש לה טענות משפטיות וכלכליות טובות כנגד הכרזה ו, השותפות לעמדת

 .קביעה כאמור

  שעבודים וערבויות 7.25

  . לדוחות הכספיים) ט(12לפרטים אודות שעבודים וערבויות ראו ביאור  
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  הסכמים מהותיים 7.26

השותפות התקשרה בהסכמים מהותיים אשר היו בתוקף במהלך תקופת הדוח כמפורט 

  : להלן

  ).לעיל) י(7.11 עד ) ג(7.11 ראו סעיף ( ת גז טבעיהסכמי מכיר 7.26.1

  הסכם תפעול משותף בפרויקט ים תטיס 7.26.2

  כללי  )א(

פעילות החיפושים וההפקה במסגרת החזקות בפרויקט ים תטיס נעשית 

 )JOAאו  Joint Operating Agreement(תף במסגרת הסכם תפעול משו

אשר הצדדים לו הינם השותפות המוגבלת ויתר  24.2.1999שנחתם ביום 

 1.7.2011ביום . 164לעיל 7.3.1 השותפים בפרויקט ים תטיס כמפורט בסעיף 

 I/7זקות פוצל ההסכם האמור לשני הסכמים נפרדים לכל אחת מהח

  .נועה I/10 - אשקלון ו

מטרת ההסכם היא לקבוע זכויות וחובות הצדדים בקשר לפעולות בתחומי 

שטח "ו" נכסי הנפט: "ק זה"להלן בס(רשיונות ים תטיס כהגדרתם בהסכם 

פיתוח והפקה של רזרבות של , הערכה, לרבות פעולות חיפושים, ")ההסכם

  .בשטח ההסכם") בוניםהידרוקר: "להלן(נפט כמשמעותו בחוק הנפט 

  אופן ההתחשבנות  )ב(

, בנכסי הנפטם יכל הזכויות והאינטרס, JOA -אלא אם כן נקבע אחרת ב

נכסי יהיו בכפוף לתנאי , הידרוקרבונים שיופקו מהםהברכוש המשותף ובכל 

בנכסי ובהתאם לשיעורי השתתפות הצדדים , והכללים החלים עליהםהנפט 

פי -התחייבויות הצדדים על ,JOA -רת באלא אם כן נאמר אח ,כןכמו  .הנפט

חבויות והוצאות שהוצאו או נתחייבו הוכל  נכסי הנפטפי תנאי -על JOA -ה

וכל זיכויים לחשבון , 165המפעיל בקשר עם הפעולות המשותפות ידי- לע

בהתאם לשיעורי , בינם בין עצמם, יישאו בהם הצדדים, 166המשותף

 - מועד בהתאם להוראות הוכל צד ישלם ב, בנכסי הנפטההשתתפות שלהם 

Accounting Procedure שב- JOA )את חלקו ") כללי ההתחשבנות" :להלן

מועדי . בהתאם לשיעור ההשתתפות שלו בכל הוצאות החשבון המשותף

                                                      

 -מהשקעות  דלקרכשה  2000בשנת . צד להסכם") RB Mediterranean Ltd ")RBMedהיתה , בעת חתימת ההסכם   164
RBMed  את כל זכויותיה שלRBMed ) נכסי הנפט של קבוצת ים תטיס כפי שהיו באותה עת ב) 100%מתוך  15%שהם

 - בנוסף התחייבה דלק השקעות לשלם ל. מיליון דולר 114בתמורה לסכום כולל של ") RBMedנכסי : "להלן ביחד(
RBMed  כהגדרתן " תגליות חדשות"נים אחרים אשר יופקו מגז והידרוקרבו, מכל נפט 0.7%תמלוג על בשיעור של

דהיינו תגליות בשטחי החזקות משכבות עמוקות יותר מהשכבות של מאגרי מרי ונועה או משטחים ( באותו הסכם
בסמוך לאחר רכישת ). על בסיס כלל התפוקה ולא רק מחלקה של דלקמחושב ) (שמחוץ לשטחים המכסים את המאגרים

, כדי חלקה היחסי, לשותפות המוגבלת להשתתף לשותפים בפרויקט ים תטיס ובכלל זהקעות דלק השהזכויות הציעה 
 1.89%דלק השקעות רכשה השותפות המוגבלת מ 2000בנובמבר . באותם תנאים RBMed-ל מ"ברכישת הזכויות הנ

  .באותם תנאים ,RBפי הסכם -על RBMed-דלק השקעות ממהזכויות שרכשה 
וכן  JOA - פי הוראות ה-ידי המפעיל על-הינן הפעולות המבוצעות על" הפעולות המשותפות" JOA -בהתאם להגדרות ה   165

 .JOA -העלויות הניתנות לחיוב כל אחד מהצדדים ל
ידי המפעיל לטובת הפרויקט המשותף - הינם חשבונות המוחזקים על" החשבון המשותף" JOA -בהתאם להגדרות ה   166

 . ההתחשבנות ובכללי JOA -בהתאם לכללים שנקבעו ב
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פי -צד של חיוב כלשהו על ידי-עלתשלומים  .התשלום הם מעיקרי ההסכם

פי -על. יובאינם שוללים את זכותו לאחר מכן לחלוק על אותו ח JOA -ה

להחזר כל ההוצאות הישירות שתוציא בקשר  נובלכללי ההתחשבנות זכאית 

למילוי תפקידה כמפעיל וכן להחזר ההוצאות הבלתי ישירות הנגזרות 

  :משיעור ההוצאות של העיסקה המשותפת כמפורט להלן

  שיעור התשלום למפעיל  )בחישוב שנתי(הוצאות ישירות 

  )כאחוז מההוצאה הישירה(

  4%  -מליון דולר  4עד 

  3%  - מליון דולר  7ועד  4 - מ

  2%  -מליון דולר  12ועד  7 - מ

  1%  -מליון דולר  12מעל 

  

הקשורות בפעולות הפיתוח וההפקה של פרויקט ים תטיס  להוצאותבקשר 

בינואר  1סוכם בין הצדדים כי לגבי הוצאות פיתוח והפקה שיחולו מיום 

עד  1% -הבלתי ישירות סכום השווה ל ישולם למפעיל בגין הוצאותיו 2004

 0.85%מיליון דולר ומעבר לסכום זה ישולם לו  20להיקף הוצאות של 

   .מההוצאות

  זכויותיו וחובותיו, המפעילזהות   )ג(

של פרויקט  )Operator(פי הסכם התפעול המשותף מונתה נובל כמפעיל - על

  . ים תטיס

יהול הפעולות אחראי באופן בלעדי לנהמפעיל היה י JOA -בהתאם ל

אשר יכול (או סוכנים /המפעיל רשאי להעסיק קבלני משנה ו. המשותפות

בניהול . לביצוע פעולות משותפות כאמור) שיהיו חברות קשורות של המפעיל

לבצע את הפעולות , בין השאר, חייב, הפעולות המשותפות יהיה המפעיל

 JOA -ה, והכללים החלים עליהם נכסי הנפטהמשותפות בהתאם לתנאי 

לנהל את כל ; )אשר תפקידיה מפורטים להלן( והוראות ועדת התפעול

 good and -הפעולות המשותפות בשקידה ובאופן בטוח ויעיל בהתאם ל

prudent oil field practices and conservation principles  המקובלים

נדרש המפעיל להשיג  ,כןכמו . בתעשיית הנפט הבינלאומית בנסיבות דומות

כן  .בהתאם להוראות הכלולות בו JOA - לקיים את הביטוחים המפורטים בו

צריך לדאוג לעצמו ועל חשבונו לביטוח  -  JOAכל אחד מהצדדים לכי , נקבע

, Well Controlלכסוי הסיכונים של ) Extra Expense Insurance(נוסף 

Seepage ,Pollution  וקדיחה מחדש בסכומי מינימום והשתתפות עצמית

  .ידי ועדת התפעול ואשר לא יפחתו ממאה מליון דולר-בעו עלשיק

להרשות לנציגי כל , לאחר קבלת הודעה מוקדמת סבירה, עוד חייב המפעיל

צד בכל זמן סביר ועל חשבונם ואחריותם גישה לפעולות המשותפות כולל 
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הזכות להשקיף על פעולות משותפות ולבחון כל רכוש משותף ולנהל ביקורת 

  .JOA -תאם להוראות כללי ההתחשבנות הקבועים בפיננסית בה

המפעיל יקבע , JOA -התנאים החלים עליהם וה ,נכסי הנפטבכפוף לתנאי 

יבחר אותם ויקבע את שעות עבודתם ואת התמורה , את מספר העובדים

יעסיק אך ורק אותם  המפעיל. שתשולם להם בקשר לפעולות המשותפות

אופן סביר לביצוע הפעולות סוכנים וקבלנים הדרושים ב, עובדים

  . המשותפות

 JOA -המפעיל יספק לצדדים האחרים נתונים ואינפורמציה כמפורט ב

  .ויאפשר להם גישה בכל זמן סביר לכל נתונים שנרכשו בפעולות המשותפות

יודיע לצדדים מיד על כל התביעות , כפי שתורה ועדת התפעול, המפעיל

או /אה מהפעולות המשותפות והמהותיות ותביעות אחרות שהוגשו כתוצ

המפעיל ייצג את הצדדים ויתגונן בפני תביעות . הנוגעות לפעולות המשותפות

המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להתפשר בכל תביעה או . כאמור

דולר בתוספת הוצאות  100,000סדרת תביעות בסכום שלא יעלה על 

ים העולים על /סכוםוהוא יבקש את אישור ועדת התפעול לכל , משפטיות

ידי עורך דין -להיות מיוצג על, על חשבונו הוא, כל צד יהיה זכאי. ל"הסך הנ

שום צד לא יתפשר לגבי . משלו בכל הסדר פשרה או הגנה בתביעות כאמור

חלקו היחסי בכל תביעה מבלי שהוכיח תחילה לועדת התפעול שהוא יכול 

  . משותפותלעשות זאת מבלי לפגוע באינטרסים של הפעולות ה

כל צד אשר אינו מפעיל יודיע מיידית לצדדים האחרים על כל תביעה כנגד 

צד שלישי ואשר נובעת מהפעולות המשותפות  ידי- עלאותו צד אשר נעשתה 

והצד הלא מפעיל יתגונן או , או העלולה להשפיע על הפעולות המשותפות

. התפעול ועדת ידי-עליתפשר בתביעה כאמור בהתאם להוראות אשר יינתנו 

ההוצאות והנזקים אשר יגרמו בקשר להתגוננות או לפשרה ואשר ניתנים 

  .לייחוס לפעולות המשותפות יהיו לחובת החשבון המשותף

לרבות הדירקטורים  -ולעניין זה (המפעיל , פרט לאמור אחרת בסעיף זה

, חברות הקשורות בו והדירקטורים ונושאי המשרה בהן, ונושאי המשרה בו

למעט כצד בגבולות שיעור (לא יישא ") הגופים המשופים": דלהלן ביח

הוצאה או חבות הנובעים , עלות, הפסד, בכל נזק) בנכסי הנפטהשתתפותו 

והגופים , של תפקידיו והפונקציות שלו כמפעיל) או אי ביצוע(מביצוע 

מחבות לצדדים שאינם מפעיל לכל  JOA -פי ה- המשופים משוחררים על

הוצאות וחבויות שהם תוצאה או נובעים מביצוע , ויותעל, הפסדים, נזקים

, פגם קודם ידי-לע, באופן מלא או חלקי, אף אם נגרמו, כאמור) או אי ביצוע(

אחריות מוחלטת או , רשלנות רבתי, )משותפת או מקבילה, בלעדית(רשלנות 

  .כל אשמה חוקית אחרת של המפעיל או של כל גוף משופה כאמור

בהתאם לשיעורי השתתפותם  JOA- הצדדים ל, יף זהפרט לאמור אחרת בסע

, יגנו וישפו את המפעיל ואת הגופים המשופים על כל הנזקים בנכסי הנפט
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) ד סבירים"ט עו"כולל הוצאות משפטיות ושכ(הוצאות , עלויות, הפסדים

כל  ידי-לדרישות או עילות תביעה שהוגשו ע, הנובעים מתביעות, וחבויות

אף אם , ם תוצאה או נובעים מפעולות משותפותאדם או גוף משפטי ושה

בלעדית משותפת או (רשלנות , פגם קודם ידי- על, נגרמו באופן מלא או חלקי

אחריות מוחלטת או כל אשמה חוקית אחרת של , רשלנות רבתי, )מקבילה

  .המפעיל או של כל גוף משופה כאמור

לשיעור שום דבר האמור בסעיף זה לא משחרר את המפעיל מחלקו בהתאם 

הוצאה או חבות הנובעים או שהם , עלות, הפסד, בכל נזק, השתתפותו

אם נושאי , על אף האמור לעיל. תוצאה של או נובעים מפעולות משותפות

משרה פיקוחית בכירה של המפעיל או של חברות הקשורות בו מעורבים 

, הפסד, גורמת לצדדים נזק) proximately(ברשלנות רבתי אשר במקורב 

, או עילות תביעה כאמור לעיל, דרישות, הוצאה או חבות לתביעות, עלות

יישא המפעיל אך ורק , בנוסף לחבותו כצד בהתאם לשיעור השתתפותו, אזי

הוצאות , עלויות, הפסדים, דולר הראשונים של אותם נזקים 1,000,000בסך 

  .וחבויות

על למעט כצד ב(בשום מקרה לא יישא גוף משופה , על אף האמור לעיל

, הפסד, בכל נזקים) כדי שיעור זכויות ההשתתפות שלו בנכסי הנפטזכויות 

, תוצאתיים, הוצאה או חבות בגין נזקים או הפסדים סביבתיים, עלות

אלה הנובעים , מבלי להגביל, עונשיים או נזקים עקיפים דומים לרבות

חוסר יכולת להפיק , נזק למאגר או לשכבה, מהפרעה בעסקים

  .שליטה בזיהום ושיפור או שיקום סביבתי, הפסד רווחים, הידרוקרבונים

  התפטרות המפעיל והעברתו מתפקידו  )ד(

 120בהודעה מוקדמת של , רשאי המפעיל בכל עת JOA -בכפוף להוראות ה

  .יום לפחות להתפטר מתפקידו כמפעיל

צד  ידי-עלהמפעיל יועבר מתפקידו עם מתן הודעה  JOA - בכפוף להוראות ה

פי - ש או החלטה בת תוקף לארגון מחדש על"של צו בימלהסכם במקרים 

; אם המפעיל מתפרק או מפסיק את קיומו באופן אחר; חוקי פשיטת הרגל

או אם מתמנה ; עושה הסדר לטובת נושיו, אם המפעיל נעשה חדל פרעון

  .כונס נכסים לחלק משמעותי מנכסיו

 - אחרים לניתן להעביר את המפעיל מתפקידו בהחלטה של צדדים  ,כמו כן

JOA )אם הפר הפרה יסודית של ההסכם ולא החל בתיקון ) שאינם מפעיל

יום מהמועד שקיבל הודעה המפרטת את דבר ההפרה  30ההפרה בתוך 

לכל החלטה . או שלא המשיך בשקידה להשלים את תיקון ההפרה, האמורה

ליתן הודעה על ההפרה ) שאינם מפעיל( JOA -של הצדדים האחרים ל

רש הצבעה בעד ההצעה של צדדים שאינם מפעיל המחזיקים למפעיל תיד

  .מסך כל זכויות ההשתתפות 51%ביחד לפחות 
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 -מחזיק או יורד בהחזקתו לפחות מ, אם המפעיל ביחד עם כל חברה קשורה

ואזי ועדת התפעול , של הזכויות הוא יידרש להודיע על כך מיד לצדדים 25%

אם נעשה . בהתאם להוראה זויום אם למנות מפעיל חדש  30תצביע בתוך 

בשליטה במפעיל הוא יתן על כך מיד הודעה , במישרין או בעקיפין, שינוי

יום באם למנות מפעיל  30לצדדים האחרים ואזי ועדת התפעול תחליט בתוך 

בעלות במישרין או בעקיפין של  - לענין זה שליטה משמעו . חדש במקומו

  .או יותר 50%

אזי ועדת התפעול תייעד ותמנה מפעיל , ר לעילכאשר חל שינוי במפעיל כאמו

פרט למקרה של . ואולם שום צד להסכם לא יתמנה כמפעיל נגד רצונו, חדש

מפעיל שהתפטר או הועבר , ל"העברת המפעיל מתפקידו בשל הפרה כנ

מתפקידו יפוצה מתוך החשבון המשותף על הוצאותיו הסבירות הנוגעות 

  .תפקידבמישרין בהתפטרותו או בהעברתו מה

  מינוי מפעיל ישראלי  )ה(

, פונקציות, למילוי מטלות" מפעיל ישראלי"הצדדים מינו את אבנר נפט וגז כ

וזאת בכפוף , תפקידים ושרותים בישראל לתועלת הפעולות המשותפות

תפקידי ומטלות אבנר נפט וגז . נובללהוראות ובתאום עם הפונקציות של 

פילות במאמץ או בעלות ביחס יבוצעו באופן שלא יגרום לכ כך שהםהוגדרו 

, בין היתר, תפקידי אבנר נפט וגז כוללים. לזכויות ולתפקידים של המפעיל

חשבונות לתשלום שירותי הנהלת , תיאום עם הרשויות הממשלתיות

קידום הפרויקט בכל הנוגע לתשתית ההולכה , חשבונות מקומיים

)Downstream(, תם שירותים ובאופן כללי למלא אותם תפקידים ולספק או

וכל שירותים סבירים , ידי נציג מקומי-אשר מבוצעים ומסופקים כרגיל על

בתמורה . אחרים שתבקש נובל או וועדת התפעול של העסקה המשותפות

בתוספת (דולר  20,000לשירותיה זכאית אבנר נפט וגז לדמי מפעיל בסך 

  .לחודש) מ"מע

 )Operating Committee(ועדת התפעול   )ו(

, )Operating Committee( ועדת התפעול ם הקימו הצדדיםמסגרת ההסכב

אשר בסמכותה ותפקידה לאשר ולפקח על הפעולות המשותפות הדרושות או 

לחיפוש וניצול שטחי , חל עליהם JOA - שה נכסי הנפטנחוצות למילוי תנאי 

ועדת התפעול . בהתאם להסכם ובאופן ראוי בהתאם לנסיבות נכסי הנפט

ולכל נציג של צד כאמור תהיה זכות ) וחליפיהם(דים מורכבת מנציגי הצד

ההסכם קובע את סדרי . דעה השווה לזכות ההשתתפות אשר אותו צד מייצג

ההליכים והפרוצדורה להזמנת ישיבות ועדת התפעול והדיון בהן והוא כולל 

  .הליכים והסדרים לקבלת החלטות בכתב

, האישורים ,כל ההחלטות, JOA -אלא אם כן נקבע במפורש אחרת ב

יוכרעו , ופעולות אחרות של ועדת התפעול לגבי כל ההצעות המובאות בפניה

שאינם צדדים (צדדים או יותר  2הצבעה חיובית בעד ההצעה של  ידי- לע
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מסך כל  51%המחזיקים ביחד בעת ההצבעה לפחות ) מסונפים/קשורים

   .167")הרוב הקובע": להלן(הנוגע בדבר  נכס הנפטזכויות ההשתתפות בשטח 

  תכניות עבודה ותקציבים  )ז(

תקציבים , קובע פרוצדורה והליכים להגשת ואישור תכניות עבודה JOA -ה

  .חל עליהם JOA -לביצוע פעולות בשטחים שה) AFE(והרשאות להוצאה 

להשתמש בשיטת מכרזים לגבי חוזים , המפעיל נדרש במידה שהדבר מעשי

תינתן עדיפות לצד דולר ואולם  100,000שערך התמורה בהם עולה על 

להסכם אם לדעת המפעיל הצעתו עדיפה או שאיננה שונה באופן מהותי 

כל הסכם עם חברה . מההצעה הטובה ביותר שהגישו מציעים אחרים

דולר טעון אישור ועדת  100,000הקשורה למפעיל ששוויו הצפוי עולה על 

  .התפעול

ולר בכל פריט ד 250,000לפני הוצאה או מתן התחייבות בסכום העולה על 

ישלח המפעיל לכל הצדדים האחרים , העבודה ותקציב שאושרו תוכניתשב

שתכלול הערכה של הסכומים הדרושים ) AFE(בקשה להרשאה להוצאה 

הזמן המשוער שההוצאה תבוצע ולפי שיקול דעתו , לביצוע העבודה האמורה

על אף . כל אינפורמציה נוספת הדרושה לתמיכה בבקשה, של המפעיל

לצדדים לפני שהתחייב  AFEור לעיל המפעיל לא יהיה חייב להגיש האמ

להוצאה כלשהי בקשר לשיפוץ של באר או בארות מקום שהשיפוץ נעשה 

  .עבודה ותקציב מאושרים לתפוקה תוכניתבהתאם ל

בתנאי שהעבודה , כל ההרשאות להוצאה הינן למטרות אינפורמציה גרידא

לא ידרש , דה והתקציב השוטפיםהעבו תוכניתוהכספים לביצועה אושרו ב

תמיד , אולם; כאמור לפני תחילת העבודה AFE - המפעיל לקבל אישור ל

אינן עולות על סכומי הפריטים  AFE -שהעלויות המתוארות ב) i(בתנאי 

 - פי ה- על תרתהעבודה והתקציב שאושרו מיותר מהחריגה המו תוכניתשב

JOA )(וכן ; )ראה להלןii (כל חוזה עם צד ג שהתנאים המוצעים של '

שכל  (iii)הינם קרובים לתנאי שוק הוגנים וכן  AFE -המתוארים ב

שלא אושרו בתוכנית העבודה  AFE - המפרטים הטכניים המהותיים ב

ידי הנתונים הידועים אודות השכבות -הינם ראויים ונתמכים על, והתקציב

  .הנקדחות

 10%שלא יעלה על בשיעור , המפעיל רשאי לחרוג ללא אישור ועדת התפעול

לפריט מהסכום שאושר לאותו פריט ובתנאי שהסך הכל המצטבר של 

העבודה והתקציב  תוכניתמסך כל  5%החריגות בשנה קלנדרית לא יעלה על 

ל הוא יגיש "מקום שהמפעיל בטוח שהחריגה תעלה על הגבולות הנ. שאושרו

                                                      

השולט או הנשלט על ") תאגיד": להלן(שותפות או גוף משפטי אחר , כחברה JOA-מוגדר ב" מסונף/צד קשור", לענין זה   167
משמעו הבעלות במישרין או בעקיפין על " שליטה" - ו; )JOA -או הנשלט על ידי תאגיד השולט בצד ל( JOA-ידי צד ל
   .מזכויות ההצבעה בתאגיד 50% -יותר מ
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פעיל המ. נוסף בגין הוצאת היתר הצפויה AFEלועדת התפעול לאישורה 

להוציא ולהתחייב על הוצאות בסך כולל של לא יותר  AFEזכאי מבלי להגיש 

דולר בכל שנה קלנדרית לגבי פריטים אשר אינם כלולים  100,000 - מ

בתנאי שהוצאות כאלה אינן בגין פריטים , עבודה ותקציב שאושרו תוכניתב

  .י ועדת התפעול"אשר נדחו קודם לכן ע

  Sole Riskפעולות   )ח(

 Exclusive" -כ JOA -המוגדרות ב(אין משתתפים בהן כל הצדדים פעולות ש

Operartions"  ומוכרות בתעשיית חיפושי הנפט כפעולותSole Risk ( לא

. תבוצענה אם הן סותרות פעולות משותפות שכל השותפים משתתפים בהן

  קובע כללי מסגרת ביצוע פעולות אלו JOA - ה

  לתן סנקציות החלות על השותפים ותנאים להט  )ט(

כולל מקדמות , צד שלא שילם במועד את חלקו היחסי בהוצאות המשותפות

הסכום שבפיגור יישא ריבית "). צד מפר" :להלן(יחשב כצד מפר , וריבית

החל מתום חמישה ימים . LIBOR+5%בשיעור , מצטברת על בסיס חודשי

 לא יהיה הצד, וכל עוד הפיגור נמשך, מיום שניתנה לצד המפר הודעת פיגור

והוא לא יהיה , המפר זכאי להשתתף באסיפות ועדת התפעול או להצביע בהן

כל צד . זכאי לקבל נתונים ואינפורמציה הנוגעים לפעולות המשותפות

כפי חלקו (חייב לשאת בחלקו היחסי ") צד לא מפר" :להלן(שאיננו צד מפר 

למעט (בסכום שבהפרה ) לעומת חלקם של כל הצדדים הלא מפרים האחרים

ימים ממועד קבלת הודעת  10ולשלם סכום זה למפעיל בתוך , )ביתרי

  . ואם לא יעשה כן יהפוך הוא עצמו להיות צד מפר, ההפרה

הצד המפר לא יהיה זכאי לקבל את החלק לו הוא , כל עוד נמשכת ההפרה

וחלק זה יהיה לקניינם של הצדדים הלא מפרים והם יהיו , זכאי בתפוקה

לגבות מתוכו את המגיע , ים המפורטים בהסכםתוך נקיטת ההליכ, רשאים

כל ). כולל הקמת קרן רזרבית(להם עד לתשלום מלא של הסכום שבהפרה 

סכום עודף ישולם לצד המפר וכל סכום חסר יישאר חוב של הצד המפר 

  .לצדדים הלא מפרים

, יום מתאריך הודעת ההפרה 60אם הצד המפר לא יתקן את ההפרה בתוך 

 - פי ה-כל זכות אחרת שתהיה לצדדים הלא מפרים עלאזי מבלי לפגוע ב

JOA , הניתנת להפעלה בכל עת עד לתיקון (לכל צד לא מפר תהיה האופציה

. ומנכס הנפטלדרוש מהצד המפר לצאת לחלוטין מההסכם ) מלא של ההפרה

ימים את כל  10אם הופעלה האופציה ייחשב הצד המפר כמי שהעביר בתוך 

, והוא יהיה חייב, לצדדים הלא מפרים ובנכס הנפט JOA - פי ה- זכויותיו על

פי הדין - לחתום על כל מסמך ולעשות את כל הדרוש על, לפי דרישה ראשונה

ולהסיר כל עכבון או שיעבוד , כדי לתת תוקף להעברת הזכויות האמורה

זכויות ותרופות הצדדים הלא מפרים עקב הפרה . שיחולו על זכויות כאמור
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ל זכויות ותרופות אחרות שתעמודנה לצדדים הלא כאמור הינן בנוסף לכ

  .דיני יושר או אחרת, פי הדין-על, מפרים

הוא שכל צד חייב לשלם במועד את חלקו היחסי  JOA -עקרון יסודי של ה

פי -בכל הסכומים המגיעים ממנו על) כדי שיעור השתתפותו בשטח ההסכם(

ענות קיזוז ולא כל צד שהפך להיות צד מפר מוותר על ט, לפיכך. JOA -ה

יהיה רשאי להעלותה כלפי הצדדים הלא מפרים אשר הפעילו נגדו את 

  . בגין אי תשלום הסכומים המגיעים ממנו במועד JOA - ההליכים הקבועים ב

  פרישה והעברת זכויות –אופן דילול אחזקת שותפים   )י(

, )Withdrawal(כולל הוראות המסדירות את נושא אפשרות הפרישה  JOA -ה

) החל עליו JOA -ומה(של צד מכל רשיון שהוא משתתף בו , ו חלקיתמלאה א

וזכויותיו וחובותיו של הצד , וקובעות את המקרים בהם הפרישה אפשרית

  .הפורש כלפי השותפים האחרים ברשיון

חייב להודיע על החלטתו ליתר , או מנכסי הנפט JOA - צד המבקש לפרוש מה

, ובלתי חוזרת מיד עם מסירתה הודעה כאמור תהא בלתי מותנית, הצדדים

יום מיום  30בתוך "). הודעת פרישה: "להלן( JOA -תחת תנאים הקבועים ב

זכאים למסור הודעת  JOA -מסירת הודעת הפרישה יהיו יתר הצדדים ל

הם יפעלו לסיום , במקרה שכל הצדדים ימסרו הודעת פרישה. פרישה גם הם

במקרה . קט ולנכסי הנפטלפרוי תהקשורו םויתר התחייבויותיה JOA -ה

הפורשים ) ים(הצד) ו(יפעל, ולא כל הצדדים יחליטו לפרוש כאמור לעיל

להעביר במהירות האפשרית את זכויותיהם לשותפים שבחרו שלא לפרוש 

העברת זכויות כאמור תהיה ללא כל "). השותפים הנשארים: "להלן(

תחייבות בכל ההוצאות המ) ים(נושא) ים(הפורש) ים(כאשר הצד, תמורה

העברת הזכויות . למעט אם הוחלט אחרת, מעצם פרישתו כאמור לעיל

לצדדים שלא פרשו תתחלק בהתאם לשיעור אחזקותיהם של הצדדים 

  . הנשארים

תהיה תקפה , כולן או חלקן, בנכס הנפטהעברת זכויות ההשתתפות של צד   )יא(

 הכולל בין השאר את התנאים, JOA -רק אם ענתה על כל התנאים של ה

  : איםהב

בנכס פרט למקרה שהצד מעביר את כל זכויות ההשתתפות שלו  )1(

פי תוצאתה יישארו בידי -לא תעשה העברת זכויות אשר על, הנפט

נכס בשטח  10% -המעביר או הנעבר זכויות השתתפות של פחות מ

אלא אם כן אושר הדבר ברוב קובע של ועדת , JOA - או ב הנפט

  . התפעול והמפעיל הסכים לכך

 -יישאר הצד המעביר חייב כלפי הצדדים האחרים ל, ההעברהעל אף  )2(

JOA הבשילו , אשר היו מוקנים, פיננסיים ואחרים, בגין כל החיובים

מבלי , לפני מועד ההעברה כולל JOA - או ה נכס הנפטפי -או נצברו על
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י ועדת התפעול לפני שהצד המעביר "כל הוצאות שאושרו ע, להגביל

  .כויות המוצעת לצדדים האחרים להסכםנתן הודעה בדבר העברת הז

פי -או על נכס הנפטבשטח , נכס הנפטפי -לנעבר לא תהינה זכויות על )3(

כל עוד ועד אשר לא קיבל את האישור הממשלתי הדרוש , JOA -ה

, והתחייב במפורש במסמך בכתב לשביעות רצון הצדדים האחרים

לגבי  JOA - וה נכס הנפטפי תנאי -לבצע את התחייבויות המעביר על

י "יספק את הערבויות הנדרשות ע, זכויות ההשתתפות המועברות לו

  . נכס הנפטפי -הממשלה או על

ועל  בנכס הנפטלא תהיינה זכויות , למעט גוף קשור למעביר, מקבל ההעברה  )יב(

אלא אם כן כל הצדדים האחרים  JOA -פי ה-או על נכס הנפטפיו בשטח 

תן אך ורק אם מקבל הסכימו בכתב להעברה והסכמה כזאת לא תינ

ההעברה לא יוכל להוכיח לשביעות רצונם הסבירה של כל אחד מהצדדים 

 - וה נכס הנפטפי תנאי -האחרים את יכולתו למלא את התחייבויותיו על

JOA.  

כל , שום דבר האמור בסעיף זה לא ימנע מצד למשכן או לשעבד בדרך אחרת  )יג(

, כבטוחה למימון JOA -פי ה-ועל נכס הנפטאו חלק מהאינטרס שלו בשטח 

שאותו צד ישאר אחראי לכל ההתחייבויות הנוגעות לאינטרס , אולם בתנאי

השיעבוד יהיה כפוף לכל אישור ממשלתי שיידרש ויעשה במפורש ; האמור

וכן ; JOA -לזכויות של הצדדים האחרים לפי ה) Subordinated(כמשני 

כאמור יהיה  או שיעבוד אחר, משכון, שהצד האמור יבטיח כי כל משכנתא

  .JOA - מותנה בכך שהוא לא יפגע בהוראות ה

כל צד יהיה זכאי להעביר באופן חופשי את אינטרס  JOA - הבכפוף להוראות   )יד(

  . JOA -ההשתתפות שלו בשטח ההסכם וב

  Area of Mutual Interest ("AMI") - שטח בעל ענין משותף   )טו(

להלן " (שותףשטח בעל אינטרס מ"יצרו והגדירו הצדדים בהסכמה כ JOA -ב

- "AMI" ( שטח מסויים המכסה את כל שטח רשיונות ים תטיס ושטח נוסף

מ מחוץ לרשיונות האמורים "ק 40במימי החופין של ישראל עד למרחק של 

, אלא אם כן הוסכם אחרת, שטח זה). JOA -כפי שהוגדר במפה שבנספח ל(

הרשיון או או שנתיים לאחר תום  1.9.98שנים מיום  3 -בתוקף ל AMIיהיה 

אם . הכל לפי התאריך המאוחר יותר, JOA -החזקה האחרונים הכפופים ל

רוכש או מתקשר כדי לרכוש , או צד קשור לו JOA -צד ל AMI -בתקופת ה

חזקה או כל זכויות או אינטרסים אחרים , רשיון, זכויות בכל היתר מוקדם

שפיעים על המ, ")אינטרסים" :להלן ביחד(פיתוח או תפוקה , לאקספלורציה

 JOA -אזי לכל אחד מהצדדים האחרים ל, AMI - שטח כלשהו בתחום ה

, להשתתף ברכישה זו של האינטרסים) יום 30בתוך (תהא הזכות והאופציה 

על ידי כך , כדי חלקו היחסי בהתאם לשיעור השתתפותו ברשיונות ים תטיס
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שישלם את חלקו היחסי בעלויות ויקבל על עצמו את חלקו היחסי 

   .חייבויותבהת

 ).לעיל )ג(7.20.4  סעיף לפרטים ראו( הסכמים לקבלת מימון לפרויקט תמר 7.26.3

 ).לעיל )ב(7.20.4 ראו סעיף לפרטים ( הסכמים לקבלת מימון לפרויקט ים תטיס 7.26.4

 ).לעיל )ד(7.20.4 ראו סעיף  לפרטים( לפרויקט לויתןהסכמים לקבלת מימון  7.26.5

 הסכם תפעול משותף בפרויקט תמר  7.26.6

  כללי  )א(

פעילות החיפושים וההפקה במסגרת החזקות בפרויקט תמר נעשית במסגרת 

מיום  )JOAאו  Joint Operating Agreement(הסכם תפעול משותף 

אשר הצדדים לו כיום הינם השותפות ) כפי שתוקן מעת לעת( 16.11.1999

  .לעיל )5)(א(7.20 המוגבלת ויתר השותפים בפרויקט תמר כמפורט בסעיף 

מטרת ההסכם היא לקבוע את הזכויות והחובות ההדדיים של הצדדים 

שטח " - ו" נכסי הנפט" :להלן(תמר שיונות יבקשר לפעולות בתחומי ר

מבלי , הכללים והתנאים החלים עליהם לרבות, פי הדינים-על") ההסכם

פיתוח והפקה של רזרבות של נפט , הערכה, פעולות חיפושים, להגביל

  .בשטח ההסכם") הידרוקרבונים: "להלן(כמשמעותו בחוק הנפט 

  אופן ההתחשבנות  )ב(

, בנכסי הנפטהאינטרסים כל הזכויות ו, JOA -אלא אם כן נקבע אחרת ב

נכסי יהיו בכפוף לתנאי , ברכוש המשותף ובכל הידרוקרבונים שיופקו מהם

בנכסי ובהתאם לשיעורי השתתפות הצדדים , והכללים החלים עליהםהנפט 

פי -התחייבויות הצדדים על ,JOA -אלא אם כן נאמר אחרת ב ,כןכמו  .הנפט

וצאות שהוצאו או נתחייבו וכל חבויות וה נכסי הנפטפי תנאי -על JOA -ה

וכל זיכויים לחשבון , 168י המפעיל בקשר עם הפעולות המשותפות"ע

בהתאם לשיעורי , בינם בין עצמם, יישאו בהם הצדדים, 169המשותף

 - וכל צד ישלם במועד בהתאם להוראות ה, בנכסי הנפטההשתתפות שלהם 

Accounting Procedure שב- JOA )לקו את ח") כללי ההתחשבנות" :להלן

בהתאם לשיעור ההשתתפות שלו בכל הוצאות החשבון המשותף לרבות 

מועדי התשלום הם מעיקרי . JOA -פי ה-מקדמות וריבית המגיעים על

אינם שוללים את  JOA - פי ה- י צד של חיוב כלשהו על"תשלומים ע, ההסכם

  .זכותו לאחר מכן לחלוק על אותו חיוב

                                                      

וכן  JOA - פי הוראות ה-ידי המפעיל על-הינן הפעולות המבוצעות על" הפעולות המשותפות" JOA -בהתאם להגדרות ה   168 
 . JOA -העלויות הניתנות לחיוב כל אחד מהצדדים ל

ידי המפעיל לטובת הפרויקט המשותף - הינם חשבונות המוחזקים על" החשבון המשותף" JOA -בהתאם להגדרות ה   169
  . ובכללי ההתחשבנות JOA -לים שנקבעו בבהתאם לכל
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ר כל ההוצאות הישירות שתוציא להחז נובלפי כללי ההתחשבנות זכאית - על

בקשר למילוי תפקידה כמפעיל וכן להחזר ההוצאות הבלתי ישירות הנגזרות 

משיעור ההוצאות של העיסקה המשותפת בהתאם לכללי החשבונאות של 

  .המפעיל והפרקטיקה הנוהגת אצל המפעיל

מכירת עודפי , עוד כוללים כללי ההתחשבנות הוראות לעניין רכישת חומרים

  .ב"וכיו, ספירות מלאי, ריםחומ

  זכויותיו וחובותיו, זהות המפעיל  )ג(

  ").המפעיל: "זהבסעיף להלן (נובל משמשת כמפעילת הרישיונות 

ניתנו למפעיל כל הסמכויות והחובות בקשר לניהול  JOA-בכפוף לתנאי ה

תחת פיקוחה והוראותיה של וועדת התפעול , ענייני העסקה המשותפת

  .המשותף

המפעיל רשאי . באופן בלעדי לניהול הפעולות המשותפותהמפעיל אחראי 

אשר יכול שיהיו חברות קשורות של (או סוכנים /להעסיק קבלני משנה ו

, בין היתר, המפעיל יהיה אחראי. לביצוע פעולות משותפות כאמור) המפעיל

לביצוע תוכנית , התקציבים וההרשאות לתשלום, להכנת תוכניות העבודה

לתכנון ולהשגת כל , ר וועדת התפעול המשותףפי אישו-העבודה על

ומתן שירותי ייעוץ ושירותים , האישורים והחומרים הדרושים לביצוען

  . טכניים כנדרש לצורך ביצוע יעיל של התפעול המשותף

לבצע את , בין השאר, חייב, בניהול הפעולות המשותפות יהיה המפעיל

 - ה, ים החלים עליהםוהכלל נכסי הנפטהפעולות המשותפות בהתאם לתנאי 

JOA המפעיל יבצע את תפקידיו בשקידה ראויה . והוראות ועדת התפעול

  . ובהתאם לנהלים מקובלים בתחום הנפט

נקבעו הוראות שונות שעניינן אופן התקשרות המפעיל בחוזים עם  JOA-ב

וזאת בהתאם לגובה סכום החוזה , )פי תקציבים מאושרים-על(' צדדי ג

נדרש , בהתאם לסכום החוזה המוצע, בין היתר, ןהמוצע ואשר על פיה

המפעיל להתייעץ עם הצדדים האחרים בנוגע לקריטריונים לפיהן ייבחרו 

לדווח לצדדים על ההצעות שהתקבלו ולקבל את אישור , המועמדים למכרז

  .ועדת התפעול לבחירת המועמד במכרז

תאם בה JOA -נדרש להשיג ולקיים את הביטוחים המפורטים ב המפעיל

צריך לדאוג  JOA-כל אחד מהצדדים לכי , כן נקבע .להוראות הכלולות בו

בקשר עם הפעילויות סוי הסיכונים ילכ לעצמו ועל חשבונו לביטוח נוסף

  .המשותפות

להרשות לנציגי כל , לאחר קבלת הודעה מוקדמת סבירה, עוד חייב המפעיל

שותפות כולל צד בכל זמן סביר ועל חשבונם ואחריותם גישה לפעולות המ

הזכות להשקיף על פעולות משותפות ולבחון כל רכוש משותף ולנהל ביקורת 

 .JOA -פיננסית בהתאם להוראות כללי ההתחשבנות הקבועים ב
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המפעיל יקבע את מספר , נכסי הנפט והתקציב המאושרבכפוף לתנאי 

יבחר אותם ויקבע את שעות עבודתם ואת , ומספר הקבלנים העובדים

  .ולם להם בקשר לפעולות המשותפותהתמורה שתש

המפעיל יודיע לצדדים מיד על כל התביעות המהותיות ותביעות אחרות 

 ,או הנוגעות לפעולות המשותפות/שהוגשו כתוצאה מהפעולות המשותפות ו

המפעיל ייצג את הצדדים ויתגונן בפני תביעות . כפי שתורה ועדת התפעול

לעדי להתפשר בכל תביעה או המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הב. כאמור

, )הוצאות משפטיותכולל ( דולר 75,000סדרת תביעות בסכום שלא יעלה על 

כל . ל"ים העולים על הסך הנ/והוא יבקש את אישור ועדת התפעול לכל סכום

ידי עורך דין משלו בכל -להיות מיוצג על, על חשבונו הוא, צד יהיה זכאי

ום צד לא יתפשר לגבי חלקו היחסי ש. הסדר פשרה או הגנה בתביעות כאמור

בכל תביעה מבלי שהוכיח תחילה לועדת התפעול שהוא יכול לעשות זאת 

  .מבלי לפגוע באינטרסים של הפעולות המשותפות

כל צד אשר אינו מפעיל יודיע מיידית לצדדים האחרים על כל תביעה כנגד 

ותפות צד שלישי ואשר נובעת מהפעולות המש ידי- עלאותו צד אשר נעשתה 

והצד הלא מפעיל יתגונן או , או העלולה להשפיע על הפעולות המשותפות

. י ועדת התפעול"יתפשר בתביעה כאמור בהתאם להוראות אשר יינתנו ע

ההוצאות והנזקים אשר יגרמו בקשר להתגוננות או לפשרה ואשר ניתנים 

  .לייחוס לפעולות המשותפות יהיו לחובת החשבון המשותף

, אחראי כלפי הצדדים האחרים להסכם בגין כל תביעה המפעיל לא יהיה

, ובין אם מכוח הסכם, במישרין או בעקיפין, הפסד או נזק שינבעו, חבות

או אחר שינבעו מהתפעול המשותף או בקשר אליו ) לרבות רשלנות(עולה 

ההפסד או הנזק נבעו מהתנהגות מכוונת , החבות, אלא אם כן התביעה

)Wilful Misconduct (המפעיל או ממחדלו של המפעיל להשיג את הכיסוי  של

אלא אם המפעיל נקט בכל האמצעים הסבירים להשיג (הביטוחי הנדרש 

ובכל מקרה לא יהיה אחראי ) כיסוי ביטוחי זה והודיע על כך לצדדים

הפקה הפסד , נפטחוסר יכולת להפיק לרבות אך לא רק , לנזקים תוצאתיים

חלקו אחריות לאת המפעיל מיל כדי לפטור אין באמור לע .רווחיםאו הפסד 

  .כאמורהפסד או חבות , בכל נזק, בהתאם לשיעור השתתפותו

  )Operating Committee(ועדת התפעול   )ד(

לפיקוח ומתן הנחיות בכל ") הועדה: "להלן(הוקמה ועדת תפעול משותף 

בין , סמכויות הועדה כוללות. הקשור לפעילות המשותפת בשטח החזקות

אישור כל , תהליכים ושיטות התפעול, החלטות בנוגע למדיניות קבלת, היתר

אישור כל התכניות , הודעה לציבור הקשורה להסכם או לתפעול המשותף

מיקום ועומק קדיחת הבארות וכל , קביעת לוחות זמנים, והבקשות לתקציב

החלפת , קבלת החלטות בנוגע לבקשות רישיונות וחזקות, הקשור לכך

שזכויות , שותף נציג אחד בועדת התפעול המשותף לכל. המפעיל ועוד
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נציג . ההצבעה שלו הינם בהתאם לחלקו בחזקות של השותף שמינה אותו

  .ר הועדה"המפעיל מכהן כיו

החלטות ועדת התפעול המשותפת יתקבלו בהצבעה של שניים או יותר 

צדדים קשורים (מהזכויות בחזקה  68%מהשותפים המחזיקים יחד לפחות 

על מנת לאשר החלטה הקשורה . 170)בהסכם יחשבו כצד אחד כהגדרתם

יש צורך בהצבעה , לסיום החזקה או ויתור על חלק כלשהו מאזור החזקה

  . חיובית של כל הצדדים

  תכניות עבודה ותקציבים  )ה(

תקציבים , קובע פרוצדורה והליכים להגשת ואישור תכניות עבודה JOA -ה

  .חל עליהם JOA -טחים שהלביצוע פעולות בש) AFE(והרשאות להוצאה 

לפני הוצאה או מתן התחייבות בסכום העולה על  -אקספלורציה תוכנית

ישלח המפעיל , העבודה ותקציב שאושרו תוכניתבכל פריט שב דולר 250,000

שתכלול הערכה של ) AFE(לכל הצדדים האחרים בקשה להרשאה להוצאה 

ר שההוצאה הזמן המשוע, הסכומים הדרושים לביצוע העבודה האמורה

כל אינפורמציה נוספת הדרושה , תבוצע ולפי שיקול דעתו של המפעיל

 AFEעל אף האמור לעיל המפעיל לא יהיה חייב להגיש . לתמיכה בבקשה

רות מקום באלצדדים לפני שהתחייב להוצאה כלשהיא בקשר לשיפוץ 

  .להפקה עבודה ותקציב מאושרים תוכניתשהשיפוץ נעשה בהתאם ל

העבודה בשיעור שלא  תוכניתהמאושר ל AFE - חרוג מההמפעיל רשאי ל

  .לפי הנמוך שביניהם, מיליון דולר 1- מהסכום שאושר או ב 10%יעלה על 

בכפוף להחלטת הועדה ובהקדם , יגיש המפעיל לצדדים, במקרה של תגלית

עבודה ותקציב מוערכים לגבי אותה  תוכנית, האפשרי לאחר אותה החלטה

את הבארות שיש לקדוח ועבודות נדרשות , יתרבין ה, תגלית אשר יכללו

פרטים בנוגע למספר העובדים והקבלנים הנדרשים וכל מידע אחר , אחרות

והתקציב  תוכניתהועדה תאשר או תתקן את ה. ידי הועדה-שיידרש על

להציע , ידי הודעה ליתר הצדדים-כל צד רשאי מעת לעת על. המוצעים

. יתוקנו, ידי הועדה-אושרו עלעבודה ותקציב מוערכים שכבר  תוכניתש

  .הועדה תשקול את ההצעה כאמור ותחליט אם לקבלה

העבודה בשיעור שלא  תוכניתהמאושר ל AFE - המפעיל רשאי לחרוג מה

  .לפי הנמוך שביניהם, מיליון דולר 1- מהסכום שאושר או ב 10%יעלה על 

 שורל הוא יגיש לאי"החריגה תעלה על הגבולות הנצופה כי מפעיל שהמקום 

המפעיל זכאי מבלי להגיש . נוסף בגין הוצאת היתר הצפויה AFEה הועד

AFE דולר  50,000 - להוציא ולהתחייב על הוצאות בסך כולל של לא יותר מ

עבודה ותקציב  תוכניתבכל שנה קלנדרית לגבי פריטים אשר אינם כלולים ב

                                                      

  .)לעיל 0 ראו לעניין זה סעיף ( 68% -שיעור אחזקותיהן המצטבר של השותפות ואבנר ברישיון נמוך מ   170
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ם לכן שהוצאות כאלה אינן בגין פריטים אשר נדחו קוד בכפוף לכך, שאושרו

  .דהועהי "ע

במידה והועדה תחליט לאחר דיון מלא על כדאיות  -פיתוח ותקציב  תוכנית

בהקדם האפשרי , המפעיל יגיש לצדדים, הפיתוח של כל הצעה שתוגש לה

בין , תוכנית פיתוח ותקציב לתגלית אשר יכללו, לאחר קבלת אותה החלטה

נדרש להגישו כל מידע ש, היתר את העבודות הנדרשות בקשר עם הפיתוח

אופן הניהול הדרוש לפיתוח עם פרטים לגבי מספר , בהתאם להסכם

הערכה לגבי מועד תחילת ההפקה והיקף , העובדים וכוח העבודה הדרוש

הפיתוח  תוכנית. ידי הועדה-ההפקה השנתי וכל מידע אחר שיידרש על

-תיקון ואישור על, שינוי, והתקציב המוצעים יהיו כפופים לשקילה מחדש

  . י הועדה שיעשו בהקדם האפשרי ובהתאם למועדים שנקבעו בהסכםיד

  Sole Riskפעולות   )ו(

 Exclusive" - כהסכם המוגדרות ב(פעולות שאין משתתפים בהן כל הצדדים 

Operations " ומוכרות בתעשיית חיפושי הנפט כפעולותSole Risk ( לא

. בהןתבוצענה אם הן סותרות פעולות משותפות שכל השותפים משתתפים 

  .ההסכם קובע כללים לגבי מסגרת ביצוע פעולות אלו

 Soleהסכם התפעול המשותף כולל הוראות שונות המתייחסות לפעולות 

Risk – שלא בהסכמת כל השותפים , מבחנים ופיתוח, דהיינו ביצוע קידוחים

י חלק "לחזקות ואשר בתנאים מסוימים המפורטים בהסכם ניתן לבצען ע

, ניתנה אפשרות, Sole Risk -לא הצטרפו לפעילות בלצדדים ש. מהשותפים

לקבל חזרה את חלקם באותה , בכפוף לתנאים ולתשלומים שנקבעו בהסכם

  .פעילות וכל הנובע ממנה

  התפטרות המפעיל והעברתו מתפקידו  )ז(

יום מראש או בהודעה קצרה  180המפעיל רשאי להתפטר בהודעה בכתב של 

רשאית , בכפוף להוראות ההסכם, כמו כן. יותר בהסכמת ועדת התפעול

 10%אם המפעיל חדל מלהחזיק : הועדה לפטר את המפעיל במקרים הבאים

ש או החלטה "צו בימהוגשה בקשה ל; לפחות מזכויות ההשתתפות בחזקות

אם המפעיל ; פי חוקי פשיטת הרגל-על של המפעיל בת תוקף לארגון מחדש

, נעשה חדל פרעון אם המפעיל; מתפרק או מפסיק את קיומו באופן אחר

או אם מתמנה כונס נכסים לחלק משמעותי ; עושה הסדר לטובת נושיו

  .מנכסיו

כמו כן המפעיל יועבר מתפקידו עם קבלת הודעה מאת הממונה על ביטול 

  .האישור שניתן למפעיל ככל ונדרש אישור שכזה

 - ניתן להעביר את המפעיל מתפקידו בהחלטה של צדדים אחרים ל ,כמו כן

JOA )תיקן את אם הפר הפרה יסודית של ההסכם ולא ) שאינם מפעיל

יום מהמועד שקיבל הודעה המפרטת את דבר ההפרה  28ההפרה בתוך 
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ליתן ) שאינם מפעיל( JOA - לכל החלטה של הצדדים האחרים ל. האמורה

הודעה על ההפרה למפעיל תידרש הצבעה בעד ההצעה של צדדים שאינם 

  .מסך כל זכויות ההשתתפות 72%מפעיל המחזיקים ביחד לפחות 

  סנקציות החלות על השותפים ותנאים להטלתן   )ח(

כולל מקדמות , צד שלא שילם במועד את חלקו היחסי בהוצאות המשותפות

הסכום שבפיגור יישא ריבית "). צד מפר" :להלן(יחשב כצד מפר , וריבית

 כל עוד הפיגור נמשך לא יהיה הצד המפר זכאי. מצטברת על בסיס חודשי

והוא לא יהיה זכאי לקבל , להשתתף באסיפות ועדת התפעול או להצביע בהן

כל צד שאיננו צד מפר . נתונים ואינפורמציה הנוגעים לפעולות המשותפות

כפי חלקו לעומת חלקם (חייב לשאת בחלקו היחסי ") צד לא מפר" :להלן(

, )למעט ריבית(בסכום שבהפרה ) של כל הצדדים הלא מפרים האחרים

ואם , ימים ממועד קבלת הודעת ההפרה 10ם סכום זה למפעיל בתוך ולשל

  . לא יעשה כן יהפוך הוא עצמו להיות צד מפר

מיום שניתנה לצד המפר אם ההפרה נמשכת במשך יותר משישה ימים 

הצד המפר לא יהיה זכאי לקבל את , כל עוד נמשכת ההפרהו, הודעת פיגור

ה לקניינם של הצדדים הלא וחלק זה יהי, החלק לו הוא זכאי בתפוקה

לגבות , תוך נקיטת ההליכים המפורטים בהסכם, מפרים והם יהיו רשאים

  .מתוכו את המגיע להם עד לתשלום מלא של הסכום שבהפרה

, יום מתאריך הודעת ההפרה 45אם הצד המפר לא יתקן את ההפרה בתוך 

 - פי ה-אזי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת שתהיה לצדדים הלא מפרים על

JOA , הניתנת להפעלה בכל עת עד לתיקון (לכל צד לא מפר תהיה האופציה

. ומנכס הנפטלדרוש מהצד המפר לצאת לחלוטין מההסכם ) מלא של ההפרה

פי - אם הופעלה האופציה ייחשב הצד המפר כמי שהעביר את כל זכויותיו על

לפי דרישה , והוא יהיה חייב, לצדדים הלא מפרים ובנכס הנפט JOA -ה

פי הדין כדי לתת - לחתום על כל מסמך ולעשות את כל הדרוש על, אשונהר

ולהסיר כל עכבון או שיעבוד שיחולו על , תוקף להעברת הזכויות האמורה

זכויות ותרופות הצדדים הלא מפרים עקב הפרה כאמור הינן . זכויות כאמור

  .בנוסף לכל זכויות ותרופות אחרות שתעמודנה לצדדים הלא מפרים

ך להיות צד מפר מוותר על טענת קיזוז ולא יהיה רשאי להעלותה צד שהפ

 JOA -כלפי הצדדים הלא מפרים אשר הפעילו נגדו את ההליכים הקבועים ב

  . בגין אי תשלום הסכומים המגיעים ממנו במועד

  העברת זכויות -אופן דילול אחזקת שותפים   )ט(

צד יוכל . ותנקבעו הוראות בנוגע להעברה או המחאה של הזכויות ברישיונ

אשר לו ' לצד ג, להעביר רק את כל זכויותיו בשלמות או לפחות מחצית מהן

י הסכם התפעול המשותף "יכולת פיננסית מוכחת לעמוד בהתחייבויותיו עפ
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וזאת בכפוף לזכות סירוב ראשון שניתנה ליתר השותפים לרכשן בתנאים 

  ).בהסכםכהגדרתו , למעט במקרה של העברה לצד קשור(שנקבעו בהסכם 

תהיה תקפה , כולן או חלקן, בנכס הנפטהעברת זכויות ההשתתפות של צד 

הכולל בין השאר את התנאים , JOA -רק אם ענתה על כל התנאים של ה

  : הבאים

 -יישאר הצד המעביר חייב כלפי הצדדים האחרים ל, על אף ההעברה )1(

JOA ו הבשיל, אשר היו מוקנים, פיננסיים ואחרים, בגין כל החיובים

מבלי , לפני מועד ההעברה כולל JOA - או ה נכס הנפטפי -או נצברו על

י ועדת התפעול לפני שהצד המעביר "כל הוצאות שאושרו ע, להגביל

  .נתן הודעה בדבר העברת הזכויות המוצעת לצדדים האחרים להסכם

פי -או על נכס הנפטבשטח , נכס הנפטפי -לנעבר לא תהינה זכויות על )2(

עד אשר לא קיבל את האישור הממשלתי הדרוש כל עוד ו, JOA -ה

, והתחייב במפורש במסמך בכתב לשביעות רצון הצדדים האחרים

לגבי  JOA - וה נכס הנפטפי תנאי -לבצע את התחייבויות המעביר על

י "יספק את הערבויות הנדרשות ע, זכויות ההשתתפות המועברות לו

  . נכס הנפטפי -הממשלה או על

כל , למשכן או לשעבד בדרך אחרת JOA-למצד  כדי למנועאמור אין ב )3(

כבטוחה  JOA - פי ה- ועל נכס הנפטאו חלק מהאינטרס שלו בשטח 

שאותו צד ישאר אחראי לכל ההתחייבויות בכפוף לכך , למימון

השיעבוד יהיה כפוף לכל אישור ממשלתי ; הנוגעות לאינטרס האמור

של הצדדים לזכויות ) Subordinated(שיידרש ויעשה במפורש כמשני 

  .JOA -האחרים לפי ה

 JOA-פרישה מה  )י(

, )Withdrawal(כולל הוראות המסדירות את נושא אפשרות הפרישה  JOA -ה

) החל עליו JOA -ומה(של צד מכל רשיון שהוא משתתף בו , מלאה או חלקית

וזכויותיו וחובותיו של הצד , וקובעות את המקרים בהם הפרישה אפשרית

  .רים ברשיוןהפורש כלפי השותפים האח

חייב להודיע על החלטתו ליתר , או מנכסי הנפט JOA - צד המבקש לפרוש מה

, הודעה כאמור תהא בלתי מותנית ובלתי חוזרת מיד עם מסירתה, הצדדים

יום מיום  30בתוך "). הודעת פרישה: "להלן( JOA -תחת תנאים הקבועים ב

ור הודעת זכאים למס JOA -מסירת הודעת הפרישה יהיו יתר הצדדים ל

הם יפעלו לסיום , במקרה שכל הצדדים ימסרו הודעת פרישה. פרישה גם הם

במקרה . לפרויקט ולנכסי הנפט תהקשורו םויתר התחייבויותיה JOA -ה

יפעל הצד הפורש להעביר , ולא כל הצדדים יחליטו לפרוש כאמור לעיל

: להלן(במהירות האפשרית את זכויותיו לשותפים שבחרו שלא לפרוש 

, העברת זכויות כאמור תהיה ללא כל תמורה"). שותפים הנשאריםה"
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כאשר הצד הפורש נושא בכל ההוצאות המתחייבות מעצם פרישתו כאמור 

העברת הזכויות לצדדים שלא פרשו תתחלק . למעט אם הוחלט אחרת, לעיל

  . בהתאם לשיעור אחזקותיהם של הצדדים הנשארים

  הסכם תפעול משותף בפרויקט רציו ים 7.26.7

 הנושאיםמכסה את אותם , כם התפעול המשותף החל על פרויקט רציו יםהס

, לעיל )ב(7.26 הכלולים בהסכם התפעול של פרויקט ים תטיס המתואר בסעיף 

שהוא הצבעה חיובית בעד ההחלטה של " רוב קובע"כאשר החלטות מתקבלות ב

מסך  60%אינם צדדים קשורים המחזיקים ביחד לפחות לפחות שני משתתפים ש

  . נובל מונתה כמפעילת הרשיונות. הזכויות ברשיונות

למעט (ירצה להעביר את זכויותיו  JOA -נקבע כי בכל מקרה בו צד ל, כמו כן

זכות סרוב ראשונה  JOA - קיימת ליתר הצדדים ל, )העברה לתאגיד בשליטתו

ם ולהוראות הקבועות בהסכם התפעול לרכישת זכויות אלו בהתאם לכללי

  .  171המשותף

הסכם תפעול משותף לרשיונות רחל  –פוצל ההסכם האמור כדלקמן  1.1.2012ביום 

  . האחריםים -ועמית וכן הסכם תפעול נפרד לכל אחד מרשיונות רציו

 תפעול משותף ברשיונות רות  מיהסכ 7.26.8

 יםמכס, שיונות רותעל ר יםהחל 1.3.2009התפעול המשותף בתוקף מיום  מיהסכ

ראו סעיף  –הכלולים בהסכם התפעול של פרוייקט ים תטיס  הנושאיםאת אותם 

שהוא הצבעה חיובית בעד " רוב קובע"כאשר החלטות מתקבלות ב, )לעיל )ב(7.26 

הזכויות מסך  60%ההחלטה של לפחות שני משתתפים המחזיקים ביחד לפחות 

  . 172נובל תשמש כמפעילה. ברשיון

 תפעול משותף ברשיונות אלון מיהסכ 7.26.9

 יםמכס, על רשיונות אלון יםהחל 1.3.2009התפעול המשותף בתוקף מיום  מיהסכ

ראו סעיף  –הכלולים בהסכם התפעול של פרוייקט ים תטיס  הנושאיםאת אותם 

שהוא הצבעה חיובית בעד " רוב קובע"כאשר החלטות מתקבלות ב, )לעיל )ב(7.26 

מסך הזכויות  60%ההחלטה של לפחות שני משתתפים המחזיקים ביחד לפחות 

  . 173נובל תשמש כמפעילה. ברשיון

  שבקפריסין 12הסכמים בקשר עם בלוק  7.26.10

בין השותף ) 2.3.2010כפי שתוקן ביום (נחתם הסכם  22.1.2009 ביום )1(

הכללי בשותפות  השותף, מ"נפט וגז בע אבנר לבין בשותפותי הכלל

לפיו התחייבה נובל קפריסין להעביר , קפריסין נובללבין , אבנר

 זכיון בהסכם 15%הכללי של כל אחת מהשותפויות  לשותף

)Production Sharing Contract (קפריסין ממשלת מול )הסכם: "להלן 

                                                      

 .)לעיל 0 ף ראו לעניין זה סעי( 60% -שיעור אחזקותיהן המצטבר של השותפות ואבנר ברישיון נמוך מ   171
  .)לעיל) 6()ב(9.6.27ראו לעניין זה סעיף ( 60% -שיעור אחזקותיהן המצטבר של השותפות ואבנר ברישיון נמוך מ   172
  ).לעיל) 6()ב(9.6.27ראו לעניין זה סעיף ( 60% -שיעור אחזקותיהן המצטבר של השותפות ואבנר ברישיון נמוך מ   173
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: להלן( להלן שיפורט כפי יסיןבקפר הרשויות לאישור בכפוף") הזכיון

 של והפקה חיפוש זכויות מקנההסכם הזכיון "). ההעברה הסכם"

 12 כבלוק הידוע קפריסין של הכלכליים המים בשטח גזאו /ו נפט

: בסעיף זה להלן(מ מערבית לרשיונות אלון "ק 15-20 - כ והממוקם

 הכללי השותף עם השותפות התקשרה 22.1.2009 ביום. ")12 בלוק"

 וביום 20.12.2010ביום , 29.12.2009 ביוםשתוקן ( אופציה הסכםב

 שיועברו הזכויות כל לקבלת") האופציה הסכם: "להלן) (7.8.2011

 לו יוקנו שאלה לאחר, כאמור ההעברה להסכם בהתאם הכללי לשותף

 המימוש לתנאי ובכפוף הכללי השותף ידי על לקבלתםבכפוף (

שהיו  המגבלות: כפולל היה "הנלהתקשרויות  הרקע ).להלן כמפורט

קבועות בתקנון הבורסה לעניין איזורי הפעילות של שותפויות 

מגבלה שכבר אינה רלבנטית לאור (מוגבלות הנסחרות בבורסה 

, )15.9.2011ההנחיות הזמניות של הבורסה שקיבלו תוקף ביום 

והאישורים הדרושים מהרשויות בקפריסין לצורך העברת זכויות 

 .סין לגורמים אחריםמנובל קפרי

בין נובל קפריסין  21.8.2011נחתם הסכם מיום , בהמשך לאמור לעיל )2(

להלן בסעיף  (בשמו ובשם השותפות , לבין השותף הכללי בשותפות

בשמו , מ"לבין אבנר נפט וגז בעלבין ") קידוחיםניהול  דלק: "זה

המתקן את הסכם , ")נפט וגז אבנר: "זה להלן בסעיף(ובשם אבנר 

לפיו נקבע כי בכפוף לקבלת אישור ממשלת קפריסין יעבירו , רהההעב

 חבויותיו, כל אחד מהשותפים הכלליים בשותפויות את כל זכויותיו

 . לשותפויות, ההעברה הסכם פי-על והתחייבויותיו

מכתב מאת שרת , נתקבל במשרדי נובל קפריסין 9.12.2011ביום  )3(

ממונה על נושאי השרה ה(המסחר התעשייה והתיירות של קפריסין 

: להלן(הממוען לנובל עם עותק לשותפות ולאבנר ) האנרגיה בקפריסין

מועצת  28.11.2011 החליטה ביום, על פי האמור במכתב"). המכתב"

על בסיס בקשת נובל מיום  -השרים של הרפובליקה של קפריסין 

להסבה חלקית של הזכויות ) והמידע שפורט בה והתווסף לה( 11.7.11

: בסעיף זה להלן( 12זכיון וברשיון האקספלורציה בבלוק בהסכם ה

) לאבנר 15% -לשותפות ו 15%( 30%לאשר הסבה של  –") הרשיון"

: להלן(מההכנסות להן זכאית נובל על פי הסכם הזכיון ומהרשיון 

) 1: (ל כפופה לתנאים הבאים"ההסבה הנ, פי המכתב-על"). ההסבה"

כהגדרתו " מפעיל"כ השתתפותן של השותפות ואבנר לא תהיה

כל ההתחייבויות וזכויות אחרות של נובל ) 2( ;וברשיוןבהסכם הזכיון 

על פי הסכם הזכיון והרשיון יוותרו ללא שינוי ונובל קפריסין תמשיך 

לשמש כמפעילה יחידה ולשאת באופן בלעדי בכל ההתחייבויות על פי 

הרשויות  השותפות ונובל קפריסין פועלות מול .הסכם הזכיון והרשיון
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בקפריסין לסיום תהליך העברת הזכויות באופן שבו השותפות תהיה 

 .צד להסכם הזכיון ולרשיון

  להלן פרטים נוספים אודות מערכת ההסכמים האמורה )4(

  רהההעב הסכם )1(

תעביר נובל קפריסין  כל האישורים הרלוונטייםלאחר קבלת 

וכל אחת , לכל אחת מדלק ניהול קידוחים ואבנר נפט וגז

מזכויות ההשתתפות  15%חרונות תעביר לכל שותפות מהא

וברשיון החיפוש שהוענק לנובל ) כהגדרתו להלן(בהסכם הזכיון 

בכפוף לקבלת "). הרשיון: "להלן(פי הסכם הזכיון - קפריסין על

אישור ממשלת קפריסין ולהשלמת ההעברה האמורה ולמילוי 

, פי ההסכם שנחתם ביניהם-כל התחייבויות הצדדים על

דדים יתקשרו בהסכם תפעול משותף הזהה להסכם התפעול הצ

לאחר . המשותף שנחתם עם השותף הכללי כמפורט להלן

: ההעברה כאמור הזכויות בהסכם הזכיון וברשיון יהיו כדלקמן

דלק . 15% –אבנר ; 15% –השותפות ; 70% –נובל קפריסין 

ניהול קידוחים ואבנר נפט וגז התחייבו לשפות את נובל 

ן בגין כל נזק או הפסד ישיר שייגרם לה עקב מצג לא קפריסי

נכון או השמטה בבקשה שהוגשה לממשלת קפריסין להעברת 

 .הזכויות לשותפויות

העברת הזכויות האמורה לעיל כפופה לתנאים המפורטים 

קבלת אישור ממשלת , בין היתר, בהסכם בין הצדדים הכוללים

שייגרמו לנובל בגין חלוקת עלויות , 1.8.2013קפריסין עד ליום 

, הגשת בקשת ההעברה לממשלת קפריסין כמפורט בהסכם

פי - המצאת ערבויות ובטחונות לממשלת קפריסין כנדרש על

  . הסכם הזכיון

) 1: (הסכם ההעברה יסתיים במוקדם מבין המועדים הבאים  

וביחס לדלק ניהול קידוחים ואבנר נפט  ;פקיעת הסכם הזכיון

או ; העברת הזכויות לכל אחד מהםם תושלהמועד בו ) 2( - וגז

כל אחת מדלק ניהול קידוחים  1.8.2013עד ליום . 1.8.2013) 3(

ואבנר נפט וגז תהיה רשאית להעביר את זכויותיה לצד שלישי 

כלשהו שיהא מקובל על נובל קפריסין ובכפוף לאישור הרשויות 

מובהר כי כל תמורה שתתקבל בקשר להסכם . בקפריסין

במקרה . לשותפות ולא לשותף הכללי בשותפות ההעברה תועבר

בו ממשלת קפריסין לא תאשר את ההעברה לשותפות ואבנר או 

ונובל קפריסין תכריז על תגלית , לנעברים אחרים כאמור לעיל

אזי כל אחת מהן תהא זכאית לקבלת , 12מסחרית בבלוק 

החזר מנובל קפריסין של כל הסכומים ששולמו על ידה בהתאם 

  .הסכם ההעברה בקשר עם התגליתלהוראות 
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 15% -כל אחת מדלק ניהול קידוחים ואבנר נפט וגז תישא ב

ידי נובל הנובעים מפעולות חיפוש -מהסכומים שיוצאו על

או כל פעולות /פיתוח או הפקה ו, הערכה, )לרבות קידוח(

שתבוצענה בהתאם להסכם הזכיון ותישאנה בחלקן כאילו היו 

עם ביצוע העברת הזכויות תבוצע  .צד להסכם התפעול המשותף

ידי הצדדים בהתאם -התאמה של התשלומים שבוצעו על

 הרשויות לאישור נקבע בהסכם האמור כי עד עוד. לחלקם בנכס

  תהא כאמור לא לשותפויות הזכויות להעברת בקפריסין

 לפעולות הנוגעים נתונים או למידע גישה לשותפות ולאבנר

 לנובל וכי הזכיון פי הסכם-להינם חסויים ע ואשר 12בבלוק 

 אין כאמור וכי לשותפויות פעולות בביצוע מוחלט דעת שיקול

 או הקידוח תוכנית גיבוש, הקידוח ביצוע על בהחלטה מעמד

   .בקביעת מועדו

כל העלויות שנשאה בהן נובל בקשר עם העברת הזכויות 

לשותפים הכלליים תחולקנה שווה בשווה בין נובל והשותפים 

למעט עלויות מסוימות כמפורט בהסכם שתישאנה  הכלליים

 .בהן השותפות

במהלך התקופה עד להשלמת העברת הזכויות לשותפות 

התחייבה נובל לדווח לשותפים הכלליים על קרות אירועים 

המפורטים בהסכם העשויים להשפיע לרעה על זכויותיה של 

נובל בהסכם הזכיון או על העברת הזכויות לשותפות בכפוף 

דלק מ מי במקרה בו .בת הסודיות החלה על הסכם הזכיוןלחו

ניהול קידוחים ואבנר נפט וגז לא שילם במועד תשלום החל 

צד כאמור יהא בהפרה ותשלום כאמור , פי ההסכם- עליו על

במקרה בו דלק ניהול . לשנה 5%+ יישא ריבית בשיעור ליבור 

בל תהא לנו, קידוחים ואבנר נפט וגז יפרו את הוראות ההסכם

קפריסין הזכות לפנות לבוררות כמפורט בהסכם או לסיים את 

 .ההסכם באופן מיידי

  הסכם הזכיון )2(

הסכם הזכיון , לשותפות קפריסין ידי נובל- כפי שנמסר על

)PSC ( בין נובל קפריסין לבין רפובליקת  24.10.2008נחתם ביום

הסכם הזכיון מגדיר את התנאים לביצוע החיפושים . קפריסין

שטח , תקופת ההסכם: בין היתר נקבעו בו. 12בבלוק  וההפקה

ערבויות שיש לספק , עבודה לפרוייקט תוכנית, הפרוייקט

בונוסים לשלם לפי , הוראות מס, להבטחת ביצוע העבודות

שלבי פיתוח שונים בפרוייקט וזכותה של קפריסין בחלק 

בהתאם להסדרים , ככל שיופק, או הגז המופק/מהנפט ו

כי בשונה מאופן , בהקשר זה יצוין. הזכיון הקבועים בהסכם
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הסדרת נושא התמלוגים בישראל בחקיקה המפורסמת 

בקפריסין מוסדר נושא התשלומים לרשויות , ברשומות

 Production Sharing)בהסכמי זכיון מול ממשלת קפריסין 

Contract) .פי- כי על ,יצוין בהקשר זה. מידע זה אינו פומבי 

ידי ממשלת -על שפורסם) Model PSC(לדוגמא  זכיוןהסכם 

התעשייה והתיירות , באתר משרד המסחרקפריסין 

דומה במהותו , למיטב ידיעת השותפות, אשר, 174בקפריסין

חלק ברווח הנובע לבעל פריסין לרשויות בק, להסכם הזכיון

לאחר ניכוי הוצאותיו בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם (הזכיון 

במקרה בו מדובר בנפט ) 1( :ואשר מדורגאשר הינו , )הזכיון

בחביות נפט (ת נפט יומי הפקממוצע של  פונקציההינו  – גולמי

הינו  –ובמקרה בו מדובר בגז ) 2(; ושל מחיר נפט לחבית) ליום

ביחידות של (פונקציה של ממוצע הפקה יומי על בסיס שנתי 

BCF כי חלק הרשויות בקפריסין ברווח הנובע , כן יצוין). ליום

ון מגלם בתוכו אף את תשלום מס החברות שיש לבעל הזכי

תקופת ההסכם נקבעה לפי . לשלם לרשויות בקפריסין

 . התקדמות בשלבי עבודה

 הסכם תפעול משותף )3(

דלק ניהול  במקביל לחתימה על הסכם ההעברה חתמו

ונובל קפריסין על הסכם תפעול משותף אבנר נפט וגז  ,קידוחים

נושא התפעול במידה  על מנת להסדיר את, 12החל על בלוק 

 )1()4) 7.26.10 ויתקבלו האישורים להעברה כמפורט בסעיף 

הסכם התפעול המשותף מכסה את אותם הנושאים והינו . לעיל

קט ים במתכונת דומה להסכם התפעול שחל במסגרת פרויי

כאשר ההחלטות , לעיל 7.26.2 תטיס והמתואר בסעיף 

שהוא הצבעה חיובית בעד ההחלטה " רוב קובע"מתקבלות ב

של לפחות שני משתתפים שאינם צדדים קשורים המחזיקים 

נובל  ,כמו כן. מסך הזכויות ברשיונות 65%ביחד לפחות 

 .תה כמפעילהקפריסין מונ

 הסכם האופציה )4(

 10.7.2011בכפוף לקבלת אישור ממשלת קפריסין ובתוקף מיום 

חובותיו , את כל זכויותיו, יעביר השותף הכללי לשותפות

פי הסכם ההעברה לרבות הסכם התפעול -והתחייבויותיו על

השותף הכללי התחייב לשפות את נובל בגין , כמו כן. המשותף

לה מהגשת הבקשה לממשלת קפריסין כל נזק או הפסד שייגרם 

                                                      

 .http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/FE3EB5707ADA0E6EC225771B0035B0D2?OpenDocument :תבכתוב   174
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מהזכויות בהסכם הזכיון לפני המועד בו השותף  15%להעברת 

הכללי רשאי לבצע השקעות מנכסים מחוץ לישראל ולקבל 

  .העברה מהסוג האמור

 8יצוין כי הממונה על ענייני הנפט נתן את אישורו בהתאם לתקנה  )5(

, 1956-ז"תשט) ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט(לתקנות מס הכנסה 

בכפוף לתנאים שנקבעו , 12להחלת התקנות על השותפות גם בבלוק 

  .175ידו- על

  הסכמים לגבי תשלום תמלוגים לבעלי ענין בשותפות המוגבלת  7.26.11

: ק זה"להלן בס(מ "חברת הדלק הישראלית בע – "דלק"ו אנרגיה דלקבין   )א(

הסכם  1993נחתם בשנת , בשותפות לבין השותף הכללי ")המעבירות"

  .העברת זכויות

 העבירו המעבירות לשותפות זכויות במספר רשיונות, פי ההסכם - על  )ב(

תמלוגים בשעורים המפורטים להלן  176ושותפות התחייבה לשלם למעבירות

, או חומרים בעלי ערך אחרים/או גז ו/שותפות בנפט והמכל חלקה של 

רס שבהם יש או יהיה בעתיד לשותפות אינט ,שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט

אשר ישמש לצרכי , אך לאחר הפחתת הנפט, לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג(

עד מועד החזר ההשקעה של : אלו שעורי התמלוגים ).ההפקה עצמה

מנכסי נפט  3% - מנכסי נפט ביבשה ו 5%תמלוגים בשיעור  ישולמו, שותפותה

 . 13% -ובים  15% -מנכסי נפט ביבשה  -ולאחר מועד ההחזר , בים

המועד לאחר חתימת הסכם : משמעו "ועד החזר ההשקעהמ"המונח 

אשר ) כמוגדר להלן) (נטו(העברת הזכויות אשר בו שווי התקבולים 

או חומרים בעלי ערך /או גז ו/השותפות קיבלה או זכאית לקבל בגין נפט ו

בו נמצאה ) רשיון או חזקה - דהיינו (אחרים שהופקו ונוצלו מנכס הנפט 

ידי בנק - לפי השער היציג המתפרסם על(בדולרים כשהם מחושבים , התגלית

יגיע לסכום השווה למלוא שווי כל הוצאות השותפות באותו נכס ) ישראל

  ).לפי השער היציג כאמור(כשהן מחושבות בדולרים ) כמוגדר להלן(הנפט 

שווי כל התקבולים כפי שיאושרו  - משמעו  )"נטו(שווי התקבולים "המונח 

או חומרים בעלי ערך /או גז ו/השותפות בגין נפט ו של ידי רואי חשבון- על

שווי ": להלן) (רשיון או חזקה -דהיינו (אחרים שהופקו ונוצלו מנכס הנפט 

לאחר ניכוי כל הוצאות הפקתם ותמלוגים ששולמו ) )"ברוטו(התקבולים 

  .בגינם

שהשותפות כל ההוצאות  -משמעו  "שווי כל הוצאות השותפות"המונח 

או /או הגז ו/בו מופק הנפט ו) רשיון או חזקה -דהיינו (פט הוציאה בנכס הנ

עד גובה שווי התקבולים (החומרים בעלי ערך אחרים אך למעט הוצאות 

                                                      

פים הוסף כי אישורים כאמור יחייבו אישור של הממונה יחד עם ידי ועדת הכס-יצויין כי בתיקון לתקנון שאושר על  175
  . מנהל רשות המסים

 .לדלק השקעות 30.3.2000 מ הועברה ביום"חברת הדלק הישראלית בע" דלק"זכותה של   176
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לצורך קביעת סכום שווי כל ) ברוטו(שנוכו משווי התקבולים )) נטו(

  .ידי רואי חשבון השותפות-וכפי שיאושרו על) נטו(התקבולים 

ל או מקצתן "ה רשאיות לקבל את התמלוגים הנהמעבירות או מי מהן תהיינ  )ג(

או חומרים בעלי ערך /או גז ו/לקבל בעין חלק מן הנפט ו, דהיינו, בעין

עד גובה (אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט שלשותפות המוגבלת אינטרס 

בחרה אחת המעבירות או שתיהן לקבל את התמלוג ). השיעור הנזכר לעיל

ופנים והמועדים בהם יקבלו המעבירות בעין יסדירו הצדדים את הא

אם ובמידה ואחת המעבירות לא תבחר לקבל  .האמורות את התמלוג

, בדולרים, תשלם השותפות לאותה מעבירה את שווי השוק, התמלוגים בעין

במטבע ישראלי ) פי דין לא ניתן יהא לשלם אלא במטבע ישראלי-אם על(או 

, הדולר בעת התשלום בפועל כשהוא מחושב בדולרים לפי השער היציג של

התשלום כאמור יעשה אחת . של התמלוגים המגיעים למעבירה, פי הבאר- על

או חומרים בעלי ערך אחרים /או גז ו/ו, מדידת הכמויות של נפט .בכל חודש

שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט לצורך חישוב התמלוגים המגיעים למעבירות 

  .טייעשו בהתאם לעקרונות מקובלים בענף הנפ

או /או גז ו/השותפות תנהל רישומים מלאים ומדויקים לגבי חלקה בנפט ו  )ד(

. חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט בהם יש לה אינטרס

כל אחת מהמעבירות תהא זכאית למנות רואה חשבון אשר יהיה רשאי 

לבדוק ולהעתיק בשעות העבודה הרגילות את פנקסי השותפות ויתר , לעיין

פי הסכם  -מסמכים והרישומים הנוגעים לזכות המעבירות לתמלוגים עלה

  .העברת הזכויות

הזכות לתמלוגים כאמור תהא צמודה לחלקה של השותפות בכל אחד מנכסי   )ה(

אם תעביר השותפות את זכויותיה בנכס נפט בו . הנפט בהם יש לה אינטרס

מו את כל יש לה אינטרס תגרום השותפות לכך שמקבל ההעברה יקבל על עצ

האמור לעיל לא יחול במקרה . ההתחייבויות לתשלום תמלוג כאמור לעיל

  .של חילוט נכס עקב פיגור השותפות

שותפות לבין המעבירות פוסק מומחה הבין מונה בהסכמה  2002בשנת   )ו(

לצורך קביעת משמעותם הנכונה של הגדרות ומונחים מסוימים בנושא 

מועד " ובעיקר לגבי הגדרת, עילשותפות חייבת בהם כאמור לההתמלוגים ש

שמונה  הבוררבהחלטתו חיווה . ביחס לפרויקט ים תטיס "החזר ההשקעה

את דרך החישוב והאלמנטים השונים שיש ואין , בין היתר, את דעתו בקובעו

  :ובכלל זה, "מועד החזר ההשקעה" לקחת בחשבון לצורך קביעת

שנתקבלו ) receipts(תקבולים /כי יש לקחת בחשבון אך ורק הכנסות )1(

נפט " –להלן ביחד (או חומרים בעלי ערך אחרים /או גז ו/עבור נפט ו

ידי -ואושרו ככאלה על(אשר הופקו ונוצלו מנכסי הנפט , ")או גז/ו

  וכן; )רואי החשבון של השותפות המוגבלת
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כי יש לקחת בחשבון אך ורק את שווי הוצאות השותפות המוגבלת  )2(

או /אשר בו הופקו הנפט ו) החזקההרשיון או (שהוצאו בנכס הנפט 

; )ידי רואי החשבון של השותפות המוגבלת- ואושרו ככאלה על(הגז 

יש , במידה והוצאה נעשתה ביותר מנכס נפט אחד כאמור –וכי 

. או שאותם היא נועדה לשרת/לפצלה בין נכסי הנפט שבהם נעשתה ו

, םבסופו של יו, אשר ממנו' מקום שההוצאה נעשתה בנכס נפט א, כך

הוצאה זו לא תילקח בחשבון לצורך קביעת  –או גז /לא הופקו נפט ו

; או הגז/אשר ממנו מופקים הנפט ו' מועד החזר ההשקעה בנכס נפט ב

  וכן

תילקח ) כולל קידוחים יבשים(כי ההוצאה בגין פעולות חיפושים  )3(

לצורך קביעת מועד , בחשבון כהוצאה בנכס הנפט שבתחומו הן בוצעו

והוא הדין לגבי פעולות פיתוח ופעולות לאיתור , החזר ההשקעה

לרבות ) ביבשה ובמדף היבשת(לגבי מתקנים  –וכן ; גבולות השדה

הוצאות , תיפעול, איחסון, מדידה, הולכה, טיפול, לצורך הפקה

של ) כולל הסכמי המכירה(אחזקה ותיפעול והוצאות שיווק ומכירה 

  וכן; הגז

קביעת מועד החזר ההשקעה  כי לגבי הוצאה הנלקחת בחשבון לצורך )4(

ואין , )ללא פחת(יש לקחת בחשבון את ההוצאה שנעשתה במלואה 

  וכן; לקחת בחשבון הוצאות מימון

ומשנקבע אין חזרה , פעמית- כי קביעת מועד החזר ההשקעה היא חד )5(

גם אם לאחר מכן נוצר פעם נוספת מצב שבו ההוצאות בנכס , ממנו

או הגז מאותו /פוקת הנפט והנפט עולות על ההכנסות המתקבלות מת

 .נכס נפט

 ן"גטבקשר עם יצוא  התקשרויות 7.26.12

: להלן(וביניהם השותפות , השותפים בפרויקט תמר ודלית 13.11.2011ביום   )א(

 Daewooחברתחתמו על מזכר עקרונות עם , ")השותפים מפרויקט תמר"

Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.177 )להלן :"DSME" ( וחברת

D&H Solutions AS178 ")D&H) (" אשר נכנס , ")הרוכשות" :יחדבלהלן

למכירה של גז טבעי  התקשרותלבחינת בקשר , 22.11.2011לתוקף ביום 

ויצואו לדרום  ן"לגטהפיכתו  לשם מפרויקט תמר ידי השותפים-לרוכשות על

מזכר : "להלן( או למדינות אחרות שיוסכמו בין הצדדים/קוריאה ו

 . ")העקרונות

                                                      

אשר , )מטה החברה ממוקם בסיאול(חברה זרה הרשומה בקוריאה הדרומית  הינה DSME, למיטב ידיעת השותפות   177
 ספנותעם חברות  נמצאת בקשרים עסקיים DSME. הממוקמת בקוריאה הדרומיתנה בינלאומית מובילה מספ הברשות

עם  offshoreהמתמחה בבניית ספינות וכקבלן , ומוכרת כחברה מובילה ואיכותית, העולםרחבי מכל גדולות וחברות נפט 
המאפשרים לבנות  חדשנייםם מתקניכן והדרושים משאבים ה DSMEברשות . שנות ניסיון בתחום 30 - למעלה מ

 . )קליטה הנזלה ושינוע( FLNG - ולהקים את התשתית המורכבת הנדרשת למיזם ה
 Hemla II .D&H -ל DSMEבנורווגיה בין  מיזם משותף שאוגד כשותפות הרשומה והינ D&H, למיטב ידיעת השותפות   178

  .מאגרי הגזבעלי עם שותפים אסטרטגיים ו בשיתוף פעולה עםפועלת לפתח פתרונות למאגרי גז טבעי ברחבי העולם 
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   –עיקריו של מזכר העקרונות  להלן

ידי הרוכשות באמצעות -להתבצע עלמתוכננת הנזלת הגז הטבעי  )1(

יבנה ש) Floating Liquefied Natural Gas facility(מתקן הנזלה צף 

או דלית ומשם /ובשטח שדות הגז תמר ויוצב ידי הרוכשות -עלוימומן 

מתקן : "לןלה( היעד לשוקי תייעודיובאמצעות מיכליות ן "ישונע הגט

 ").ההנזלה

הצפוי להימשך  ,ראשוןהשלב הצדדים למזכר העקרונות החליטו כי ב )2(

-Pre)הנדסית ראשונית - תעשה עבודה תכנונית, כשלושה חודשים

FEED) הפרמטרים ו תכולתו ותקציבו, היקף הפרויקט לצורך הגדרת

 . ")השלב הראשון: "להלן(לביצועו הנדרשים 

שיחליטו על כך השותפים מפרויקט  ככל(השלב הראשון  ביצועלאחר  )3(

תכנון השני של תיכון ושלב היחל , )תמר והשותפים במתקן ההנזלה

אשר צפוי  )FEED) Front End Engineering Designהנדסי מלא

 . ")השלב השני: "להלן( להמשך כתשעה חודשים

אם וככל (בתום השלב השני ובכפוף לקבלת החלטת השקעה סופית  )4(

) תפים מפרויקט תמר והשותפים במתקן ההנזלהשיחליטו על כך השו

יחל שלב הבניה של מתקן ההנזלה בקוריאה ושל ביצוע קידוחי 

. או דלית/הפיתוח והקמת מערך ההפקה הייעודי בשדות הגז תמר ו

 . שנים 4 -ל 3שלב זה צפוי להמשך בין 

למזכר  בכוונת הצדדים ,המפורט לעילבמקביל לעריכת התכנון  )5(

לקראת חתימת חוזה לאספקת גז טבעי  שא ומתןמלנהל  העקרונות

 15בין  לתקופה של למתקן ההנזלה השותפים מפרויקט תמרידי - על

 (ן לשנה "ון טון גטילימ 2-3שנה בכמות הדרושה לייצור  20 -ל

MTPA2-3 ( 3-4.5בין דהיינו מכירות גז בהיקף המוערך BCM 

  . לשנה) מיליארד מטר מעוקב(

 רצפוי להיגז עבור הגז הטבעי וכשותידי הר- המחיר שישולם על )6(

שינוע הועלויות ההנזלה וידי הרוכשות - עלן "ממחיר המכירה של הגט

ובכפוף  ותידי הרוכש-פי אינדיקציות שנמסרו על-על. הצפויות

ן הקיימים "מחירי הגט, לרבות, ןיד-להנחות מסוימות שנמסרו על

לם המחיר שישו, דולר לחבית 100מחיר נפט של בהינתן כיום ו

 9 - ל 7בטווח שבין עבור הגז צפוי להיות  לשותפים מפרויקט תמר

ממכלול של  נהגזרתייובהר כי ההכנסות בפועל . MMBTU-דולר ל

בעת ההספקה מחירי דלקים , גורמים לרבות אלו האמורים לעיל

  . עודו

להשתתף בהקמת נתן זכות ית כל אחד מהשותפים בפרויקט תמרל )7(

  .ם כפי שיוסכמו בין הצדדיםבהיקף ובתנאימתקן הנזלה צף 
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עוד יודגש כי מדובר במזכר עקרונות בלבד וכי יישומו של הפיתוח  )8(

לרבות אספקת הגז בפועל כפופים , באמצעות המתקן ההנזלה האמור

לבדיקות הנדסיות וכלכליות וכן לניהול משא ומתן לחתימתם של 

מערך חוזים לרבות חוזה מכירת גז מחייב ולקבלת כל האישורים 

 . פי כל דין- דרשים עלהנ

הנדסית - תכנוניתמבצעות כיום הרוכשות עבודה , בעקבות מזכר העקרונות  )ב(

. הפרמטרים הנדרשים לתכנון המפורט ה שלהגדרבחינה וראשונית לצורך 

 החלו הרוכשות באמצעות חברה ייעודית שהקימו ביחד עם חברתבמקביל 

Next Decade LLC לנהל ") ווקחברת הש: "להלן(ן "לצורך שיווק הגט

 . ההנזלהן שיונזל במתקן "מגעים עם קונים פוטנציאלים לגט

מכתב כוונות בין חברת השווק לבין , 21.3.2012 ביום ,בעקבות כך נחתם

Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG )להלן: "GM&T 

לפיו  ,Gazprom Marketing & Trading Limited179חברת בת של  ,")שוויץ

 ההנזלהן שיונזל במתקן "מ לא בלעדי למכירה ורכישת גט"דדים מוינהלו הצ

 2017מ הינם לאספקה החל משנת "עקרונות המו"). מכתב הכוונות: "להלן(

 שנה 20- ל 15בין  לתקופה של )MTPA2-3( ן לשנה"ון טון גטימל 2-3של של 

ן באסיה או מנגנוני "במחיר שיחושב על בסיס המחירים הנהוגים בשוק הגט

  .ר אחרים שיוסכמו בין הצדדיםמחי

נתן זכות יתמר תם בפרויקט שותפילמזכר העקרונות יצוין כי בהתאם ל

בהיקף ובתנאים כפי שיוסכמו  הנזלהלהשתתף בחברת השיווק ובמתקן ה

  .בין הצדדים

יודגש כי מדובר במכתב כוונות לא מחייב בלבד וכי יישומו של פרויקט 

בפועל כפופים לבדיקות הנדסיות ן "לרבות אספקת הגט, כאמור ההנזלה

מ לחתימתם של מערך חוזים לרבות חוזה מכירת "וכלכליות וכן לניהול מו

  . פי כל דין-ן ולקבלת כל האישורים הנדרשים על"חוזה למכירת גט, גז מחייב

לא צפויה לפגוע בקיבולת האספקה ההנזלה למתקן יובהר כי אספקת הגז 

ויה להיעשות באמצעות מערך הפקה של מאגר תמר לשוק הישראלי והיא צפ

  . ייעודי אשר יכלול קידוחי פיתוח חדשים שיקדחו למטרה זו

    

                                                      

הינה חברה הרשומה באנגליה שהינה חברת בת  Gazprom Marketing & Trading Limited, למיטב ידיעת השותפות   179
מרזרבות הגז  17%- כ-המחזיקה ב) לפי בסיס נכסים(בבעלות מלאה של קבוצת גזפורם שהינה חברת הגז הגדולה בעולם 

- שהנהלתה יושבת בלונדון הוקמה ב Gazprom Marketing & Trading Limited. בות הגז ברוסיהמרזר 70%- בעולם וכ
הינה אחראית על כל האספקטים של  2005לנהל את פעילות המסחר בשווקים שיצאו מרגולציה באירופה ומאז  1999
, לפיתוח של מסחר בנפט כבסיס שוויץ GM&Tהוקמה  2011בשנת . ן עבור קבוצת גזפרום"הובלה ומסחר של גט, שווק
LPG ן עם היתרונות של המיקום של שוויץ במרכז אירופה"גט-ו.  
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  השותפות ההערכות דלעיל ביחס להתקשרות – מידע צופה פני עתידבגין  האזהר  

מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעותו  במזכר העקרונות וביחס למכתב הכוונות

או  באופן האמור, ןאו חלק ןכול, יתממשואות כי אשר אין כל וד, ניירות ערך בחוק

אין כל ודאות ) 1( –ובפרט , להתממש באופן שונה מהותית ותועשוי, בכל אופן אחר

וחתימה כאמור , בתנאים האמורים או בתנאים אחרים, כי ייחתם חוזה מחייב

ולקבלת אישור  כפופה בין היתר להסכמה בין הצדדים על תנאיו של חוזה מחייב

מתקן  )2(; ככל שיידרשו, פי כל דין-גנים המוסמכים והאישורים הנדרשים עלהאור

טכנולוגיה חדשנית הנמצאת עדיין בשלבי פיתוח ואין עדיין וודאות  והינ ההנזלה

) 3( ;לחזקות תמר ודליתה תוהתאמהכרוכות בה העלויות , יעילותה, אמינותהלגבי 

 במתקן ההנזלהי השותפים הסכמים מחייבים אין כל וודאות כאף לאחר חתימת 

אף לאחר חתימת חוזה ) 4( ;בפרויקטאו שותפים מפרויקט תמר יבחרו להמשיך 

ואין כל , אין כל ודאות בדבר אספקת הגז בפועל, והשלמת כל שלבי הפרויקט מחייב

יהיו כפי המוערך  התקבולים בגין הגז הטבעיאו היקף /ודאות כי היקף האספקה ו

 ,גודל והיקף פעילות בפרויקט, היתר בתנאי חוזה האספקהואלו תלויים בין , לעיל

או אם , עלויות הפרויקט, ן בעולם"וגט מחירי דלקים, ן"של הגט היקף האספקה

הקשורים בפיתוח ו השותפות הכרוכים בפעילותיתממשו מי מגורמי הסיכון 

, התממשות סיכונים טכנולוגיים, העדר אמצעים לפיתוח והפקה(פרויקט תמר 

   .להלן 7.30 בסעיף כמפורט ) ועוד, רגולטוריםם שינויי

  הסכמים מותנים למכירת זכויות נפט

 Eואלון  Dהסכמים למכירת זכויות ברשיונות רות  7.26.13

" Eאלון /"368וברשיון  "Dרות /"361חתמו השותפים ברשיון  23.2.2011ביום 

על הסכמים מותנים עם צדדים שלישיים ") Eואלון  Dרות רשיונות : "להלן(

: להלן בסעיף זה( Eואלון  Dלמכירת חלק מזכויות הנפט שלהם ברשיונות רות 

 Dרות יעבירו השותפים ברישיונות , בין היתר, פיהם-על") הסכמי מכירת הזכויות"

 ,בכפוף להתקיימות תנאים מתלים, )כל אחד לפי חלקו היחסי ברישיונות( Eואלון 

ואלון  Dרות בכל אחד מרישיונות ) 100%מתוך ( 50%זכויות השתתפות בשיעור של 

E .  

לאחר (וחלקן היחסי בכל אחד מהם  Eואלון  Dרות רוכשות הזכויות ברישיונות 

  :הינן כדלקמן, )ככל שתושלם, העברת הזכויות כאמור

 E 5% כאשר ברישיון אלון(מ "אנרגיה בע -חברת הכשרת הישוב בישראל  - 17.5%

  .180 )מ"ידי חברת הכשרת הישוב בישראל בע-מהזכויות נרכשו על

                                                      

מ "מ נשלטת על ידי חברת הכשרת הישוב בישראל בע"אנרגיה בע -ככל הידוע לשותפות חברת הכשרת הישוב בישראל   180
החברה , סחרת בישראלמ הינה חברה ציבורית הנ"חברת הכשרת הישוב בישראל בע. ממניותיה 69.69% -המחזיקה ב

 .ממניותיה 28.43% -ממניותיה ועופר נמרודי המחזיק ב 42.45% -נשלטת על ידי יעקב נמרודי המחזיק ב
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  .181מ"בע) 1999(סיד ניהול הון סיכון -פרו - 17.5%

  .182מ"אלומיי קפיטל בע - 15.0%

  : תהא התמורה כדלקמן Eואלון  Dבהתאם להסכמי מכירת הזכויות ברשיונות רות 

לפי דולר א 588 -בסך של כהחזר הוצאות ) 1: (במועד השלמת העסקה  )א(

החזר ) E ;)2אלון  Dולאבנר בגין הוצאות עבר ברישיונות רות  לשותפות

הוצאות בהן תישא השותפות בגין חלקן היחסי של רוכשות הזכויות 

 .בתקופה שממועד החתימה ועד מועד ההשלמה, Eאלון  Dברישיונות רות 

ף להלן בסעי( Eאלון  Dביחס לקידוח ראשון שיקדח באיזה מרישיונות רות   )ב(

יהיו זכאיות השותפות ואבנר : במידה שיקדח, ")הקידוח הראשון: "זה

באופן שהרוכשות תשאנה בנוסף לחלקן , מזכויותיהן 30%לזכות נישאת על 

בתשלום נוסף בסכום השווה , היחסי בעלות ההוצאות של הקידוח הראשון

) 100%(מעלות הקידוח הראשון עד לעלות כוללת ) 100%מתוך ( 7.5% -לכ

  ").הזכות הנישאת: "להלן(מיליון דולר  50של 

 Dמהזכויות שהעבירה השותפות ברישיונות רות  3%תמלוג על בשיעור של   )ג(

 .בכל נפט וגז שיופקו בהם Eואלון 

לשותפות ולאבנר זכות להמיר עד למועד תחילת הקידוח הראשון את יתרת   )ד(

  . מהזכויות המועברות 3%זכויות ההשתתפות שלהן לתמלוג על של 

לאישורים שונים ובכלל זה אישורים , בהר כי הסכמי העברת הזכויות כפופיםיו

, פי הסכמי השותפות המוגבלת והסכמי הנאמנות של השותפות- הדרושים על

אישורים של האורגנים המוסמכים של הרוכשות וכן לאישור הממונה לענייני הנפט 

עדים שנקצבו והכל במו Eאלון  Dלהעברת הזכויות המועברות ברישיונות רות 

יהיה שיעור זכויות , לאחר אישור העברת הזכויות המועברות לרוכשות. בהסכמים

  .E 12.5%אלון  - ו Dרות ההשתתפות של השותפות ברישיונות 

כמו כן לעניין ההסדר החל על בעלי הזכויות לתמלוגים ביחס לזכויות המועברות 

 . להלן 7.26.15 בסעיף  כמפורט Eואלון  Dברישיונות רות 

הודיע הממונה על ענייני הנפט כי לאחר שהבקשה להעברת , 29.11.2011ביום 

ל לא "הרשיונות הנ, לא הושלמהE ואלון  Dרות רשיונות זכויות אשר נדרשה ב

פי עמדת השותפות התמלאו כל התנאים לקבלת אישור הממונה -על. יוארכו

ולפיכך בכוונת השותפות לפעול , Eואלון  Dויות במסגרת רשיונות רות להעברת הזכ

ולבחינת האפשרויות המשפטיות  Eואלון  Dלהעברת הזכויות ברשיונות רות 

הגשת בחינת האפשרות ללרבות  ל"הנברשיונות העומדות בפניה למימוש זכויותיה 

   .ערעור

                                                      

החברה נשלטת באופן . מ הינה חברה פרטית הרשומה בישראל"בע) 1999(סיד ניהול הון סיכון -ככל הידוע לשותפות פרו   181
יאיר רוטלוי וישעיהו , באמצעות חברות פרטיות על ידי ליגד רוטלוימ אשר נשלטת "ידי לאנדלן השקעות בע- מלא על
 . לנדאו

בעלי השליטה בה הם שלמה נחמה . ק"מ  הינה חברה ישראלית הנסחרת בנאסד"ככל הידוע לשותפות אלומיי קפיטל בע   182
  . ניותיהממ 33.3%-שותפות מוגבלת המחזיקה ב) 2005(ממניותיה וקניר השקעות משותפות  37.3% -המחזיק ב
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 הסכמים למכירות זכויות ברשיונות אביה וקרן 7.26.14

: להלן" (קרן/"338 -ו "אביה/"337חתמו השותפים ברשיונות  23.2.2011ביום 

על הסכמים מותנים עם צדדים שלישיים למכירת חלק ") רשיונות אביה וקרן"

יעבירו השותפים , בין היתר, פיהם- על, מזכויות הנפט שלהם ברשיונות אביה וקרן

להתקיימות  בכפוף, )כל אחד לפי חלקו היחסי ברישיונות( אביה וקרןברשיונות 

בכל אחד ) 100%מתוך ( 75%זכויות השתתפות בשיעור של , תנאים מתלים

  "). ההסכם המותנה: "להלן( אביה וקרןמרשיונות 

לאחר העברת (רוכשות הזכויות ברשיונות אביה וקרן וחלקן היחסי בכל אחד מהם 

  :הינם כדלקמן, )ככל שתושלם, הזכויות כאמור

50% - ATP East Med Number 1 B.V.183 ו - ATP Oil & Gas Corporation184 ) להלן

  ").ATP: "יחד

  .185מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת -  10%

  .186מ"אלומיי קפיטל בע -  10%

  .187מ"אנרגיה בע. אנ.די.או - 5%

  : בהתאם להסכמי מכירת הזכויות ברשיונות אביה וקרן תהא התמורה כדלקמן

אלפי דולר  2,671 -החזר הוצאות בסך של כ) 1: (במועד השלמת העסקה  )א(

החזר הוצאות ) 2(; לשותפות ולאבנר בגין הוצאות עבר ברישיונות אביה וקרן

בהן תישא השותפות בגין חלקן היחסי של רוכשות הזכויות ברשיונות אביה 

 .בתקופה שממועד החתימה ועד מועד ההשלמה, וקרן

: זהלהלן בסעיף (ביחס לקידוח ראשון שיקדח באיזה מרשיונות אביה וקרן   )ב(

יהיו זכאיות השותפות ואבנר לזכות : במידה שיקדח, ")הקידוח הראשון"

באופן שהרוכשות תשאנה בנוסף לחלקן היחסי , מזכויותיהן 30%נישאת על 

 -בתשלום נוסף בסכום השווה לכ, בעלות ההוצאות של הקידוח הראשון

 50של ) 100%(מעלות הקידוח הראשון עד לעלות כוללת ) 100%מתוך ( 7.5%

  ").הזכות הנישאת: "להלן(מיליון דולר 

מהזכויות שהעבירה השותפות ברשיונות אביה  3%תמלוג על בשיעור של   )ג(

  .וקרן בכל נפט וגז שיופקו בהם

לשותפות ולאבנר זכות להמיר עד למועד תחילת הקידוח הראשון את יתרת   )ד(

 . מהזכויות המועברות 3%זכויות ההשתתפות שלהן לתמלוג על של 

                                                      

 ATP Eastהינה חברה פרטית הרשומה בהולנד בבעלות מלאה של  ATP East Med B.V. Number 1ככל הידוע לשותפות    183
Med B.V  באמצעות (המוחזקת בבעלות מלאהATP Oil & Gas (Netherlands) B.V. ( שלATP Oil & Gas Corporation.  

. ב"ארה, הינה חברה ציבורית הנסחרת בנאסדק ורשומה בטקסס ATP Oil & Gas Corporationככל הידוע לשותפות    184
  .25%לחברה אין בעלי שליטה המחזיקים בה מעל 

מ חברה בשליטת יצחק סולטן ואי "בע) 1992(מודיעין אנרגיה ניהול ככל הידוע לשותפות בעלת השליטה בשותפות היא    185
  .מ"די בי חברה לפתוח בע

  .לעיל 7.26.13 לפרטים על אלומיי ראו סעיף    186
. ב.י.ר.החברה נשלטת על ידי ע. מ הינה חברה פרטית הרשומה בישראל"אנרגיה בע. אנ.די.ככל הידוע לשותפות או   187

בבעלות  חברה(מ "וכן על ידי אדונאן בע 50%המחזיקה בה ) חברה בבעלות מלאה של רם בלניקוב(מ "בע) 2011(אנרגיה 
  .ממניותיה 50% - המחזיקה ב) מלאה של בני רוזנברג
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תמונה  ATPרת הזכויות ברישיונות אביה וקרן סוכם כי במסגרת מכי  )ה(

בהתאם להוראות הסכמי , למפעיל העסקה המשותפת בשטחי הרישיונות

תפעול משותף אשר נחתמו במועד חתימת ההסכם ואשר יכנסו לתוקף לאחר 

  . אישור והשלמת ההעברות כאמור

פי - רושים עליובהר כי ההסכמים כפופים לאישורים שונים ובכלל זה אישורים הד

אישורים של האורגנים , הסכמי השותפות המוגבלת והסכמי הנאמנות של השותפות

המוסמכים של הרוכשות וכן לאישור הממונה לענייני הנפט להעברת הזכויות 

והכל במועדים , כמפעיל ברשיונות אביה וקרן ATPהמועברות ברשיונות וכן למינוי 

יהיה שיעור , ויות המועברות לרוכשותלאחר אישור העברת הזכ. שנקצבו בהסכמים

  .12.5%זכויות ההשתתפות של השותפות בכל אחד מרשיונות אביה וקרן 

לשותפות על ביטול ההסכם המותנה מאחר שטרם   ATPהודיעה 19.9.2011ביום 

וזאת על אף , התקבל אישור הממונה על ענייני הנפט להעברת הזכויות כמפורט לעיל

תמלאו כל התנאים לקבלת אישור הממונה להעברת שלמיטב ידיעת השותפות ה

  . הזכויות כאמור

וזאת מהטעמים יוארכו לא רשיונות אביה וקרן הודיע הממונה כי  29.11.2011ביום 

עד כה טרם הושלם ; ל"ברשיונות הנהעבודה  תוכניתאי עמידה בתנאי : הבאים

ע פרש לא הוגשה בקשה מתוקנת לאחר שהמפעיל שהוצ; הליך העברת הזכויות

וטרם התקבלו הבהרות לאור הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים המפורטת 

  .להלן 7.24 בסעיף 

פי עמדת השותפות התמלאו כל התנאים לקבלת אישור הממונה להעברת - על

  . צעהזכויות וכן כי השיהוי של הממונה בהחלטתו גרם לפרישת המפעיל שהו

 Edison International, הציעה השותפות לממונה מפעיל חלופי 16.11.2011ביום 

S.P.A )להלן" :Edison(" וביקשה את אישורו המוקדם .  

הגישה השותפות ערעור לשר האנרגיה על החלטת הממונה  30.1.2012ביום , כמו כן

א להאריך ושלוקרן  רשיונות אביהפי תנאי -שלא להקפיא את תוכנית העבודה על

  .תוקפםאת 

למכירת חלק  Edisonחתמה השותפות על הסכם מותנה עם , 19.3.2012ביום 

תעביר השותפות יחד , בין היתר, פיו- על, מזכויות הנפט שלה ברשיונות אביה וקרן

ידי  - בכפוף להתקיימות תנאים מתלים לרבות קבלת הערעור שהוגש על, עם אבנר

זכויות , וחידוש והארכת רשיונות אביה וקרןהשותפות לשר האנרגיה כאמור לעיל 

  .אביה וקרןבכל אחד מרשיונות ) 100%מתוך ( 50%השתתפות בשיעור של 

  7.26.13בסעיפים בעלי התמלוגים בזכויות המועברות בהסכמים המפורטים  כויותז 7.26.15

  :לעיל  7.26.14-ו

להלן (לעיל  7.26.11 בין השותפות לבעלי הזכויות לתמלוגים כמפורט בסעיף , כמו כן

, קיימת הסכמה ביחס לזכויות המועברות, ")בעלי הזכויות לתמלוגים: "בסעיף זה

  :כדלקמן
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להן מהתמלוגים  13%לתמלוג בשיעור של ים בעלי הזכויות לתמלוגים יהיו זכא

לדלק אנרגיה  9.75%(תהא זכאית השותפות בהתאם להסכמים למכירת הזכויות 

חלק לכן בעלי הזכויות לתמלוגים יהיו זכאים -כמו, )לדלק השקעות 3.25% -ו

 .בשיעור השווה לשיעור התמלוג, היחסי משווי הזכות הנישאת שתשולם בפועל

להמיר את יתרת זכויותיה ברישיונות בתמלוגים  ליט השותפותכי ככל שתח, יובהר

  .יחול על תמלוגים אלו אותו הסדר כמפורט לעיל, כאמור לעיל נוספים

  הליכים משפטיים 7.27

מ ומספר "לעניין תביעה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד חברת ים תטיס בע

  .לדוחות הכספיים יא12 נתבעים נוספים ראה ביאור

 דים ואסטרטגיה עסקית יע 7.28

אשר התגלו בפרוייקטים בהם , היקף משאבי הגז הטבעי המשמעותיים, להערכת השותפות

לצד נכסי הנפט והאקספלורציה הנוספים , "לוויתן"-ו" תמר"ובעיקר בתגלית , היא מעורבות

או קפריסין משמרים ומחזקים את /ידה במים הכלכליים של ישראל ו-המוחזקים על

בענף פעילותה בישראל ובקפריסין וכן כוללים ) יחד עם שותפיה(השותפות  מובילותה של

  .פוטנציאל לצמיחה וליצירת ערך בהמשך

אסטרטגיית הפעילות של השותפות ויעדיה הינם הרחבה והטמעה של , לאור האמור לעיל

השימוש בגז טבעי במשק הישראלי ואספקת צרכיו לצד קידום ופיתוח שווקים ותשתיות 

  .את ייצוא הגז הטבעי שיאפשרו

 בפרויקט ים תטיס 7.28.1

במטרה ולגשר ככל הניתן על צרכי  Bהפקה מיטבית של גז טבעי ממאגר מרי   )א(

  ". תמר"הלקוחות עד להזרמת הגז ממאגר 

ככל , )הפינקלס( Bופיתוח מאגרי הלויין של מרי " נועה"פיתוח מאגר   )ב(

ההפקה  תוך שימוש במתקני, שיתגלה בהם גז טבעי באיכות ובכמות מספקת

  .על מנת לסייע בגישור על צרכי הלקוחות, של פרויקט ים תטיס

כחלק מתוכנית הפיתוח  Bהכשרת מתקני ההפקה של ים תטיס ומאגר מרי    )ג(

לרבות לצורך אספקת שירותי אחסון אסטרטגי ותפעולי , של פרויקט תמר

 . Bשל גז טבעי למאגר מרי 

 בפרויקט תמר 7.28.2

חלת אספקה של גז טבעי למשק פיתוח פרוייקט תמר במטרה לאפשר הת  )א(

 .2013הישראלי במחצית הראשונה של שנת 

מ והתקשרות בהסכמים נוספים "וניהול מו, שנחתמו, מימוש ההסכמים  )ב(

  .למכירת גז טבעי לצרכנים הפוטנציאליים השונים בישראל

שימוקם על גבי אוניה יעודית מעל  (FLNG)הקמת מפעל הנזלה צף  קידום  )ג(

ותפות להמשיך לבחון ולקדם את התנאים בכוונת הש". תמר"מאגר 

 - בחינת טכנולוגית ה, לרבות, הנדרשים לשם הקמת פרוייקט מסוג זה
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FLNG ,במסגרת הפרויקט ן"גטאו /חתימת הסכמים למכירת גז טבעי ו ,

  . מימון הקמת המתקן והבטחת תנאים רגולטוריים מתאימים

ון חלקה של מימ לצורך Non-Recourseגיוס המימון הפרוייקטלי מסוג   )ד(

 .הפיתוח של פרויקט תמרהשותפות בעלויות 

ל עשוי להיות מושפע מהיבטים רגולטוריים וממצב "יצוין כי גיוס המימון הנ

  .בישראל ובעולםשווקי ההון 

 בפרויקט רציו ים 7.28.3

אשר תאפשר , המשך בחינת והערכת מאגר לויתן וגיבוש תכנית למסחור הגז  )א(

  .ן ולתגליות סמוכות נוספותהתוויה של תכנית פיתוח למאגר לוית

יצוין כי הבטחת ייצוא של גז טבעי במסה הקריטית הדרושה להקמת   )ב(

תשתית היצוא הינה תנאי כלכלי הכרחי לקידוח הפיתוח של מאגר לויתן 

  ).לרבות דולפין ותנין(והתגליות הסמוכות לו 

 קפריסין – 12בבלוק  7.28.4

לצד קידום בחינת " האפרודיט"המשך ביצוע פעילות הערכה של המשאבים במאגר 

האפשרות לשלב , ובכלל זה, החלופות למסחור הגז הן למשק הקפריסאי והן לייצוא

 .   את פיתוח המאגר עם פיתוח מאגר לויתן

 בשטחי האקספלורציה חיפושי נפט וגז 7.28.5

המשך פעילות האקספלורציה בשטחי זכויות הנפט בים מול חופי ישראל תוך 

פוטנציאל הגדול ביותר וביצועם של קידוחי התמקדות ברישיונות הנפט בעלי ה

ככל שיאושרו בהתחשב בתוצאות הקידוחים והסקרים , אקספלורציה נוספים

יצוין כי ללא הבטחת אופק . 1ידי השותפות לרבות העתקת קידוח לויתן - שבוצעו על

של מסחור הגז באמצעות ייצוא לא תהיה הצדקה כלכלית להמשך ביצוע 

  .אקספלורציה לגז טבעי

 ייצוא  7.28.6

ובתגליות  "לויתן"- ו" תמר" במאגרירזרבות הגז המשמעותיות גילוי  בעקבות

הפוטנציאל הקיים בשטחי האקספלורציה הנוספים שבהם פועלת  נוספות ובשל

ובכלל זה את , אפשרויות שונות למסחור הגז  בוחנת כיום השותפות, השותפות

את , בין היתר, בוחנת השותפות. האפשרות לייצוא הגז ומכירתו בשוק הבינלאומי

ניזול הגז ושינועו במצב ) 2(; צנרת) 1: (עיקריות האפשרות לייצוא הגז בשתי דרכים

במיכליות ייעודיות והיא נמצאת במגעים עם גורמים שונים ) LNG - ן "גט(נוזלי 

עלויות התשתית לשינוע , יצוין כי לרוב. העשויים ליטול חלק בפרויקטים כאמור

  .ת הינן גבוהות מאודהגז בדרכים האמורו

השותפות בוחנת אפשרות לייצא גז טבעי באמצעות הנחת צנרת הולכה  :צנרת

יוון וקפריסין לשם אספקת גז טבעי לשוק , למדינות שונות ובעיקרן תורכיה

 או מתוכננות/קיימות והולכה ת ואו התחברות למערכ/המקומי של אותן מדינות ו

יצוין כי מבדיקה ראשונית שבוצעה . פותמאותן מדינות למדינות אירופאיות נוס
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הנחת צנרת למדינות האמורות ובאמצעותן למדינות נוספות , עבור השותפות

בוחנת , בנוסף. הינו פרויקט הנדסי מורכב ביותר ועלותו תהיה גבוהה, באירופה

השותפות את האפשרות לייצא גז טבעי לרשות הפלסטינאית ולמדינות שכנות לשם 

בוחנת השותפות את , כמו כן. לגז טבעי בשווקים הללואספקת הביקושים 

  .האפשרות לייצא גז טבעי לשם הזנת מתקני הנזלה קיימים במצרים

במקביל בוחנת השותפות אפשרות להנזלת הגז ושינועו במצב נוזלי  :)ן"גט( הנזלה

ן "במיכליות ייעודיות למדינות שונות אשר בהן ביקושים ותשתית לייבוא גט) ן"גט(

יצוין כי כלל . ן"למדינות אשר בוחנות אפשרות להקמת תשתית לייבוא גטוכן 

, ומנתונים ראשוניים BCM 297-היה בהיקף של כ 2010בשנת  בעולם ן"הסחר בגט

. 11%-גידול של כ, BCM 330-על למעלה מ עמד 2011 עולה כי היקף הסחר בשנת

מובילות . סיההשוק המרכזי אשר צרך למעלה ממחצית הכמות היה השוק במזרח א

שעקב האסון בכור בפוקושימה וכתחליף , היו יפן 2011-הצריכה במזרח אסיה ב

; BCM 110-לכ BCM 93-לאנרגיה גרעינית הגדילה את צריכת הגז הטבעי שלה מכ

שוק משמעותי נוסף . BCM 16-וטייוואן שצרכה כ BCM 50-דרום קוריאה שצרכה כ

המדינות . בעולם ן"גטמסך צריכת ה 25%-שאחראי לכ, הוא השוק האירופאי ן"גטל

- כ(ספרד , )BCM 26-כ(הן בריטניה  2011-באירופה ב ן"גטשהובילו את צריכת ה

BCM 24( , צרפת)כ-BCM 14 ( ואיטליה)כ-BCM 8.6(188.   

מחייב הקצאת שטח קרקע בקרבת מקום  ביבשה הקמת מפעל הנזלה קונבנציונלי

תפות החלה בבדיקות של אתרים השו .לקו החוף וכרוכה בעלויות ניכרות ביותר

- מתווה נוסף הנבחן על .בנציונאליניבשתיים פוטנציאליים להקמת מתקן הנזלה קו

הממוקם בשטח שדה הגז על גבי  )FLNG(הנזלה צף מתקן ידי השותפות הינו הקמת 

יצויין כי השותפות , בהקשר זה. )"מתקן הנזלה: "בסעיף זה להלן( אניה ייעודית

לבחינת התקשרות למכירת של , על מזכר עקרונות וטנציאליותעם רוכשות פ חתמה

באמצעות מתקן הנזלה צף ) ן"גט(גז טבעי מפרוייקט תמר לשם הפיכתו לגז נוזלי 

בעקבות מזכר העקרונות  .שיוסכמו או למדינות אחרות/ויצואו לדרום קוריאה ו

נוהל משא לפיו י, מכתב כוונותעל האמורות חתמו הרוכשות הפוטנציאליות , האמור

לפרטים נוספים אודות  .ן שיונזל במתקן ההנזלה"ומתן לא בלעדי למכירת גט

   .לעיל) ב(7.26.12  ההתקשרויות כאמור ראו סעיף

 טכנולוגיההינה  FLNG - טכנולוגית הכי  יובהר – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

העלויות , יין בשלבי פיתוח ואין עדיין ודאות לגבי האמינותחדשנית הנמצאת עד

, כמפורט לעילהשותפות יעדיה של . השותפותשל  לפרוייקטיםוההתאמה שלה 

, בין היתר, כל ודאות כי יתממשו וככאלו אין ,בגדר כוונות ויעדים כלליים םהינ

יה ובחוקי שינויים ברגולצ, במצב השוק שינויים, עקב שינויים בפרויקטים השונים

הקידוחים והסקרים שיבוצעו  שינויים בסדרי העדיפויות כתוצאה מתוצאות, המס

                                                      

וכן , http://www.bp.comבכתובת  BP Statistical Review of World Energy, June 2010: המידע האמור הינו בהתבסס על   188
 .2011ן בעולם בשנת "לעניין אומדני צריכת הגטבהתבסס על הערכות 
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ומכלול גורמים הקשורים בחיפושים של נפט וכן עקב אירועים בלתי צפויים בעתיד 

  .וגז

החלופות  בחינת ,בין היתר, החלה השותפות בביצוע בדיקות הכוללות, לאור האמור

והתנאים הכלכליים והאחרים בשווקי  הנזלת הגזכלכליות השונות ל-הטכנולוגיות

מנת להגדיר את ההיתכנות הטכנית והאטרקטיביות -וזאת על, היעד האפשריים

וזאת בין היתר בשים , הכלכלית של החלופות השונות לייצוא של גז טבעי מישראל

  .לב להתפתחויות שחלו לאחרונה בשוק הגז הטבעי העולמי

: כגון(להשתמש בגז טבעי לייצור מוצרים שונים , ותבנסיבות מסוימ, ניתן, כמו כן

  . אשר קל יותר לשנעם, )מתנול ואמוניה

מחייבת אותן להשקעת אמצעים כספיים  השותפותההשקעות הנדרשות בפעילות  7.28.7

משמעותיים וכן לרכישת ידע ומומחיות נוספים בתחומי הפעילות הקיימים 

נדרש לגיוס המימון באמצעים לבחון ולפעול ככל ה השותפותבכוונת . והעתידיים

או באמצעות קבלת הלוואות /לרבות בדרך של הנפקת זכויות ו, העומדים לרשותה

 . ח"או הנפקת אג/מתאגידים בנקאיים ו

הגישה , היכולות הטכניות וההנדסיות הספציפיות, לאור הידע והניסיון ,כמו כן 7.28.8

, ייצוא וההשקעות המשמעותיות הנדרשות לשם הקמת תשתית, לשווקי היעד

אפשרויות להשקעה  ,לרבות בשיתוף עם שותפיה בפרויקט לויתן, בוחנת השותפות

, נכסיה השונים ולשיתופי פעולה עמם באופן שיאפשר להבשל גופים אסטרטגיים 

להמשיך ולשמור על מובילותה  ,לקדם פיתוח פרויקטים ליצוא גז טבעי ,בין היתר

השותפות צויין כי אין כל וודאות שי. בתחום פעילותה וכן לתרום להמשך צמיחתה

או ביצירת שיתופי פעולה /תצליח במאמצי גיוס האמצעים הכספיים כאמור ו

  .ל"אסטרטגיים כנ

בוחנת השותפות , לאור השינויים הרגולטוריים והאתגרים העומדים בפניה, בנוסף 7.28.9

בוחנת השותפות את האפשרות  יחד עם אבנר אפשרויות לשינויים מבניים וכן

בבורסה נוספת  ,או חלקם למסחרכולם או לרשום את נכסיה , למסחר להירשם

יצוין כי  .הפקה וייצוא של גז טבעי ונפט, בעולם המתאימה יותר לפעילות חיפוש

 . אין כל וודאות שהשותפות תצליח בתהליכים כאמור

הינה בגדר כוונות ויעדים כלליים , האסטרטגיה ויעדיה של השותפות כמפורט לעיל 7.28.10

, עקב שינויים בפרויקטים השונים, בין היתר, אין כל ודאות כי יתממשווככאלו 

, שינויים ברגולציה ובחוקי המס, שינויים במצב השוק, ולויתן תמרמאגרי לרבות 

שינויים בסדרי העדיפויות כתוצאה מתוצאות הקידוחים והסקרים שיבוצעו וכן 

 .להלן 7.30  עקב אירועים בלתי צפויים וגורמי הסיכון המפורטים בסעיף

  כיסוי ביטוחי 7.29

את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם  רכשה ,ביחד עם אבנר ודלק השקעות, השותפות

סכומי הביטוח נכונים ליום ( להלן כמפורטבפרויקט ים תטיס פקה ההקידוח וה פעילות



  

  

248 - א 

ים הישראליים השותפ של םחלק את מייצגים האחריות וגבולותהביטוח  סכומי ).הדוח

  .תטיס יםבפרוייקט 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לכיסוי חבויות  ביטוחי, וחברות בנות השקעות דלק ,אבנר עםיחד ב השותפות רכשה, כן כמו

עקב פעילות הקידוח ' לצד ג שנגרםולרכוש  לגוףלכיסוי חבויות בגין נזק הפעילות השוטפת ו

זה נערך  ביטוח. תאונתי מאירוע כתוצאה זיהום נזקי לרבות, ל"וההפקה של החברות הנ

המכסה את  הביטוחלמקרה ובמצטבר לתקופת  דולר מיליון 25של בסיסי אחריות  בגבול

למקרה ובמצטבר  דולר מיליוןרובד נוסף של , ל אחד מהפרויקטיםחלקם של השותפים בכ

המכסה את חלקם של השותפים בכל אחד מהפרויקטים ורובד שלישי של הביטוח לתקופת 

  .מהזכויות 100%נחי הביטוח במולמקרה ובמצטבר לתקופת  דולר מיליון 100

עם אחרים כמפורט לעיל ביטוח הוצאות השתלטות מחדש על  ביחד השותפותרכשה , כן כמו

  :לכל פעילות הקידוחים בסכומי ביטוח כמפורט להלן) control of well(באר 

. למקרה מליון דולר 150של ) מהזכויות 100%עבור (בסכום כולל , ונועה תטיס ים ילקידוח

עבור קידוחי . למקרה מליון דולר 800 של) מהזכויות 100%עבור (ולל בסכום כ 1עבור לוויתן 

נערך ביטוח זה  3 -ו 2וקידוחי לויתן , בקפריסין 12בלוק , דולפין, תנין, כריש, 1דלית , תמר

עבור צוק תמרור נערך . מיליון דולר למקרה 200של  )מהזכויות 100%עבור (בסכום כולל 

מליון דולר למקרה ובמצטבר לתקופת  25של  )מהזכויות 100%בור ע(ביטוח זה בסכום כולל 

  הביטוח 

כל "יחד עם אחרים ביטוח הקמה לפרויקט פיתוח שדה תמר על בסיס השותפות בנוסף רכשה 

  .מהזכויות 100%מיליארד דולר במונחי  2.2בסכום ביטוח של כ " הסיכונים

 הביטוחים מערך במסגרת ובחלקם עצמאי באופן בחלקם נערכים לעיל המפורטים הביטוחים

  . נובל חברת של

הביטוחים כפופים להסכמי שיעבוד והמחאת זכויות בהתאם להסכמי מימון אשר נערכים 

  .מעת לעת

  הכיסוי תיאור  דולריםמילוני ב מבוטח סכום

411  
 בים  רכושOffshore  כולל חלקה של

  הקבוצה באסדת ההפקה ובצינור הימי

21  
 ביבשה  רכושOnshore  כולל חלקה של

  הקבוצה במתקנים היבשתיים

  רכוש ביטוחכ "סה  432

)1( 100  

)2( 25  

סכום הביטוח הכולל לא יעלה על סך של 
  מליון דולר 100

 אירוע בעקבות) 1: (הכנסה אבדן ביטוח 
 כתוצאה) 2( או; המבוטח במתקני מכוסה
  חשמלה חברתאשכול של  ןבמתק מאירוע

)1( 335 

)2( 100  

  ביטוח סיכונים פוליטיים כולל סיכוני
) 2(; רכוש בים וביבשה) 1(מלחמה וטרור 
  אובדן הכנסה
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עוקבת מעת לעת אחרי שינויים בערכו של הרכוש המבוטח כדי להתאים  השותפותכי  יצויין

ח והיצע הביטוח בעולם לענף פי החשיפה ביחס לעלויות הביטו-הביטוח הנרכש על היקף את

 של הקטנהאו /והנרכש  הכיסויעל צמצום  להחליט יכולה השותפותכתוצאה מכך , האנרגיה

  .אחר או זה סיכון עבור ביטוח כלל לרכוששלא  מחליטהאו /ו הנרכש הביטוח סכום

  גורמי סיכון  7.30

ת ובדרגה גבוהה כרוכים בהוצאות כספיות גדולו, חיפושי נפט וגז ופיתוח של תגליות נפט וגז

הדברים מקבלים משנה תוקף בכל  .בעיקר מהטעמים המפורטים להלן, ביותר של סיכון כספי

  .ביםוהפקה  הנוגע לפעילות חיפושי נפט

ידי הצרכנים עבור הגז - המחירים המשולמים על: תלות במחירי הדלקים בעולם 7.30.1

י הדלקים ממחיר, בין היתר, הטבעי שבמאגרים אשר השותפות שותפה בהם נגזרים

ירידה במחירי הדלקים החליפיים עלולה להשפיע . כגון מזוט וסולר, החליפיים לגז

לרעה גם על המחירים אותם תוכל השותפות לקבל מלקוחותיה בגין הגז הטבעי 

או להשפיע על כדאיות ההפקה מהמאגרים שנתגלו בפרויקט /ידה ו- שימכר על

קט קפריסין וממאגרים חדשים בפרויי, ברשיונות אלון, פרויקט רציו ים, תמר

שינוי משמעותי במחירי הפחם , בנוסף לכך. ידי השותפות-על) ככל שיתגלו(שיתגלו 

חשמל כך שתינתן העדפה לתחנות היכול לגרום לשינוי במודל השימוש של חברת 

לעומת תחנות כוח המופעלות באמצעות גז טבעי , כוח המופעלות באמצעות פחם

בחלק מהחוזים למכירת גז שנחתמו על ידי השותפים  בנוסף מחיר הגז. ולהיפך

ידי הרשות - בפרויקט תמר נגזר מתעריף החשמל כפי שנקבע מעת לעת על

ועל כן ירידה בתעריף ) לעיל 7.11.4 כמפורט בסעיף (חשמל - לשירותים ציבוריים

  .מהסכמים כאמור החשמל תביא להפחתה בהכנסות השותפות

נכון לבמועד הדוח קיימים שלושה , למיטב ידיעת השותפות: תחרות באספקת גז 7.30.2

לפרטים (גופים עיקריים הרלוונטיים לתחרות באספקת הגז למשק הישראלי 

להוביל לכניסת  גילוין של תגליות נוספות עשוי, אולם ).לעיל 7.14 נוספים ראו סעיף 

תחרות זו , לאור ההיקף הקטן יחסית של משק הגז הישראלימתחרים נוספים 

ידה או שיתגלו -עלולה לפגוע ביכולת השותפות לשווק את רזרבות הגז שנתגלו על

  .ובך לפגוע בהכנסות השותפות ידה בעתיד- על

 מאגרי הגז הטבעי שנתגלו בפרויקט תמר: גודל השוק אל מול גודל המאגרים 7.30.3

ברשיונות אלון ובפרוייקט קפריסין הינם בעלי היקף הגדול , ובפרויקט רציו ים

אשר הינו מוגבל , ובקפריסין יותר באופן משמעותי מהשוק הפוטנציאלי בישראל

תוצאות פעילות השותפות תלויות במידה רבה באפשרות למסחור , לפיכך. יחסית

האפשרות לייצוא . בינלאומיובכלל זה האפשרות לייצוא הגז ומכירתו בשוק ה, הגז

, הגז ומכירתו תלויה בגורמים רבים אשר קיימת אי ודאות גבוהה לגביהם כגון

כדאיות כלכלית , הקמת מערך יצוא ושינוע הכפוף לאישורים רגולטורים שונים

מימון , איתור לקוחות פוטנציאליים בשוק הבינלאומי, להקמת מערך כאמור

  .יצוא ועודההשקעות בפיתוח ובהקמת מערך הי
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יכולתה של השותפות לספק את : אי ודאות בקשר להקמת מערכת הולכה ארצית 7.30.4

ידה לצרכנים פוטנציאליים נוספים וכן להגדיל את כמויות הגז - הגז שנתגלה על

מערכת  ה ובהרחבתה שלבהשלמת, בין היתר, חשמל מותנהההמסופקות לחברת 

  ריותושל רשתות החלוקה האזו ההולכה הארצית לאספקת הגז

על אף שהשותפות מבוטחת לכיסוי נזקים שונים אשר עלולים : העדר כיסוי ביטוחי 7.30.5

לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים בפוליסות השונות , להיגרם בקשר לפעילותה

או את כל /ותקבולי הביטוח לפיכך לא בהכרח יכסו מלוא היקף הנזקים ו, שנערכו

הן לעניין אבדן הכנסות , שלישייםהן לענין נזקים לצדדים (ההפסדים האפשריים 

אפשרי והן לענין עלויות הקמה של מערך ההפקה במקרה של ארוע בגינו יגרם נזק 

סכומי הביטוח וגבולות האחריות  ,במקרה של אסון גדול, משכך). למערך ההפקה

, כמו כן. נזקיםלעיל עלולים שלא להספיק לכיסוי מלא ה 7.29  המפורטים בסעיף

אין כל ודאות כי ניתן יהיה להמשיך לרכוש פוליסות מתאימות בעתיד בתנאים 

השותפות  הלגבי ביטוחים מסויימים עשוי, זאת ועוד. מסחריים סבירים או בכלל

  .כלל להחליט שלא לעשותם

נלווים הנתונות לכל הסיכונים  וגז והפקתם פעולות חיפושי נפט: סיכוני תפעול 7.30.6

, והפקה של נפט וגז כגון התפרצות בלתי מבוקרת מבור הקידוחלחיפושים 

תאונות ואירועים אחרים , תקלות, התמוטטות בור הקידוח והתלקחות, התפוצצות

אשר כל אחד מהם עשוי לגרום , העלולים לפגוע בתפקוד מערכת ההפקה וההולכה

סיכון . כושגוף ור, ציוד חיפושים, מתקני הפקה, להרס או נזק של בארות נפט או גז

תפיסתם של כלים בבור הקידוח באופן שהמשך הקדיחה יהיה , הואנוסף אפשרי 

במידה ויקרו אירועים כאמור בים עלולות . בלתי אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות

כמו כן קיים . נזקים כבדים ביותר םלהיגרהתוצאות להיות חמורות ביותר ועלולים 

או /או נזילה של נפט ו/יהום עקב התפרצות וסיכון של אחריות לנזקים הנובעים מז

כונים הללו יאין כל בטחון שיושגו כל הביטוחים הדרושים לכיסוי הס. דליפה של גז

יצוין כי ההחלטה . ידי פוליסות הביטוח שיושגו יהיה מספיק- וכי הכיסוי שינתן על

בין , הביטוח נקבעת בדרך כלל בנפרד לגבי כל קידוח תוך התחשבות סוג והיקףעל 

המוצע והסיכונים  הביטוחי טיבו והיקפו של הכיסוי, בעלות הביטוח, היתר

להחליט שלא , בפרויקט מסוייםעשוי המפעיל  מסוימיםלגבי ביטוחים . הצפויים

  .לעשותם

כיום אין בישראל קבלנים לביצוע : ציוד ושירותים מקצועיים, תלות בקבלנים 7.30.7

ולפיכך  השותפות שמבצעתמהסוג בים וסקרים סיסמיים  עבודות פיתוח, קידוחים

, זאת ועוד. ל לצורך ביצוע עבודות כאמור"השותפות עם קבלנים מחו מתקשרת

 במים עמוקיםולבצע פעולות פיתוח בים בכלל והמסוגלים לקדוח  הכליםמספר 

הינו קטן בהשוואה לביקוש הגדול הקיים כיום ואין כל בטחון כי ימצא כלי  בפרט

 ותעקב כך עשוי. ים שיקבעו להםבמועדל "ות הנהפעולשיט מתאים לביצוע 

עיכובים  םלהיגראו עלולים /בעלויות גבוהות ו ותבים להיות כרוכל "הפעולות הנ

הציוד רוב  .או כל חלק מהן, יקבע לביצוע העבודותשמשמעותיים בלוח הזמנים 

ניתנים להזמנה בפרקי זמן קצרים ל "הנפעולות הוכח האדם המתאימים לביצוע 
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דבר המייקר ומעכב , ל"צורך להזמין שרותי ציוד וכח אדם מקצועי מחויש ך ולפיכ

פושי יהתקשרות עם קבלנים זרים לבצוע פעולות ח. באופן משמעותי את הפעילויות

 )לרבות קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים( ביםוההפקה  הפיתוח, הנפט

  .ישראל- של מדינתעקב מצבה הפוליטי והבטחוני גם עלולה להיתקל בקשיים 

חיפושי נפט וגז : סיכוני אקספלורציה והסתמכות על נתונים חלקיים ומשוערים 7.30.8

היות ובמקרה של אינם בגדר מדע מדוייק ולכן הם כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון 

האמצעים . כישלון בקידוחי אקספלורציה עלולים כל כספי ההשקעה לרדת לטמיון

סיים אינם מספקים תחזית מדוייקת על והטכניקות הגיאולוגיים והגיאופי

ולפיכך קביעת יעדי , או הגודל של מאגרי נפט או גז המאפיינים, הצורה, המיקום

וההערכות לגבי גודל מאגרים קיימים ורזרבות הגז בהם עשויים החיפושים 

מובן . במידה רבה על נתונים חלקיים או משוערים ועל הנחות שלא הוכחולהתבסס 

ח כי יתגלו כתוצאה מפעולות חיפושים אלו נפט או גז בכלל או שלא ניתן להבטי

קיים חוסר מידע , כן-יתר על. כאלה שיהיו ניתנים להפקה ולניצול מסחריים

גאולוגי וגאופיזי ישיר לגבי חלק מהאזורים הימיים של נכסי הנפט של השותפות 

ומיעוט  באזורים אלובשל מיעוט הקידוחים שבוצעו , בין היתר, וזאת, המוגבלת

יתכנו אף שינויים , בהתאם לאמור לעיל, בנוסף. האינפורמציה שניתן לקבל מהם

 הניתנים להפקה  מעת לעת בהערכות בדבר היקף רזרבות הגז ומשאבי הגז

כמות הנפט והגז המוערכת במאגרים המפיקים נפט וגז בתקופה . מהמאגרים

מומחים חיצוניים פי חוות דעת של -על, בין היתר, המדווחת נקבעת מדי שנה

הערכה של רזרבות הגז ומשאבי הגז כאמור . להערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז

כן הערכות -הינו תהליך סובייקטיבי המבוסס על הנחות שונות ועל מידע חלקי ועל

ידי מומחים שונים עשויות לעיתים להיות שונות -של אותם מאגרים המבוצעות על

ים רבים המשפיעים על תוצאותיהן של הערכות ישנן הנחות ונתונ. באופן מהותי

או בנתונים כאמור עשויים להביא לשינויים /רזרבות ושינויים בהנחות ו

המידע המופיע בדוח לעניין רזרבות  לאור האמור יצוין כי .משמעותיים בהערכות

הינו אומדן בלבד ואין לראות בו מידע על , הגז ומשאבי הגז במאגרים השונים

" מרי"אומדן רזרבות הגז המוכחות והמפותחות בשדה הגז . ותכמויות מדויק

הפחתת . משמש בקביעת שיעור הפחתת הנכסים בדוחותיה הכספיים של השותפות

השקעות הקשורות לגילוי והפקה של רזרבות גז מוכחות ומפותחות נעשית בשיטת 

 פי-דהיינו בכל תקופה חשבונאית מופחתים הנכסים בשיעור הנקבע על, האזילה

כמות יחידות הגז שהופקו בפועל מחולק ברזרבות הגז המוכחות והמפותחות 

לאור המהותיות של ההפחתות יכולה להיות לשינויים . פי הערכות-שנותרו על

השפעה מהותית על תוצאות הפעולות והמצב הכספי של , המתוארים לעיל

  .השותפות

עלויות : יםעלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצע 7.30.9

מבוססות על ופיתוח משוערות ולוחות זמנים משוערים של ביצוע פעולות חיפושים 

 חיפושיםתכניות ה .כלליים בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות םאומדני

עשויות להשתנות במידה משמעותית בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך ביצוע 
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מנים ובעלויות המשוערות של אותן פעולות ולגרום לסטיות ניכרות בלוחות הז

וכן גורמים אחרים עלולים  פעולות חיפוש ופיתוחתקלות תוך כדי . אותן פעולות

לגרום לכך שלוח הזמנים יתמשך הרבה מעבר למתוכנן וכי ההוצאה בפועל 

מהעלויות שתוכננו שתידרש לשם השלמת פעולות החיפושים תהיה גבוהה בהרבה 

ולות חיפושים מוצעות תהיינה כרוכות בהוצאות יתכן ופע, כמו כן. לפעולות אלה

 התפעול מיי הסכ"עפ. כספיות אשר לשותפות המוגבלת לא יהיו אמצעים לכסותם

אי תשלום במועד של חלק השותפות בתקציב מאושר לביצוע תוכנית , המשותפים

) י(עבודה מאושרת מהווה הפרה העלולה להביא לאבדן הזכויות של השותפות בנכס

בשל אחריותו של כל צד להסכם התפעול  .הסכם התפעול חל עליהםאשר הנפט 

צדדים אחרים לא שילמו במצב בו , חלקו היחסי את המשותף לשלם במועד

עלולה השותפות להתחייב , הפרת ההסכםכדי תוך סכומים שאמורים היו לשלם 

בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על חלקה היחסי בהתאם לשיעור השתתפותה 

 -ואם לא תעמוד בתשלום זה במועד , בוצעה ההפרה) הם(הנפט שלגביו) י(בנכס

 בשל עלותם הגבוהה במיוחד של .אלו) ים(תסתכן באובדן כל זכויותיה בנכס

הן הצפויות והן הבלתי (–קידוחים ימיים עלולות החריגות הוצאות פיתוח ושל 

ה הכספיות להביא לידי כך שהשותפות לא תוכל לעמוד בהתחייבויותי )צפויות

  .ועקב כך תאבד את זכויותיה

תהליך קבלת ההחלטה אם יש מקום : פיתוח שדה במקרה של תגליתסיכון ב 7.30.10

ופעולות ביניים שעד להפקה שלו לביצוע השקעה בפיתוח שדה ובהפקה מסחרית 

) אם יוחלט שיש להם מקום( המסחריתהמסחרית וכן ביצוע הפיתוח וההפקה 

עוד  .כרוכים בהוצאות כספיות ניכרות ולהיותעשויים להמשך תקופות ארוכות 

כדוגמת עומק המים בתגלית (מאוד  הפקה במים עמוקיםהפיתוח והיצוין כי 

הינה פעילות מורכבת הדורשת טכנולוגיה של הקמת מתקני  )"לויתן"- ו "תמר"

   .הפקה מיוחדים

ביצוע פעולות בחלק מהשטחים של : תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים 7.30.11

האישורים  השותפות המוגבלתלמיטב ידיעת . טעונה אישורים שונים פותהשות

אישורי , אישורים מכח חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעיהעיקרים הדרושים הינם 

מינהל  ,רשויות איכות הסביבה ,רשות שמורות הטבע, ל"שלטונות הבטחון וצה

 - החקלאות משרד , או ועדות לתכנון ובניה/רשות מקומית ו, התעופה האזרחית

השגת אישורים אלה  .וגורמי ספנות במשרד התחבורה רשות הנמלים, אגף הדיג

עשויה להיות כרוכה בהוצאות נוספות מעבר לתקציבים שיועדו לפעולות האמורות 

מבלי לגרוע  .או לגרום לדחיה במועד ביצוע הפעולות המתוכננות, ידי השותפות- על

ף לתיאום וקביעת לוח זמנים עם כפו, פעילותה של השותפותמ חלק, מהאמור

תלות זו ברשויות הבטחון עשויה לשבש את תכניות השותפות . רשויות הבטחון

הן מבחינת עצם היכולת לבצע את הפעולות המתוכננות והן , אלה פעולותביחס ל

  .מבחינת לוח הזמנים והעלויות של פעולות אלה

המוגבלת נדרשים  במסגרת תחום הפעילות של השותפות :שינויים רגולטורים 7.30.12

פי חוק הנפט וחוק - בעיקר מצד הגורמים המוסכמים על, אישורים רגולטורים רבים
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, לרבות משרד הבטחון(וכן אישורים נלווים של רשויות המדינה , משק הגז הטבעי

במהלך השנים ). רשויות המס ורשויות התכנון השונות, משרד איכות הסביבה

ים בחוקים ובתקנות הרלוונטיים לתחום האחרונות הועלו מספר הצעות לתיקונ

ידי -עלפורסמו  2010-2011במהלך השנים . הפעילות של השותפות המוגבלת

הממונה לענייני הנפט כללים ונוהלים חדשים להענקת זכויות נפט ומגבלות על 

העברת זכויות בנכסי נפט אשר ליישומם עלולה להיות השפעה שלילית על פעילותה 

 . של השותפות

ויים רגולטורים כאמור עלולים להיות השפעה שלילית על פעילותה של לשינ

  .לעיל 7.23 סעיף ו 6.6.2 סעיף , בין היתר, לפרטים נוספים ראו. השותפות המוגבלת

אי ים סוערים ומזג אויר בלתי מתאים עלולים תנ: תלות במזג אויר ובתנאי ים 7.30.13

בים  הפרוייקטיםשל  עבודהלגרום לדחיות בלוח הזמנים שנקבע לתוכנית ה

דחיות כאלה עלולות לגרום לייקור העלויות הצפויות ואולי . ולהארכת משך ביצועה

  .בלוחות זמנים שהשותפות מחויבת בהםאף לגרום לאי עמידה 

טרם נדונו ורות בפעילות השותפות המוגבלת הקשסוגיות המס : סיכוני מס 7.30.14

ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי , בפסיקת בתי המשפט בישראל

 ,כמו כן. המשפט אם וכאשר תובאנה הסוגיות המשפטיות האמורות להכרעתם

אין אפשרות לצפות מה תהיה עמדתם של , לגבי חלק מהסוגיות המשפטיות

לשינויים שינבעו , ל פעילות השותפות חל משטר מס ייחודיהואיל וע. שלטונות המס

, כאמור לעיל, פסיקה או שינוי בעמדת רשות המיסים, כתוצאה משינויי חקיקה

יכולות להיות השלכות מהותיות על משטר המס שיחול על השותפות ובעלי 

יגדיל את  2011בסוף חודש מרץ  חוק מיסוי רווחי נפט שאושר ,כמו כן. יחידותיה

ישפיע לרעה על עסקי ועל כן , השותפות באופן משמעותי טל המס על רווחינ

  .השותפות ופעילותה

השותפות המוגבלת התקשרה בהסכמי מימון : התחייבויות בקשר עם מימון 7.30.15

בין , ל שיעבדה השותפות המוגבלת"במסגרת הסכמי המימון הנ. כמפורט לעיל

ברשיונות רחל  ,דליתזקת בח, בחזקת תמר ,זכויותיה בחזקת אשקלוןאת , היתר

בהסכם התפעול המשותף החל , מי מכירת גז טבעי עם לקוחותבהסכ, ועמית

פי פוליסות -וזכויות על במניות חברות בנות, מתקניםב, ים הרלבנטיםבפרויקט

אי עמידה של השותפות המוגבלת בהתחייבויות שנטלה על עצמה בקשר עם . ביטוח

פי - ביל להעמדת הסכומים המגיעים עלהסכמי המימון כאמור לעיל עשוי להו

ידי השותפות - וכן למימוש הביטחונות שהועמדו על, מיידי ןהסכמי המימון לפירעו

  .המוגבלת

ם למכירת גז טבעי עם מיהשותפות המוגבלת התקשרה בהסכ: תלות בלקוח עיקרי 7.30.16

חשמל אשר הינה הצרכן הבודד הגדול ביותר בישראל וכיום צרכן הגז החברת 

פי - חשמל עלההתשלומים המתקבלים מחברת . השותפות המוגבלת העיקרי של

אי עמידה . ההסכמים הינם כיום מקור ההכנסה העיקרי של השותפות המוגבלת

פי ההסכם -חשמל בהתחייבויותיה לשלם במועדם את התשלומים עלהשל חברת 
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. עמה עלול להוביל להפרה של הסכמי המימון וכפועל יוצא העמדתו לפרעון מיידי

חשמל וכיצד שינויים הא ניתן לצפות אילו שינויים יחולו בתנאי הרשיון של חברת ל

יצוין עוד כי למדיניות הממשלה . חשמלהאלה ישפיעו על מצבה הכלכלי של חברת 

וכן כוונת , ידי הכנסת יצרני חשמל פרטיים-להגברת התחרות במשק החשמל על

א לפגיעה בחוסנה חשמל עלולות להביההממשלה לפעול להפרטתה של חברת 

חשמל וכפועל יוצא לפגוע ביכולתה לקיים את התחייבויותיה ההכלכלי של חברת 

נקבעו מספר אירועי  2002חשמל משנת הבהסכם עם חברת . בהתאם להסכם עמה

חשמל חייבת להמשיך לבצע האשר בקרותם לא תהיה חברת " כוח עליון"

  . פי ההסכם-תשלומים על

מכת במידה מרובה על נובל בזכויות הנפט בהם היא השותפות מסת: תלות במפעיל 7.30.17

וזאת הן לאור הוראות הסכמי , לרבות בעיסקת ים תטיס, משמשת כמפעילה

שהצטבר אצל נובל בביצוע פרויקטים  ןהתפעול המשותף והן כפועל יוצא מהניסיו

בסדרי גודל דומים במקומות אחרים בעולם וחוסר הנסיון היחסי של השותפות 

או מפרויקט תמר /או ו/פרישת נובל מפרויקט ים תטיס ו. עין אלהבפרויקטים מ

או מרשיונות נוספים שבהם /או מפרויקט קפריסין ו/או מפרויקט רציו ים ו/ו

השותפות מחזיקה או שינוי במעמדה באופן שתחדל מלהיות המפעילה של 

- הפרויקטים השונים עלול לפגוע ביכולתה של השותפות לעמוד בהתחייבויותיה על

פי הסכמי מכירת הגז ועלול להשפיע על -או על/פי תוכניות העבודה של נכסי הנפט ו

  .עלויות הפיתוח והההפקה בפרוייקטים השונים

נכסי פי הסכמים עם השותפים האחרים ב- על: בפעולות משותפות פיגור בתשלומים 7.30.18

צד להסכם שאינו משלם במלואם את הסכומים , של השותפות המוגבלת הנפט

לאבד את זכויותיו בנכסי הנפט , פי הוראות ההסכמים-על, עלול, ממנוהמגיעים 

  . שעליהם חל ההסכם ללא כל פיצוי

עסקאות שהשותפות צד להן מחזיקה השותפות רוב הב: זכות דעה של מיעוט 7.30.19

מאחר שההחלטות . באחוז השתתפות נמוך ועקב כך גם באחוז הצבעה נמוך

לא תוכל , )י התיפעול המשותףהמוגדר בהסכמבשיעור (מתקבלות ברוב דעות 

או למנוע קבלת החלטות שאינן /השותפות לגרום לקבלת החלטות הרצויות לה ו

קיימת אפשרות שפרישת אחד המשתתפים כאשר , בעסקאות אלו, בנוסף .לרוחה

) בהוצאות שטרם אושרו(יתר המשתתפים לא קיבלו על עצמם לשאת בחלקו 

לקיצן לפני כאמור פעולות הגרום להבאת עלולה ל, או הפיתוח בפעולות החיפושים

  .מבוצעות הן שנקבעה בעסקה ולהחזרת נכסי הנפט שבהם תוכניתהשלמת ה

 תות מסחריותגלי: העדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה והשתתפות בפעולות 7.30.20

העולים על  משמעותיים את השותפות המוגבלת להשקיע סכומיםוהפקתן מחייבות 

כדוגמת ( ת ביםובמיוחד במקרה של תגלי, אלה סכומים. כיום השבידי הסכומים

גבוהים ביותר  הינם, ")אפרודיטה"-ו" תנין", "לויתן", "דלית", "תמר"תגליות 

אף  .והפעולות האמורות תהיינה כרוכות גם כן בסיכונים לרבות סיכוני תפעול

אין כל , השותפות המוגבלת נכס בעל ערךבידי  מסחרית יששבמקרה של תגלית 

מנת שהשותפות המוגבלת תוכל להשיג -שעבודו של נכס זה יספיק על בטחון כי
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ידי -ום התמלוגים עליצוין כי בשל חובת תשל .תוח וההפקהיאשראי לצורך הפ

אין ודאות  ,ולאחרים לבעלי ענין בשותף הכללי, השותפות המוגבלת למדינת ישראל

יהיו  שבכל מקרה של תגלית שהינה תגלית שניתן להגדירה כתגלית מסחרית

כדאיות מבחינה כלכלית או הגז ניתנות למימון ואף פעולות הפיתוח של שדה הנפט 

על כדאיות ההפקה לשותפות המוגבלת יכולות להשפיע לרעה . לשותפות המוגבלת

או ירידה  הרעה משמעותית בנטל המסים, גם עליה משמעותית בהוצאות ההפקה

   .והגז משמעותית במחיר הנפט

השותפות : פים ודילול חלקה של השותפות בהכנסותצירוף משתתפים נוס 7.30.21

להעביר חלק מהזכויות בנכסי הנפט , באישור המפקח, המוגבלת תהיה רשאית

אשר , פעילות חיפושים והפקה דורשת סכומים משמעותיים. לגורמים נוספים

כן במקרים -על, במקרים רבים אינם ניתנים לגיוס במסגרת הלוואות או חוב

הנפט  ם השוניםהצטרפות שותפים נוספים לזכויות בנכסידרש מסומים עשויה להי

בנכסים לדילול חלקה של השותפות המוגבלת  דבר שיגרום, של השותפות המוגבלת

  .אם יהיו הכנסות כאלו, שינבעו מהם בהכנסות נפט וגזאלו ו

פי חוק הנפט - זכויות נפט ניתנות על: ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט 7.30.22

מותנה במילוי התחייבויות במועדים הקבועים בתנאי נכסי  ותוקפןה לתקופה קצוב

הארכת תוקפה של . ניתן לבטל את זכות הנפט, במקרה של אי מילוי התנאים. הנפט

פי חוק הנפט הרשאיות לסרב -זכות נפט הינה בשיקול דעת הרשויות המוסמכות על

לת ניצול נכסי יכו. תנאים נוספיםב הלצמצם את זכות הנפט ולהתנות, להאריכה

בכך שתהייה לשותפות המוגבלת האפשרות לממן את , בין היתר, הנפט מותנית

העדר ציוד או . הפעולות השונות וכן בהימצאות ציוד וכח אדם מתאימים וזמינים

כח אדם עלולים לייקר או אף לסכל את מילוי התנאים לפיהם ניתנה זכות הנפט או 

אי עמידה  .הארכתה או להביא לפקיעתה ההיתר המוקדם או למנוע או לצמצם את

בדן הזכויות וכל הכספים ועלול להביא לא הקבועים בזכויות הנפט םבתנאי

 12ביחס לזכויות השותפות בבלוק  .עלולים לרדת לטמיוןבזכויות אלה  שהושקעו

 12אין וודאות אם ומתי יושלם תהליך העברת הזכויות בבלוק  -בקפריסין 

 12השלמת תהליך העברת הזכויות בבלוק )). 3(7.26.10ף כמפורט בסעי(בקפריסין 

נתון לשיקול דעתן של הרשויות בקפריסין ואי השלמתו עשויה להשפיע על זכויות 

  .בקפריסין 12השותפות בבלוק 

גז טבעי שנתגלו או יתגלו בתחום שטחים נפט או יתכן שמאגרי : גלישה של מאגרים 7.30.23

מבחינת המבנה הגיאולוגי של " (ולשיםג"אשר לשותפות המוגבלת יש בהם זכויות 

במקרה בו . ולהיפך, לשטחים אחרים בהם אין לשותפות זכויות) המאגר והיקפו

יתכן ויהיה צורך להגיע , המאגר גולש לשטחים אשר לצדדים אחרים זכויות בהם

מנת להגיע לניצול יעיל של - על, להסכמים בדבר ניצול והפקה משותפת מהמאגר

  .189ז הטבעירזרבות הנפט או הג

                                                      

את לבנון ם משרטטת "ידי ממשלת לבנון לאו-ת הקואורדינאטות שהוגשה לאחרונה עללפי רשימ, למיטב ידיעת השותפות   189
שסוכמו בעבר בין לבנון  ,לבנון דרומית לזה שנקבע על ידי ממשלת ישראל ודרומית לנקודות הגבול- קו הגבול הימי ישראל
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בקרבה  ממוקמת בלב יםים תטיס  פלטפורמת ההפקה של פרויקט: סיכון בטחוני 7.30.24

ולפיכך היא חשופה לסיכונים  ,רצועת עזה לבין ישראלהימי בין יחסית לגבול 

מתקן הקבלה הקבוע באשדוד חשוף לסיכונים . פעולות טרורלרבות , םביטחוניי

  . בטחוניים לרבות פעולות טרור

. לשותפות המוגבלת חשיפה לשינויים בשער הדולר: הדולר תנודתיות בשער 7.30.25

פי הסכמים קיימים למכירת גז טבעי הינם - השותפות המוגבלת על הכנסות

ח "חלק קטן מהוצאותיה של השותפות המוגבלת נקוב בש, מאידך. בדולרים

ולפיכך עליה בשער השקל לעומת שער הדולר מגדילה את שעורן של הוצאות אלה 

   .בדולרים

השתייכות : שתייכות השותפות לקבוצת דלק ולבעל השליטה מר יצחק תשובהה 7.30.26

השותפות לקבוצת דלק ולבעל השליטה מר יצחק תשובה משליכה על יכולת גיוס 

אשר כתוצאה ממנה " לווה בודד"עקב מגבלת , בין היתר, האשראי של השותפות

והגבלות , םמקורות האשראי הבנקאי בישראל של השותפות עלולים להיות מוגבלי

 ידי-עלרגולטוריות אחרות המוטלות על המערכת הבנקאית ועל גופים מוסדיים 

 . משרד האוצר ובנק ישראל

סיכונים ענפיים , סיכוני מקרו(פי טיבם -בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על

פי - על, אשר דורגו בהתאם להערכות השותף הכללי בשותפות, )וסיכונים מיוחדים לשותפות

  : בינונית וקטנה, השפעה גדולה, השפעתם על השותפות

   מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי השותפות
השפעה   השפעה קטנה

  בינונית
   השפעה גדולה

  סיכוני מקרו 

  X תלות במחירי דלקים בעולם  

  סיכונים ענפיים 

  X תחרות באספקת גז  

  X גודל השוק אל מול גודל המאגרים  

 X   אי ודאות בקשר להקמת מערכת ההולכה
  הארצית

 X  ביטוח  

  X סיכוני תפעול  

  X תלות בקבלנים  

   X סיכוני אקספלורציה  

 X  עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד  

  X סיכון בפיתוח שדה בתגלית  

  X  תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים  

   X שינויים רגולטורים  

 X  זג אויר ובתנאי יםתלות במ  

  סיכונים מיוחדים לשותפות 

                                                                                                                                                                     

דומה במהותו לקו הצפוני של , ל"נידי לבנון כ-קו הגבול הימי הנטען על, למיטב ידיעת השותפות, עם זאת. לבין קפריסין
  ).Fואלון  Dאלון (שהוענקו לשותפות הרישיונות הצפוניים 
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   מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי השותפות
השפעה   השפעה קטנה

  בינונית
   השפעה גדולה

  X סיכוני מס  

  X התחייבויות בקשר עם מימון  

  X תלות בלקוח עיקרי  

   X תלות במפעיל  

X   פיגור בתשלומים בפעולות משותפות  

X   זכות דעה של מיעוט  

  X  העדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה
  והשתתפות בפעולות 

X   ים נוספים ודילול חלקה של צירוף משתתפ
  השותפות

 X  ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט  

 X  גלישה של מאגרים  

   X  סיכון ביטחוני  

X   תנודתיות בשער הדולר  

 X    השתייכות השותפות לקבוצת דלק ולבעל
  השליטה מר יצחק תשובה
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  נספח מונחים מקצועיים

  .מכילים בעיקר מלח או גבס. ידי התאיידות של מים-עלסלעי משקע הנוצרים  – "אבפוריטים"

  .האגן הגיאולוגי במזרח הים התיכון – "לבאנטאגן ה"

  . ניתוח של נתונים סייסמים המאבחן בין שכבות הסלע השונות – "אנליזה פאציאלית סייסמית"

שכבות הוא שיטה שבאמצעותה גיאופיזיקאים מנסים לקבוע את עובי  AVOניתוח  –"AVOאנליזת "

  .ליתולוגיה ותכולת הנוזל בסלעים, מהירות, צפיפות, נקבוביות, הסלע

 .סך הפעולות הקשורות לחיפושי נפט וגז –" אקספלורציה"

מי שרשומים בפנקס בעלי יחידות ההשתתפות כבעלים של יחידות  – "בעלי יחידות השתתפות"

  .ההשתתפות

  .גז טבעי נוזלי – "LNG"או " ן"גט"

  .שם כולל לנפט וגז שהם תרכובות המורכבות מפחמן ומימן; פחמימנים – "הידרוקרבונים"

  .להלן 9.28.1כמשמעותו בחוק הנפט וראו גם סעיף  – "היתר מוקדם"

, אינטרס בנכס נפט המעניק לבעליו את הזכות להשתתף - ) WORKING INTEREST( "זכות השתתפות"

פיתוח והפקת נפט בכפוף להשתתפותו בחלק , טבניצול נכס הנפט למטרת חיפושי נפ, באופן יחסי לחלקו

  .לאחר רכישת זכות ההשתתפות, יחסי מההוצאות הכרוכות בכך שתהיינה

  .רשיון או חזקה כמשמעותם בחוק הנפט -  "זכות נפט"

  .להלן 9.28.1כמשמעותה בחוק הנפט וראו גם סעיף  – "זכות קדימה לקבלת רשיון"

  .להלן 9.28.1סעיף כמשמעותה בחוק הנפט וראו גם  – "חזקה"

  ":חיפוש נפט"

  ;קדיחת נסיון  )1(

גיאוכימיים , גיאופיסיים, לרבות בדיקות וניסויים גיאולוגיים, כל פעולה אחרת לחיפוש נפט  )2(

  .וכן קדיחות להשגת ידיעות גיאולוגיות בלבד, ודומיהם

  .כמויות מספיקות של נפט המאפשרות להפיקו על בסיס מסחרי – "כמויות מסחריות"

, בדיקות המבוצעות במהלך הקידוח או לאחריו לרישום רצוף של תכונות הסלעים ותכולתם –" לוגים"

  .או גז/ומטרתן לאתר את השכבות הפוטנציאליות שבהן עשויים להימצא מאגרי נפט ו

 SPE-PRMS("- "Petroleum Resources Management System(מערכת לניהול משאבי פטרוליום "

הארגון האמריקאי של גיאולוגים בתחום , )SPE(ידי איגוד מהנדסי הפטרוליום -פורסמה עלכפי ש, "(2007)

, )SPEE(ואיגוד מהנדסי הערכת הפטרוליום ) WPC(המועצה העולמית לפטרוליום , )AAPG(הפטרוליום 

לפרק זה ההגדרות המפורטות במערכת האמורה כפי שהן נכון  'ינספח ב כ"מצ. וכפי שתתוקן מעת לעת

  .עד הדוחלמו

 –במדינה אחרת ; ברשיון או בחזקה, היתר מוקדםב, בין במישרין ובין בעקיפין, החזקה – "נכס נפט"

כן יראו . ידי הגוף המוסמך לכך-בזכות בעלת מהות דומה שהוענקה על, בין במישרין ובין בעקיפין, החזקה
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בנכס נפט או בזכות בעלת , ןבמישרין או בעקיפי, כנכס נפט זכות לקבלת טובות הנאה הנובעות מהחזקה

  .)לפי הענין(מהות דומה 

קונדנסאטים ופחמימנים , גזולין טבעי, גז טבעי, לרבות שמן, בין נוזלי ובין אדי, נפט ניגר - " נפט"

וכן אספלט ופחמימנים של נפט מוצקים אחרים כשהם מומסים בתוך נפט , ניגרים להם) הידרוקרבונים(

  .ניגר וניתנים להפקה יחד אתו

. הדמיה של תת הקרקע ואיתור המבנים הגיאולוגיים) ביבשה או בים(שיטה המאפשרת  –" סקר סייסמי"

ידי החדרת גלים סייסמים לתת הקרקע והחזרתם מהאופקים השונים המצויים בחתך - הסקר מבוצע על

ו הסקרים הד). D3(וסקרים תלת מימדיים ) D2(מימדיים -כיום משתמשים בעיקר בסקרים דו. שנבדק

ולאיתור כללי של מבנים , משמשים בעיקר להכרות ראשונית של תת הקרקע באזור הנסקר, מימדיים

הסקרים התלת מימדיים מבוצעים באזורים שאותרו כמבטיחים בסקרים . העשויים לשמש מלכודות לנפט

תמונה וה) שעלותם גבוהה יותר מסקר דו מימדי והנתונים והתוצאות באיכות גבוהה יותר(הדו מימדיים 

איתור מיקום אופטימאלי לביצוע קידוחים ולהערכה , בין השאר, המתקבלת בהם היא מפורטת ומאפשרת

  . מדויקת יותר של גודל המבנה

 נתגלה"; )"Prospective Resources( פרוספקטיביים משאבים"; )"Petroleum( פטרוליום"

)Discovered"( ;" תגלית)Discovery"( ;"רזרבות )Reserves"( ,"מותנים משאבים )Contingent 

Resources"( ;"מוכחות רזרבות )Proved reserves"( ;"צפויות רזרבות )Probable Reserves"( ;

 כמויות אומדן"; )"Low Estimate( נמוך כמויות אומדן"; )"Possible Reserves( אפשריות רזרבות"

 בקטגוריית מותנים משאבים"; )"High Estimate( גבוה כמויות אומדן"; "Best Estimate( ( ביותר הטוב

1C,2C,3C )1C,2C,3C"( ;"בהפקה )On Production"( ;"לפיתוח אושר )Approved for 

Development"( ;"לפיתוח מוצדק )Justified for Development"( ;"בבחינה פיתוח הצדקת 

Development Pending("( ; "באופן להתעכב עלולה וחפית אפשרויות בחינת או הושעתה פיתוח תוכנית 

 אינו פיתוח"; "Well (Abandonment ( באר נטישת" ;)"Development Unclarified or on Hold( מהותי

 1P/2P/3Pרזרבות בקטגוריה "; )"Dry Hole(קידוח יבש "; )"Development not Viable( מעשי

)1P/2P/3P "(–   

  ).SPE-PRMS( פטרוליום משאבי לניהול במערכת אלה מונחים כמשמעות

  .להפיק ממנו נפט ולשווקו, קידוחו וציודו של שטח נכס נפט כדי לקבוע את כושר תפוקתו - "פיתוח"

  .קדיחת בארות נסיון לשם מציאת נפט או לשם קביעת גודלו או גבולותיו של שדה נפט - "קדיחת נסיון"

  .°80 מקרה פרטי של קידוח אלכסוני שזוית הנטייה היא מעל – "קידוח אופקי"

י קידוח "קידוח שמטרתו לאמת קיום מאגר נפט שהתגלה ע – (Confirmation Well)" קידוח אימות"

  .ואישוש מסקנות מבחני ההפקה שבוצעו בקידוח התגלית, התגלית

בניגוד לקידוח , אל שכבת המטרה) directional(קידוח נטוי המבוצע בזוית מכוונת  – "קידוח אלכסוני"

  .יא אנכיתרגיל שהקדיחה בו ה

קידוחי הערכה אשר מטרתו לקבוע  תוכניתקידוח המבוצע כחלק מ –(Appraisal Well) "קידוח הערכה"

  .או הגז וקצב ההפקה הסביר של שדה/את רזרבות הנפט ו
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  .רזרבות מוכחות המופקות באמצעות קידוחי פיתוח והפקה – "מפותחות ומפיקות, רזרבות מוכחות"

אשר טרם , רזרבות מוכחות במאגרים המצויים בשדה מפיק – "לא מפיקותמפותחות ו, רזרבות מוכחות"

ואולם , קידוחי הפיתוח וההפקה מפיקים ממאגרים אחרים באותו שדה. הוחל בהפקה מסחרית שלהן

עם הידלדלות ). Closed Behind Pipe(ידי צינורות הדיפון - ל מצויות במאגרים הסגורים על"הרזרבות הנ

  .תחו המאגרים הסגורים מאחורי הצינורותהמאגרים המפיקים ייפ

בהם עדיין אין קידוחי פיתוח , רזרבות מוכחות המצויות במאגרים – "רזרבות מוכחות ולא מפותחות"

  .מפותחות ומפיקות, המצויים בהמשך או בסמוך למאגרים בהם יש רזרבות מוכחות

  .להלן 9.28.1כמשמעותו בחוק הנפט וראו גם סעיף  – "רישיון"

 )הם(נפט שניתן להפיק ממנו )י(מאגרקרקע על שכבותיה הגיאולוגיות שיש מתחתיה בידוע  - "נפטשדה "

  .נפט בכמויות מסחריות

מיליון שנה עד  144שנוצרו לפני ) שם תקופה גאולוגית( Jurassicשכבות סלע מגיל  –" שכבות מגיל היורה"

   .מיליון שנה 208

מיליון שנה  208שנוצרו לפני ) שם תקופה גיאולוגית( Triassicשכבות סלע מגיל  –" שכבות מגיל טריאס"

  .מיליון שנה 245עד 

מיליון  66עד  1.5שנוצרו לפני ) שם תקופה גיאולוגית( Tertiaryשכבות סלע מגיל  – "שכבות מגיל טרצייר"

  .שנה

  .יליון שנהמ 24עד  5 לפנישנוצרו ) שם תקופה גיאולוגית( Mioceneסלע מגיל  שכבות –" שכבות מיוקן"

"BCF "–  מיליארד רגל מעוקב שהםTCF 0.001 0.0283 -או כ BCM.  

"BCM "-  מיליארד מטר מעוקב)Billion Cubic Meter.(  

"Mmcf/D "– מיליון רגל מעוקב ליום.  

"TCF " -  טריליון רגל מעוקב)Trillion Cubic Feet ( שהםBCF 1,000 28.32 -או כ BCM.  

"MMCF "– מיליון רגל מעוקב )Million Cubic Feet ( שהםBCF 0.001 0.00003 - או כ BCM.  

  :להלן מקדמי המרה ליחידות בהן נעשה שימוש בדוח לעיל

MMCFBCFBCM  

35310.7  35.3107  1  

  

BCMMMCFBCF  

0.0283  1000  1  

  

BCMBCFMMCF  

0.00003  0.001  1  

  



  
  

  נספח א'
  
  
  
  
  
  
  
  

  דוח רזרבות
  

 אשקלון I/10חזקת 
 







































  
  
  'בנספח 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ומשאבים מותנים דוח רזרבות
  

 נועה I/7חזקת 
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  דוח משאבים פרוספקטיבים 
  

 אשקלון I/10בחזקת 
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  דוח רזרבות 
  

 תמר I/12חזקת 
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  דוח משאבים מותנים ומשאבים פרוספקטיביים
   

 דלית I/13חזקת 
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  דוח משאבים מותנים 
  

 /עמית350/רחל רשיון 349ברשיון 
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  דוח משאבים פרוספקטיבים
  

 " עמוק1בקידוח "לויתן 
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  דוח משאבים מותנים
  

 /חנה351רישיון 
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  דוח משאבים מותנים ומשאבים פרוספרטיבים
  

 קפריסין 12בבלוק 
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Appendix A: Glossary of Terms Used in Resources Evaluations 
 
Originally published in January 2005, the SPE/WPC/AAPG Glossary has herein been revised to 
align with the 2007 SPE/WPC/AAPG/SPEE Petroleum Resources Management System 
document. The glossary provides high-level definitions of terms use in resource evaluations. 
Where appropriate, sections and/or chapters within the 2007 and/or 2001 documents are 
referenced to best show the use of selected terms in context. 
                                                      

TERM Reference   
 

DEFINITION 

1C 2007 - 2.2.2 Denotes low estimate scenario of Contingent Resources. 

2C 2007 - 2.2.2 Denotes best estimate scenario of Contingent Resources. 

3C 2007 - 2.2.2 Denotes high estimate scenario of Contingent Resources. 

1P 2007 - 2.2.2 Taken to be equivalent to Proved Reserves; denotes low estimate scenario of 
Reserves. 

2P 2007 - 2.2.2 Taken to be equivalent to the sum of Proved plus Probable Reserves; denotes 
best estimate scenario of Reserves. 

3P 2007 - 2.2.2 Taken to be equivalent to the sum of Proved plus Probable plus Possible 
Reserves; denotes high estimate scenario of reserves. 

Accumulation 2001 - 2.3 An individual body of naturally occurring petroleum in a reservoir.  

Aggregation 
 

2007 - 3.5.1 
2001 - 6 

The process of summing reservoir (or project) level estimates of resource 
quantities to higher levels or combinations such as field, country or company 
totals. Arithmetic summation of incremental categories may yield different results 
from probabilistic aggregation of distributions.  

Approved for 
Development 

2007 -  
Table I 

All necessary approvals have been obtained, capital funds have been committed, and 
implementation of the development project is underway. 

Analogous 
Reservoir 

2007 - 3.4.1 Analogous reservoirs, as used in resources assessments, have similar rock and 
fluid properties, reservoir conditions (depth, temperature and pressure) and drive 
mechanisms, but are typically at a more advanced stage of development than 
the reservoir of interest and thus may provide concepts to assist in the 
interpretation of more limited data and estimation of recovery.  

Assessment 2007 - 1.2 See Evaluation. 

Associated 
Gas 

 Associated Gas is a natural gas found in contact with or dissolved in crude oil in 
the reservoir. It can be further categorized as Gas-Cap Gas or Solution Gas. 

Barrels of Oil 
Equivalent 
(BOE) 

2001 - 3.7 See Crude Oil Equivalent. 

Basin-Centered 
Gas 

2007 - 2.4 An unconventional natural gas accumulation that is regionally pervasive and 
characterized by low permeability, abnormal pressure, gas saturated reservoirs 
and lack of a down-dip water leg. 
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Behind-Pipe 
Reserves 

2007 - 
2.1.3.1 

Behind-pipe reserves are expected to be recovered from zones in existing wells, 
which will require additional completion work or future re-completion prior to the 
start of production. In all cases, production can be initiated or restored with 
relatively low expenditure compared to the cost of drilling a new well. 

Best Estimate 2007 - 2.2.2 
2001 - 2.5 

With respect to resource categorization, this is considered to be the best 
estimate of the quantity that will actually be recovered from the accumulation by 
the project. It is the most realistic assessment of recoverable quantities if only a 
single result were reported. If probabilistic methods are used, there should be at 
least a 50% probability (P50) that the quantities actually recovered will equal or 
exceed the best estimate.   

Bitumen 2007 - 2.4 See Natural Bitumen.  

Buy Back 
Agreement 

 An agreement between a host government and a contractor under which the 
host pays the contractor an agreed price for all volumes of hydrocarbons 
produced by the contractor. Pricing mechanisms typically provide the contractor 
with an opportunity to recover investment at an agreed level of profit.  

Carried Interest 2001 - 9.6.7 A carried interest is an agreement under which one party (the carrying party) 
agrees to pay for a portion or all of the pre-production costs of another party (the 
carried party) on a license in which both own a portion of the working interest.  

 

Chance 2007 - 1.1 Chance is 1- Risk. (See Risk) 

Coalbed 
Methane (CBM) 

2007 - 2.4 Natural gas contained in coal deposits, whether or not stored in gaseous phase.  
Coalbed gas, although usually mostly methane, may be produced with variable 
amounts of inert or even non-inert gases. (Also termed Coal Seam Gas, CSG, or 
Natural Gas from Coal, NGC) 

Commercial 2007 - 2.1.2 
and Table 1 

When a project is commercial, this implies that the essential social, 
environmental and economic conditions are met, including political, legal, 
regulatory and contractual conditions. In addition, a project is commercial if the 
degree of commitment is such that the accumulation is expected to be 
developed and placed on production within a reasonable time frame. While 5 
years is recommended as a benchmark, a longer time frame could be applied 
where, for example, development of economic projects are deferred at the option 
of the producer for, among other things, market-related reasons, or to meet 
contractual or strategic objectives. In all cases, the justification for classification 
as Reserves should be clearly documented.  

Committed  
Project  

2007 - 2.1.2 
and Table 1 

Projects are committed only when it can be demonstrated that there is a firm 
intention to develop them and bring them to production. Intention may be 
demonstrated with funding/financial plans and declaration of commerciality 
based on realistic expectations of regulatory approvals and reasonable 
satisfaction of other conditions that would otherwise prevent the project from 
being developed and brought to production.  
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Completion  Completion of a well.  The process by which a well is brought to its final 
classification—basically dry hole, producer, injector, or monitor well.  A dry hole 
is normally plugged and abandoned.  A well deemed to be producible of 
petroleum, or used as an injector, is completed by establishing a connection 
between the reservoir(s) and the surface so that fluids can be produced from, or 
injected into, the reservoir.  Various methods are utilized to establish this 
connection, but they commonly involve the installation of some combination of 
borehole equipment, casing and tubing, and surface injection or production 
facilities. 

Completion 
Interval 

 The specific reservoir interval(s) that is (are) open to the borehole and connected 
to the surface facilities for production or injection, or reservoir intervals open to 
the wellbore and each other for injection purposes. 

Concession 2001 - 9.6.1  A grant of access for a defined area and time period that transfers certain 
entitlements to produced hydrocarbons from the host country to an enterprise.  
The enterprise is generally responsible for exploration, development, production, 
and sale of hydrocarbons that may be discovered.  Typically granted under a 
legislated fiscal system where the host country collects taxes, fees, and 
sometimes royalty on profits earned. 

Condensate 2001 - 3.2 
 

Condensates are a mixture of hydrocarbons (mainly pentanes and heavier) that 
exist in the gaseous phase at original temperature and pressure of the reservoir, 
but when produced, are in the liquid phase at surface pressure and temperature 
conditions. Condensate differs from natural gas liquids (NGL) on two respects: 
(1) NGL is extracted and recovered in gas plants rather than lease separators or 
other lease facilities; and (2) NGL includes very light hydrocarbons (ethane, 
propane, butanes) as well as the pentanes-plus that are the main constituents of 
condensate. 

Conditions 2007 - 3.1 The economic, marketing, legal, environmental, social, and governmental factors 
forecast to exist and impact the project during the time period being evaluated 
(also termed Contingencies). 

Constant  
Case 

2007 - 3.1.1 Modifier applied to project resources estimates and associated cash flows when 
such estimates are based on those conditions (including costs and product 
prices) that are fixed at a defined point in time (or period average) and are 
applied unchanged throughout the project life, other than those permitted 
contractually. In other words, no inflation or deflation adjustments are made to 
costs or revenues over the evaluation period. 

Contingency 2007 - 3.1 
and Table 1 

 See Conditions. 

Contingent  
Project 

2007 - 2.1.2 Development and production of recoverable quantities has not been committed 
due to conditions that may or may not be fulfilled. 

Contingent 
Resources 

2007 - 1.1 
and Table 1  

Those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially 
recoverable from known accumulations by application of development projects 
but which are not currently considered to be commercially recoverable due to 
one or more contingencies. Contingent Resources are a class of discovered 
recoverable resources. 

Continuous-
Type Deposit 

2007 - 2.4 
2001 - 2.3 

A petroleum accumulation that is pervasive throughout a large area and which is 
not significantly affected by hydrodynamic influences. Such accumulations are 
included in Unconventional Resources. Examples of such deposits include 
“basin-centered” gas, shale gas, gas hydrates, natural bitumen and oil shale 
accumulations. 
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Conventional 
Crude Oil 
 

2007 - 2.4 Crude oil flowing naturally or capable of being pumped without further 
processing or dilution (see Crude Oil). 

Conventional 
Gas 

2007 - 2.4 Conventional Gas is a natural gas occurring in a normal porous and permeable 
reservoir rock, either in the gaseous phase or dissolved in crude oil, and which 
technically can be produced by normal production practices. 

Conventional 
Resources 

2007 - 2.4 Conventional resources exist in discrete petroleum accumulations related to 
localized geological structural features and/or stratigraphic conditions, typically 
with each accumulation bounded by a downdip contact with an aquifer, and 
which is significantly affected by hydrodynamic influences such as buoyancy of 
petroleum in water. 

Conveyance 2001 - 9.6.9 Certain transactions that are in substance borrowings repayable in cash or its 
equivalent and shall be accounted for as borrowings and may not qualify for the 
recognition and reporting of oil and gas reserves.  

Cost Recovery 2001 - 9.6.2, 
9.7.2 

Under a typical production-sharing agreement, the contractor is responsible for 
the field development and all exploration and development expenses. In return, 
the contractor recovers costs (investments and operating expenses) out of the 
gross production stream. The contractor normally receives payment in oil 
production and is exposed to both technical and market risks.  

Crude Oil 2001 - 3.1 Crude oil is the portion of petroleum that exists in the liquid phase in natural 
underground reservoirs and remains liquid at atmospheric conditions of pressure 
and temperature. Crude oil may include small amounts of non-hydrocarbons 
produced with the liquids but does not include liquids obtained from the 
processing of natural gas.  

Crude Oil 
Equivalent 

2001 - 3.7 Converting gas volumes to the oil equivalent is customarily done on the basis of 
the nominal heating content or calorific value of the fuel. There are a number of 
methodologies in common use. Before aggregating, the gas volumes first must 
be converted to the same temperature and pressure. Common industry gas 
conversion factors usually range between 1 barrel of oil equivalent (BOE) = 
5,600 standard cubic feet (scf) of gas to 1 BOE = 6,000 scf. (Many operators use 
1 BOE = 5,620 scf derived from the metric unit equivalent  1 m³ crude oil = 1,000 
m³ natural gas ). (Also termed Barrels of Oil Equivalent.) 

Cumulative 
Production 

2007 - 1.1 
 

The sum of production of oil and gas to date (see also Production). 

Current 
Economic 
Conditions 

2007 - 3.1.1 Establishment of current economic conditions should include relevant historical 
petroleum prices and associated costs and may involve a defined averaging 
period. The SPE guidelines recommend that a 1-year historical average of costs 
and prices should be used as the default basis of “constant case” resources 
estimates and associated project cash flows. 

Cushion Gas 
Volume 

 With respect to underground  natural gas storage, Cushion Gas Volume (CGV) 
is the gas volume required in a storage field for reservoir management purposes 
and to maintain adequate minimum storage pressure for meeting working gas 
volume delivery with the required withdrawal profile. In caverns, the cushion gas 
volume is also required for stability reasons.  The cushion gas volume may 
consist of recoverable and non-recoverable in-situ gas volumes and injected gas 
volumes. 

Deposit 2007 - 2.4 Material laid down by a natural process. In resource evaluations, it identifies an 
accumulation of hydrocarbons in a reservoir (see Accumulation). 
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Deterministic 
Estimate 

2007 - 3.5 The method of estimation of Reserves or Resources is called deterministic if a 
discrete estimate(s) is made based on known geoscience, engineering, and 
economic data.  

Developed 
Reserves 

2007 - 
2.1.3.2 and 
Table 2 

Developed Reserves are expected to be recovered from existing wells including 
reserves behind pipe. Improved recovery reserves are considered “developed” 
only after the necessary equipment has been installed, or when the costs to do 
so are relatively minor compared to the cost of a well. Developed Reserves may 
be further sub-classified as Producing or Non-Producing. 

Developed 
Producing 
Reserves 

2007 - 
2.1.3.2 and 
Table 2 

Developed Producing Reserves are expected to be recovered from completion 
intervals that are open and producing at the time of the estimate. Improved 
recovery reserves are considered producing only after the improved recovery 
project is in operation.  

Developed 
Non-Producing 
Reserves 

2007 - 
2.1.3.2 and 
Table 2 

Developed Non-Producing Reserves include shut-in and behind-pipe Reserves. 
Shut-in Reserves are expected to be recovered from (1) completion intervals 
which are open at the time of the estimate but which have not yet started 
producing, (2) wells which were shut in for market conditions or pipeline 
connections, or (3) wells not capable of production for mechanical reasons. 
Behind-pipe Reserves are also those expected to be recovered from zones in 
existing wells which will require additional completion work or future re-
completion prior to start of production. In all cases, production can be initiated or 
restored with relatively low expenditure compared to the cost of drilling a new 
well. 

Development 
Not Viable 

2007 - 
2.1.3.1 and 
Table 1 

A discovered accumulation for which there are no current plans to develop or to 
acquire additional data at the time due to limited production potential. A project 
maturity sub-class that reflects the actions required to move a project towards 
commercial production. 

Development 
Pending 

2007 - 
2.1.3.1 and 
Table 1 

A discovered accumulation where project activities are ongoing to justify 
commercial development in the foreseeable future. A project maturity sub-class 
that reflects the actions required to move a project towards commercial 
production. 

Development 
Plan 

2007 - 1.2 The design specifications, timing and cost estimates of the development project 
including, but not limited to, well locations, completion techniques, drilling 
methods, processing facilities, transportation and marketing. (See also Project.) 

Development 
Unclarified or 
On Hold 

2007 - 
2.1.3.1 and 
Table 1 

A discovered accumulation where project activities are on hold and/or where 
justification as a commercial development may be subject to significant delay. A 
project maturity sub-class that reflects the actions required to move a project 
toward commercial production. 

Discovered 2007 - 2.1.1 A discovery is one petroleum accumulation, or several petroleum accumulations 
collectively, for which one or several exploratory wells have established through 
testing, sampling, and/or logging the existence of a significant quantity of 
potentially moveable hydrocarbons. In this context, “significant” implies that 
there is evidence of a sufficient quantity of petroleum to justify estimating the in-
place volume demonstrated by the well(s) and for evaluating the potential for 
economic recovery.   (See also Known Accumulations.) 
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Discovered 
Petroleum 
Initially-in-Place 

2007 - 1.1 Discovered Petroleum Initially-in-Place is that quantity of petroleum that is 
estimated, as of a given date, to be contained in known accumulations prior to 
production.  Discovered Petroleum Initially-in-Place may be subdivided into 
Commercial, Sub-Commercial, and Unrecoverable, with the estimated 
commercially recoverable portion being classified as Reserves and the 
estimated sub-commercial recoverable portion being classified as Contingent 
Resources. 

Dry Gas 2001 - 3.2 Dry Gas is a natural gas remaining after hydrocarbon liquids have been removed 
prior to the reference point. The dry gas and removed hydrocarbon liquids are 
accounted for separately in resource assessments. It should be recognized that 
this is a resource assessment definition and not a phase behavior definition. 
(Also called Lean Gas.) 

Dry Hole 2001 - 2.5 A well found to be incapable of producing either oil or gas in sufficient quantities 
to justify completion as an oil or gas well. 

Economic 2007 - 3.1.2 
2001 - 4.3 

In relation to petroleum Reserves and Resources, economic refers to the 
situation where the income from an operation exceeds the expenses involved in, 
or attributable to, that operation. 

Economic 
Interest 

2001 - 9.4.1 An Economic Interest is possessed in every case in which an investor has 
acquired any Interest in mineral in place and secures, by any form of legal 
relationship, revenue derived from the extraction of the mineral to which he must 
look for a return of his capital. 

Economic Limit 2007 - 3.1.2 
2001 - 4.3 

Economic limit is defined as the production rate beyond which the net operating 
cash flows (after royalties or share of production owing to others) from a project, 
which may be an individual well, lease, or entire field, are negative. 

Entitlement 2007 - 3.3 That portion of future production (and thus resources) legally accruing to a 
lessee or contractor under the terms of the development and production contract 
with a lessor.  

Entity 2007 - 3.0 Entity is a legal construct capable of bearing legal rights and obligations. In 
resources evaluations this typically refers to the lessee or contractor, which is   
some form of legal corporation (or consortium of corporations). In a broader 
sense, an entity can be an organization of any form and may include 
governments or their agencies. 

Estimated 
Ultimate 
Recovery 
(EUR) 

2007 - 1.1 Those quantities of petroleum which are estimated, on a given date, to be 
potentially recoverable from an accumulation, plus those quantities already 
produced therefrom. 

Evaluation 2007- 3.0 The geosciences, engineering, and associated studies, including economic 
analyses, conducted on a petroleum exploration, development, or producing 
project resulting in estimates of the quantities that can be recovered and sold 
and the associated cash flow under defined forward conditions. Projects are 
classified and estimates of derived quantities are categorized according to 
applicable guidelines. (Also termed Assessment.) 
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Evaluator 2007 - 1.2, 

2.1.2 
The person or group of persons responsible for performing an evaluation of a 
project. These may be employees of the entities that have an economic interest   
in the project or independent consultants contracted for reviews and audits. In all 
cases, the entity accepting the evaluation takes responsibility for the results, 
including Reserves and Resources and attributed value estimates.  

Exploration  Prospecting for undiscovered petroleum. 

Field 2001 - 2.3 An area consisting of a single reservoir or multiple reservoirs all grouped on, or 
related to, the same individual geological structural feature and/or stratigraphic 
condition. There may be two or more reservoirs in a field that are separated 
vertically by intervening impermeable rock, laterally by local geologic barriers, or 
both. The term may be defined differently by individual regulatory authorities. 

Flare Gas 2007 - 3.2.2 
2001 - 3.1 

Total volume of gas vented or burned as part of production and processing 
operations. 

Flow Test 2007 - 2.1.1 An operation on a well designed to demonstrate the existence of moveable 
petroleum in a reservoir by establishing flow to the surface and/or to provide an 
indication of the potential productivity of that reservoir (such as a wireline 
formation test). 

Fluid Contacts 2007 - 2.2.2 The surface or interface in a reservoir separating two regions characterized by 
predominant differences in fluid saturations. Because of capillary and other 
phenomena, fluid saturation change is not necessarily abrupt or complete, nor is 
the surface necessarily horizontal.  

Forecast Case 2007 - 3.1.1 Modifier applied to project resources estimates and associated cash flow when 
such estimates are based on those conditions (including costs and product price 
schedules) forecast by the evaluator to reasonably exist throughout the life of the 
project. Inflation or deflation adjustments are made to costs and revenues over 
the evaluation period. 

Forward Sales 2001 - 9.6.6 There are a variety of forms of transactions that involve the advance of funds to 
the owner of an interest in an oil and gas property in exchange for the right to 
receive the cash proceeds of production, or the production itself, arising from the 
future operation of the property. In such transactions, the owner almost 
invariably has a future performance obligation, the outcome of which is uncertain 
to some degree. Determination as to whether the transaction represents a sale 
or financing rests on the particular circumstances of each case. 

Fuel Gas 2007 - 3.2.2 See Lease Fuel. 

Gas Balance 2007 - 3.2.7 
2001 - 3.10 

In gas production operations involving multiple working interest owners, an 
imbalance in gas deliveries can occur. These imbalances must be monitored 
over time and eventually balanced in accordance with accepted accounting 
procedures. 
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Gas Cap Gas 2001 - 6.2.2 Gas Cap Gas is a free natural gas which overlies and is in contact with crude oil 

in the reservoir.  It is a subset of Associated Gas. 

Gas Hydrates 2007 - 2.4 Gas hydrates are naturally occurring crystalline substances composed of water 
and gas, in which a solid water lattice accommodates gas molecules in a cage-
like structure, or clathrate. At conditions of standard temperature and pressure 
(STP), one volume of saturated methane hydrate will contain as much as 164 
volumes of methane gas. Because of this large gas-storage capacity, gas 
hydrates are thought to represent an important future source of natural gas. Gas 
hydrates are included in unconventional resources, but the technology to support 
commercial production has yet to be developed. 

Gas Inventory  With respect to underground natural gas storage, “gas inventory” is the sum of 
Working Gas Volume and Cushion Gas Volume. 

Gas/Oil Ratio 2007 - 3.4.4 Gas to oil ratio in an oil field, calculated using measured natural gas and crude 
oil volumes at stated conditions. The gas/oil ratio may be the solution gas/oil , 
symbol Rs; produced gas/oil ratio, symbol Rp; or another suitably defined ratio of 
gas production to oil production.   

Gas Plant 
Products 

 Gas Plant Products are natural gas liquids (or components) recovered from 
natural gas in gas processing plants and, in some situations, from field facilities. 
Gas Plant Products include ethane, propane, butanes, butanes/propane 
mixtures, natural gasoline and plant condensates, sulfur, carbon dioxide, 
nitrogen, and helium.  

Gas-to-Liquids 
(GTL) Projects 

 Gas-to-Liquids projects use specialized processing (e.g., Fischer-Tropsch 
synthesis) to convert natural gas into liquid petroleum products. Typically, these 
projects are applied to large gas accumulations where lack of adequate 
infrastructure or local markets would make conventional natural gas 
development projects uneconomic.  

Geostatistical 
Methods 

2001 - 7.1 A variety of mathematical techniques and processes dealing with the collection, 
methods, analysis, interpretation, and presentation of masses of geoscience and 
engineering data to (mathematically) describe the variability and uncertainties 
within any reservoir unit or pool, specifically related here to resources estimates, 
including the definition of (all) well and reservoir parameters in 1, 2, and 3 
dimensions and the resultant modeling and potential prediction of various 
aspects of performance. 

High Estimate 2007 - 2.2.2 
2001 - 2.5 

With respect to resource categorization, this is considered to be an optimistic 
estimate of the quantity that will actually be recovered from an accumulation by a 
project. If probabilistic methods are used, there should be at least a 10% 
probability (P10) that the quantities actually recovered will equal or exceed the 
high estimate.  

Hydrocarbons 2007 - 1.1 Hydrocarbons are chemical compounds consisting wholly of hydrogen and 
carbon. 
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Improved 
Recovery (IR) 

2007 - 2.3.4 Improved Recovery is the extraction of additional petroleum, beyond Primary 
Recovery, from naturally occurring reservoirs by supplementing the natural 
forces in the reservoir.  It includes waterflooding and gas injection for pressure 
maintenance, secondary processes, tertiary processes and any other means of 
supplementing natural reservoir recovery processes.  Improved recovery also 
includes thermal and chemical processes to improve the in-situ mobility of 
viscous forms of petroleum. (Also called Enhanced Recovery.)  

Injection 2001 - 3.5 
2007 - 3.2.5 

The forcing, pumping, or free flow under vacuum, of substances into a porous 
and permeable subsurface rock formation. Injected substances can include 
either gases or liquids. 

Justified for 
Development 

2007 - 
2.1.3.1 and 
Table 1 

Implementation of the development project is justified on the basis of reasonable 
forecast commercial conditions at the time of reporting and that there are 
reasonable expectations that all necessary approvals/contracts will be obtained. 
A project maturity sub-class that reflects the actions required to move a project 
toward commercial production. 

Kerogen  The naturally occurring, solid, insoluble organic material that occurs in source 
rocks and can yield oil upon heating. Kerogen is also defined as the fraction of 
large chemical aggregates in sedimentary organic matter that is insoluble in 
solvents (in contrast, the fraction that is soluble in organic solvents is called 
bitumen). (See also Oil Shales.) 

Known 
Accumulation 

2007 - 2.1.1 
2001 - 2.2 

An accumulation is an individual body of petroleum-in-place. The key 
requirement to consider an accumulation as “known,” and hence containing 
Reserves or Contingent Resources, is that it must have been discovered, that is, 
penetrated by a well that has established through testing, sampling, or logging 
the existence of a significant quantity of recoverable hydrocarbons.  

Lead 2007 - 
2.1.3.1 and 
Table 1 

A project associated with a potential accumulation that is currently poorly defined 
and requires more data acquisition and/or evaluation in order to be classified as 
a prospect. A project maturity sub-class that reflects the actions required to move 
a project toward commercial production. 

Lease  
Condensate 

 Lease Condensate is condensate recovered from produced natural gas in 
gas/liquid separators or field facilities. 

Lease Fuel 2007 - 3.2.2 Oil and/or gas used for field and processing plant operations. For consistency, 
quantities consumed as lease fuel should be treated as shrinkage. However, 
regulatory guidelines may allow lease fuel to be included in Reserves estimates. 
Where claimed as Reserves, such fuel quantities should be reported separately 
from sales, and their value must be included as an operating expense. 

Lease Plant  A general term referring to processing facilities that are dedicated to one or more 
development projects and the petroleum is processed without prior custody 
transfer from the owners of the extraction project (for gas projects, also termed 
“Local Gas Plant”). 

Liquefied 
Natural Gas 
(LNG) Project 

 Liquefied Natural Gas projects use specialized cryogenic processing to convert 
natural gas into liquid form for tanker transport. LNG is about 1/614 the volume 
of natural gas at standard temperature and pressure. 

Loan 
Agreement 

2001 - 9.6.5 A loan agreement is typically used by a bank, other investor, or partner to 
finance all or part of an oil and gas project. Compensation for funds advanced is 
limited to a specified interest rate.  
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Low/Best/High 
Estimates 

2007 - 2.2.1, 
2.2.2 

The range of uncertainty reflects a reasonable range of estimated potentially 
recoverable volumes at varying degrees of uncertainty (using the cumulative 
scenario approach) for an individual accumulation or a project.  

Low Estimate 2007 - 2.2.2 
2001 - 2.5 

With respect to resource categorization, this is considered to be a conservative 
estimate of the quantity that will actually be recovered from the accumulation by 
a project. If probabilistic methods are used, there should be at least a 90% 
probability (P90) that the quantities actually recovered will equal or exceed the 
low estimate. 

Lowest Known 
Hydrocarbons 

2007 - 2.2.2. The deepest occurrence of a producible hydrocarbon accumulation as 
interpreted from well log, flow test, pressure measurement, or core data.  

Marginal 
Contingent 
Resources 

2007 - 
2.1.3.3 

Known (discovered) accumulations for which a development project(s) has been 
evaluated as economic or reasonably expected to become economic but 
commitment is withheld because of one or more contingencies (e.g., lack of 
market and/or infrastructure). 

Measurement 2007 - 3.0 The process of establishing quantity (volume or mass) and quality of petroleum 
products delivered to a reference point under conditions defined by delivery 
contract or regulatory authorities. 

Mineral Interest 2001 - 9.3 Mineral Interests in properties including (1) a fee ownership or lease, 
concession, or other interest representing the right to extract oil or gas subject to 
such terms as may be imposed by the conveyance of that interest; (2) royalty 
interests, production payments payable in oil or gas, and other non-operating 
interests in properties operated by others; and (3) those agreements with foreign 
governments or authorities under which a reporting entity participates in the 
operation of the related properties or otherwise serves as producer of the 
underlying reserves (as opposed to being an independent purchaser, broker, 
dealer, or importer).  

Monte Carlo 
Simulation 

2001 - 5 
2007 - 3.5 

A type of stochastic mathematical simulation that randomly and repeatedly 
samples input distributions (e.g., reservoir properties) to generate a resulting 
distribution (e.g., recoverable petroleum volumes). 

Natural 
Bitumen 

2007 - 2.4 Natural Bitumen is the portion of petroleum that exists in the semisolid or solid 
phase in natural deposits. In its natural state, it usually contains sulfur, metals, 
and other non-hydrocarbons. Natural Bitumen has a viscosity greater than 
10,000 milliPascals per second (mPa.s) (or centipoises) measured at original 
temperature in the deposit and atmospheric pressure, on a gas free basis. In its 
natural viscous state, it is not normally recoverable at commercial rates through 
a well and requires the implementation of improved recovery methods such as 
steam injection. Natural Bitumen generally requires upgrading prior to normal 
refining.  (Also called Crude Bitumen.) 

Natural Gas 2007 - 3.2.3 
2001 - 6.6, 
9.4.4 

Natural Gas is the portion of petroleum that exists either in the gaseous phase or 
is in solution in crude oil in natural underground reservoirs, and which is gaseous 
at atmospheric conditions of pressure and temperature. Natural Gas may include 
some amount of non-hydrocarbons. 
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Natural Gas 
Inventory 

 With respect to underground natural gas storage operations “inventory” is the 
total of working and cushion gas volumes. 

Natural Gas 
Liquids 

2007 - A13 
2001 - 3.2, 
9.4.4 

Natural Gas Liquids (NGL) are a mixture of light hydrocarbons that exist in the 
gaseous phase and are recovered as liquids in gas processing plants. NGL 
differs from condensate in two principal respects: (1) NGL is extracted and 
recovered in gas plants rather than lease separators or other lease facilities, and 
(2) NGL includes very light hydrocarbons (ethane, propane, butanes) as well as 
the pentanes-plus that are the main constituents of condensates. 

Natural Gas 
Liquids to Gas 
Ratio 

 Natural gas liquids to gas ratio in an oil or gas field, calculated using measured 
natural gas liquids and gas volumes at stated conditions. 

Net-Back 2007 - 3.2.1 Linkage of input resource to the market price of the refined products. 

Net Profits 
Interest 

2001 - 9.4.4 An interest that receives a portion of the net proceeds from a well, typically after 
all costs have been paid.  

Net Working 
Interest 

2001 - 9.6.1 A company’s working interest reduced by royalties or share of production owing 
to others under applicable lease and fiscal terms. (Also called Net Revenue 
Interest.) 

Non- 
Hydrocarbon 
Gas 

2007 - 3.2.4 
2001 - 3.3 

Natural occurring associated gases such as nitrogen, carbon dioxide, hydrogen 
sulfide, and helium. If non-hydrocarbon gases are present, the reported volumes 
should reflect the condition of the gas at the point of sale. Correspondingly, the 
accounts will reflect the value of the gas product at the point of sale.  

Non-Associated 
Gas 

 Non-Associated Gas is a natural gas found in a natural reservoir that does not 
contain crude oil. 

Normal 
Production 
Practices 

 Production practices that involve flow of fluids through wells to surface facilities 
that involve only physical separation of fluids and, if necessary, solids.  Wells can 
be stimulated, using techniques including, but not limited to, hydraulic fracturing, 
acidization, various other chemical treatments, and thermal methods, and they 
can be artificially lifted (e.g., with pumps or gas lift).  Transportation methods can 
include mixing with diluents to enable flow, as well as conventional methods of 
compression or pumping.  Practices that involve chemical reforming of molecules
of the produced fluids are considered manufacturing processes. 

Oil Sands  Sand deposits highly saturated with natural bitumen. Also called “Tar Sands.” 
Note that in deposits such as the western Canada “oil sands,” significant 
quantities of natural bitumen may be hosted in a range of lithologies including 
siltstones and carbonates.  

Oil Shales 2007 - 2.4 Shale, siltstone and marl deposits highly saturated with kerogen. Whether 
extracted by mining or in situ processes, the material must be extensively 
processed to yield a marketable product (synthetic crude oil). 

Offset Well 
Location 

 Potential drill location adjacent to an existing well. The offset distance may be 
governed by well spacing regulations. In the absence of well spacing regulations, 
technical analysis of drainage areas may be used to define the spacing. For 
Proved volumes to be assigned to an offset well location there must be 
conclusive, unambiguous technical data which supports the reasonable certainty 
of production of hydrocarbon volumes and sufficient legal acreage to 
economically justify the development without going below the shallower of the 
fluid contact or the lowest known hydrocarbon. 
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On Production 2007 -
2.1.3.1 and 
Table 1 

The development project is currently producing and selling petroleum to market. 
A project status/maturity sub-class that reflects the actions required to move a 
project toward commercial production.  

Operator  The company or individual responsible for managing an exploration, 
development, or production operation. 

Overlift/Underlift 2007 - 3.2.7 
2001 - 3.9 

Production overlift or underlift can occur in annual records because of the 
necessity for companies to lift their entitlement in parcel sizes to suit the 
available shipping schedules as agreed among the parties. At any given financial 
year-end, a company may be in overlift or underlift. Based on the production 
matching the company’s accounts, production should be reported in accord with 
and equal to the liftings actually made by the company during the year, and not 
on the production entitlement for the year. 

Penetration 2007 - 1.2 The intersection of a wellbore with a reservoir. 

Petroleum 2007 - 1.0 Petroleum is defined as a naturally occurring mixture consisting of hydrocarbons 
in the gaseous, liquid, or solid phase.  Petroleum may also contain non-
hydrocarbon compounds, common examples of which are carbon dioxide, 
nitrogen, hydrogen sulfide, and sulfur. In rare cases, non-hydrocarbon content 
could be greater than 50%. 

Petroleum 
Initially-in-Place 

2007 - 1.1 Petroleum Initially-in-Place is the total quantity of petroleum that is estimated to 
exist originally in naturally occurring reservoirs. Crude Oil-in-place, Natural Gas-
in-place and Natural Bitumen-in-place are defined in the same manner (see 
Resources). (Also referred as Total Resource Base or Hydrocarbon 
Endowment.) 

 

Pilot Project 2007 - 2.3.4, 
2.4 

A small-scale test or trial operation that is used to assess the suitability of a 
method for commercial application. 

Play 2007 - 
2.1.3.1 and 
Table 1 

A project associated with a prospective trend of potential prospects, but which 
requires more data acquisition and/or evaluation in order to define specific leads 
or prospects. A project maturity sub-class that reflects the actions required to 
move a project toward commercial production. 

Pool  An individual and separate accumulation of petroleum in a reservoir. 

Possible 
Reserves 

2007 - 2.2.2 
and Table 3 

An incremental category of estimated recoverable volumes associated with a 
defined degree of uncertainty. Possible Reserves are those additional reserves 
which analysis of geoscience and engineering data suggest are less likely to be 
recoverable than Probable Reserves. The total quantities ultimately recovered 
from the project have a low probability to exceed the sum of Proved plus 
Probable plus Possible (3P), which is equivalent to the high estimate scenario. 
When probabilistic methods are used, there should be at least a 10% probability 
that the actual quantities recovered will equal or exceed the 3P estimate. 

Primary 
Recovery 

 Primary recovery is the extraction of petroleum from reservoirs utilizing only the 
natural energy available in the reservoirs to move fluids through the reservoir 
rock to other points of recovery. 

Probability 2007 - 2.2.1 The extent to which an event is likely to occur, measured by the ratio of the 
favorable cases to the whole number of cases possible. SPE convention is to 
quote cumulative probability of exceeding or equaling a quantity where P90 is 
the small estimate and P10 is the large estimate. (See also Uncertainty.) 
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Probabilistic 
Estimate 

2007 - 3.5 The method of estimation of Resources is called probabilistic when the known 
geoscience, engineering, and economic data are used to generate a continuous 
range of estimates and their associated probabilities.  

Probable 
Reserves 

2007 - 2.2.2 
and Table 3 

An incremental category of estimated recoverable volumes associated with a 
defined degree of uncertainty. Probable Reserves are those additional Reserves 
that are less likely to be recovered than Proved Reserves but more certain to be 
recovered than Possible Reserves. It is equally likely that actual remaining 
quantities recovered will be greater than or less than the sum of the estimated 
Proved plus Probable Reserves (2P). In this context, when probabilistic methods 
are used, there should be at least a 50% probability that the actual quantities 
recovered will equal or exceed the 2P estimate. 

Production 2007 - 1.1 Production is the cumulative quantity of petroleum that has been actually 
recovered over a defined time period. While all recoverable resource estimates 
and production are reported in terms of the sales product specifications, raw 
production quantities (sales and non-sales, including non-hydrocarbons) are also 
measured to support engineering analyses requiring reservoir voidage 
calculations.  

Production- 
Sharing 
Contract 

2007 - 3.3.2 
2001 - 9.6.2 

In a production-sharing contract between a contractor and a host government, 
the contractor typically bears all risk and costs for exploration, development, and 
production. In return, if exploration is successful, the contractor is given the 
opportunity to recover the incurred investment from production, subject to 
specific limits and terms. Ownership is retained by the host government; 
however, the contractor normally receives title to the prescribed share of the 
volumes as they are produced. 

Profit Split 2001 - 9.6.2 Under a typical production-sharing agreement, the contractor is responsible for 
the field development and all exploration and development expenses. In return, 
the contractor is entitled to a share of the remaining profit oil or gas. The 
contractor receives payment in oil or gas production and is exposed to both 
technical and market risks. 

Project 2007 - 1.2 
2001 - 2.3 

Represents the link between the petroleum accumulation and the decision-
making process, including budget allocation.  A project may, for example, 
constitute the development of a single reservoir or field, or an incremental 
development in a producing field, or the integrated development of a group of 
several fields and associated facilities with a common ownership. In general, an 
individual project will represent a specific maturity level at which a decision is 
made on whether or not to proceed (i.e., spend money), and there should be an 
associated range of estimated recoverable resources for that project. (See also 
Development Plan.) 

Property 2007 - 1.2 
2001 - 9.4 

A volume of the Earth’s crust wherein a corporate entity or individual has 
contractual rights to extract, process, and market a defined portion of specified 
in-place minerals (including petroleum). Defined in general as an area but may 
have depth and/or stratigraphic constraints.  May also be termed a lease, 
concession, or license. 

Prorationing  The allocation of production among reservoirs and wells or allocation of pipeline 
capacity among shippers, etc.  

Prospect 2007 - 
2.1.3.1 and 
Table 1 

A project associated with a potential accumulation that is sufficiently well defined 
to represent a viable drilling target. A project maturity sub-class that reflects the 
actions required to move a project toward commercial production. 
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Prospective 
Resources 

2007 - 1.1 
and Table 1 

Those quantities of petroleum which are estimated, as of a given date, to be 
potentially recoverable from undiscovered accumulations. 

Proved 
Economic 

2007 - 3.1.1 In many cases, external regulatory reporting and/or financing requires that, even 
if only the Proved Reserves estimate for the project is actually recovered, the 
project will still meet minimum economic criteria; the project is then termed as 
“Proved Economic.”  

Proved 
Reserves 

2007 - 2.2.2 
and Table 3 

An incremental category of estimated recoverable volumes associated with a 
defined degree of uncertainty Proved Reserves are those quantities of petroleum 
which, by analysis of geoscience and engineering data, can be estimated with 
reasonable certainty to be commercially recoverable, from a given date forward, 
from known reservoirs and under defined economic conditions, operating 
methods, and government regulations. If deterministic methods are used, the 
term reasonable certainty is intended to express a high degree of confidence that 
the quantities will be recovered.  If probabilistic methods are used, there should 
be at least a 90% probability that the quantities actually recovered will equal or 
exceed the estimate. Often referred to as 1P, also as “Proven.” 

Purchase 
Contracts 

2001 - 9.6.8 A contract to purchase oil and gas provides the right to purchase a specified 
volume of production at an agreed price for a defined term.  

Pure-Service 
Contract 

2001 - 9.7.5 A pure-service contract is an agreement between a contractor and a host 
government that typically covers a defined technical service to be provided or 
completed during a specific period of time. The service company investment is 
typically limited to the value of equipment, tools, and expenses for personnel 
used to perform the service. In most cases, the service contractor’s 
reimbursement is fixed by the terms of the contract with little exposure to either 
project performance or market factors.  

Range of 
Uncertainty  

2007 - 2.2 
2001 - 2.5 

The range of uncertainty of the recoverable and/or potentially recoverable 
volumes may be represented by either deterministic scenarios or by a probability 
distribution. (See Resource Uncertainty Categories.) 

Raw Natural 
Gas 

2007 - 3.2.1 Raw Natural Gas is natural gas as it is produced from the reservoir. It includes 
water vapor and varying amounts of the heavier hydrocarbons that may liquefy in 
lease facilities or gas plants and may also contain sulfur compounds such as 
hydrogen sulfide and other non-hydrocarbon gases such as carbon dioxide, 
nitrogen, or helium, but which, nevertheless, is exploitable for its hydrocarbon 
content. Raw Natural Gas is often not suitable for direct utilization by most types 
of consumers. 

Reasonable 
Certainty  

2007 - 2.2.2 If deterministic methods for estimating recoverable resource quantities are used, 
then reasonable certainty is intended to express a high degree of confidence that 
the estimated quantities will be recovered. 

Reasonable 
Expectation 

2007 - 2.1.2 Indicates a high degree of confidence (low risk of failure) that the project will 
proceed with commercial development or the referenced event will occur.  

Reasonable 
Forecast 

2007 - 3.1.2 Indicates a high degree of confidence in predictions of future events and 
commercial conditions. The basis of such forecasts includes, but is not limited to, 
analysis of historical records and published global economic models. 

Recoverable 
Resources 

2007 - 1.2 Those quantities of hydrocarbons that are estimated to be producible from 
discovered or undiscovered accumulations. 
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Recovery 
Efficiency 

2007 - 2.2 A numeric expression of that portion of in-place quantities of petroleum 
estimated to be recoverable by specific processes or projects, most often 
represented as a percentage.  

Reference 
Point 

2007 - 3.2.1  A defined location within a petroleum extraction and processing operation where 
quantities of produced product are measured under defined conditions prior to 
custody transfer (or consumption).  Also called Point of Sale or Custody Transfer 
Point. 

Reserves 2007 - 1.1 Reserves are those quantities of petroleum anticipated to be commercially 
recoverable by application of development projects to known accumulations from 
a given date forward under defined conditions. Reserves must further satisfy four 
criteria: They must be discovered, recoverable, commercial, and remaining (as of 
a given date) based on the development project(s) applied.  

Reservoir 2001 - 2.3 A subsurface rock formation containing an individual and separate natural 
accumulation of moveable petroleum that is confined by impermeable 
rocks/formations and is characterized by a single-pressure system.  

Resources 2007 - 1.1 The term “resources” as used herein is intended to encompass all quantities of 
petroleum (recoverable and unrecoverable) naturally occurring on or within the 
Earth’s crust, discovered and undiscovered, plus those quantities already 
produced. Further, it includes all types of petroleum whether currently considered 
“conventional” or “unconventional” (see Total Petroleum Initially-in-Place). (In 
basin potential studies, it may be referred to as Total Resource Base or 
Hydrocarbon Endowment.) 

Resources 
Categories 

2007 - 2.2 
and Table 3 

Subdivisions of estimates of resources to be recovered by a project(s) to indicate 
the associated degrees of uncertainty. Categories reflect uncertainties in the total 
petroleum remaining within the accumulation (in-place resources), that portion of 
the in-place petroleum that can be recovered by applying a defined development 
project or projects, and variations in the conditions that may impact commercial 
development (e.g., market availability, contractual changes)   

Resources 
Classes 

2007 - 1.1, 
2.1  and 
Table 1 

Subdivisions of Resources that indicate the relative maturity of the development 
projects being applied to yield the recoverable quantity estimates. Project 
maturity may be indicated qualitatively by allocation to classes and sub-classes 
and/or quantitatively by associating a project’s estimated chance of reaching 
producing status.  

Revenue- 
Sharing 
Contract 

2001 - 9.6.3 Revenue-sharing contracts are very similar to the production-sharing contracts 
described earlier, with the exception of contractor payment. With these contracts, 
the contractor usually receives a defined share of revenue rather than a share of 
the production.  

Reversionary 
Interest 

 The right of future possession of an interest in a property when a specified 
condition has been met. 

Risk     2001 - 2.5 The probability of loss or failure. As “risk” is generally associated with the 
negative outcome, the term “chance” is preferred for general usage to describe 
the probability of a discrete event occurring.   
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Risk and 
Reward 

2001 - 9.4 Risk and reward associated with oil and gas production activities stems primarily 
from the variation in revenues due to technical and economic risks. Technical 
risk affects a company’s ability to physically extract and recover hydrocarbons 
and is usually dependent on a number of technical parameters. Economic risk is 
a function of the success of a project and is critically dependent on cost, price, 
and political or other economic factors. 

Risked-Service 
Contract 

2007 - 3.3.2 
2001 - 9.7.4 

These agreements are very similar to the production-sharing agreements with 
the exception of contractor payment, but risk is borne by the contractor. With a 
risked-service contract, the contractor usually receives a defined share of 
revenue rather than a share of the production.  

Royalty 2007 - 3.3.1 
2001 - 3.8 

Royalty refers to payments that are due to the host government or mineral owner 
(lessor) in return for depletion of the reservoirs and the producer 
(lessee/contractor) for having access to the petroleum resources. Many 
agreements allow for the producer to lift the royalty volumes, sell them on behalf 
of the royalty owner, and pay the proceeds to the owner. Some agreements 
provide for the royalty to be taken only in kind by the royalty owner.  

Sales 2007 - 3.2 The quantity of petroleum product delivered at the custody transfer (reference 
point) with specifications and measurement conditions as defined in the sales 
contract and/or by regulatory authorities. All recoverable resources are estimated 
in terms of the product sales quantity measurements.   

Shut-in 
Reserves 

2007 -
2.1.3.2 and 
Table 2 

Shut-in Reserves are expected to be recovered from (1) completion intervals 
which are open at the time of the estimate, but which have not started producing;
(2) wells which were shut-in for market conditions or pipeline connections; or (3) 
wells not capable of production for mechanical reasons.  

Solution Gas  Solution Gas is a natural gas which is dissolved in crude oil in the reservoir at the
prevailing reservoir conditions of pressure and temperature.  It is a subset of 
Associated Gas.  

Sour Natural 
Gas 

2001 - 3.4 Sour Natural Gas is a natural gas that contains sulfur, sulfur compounds, and/or 
carbon dioxide in quantities that may require removal for sales or effective use. 

Stochastic 2001 - 5 Adjective defining a process involving or containing a random variable or 
variables or involving chance or probability such as a stochastic stimulation. 

Sub-
Commercial 

2007 - 2.1.2 A project is Sub-Commercial if the degree of commitment is such that the 
accumulation is not expected to be developed and placed on production within a 
reasonable time frame. While 5 years is recommended as a benchmark, a longer 
time frame could be applied where, for example, development of economic 
projects are deferred at the option of the producer for, among other things, 
market-related reasons, or to meet contractual or strategic objectives. 
Discovered sub-commercial projects are classified as Contingent Resources.  

Sub-Marginal 
Contingent 
Resources 

2007 -
2.1.3.3 

Known (discovered) accumulations for which evaluation of development 
project(s) indicated they would not meet economic criteria, even considering 
reasonably expected improvements in conditions. 

Sweet Natural 
Gas 

2001 - 3.3 Sweet Natural Gas is a natural gas that contains no sulfur or sulfur compounds 
at all, or in such small quantities that no processing is necessary for their 
removal in order that the gas may be sold. 
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Synthetic 
Crude Oil 
(SCO) 

2001 - A12, 
A13 

A mixture of hydrocarbons derived by upgrading (i.e., chemically altering) natural 
bitumen from oil sands, kerogen from oil shales, or processing of other 
substances such as natural gas or coal.  SCO may contain sulfur or other non-
hydrocarbon compounds and has many similarities to crude oil. 

Taxes 2001 - 9.4.2 Obligatory contributions to the public funds, levied on persons, property, or 
income by governmental authority. 

Technical 
Uncertainty 

2007 - 2.2 Indication of the varying degrees of uncertainty in estimates of recoverable 
quantities influenced by range of potential in-place hydrocarbon resources within 
the reservoir and the range of the recovery efficiency of the recovery project 
being applied. 

Total 
Petroleum 
Initially-in-Place 

2007 - 1.1 Total Petroleum Initially-in-Place is generally accepted to be all those estimated 
quantities of petroleum contained in the subsurface, as well as those quantities 
already produced. This was defined previously by the WPC as “Petroleum-in-
place” and has been termed “Resource Base” by others.  Also termed “Original-
in-Place” or “Hydrocarbon Endowment.” 

Uncertainty 2007 - 2.2 
2001 - 2.5 

The range of possible outcomes in a series of estimates. For recoverable 
resource assessments, the range of uncertainty reflects a reasonable range of 
estimated potentially recoverable quantities for an individual accumulation or a 
project. (See also Probability.)  

Unconventional 
Resources 

2007 - 2.4,  Unconventional resources exist in petroleum accumulations that are pervasive 
throughout a large area and that are not significantly affected by hydrodynamic 
influences (also called “continuous-type deposits”). Examples include coalbed 
methane (CBM), basin-centered gas, shale gas, gas hydrate, natural bitumen 
(tar sands), and oil shale deposits. Typically, such accumulations require 
specialized extraction technology (e.g., dewatering of CBM, massive fracturing 
programs for shale gas, steam and/or solvents to mobilize bitumen for in-situ 
recovery, and, in some cases, mining activities). Moreover, the extracted 
petroleum may require significant processing prior to sale (e.g., bitumen 
upgraders).  (Also termed “Non-Conventional” Resources and “Continuous 
Deposits.”)  

Undeveloped 
Reserves 

2001 - 
2.1.3.1 and 
Table 2 

Undeveloped Reserves are quantities expected to be recovered through future 
investments: (1) from new wells on undrilled acreage in known accumulations, 
(2) from deepening existing wells to a different (but known) reservoir, (3) from 
infill wells that will increase recovery, or (4) where a relatively large expenditure 
(e.g., when compared to the cost of drilling a new well) is required to (a) 
recomplete an existing well or (b) install production or transportation facilities for 
primary or improved recovery projects.   

Unitization  Process whereby owners group adjoining properties and divide reserves, 
production, costs, and other factors according to their respective entitlement to 
petroleum quantities to be recovered from the shared reservoir(s).  

Unproved 
Reserves 

2001 - 5.1.1 Unproved Reserves are based on geoscience and/or engineering data similar to 
that used in estimates of Proved Reserves, but technical or other uncertainties 
preclude such reserves being classified as Proved. Unproved Reserves may be 
further categorized as Probable Reserves and Possible Reserves.  

Unrecoverable 
Resources 

2007 - 1.1 That portion of Discovered or Undiscovered Petroleum Initially-in-Place 
quantities which are estimated, as of a given date, not to be recoverable.  A 
portion of these quantities may become recoverable in the future as commercial 
circumstances change, technological developments occur, or additional data are 
acquired. 
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Upgrader 2007 - 2.4 A general term applied to processing plants that convert extra-heavy crude oil 
and natural bitumen into lighter crude and less viscous synthetic crude oil (SCO). 
While the detailed process varies, the underlying concept is to remove carbon 
through coking or to increase hydrogen by hydrogenation processes using 
catalysts.   

Well 
Abandonment 

 The permanent plugging of a dry hole, an injection well, an exploration well, or a 
well that no longer produces petroleum or is no longer capable of producing 
petroleum profitably.  Several steps are involved in the abandonment of a well:  
permission for abandonment and procedural requirements are secured from 
official agencies; the casing is removed and salvaged if possible; and one or 
more cement plugs and/or mud are placed in the borehole to prevent migration 
of fluids between the different formations penetrated by the borehole. In some 
cases, wells may be temporarily abandoned where operations are suspended for 
extended periods pending future conversions to other applications such as 
reservoir monitoring, enhanced recovery, etc. 

Wet Gas 2001 - 3.2 
2007 - 3.2.3 

Wet (Rich) Gas is natural gas from which no liquids have been removed prior to 
the reference point. The wet gas is accounted for in resource assessments, and 
there is no separate accounting for contained liquids. It should be recognized 
that this is a resource assessment definition and not a phase behavior definition.

Working Gas 
Volume 

 With respect to underground natural gas storage, Working Gas Volume (WGV) is 
the volume of gas in storage above the designed level of cushion gas which can 
be withdrawn/injected with the installed subsurface and surface facilities (wells, 
flowlines, etc.) subject to legal and technical limitations (pressures, velocities, 
etc.). Depending on local site conditions (injection/withdrawal rates, utilization 
hours, etc.), the working gas volume may be cycled more than once a year.  

Working 
Interest 

2001 - 9 A company’s equity interest in a project before reduction for royalties or 
production share owed to others under the applicable fiscal terms. 
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  דוח הדירקטוריון של השותף הכללי
  2011בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
  

") מתכבד להגיש בזה את דוח השותף הכללי) בע"מ (להלן: "1993דירקטוריון דלק ניהול קידוחים (
  ").שנת הדוח(להלן: " 2011בדצמבר  31הדירקטוריון  לשנה שהסתיימה ביום 

  
  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד –חלק ראשון 
  
  

  עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגידנתונים   .1
  

 1993ביולי  1") נוסדה ביום דלק קידוחים" או "השותפותהשותפות המוגבלת דלק קידוחים (להלן: "
כשותף מוגבל מצד אחד, ובין דלק ניהול קידוחים  ,בין הנאמן, חברת דלק נאמנויות קידוחים בע"מ

  .שניכשותף כללי מצד  ,) בע"מ1993(
    

השותף המוגבל, דלק נאמנויות קידוחים בע"מ, משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות וזאת 
  תחת פיקוחו של המפקח סומך חייקין רואי חשבון. 

  

ומכירתו ללקוחות, בפיתוח מאגר הגז תמר, בפיתוח  B-בהפקת גז טבעי ממאגר מריעוסקת  השותפות
ובפעילות  בישראל ואפרודיטה בקפריסין לויתןשל תגליות הגז מאגר נועה, בפעילות הערכה 

" B-"מרי, לרבות במאגרי הלוין של מאגר שיונות האחרים אשר לה זכויות בהםיבר אקספלורציה
, "דולפין" "לויתן" ,", "נועה", "תמר", "דלית"B-בתגליות הגז "מרילשותפות זכויות  .(פינקלס)

  אפרודיטה בקפריסין., ובתגלית , שנתגלו מול חופי ישראלו"תנין"
  

  ראה פרק א'. –לתיאור מקיף של עסקי התאגיד 
  

  תוצאות הפעילות  .2
  

 כללי  .א
" B-מריגז טבעי משדה הגז " כיום השותפות (באמצעות העסקה המשותפת "ים תטיס") מוכרת

, ), למפעלי נייר חדרהIPPלחברת החשמל, לבית זיקוק אשדוד, לתחנת הכח של דלק באשקלון (
. ולבתי זיקוק לנפט בע"מ )"כי"ל"מיקלים לישראל בע"מ (להלן: בבעלות מלאה של כילחברת בת 

 .גז טבעי גם ללקוחות מזדמניםמעת לעת כן, במהלך השנה מכרה השותפות כמו 
  

 מיליון 50 - דולר, לעומת סך של כ מיליון 70 -, הסתכמו לסך של כ2011רווחי השותפות בשנת 
 .40% - , המהווה גידול של כאשתקדדולר 

  
קודמת נובע בעיקר מעלייה משמעותית השנה ההגידול בהכנסות וברווח בשנת הדוח לעומת 
  בהכנסות ממכירת הגז הטבעי לחברת החשמל. 

  
הגידול, שחל בכמויות הגז שנמכרו לחברת החשמל בתקופת הדוח, לעומת התקופה המקבילה 

. יצוין כי אספקת הגז הטבעי EMGז הטבעי של חברת אשתקד, נובע בעיקר מירידה במכירות הג
, כתוצאה מההתפתחויות כליל מספר פעמיםשובשה ואף הופסקה  EMGלישראל על ידי 

לאחרונה פורסמו בתקשורת ידיעות בדבר  ,הביטחוניות ו/או הפוליטיות שאירעו במצרים. כמו כן
 ההפסקותהמיוצא ממצרים. כוונת הרשויות במצרים לבחון מחדש את מחירי המכירה של הגז 

) של גז טבעי ע"י SPOTאף גרמו למכירות מזדמנות ( EMGהנ"ל באספקת הגז על ידי חברת 
  , אשר נזקקו לאספקה חליפית לתקופות קצרות.EMGהשותפות ללקוחות של 
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עליה במחירי המכירה של הגז הטבעי לחברת החשמל, הנמכר בהתאם גם כי חלה  ,כן יצוין כמו
יחס למכירת כמויות נוספות של גז טבעי החל יחברת החשמל והמת םהעקרונות שנחתם עלמזכר 

לדוחות הכספיים  (א)1'ה12(לפרטים נוספים בדבר מזכר העקרונות ראה באור  2009ביולי  1 - מ
  ).המצורפים בהמשך 2011 בדצמבר 31ליום 

  
רווח והפסד בתקופת הדוח השפעת הגידול במכירות קוזזה בחלקה על ידי הוצאות, שנזקפו לדוח 

וזאת עקב  ,", אשר פעולות הקידוח בו הופסקו לפני הגעה לשכבת המטרה2בגין קידוח "לויתן 
בגין הקידוח האמור הסתכמו בתקופת לשותפות תקלה שגרמה לנטישתו. סך ההוצאות שנזקפו 

 תוכנסות מחברמיליון דולר, בגין ה 5.9 - מיליון דולר (נטו לאחר קיזוז סך של כ 6.5 -הדוח לכ
המכסה הוצאות להשתלטות  CONTROL OF WELL). יצויין כי לשותפות ביטוח מסוג הביטוח

) 100%מיליון דולר ( 200עד לגבול אחריות של   (REDRILLING)על באר לרבות קידוח מחדש
קיבלה השותפות מכתב מיועץ הביטוח בו הוא מעריך, על פי  2011באוגוסט  2למקרה. ביום 

עבור הנזקים המכוסים נוסף ובדות המצויים בידיו, כי השותפות תקבל תשלום המידע והע
בכפוף לתנאי הפוליסה ובניכוי השתתפות  ", וזאת2(כהגדרתם בפוליסה) בקשר עם קידוח "לויתן 

מיליון דולר. עם זאת, יצויין כי תתכן מחלוקת בדבר היקף הנזקים  1.15 -עצמית בסך של כ
 ינם. המכוסים ומועד התשלום בג

  
  מיליון דולר. 9.6 -כמו כן נרשמה בתקופת הדוח הוצאה בגין היטל רווחי נפט בסך של  כ

  
של  דולר, לעומת סך מיליון 16 - הסתכמו לסך של כ 2011רווחי השותפות ברבעון הרביעי של שנת 

  דולר ברבעון המקביל אשתקד. מיליון 6.5 -כ
  

מירידה ברווח ברבעון הרביעי של שנת הדוח לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר  הגידול
  , כאמור לעיל.EMGבמכירות הגז הטבעי של חברת 

  
" Bבמהלך החודשים האחרונים חלה ירידה משמעותית ביכולת הפקת הגז הטבעי ממאגר "מרי 

. ממידע שנמסר תטיסללקוחות בפרויקט ים שהביאה לצמצום באספקת הגז הטבעי מהמאגר 
ידי המפעילה, אשר מבוסס על בחינה וניתוח שביצעה המפעילה הן בעצמה והן -לשותפות על

", שהביאה להפחתה Bבאמצעות צדדים שלישיים, עולה כי הפקת הגז הטבעי ממאגר "מרי 
תדירה של הלחץ במאגר גרמה לשקיעה בהיקף גדול מן הצפוי של שכבות קרקע מעל המאגר 

טפורמת ההפקה. שקיעת שכבות הקרקע גם תרמה לפגיעה ואף לאיבוד יכולת ההפקה ומתחת לפל
(כאשר מתוך  10-ו B "5 ,9בחלק מקידוחי ההפקה כך שכיום מופק גז טבעי רק מקידוחי "מרי 

יצוין אחד מהם זוהתה חדירה מתגברת של מים לקידוחי ההפקה באופן הפוגע ביכולת ההפקה). 
קט ים תטיס מתוכננת מבחינה הנדסית וטכנית לשקיעה הנובעת, כי, פלטפורמת ההפקה בפרוי

בעיקרה, משקיעת שכבות הקרקע מעל המאגר ומתחת לפלטפורמת ההפקה וכי, בשלב זה, שקיעת 
 .פלטפורמת ההפקה הינה במסגרת המותר על פי התכנון ההנדסי כאמור

פקה מתמשך מהמאגר בכוונת המפעילה להפיק גז טבעי מהמאגר בקצב הפקה, אשר ישמר כושר ה
  וכן לא יגרום לפגיעה בפלטפורמה. 

 Bכמו כן, השותפים בפרויקט פועלים לפיתוח מאגר נועה, לקידוח מאגרי הלויין של מאגר מרי 
(פינקלס) ולפיתוחם (במידה ויתגלה בו גז טבעי), והכל במטרה להפיקם בהקדם ובכך להקטין את 

לכותיה, וזאת תוך שמירה על תקינות מערכת הירידה המתמשכת ביכולת האספקה ולמתן את הש
  ההפקה של פרויקט ים תטיס.

, אין שינוי בהערכת התקופתיכפי שעולה מדוח הרזרבות, המצורף כנספח א' של פרק א' לדוח 
הרזרבות הקיימות במאגר (למעט הפחתת הכמויות שהופקו בפועל), ולפיכך ההתפתחות הנ"ל 

  " ומתקני ההפקה.Bלת ההפקה של מאגר "מרי מתבטאת בעיקר בירידה משמעותית ביכו
נתוני התזרים המהוון, הכלולים בדוח הרזרבות, מבוססים על הערכות המפעילה ביחס לירידה 

  .Bביכולת ההפקה החזויה ממאגר מרי 
שנמסר לשותפות, מפעילת הפרויקט מעריכה כי כמות הגז היומית הממוצעת שפרויקט ים  כפי

מועד הצפוי לתחילת האספקה של גז מפרויקט תמר, צפויה להיות תטיס יספק בתקופה של עד ל
) לפרק א' של הדוח 3(א)(7.3.10(לפרטים ראו סעיף  B -המהוון של מאגר מרי בתזריםכמפורט 

התקופתי); במידה שיפותח מאגר נועה ויחובר למערכת ההפקה של ים תטיס תתווסף כמות גז 
) לפרק א' 3(ב)(7.3.10המהוון של מאגר נועה (לפרטים ראו סעיף  בתזריםיומית ממוצעת כמפורט 

ויחוברו למערכת ההפקה הנ"ל, תתווסף  הפינקלסשל הדוח התקופתי). אם וכאשר יפותחו גם 
   .MMCFD 60 - ממוצעת של כגז יומית כמות 
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 לירידה ביכולת האספקה של הגז הטבעי צפויה להיות השפעה שלילית על התוצאות הכספיות של
השותפויות, אולם בשלב זה, אין ביכולתה של השותפות להעריך ברמת וודאות גבוהה את 
ההשלכות המסחריות המלאות ואת היקף ההשפעה כאמור, וזאת בין היתר לאור ההתפתחויות 

  התכופות בפרויקט. 
השותפות נמצאת בשיחות עם לקוחותיה בקשר עם הירידה באספקה והשלכותיה המשפטיות. 

עליון כהגדרתו בחוזי אספקת  אירוע כחמהווה עמדת השותפות הינה כי הירידה ביכולת האספקה 
הגז. ככל שעמדה זו של השותפות לא תתקבל, עלולה השותפות להיות חשופה לתשלום קנסות 

יחד עם זאת, השותפות רשמה מטעמי בהתאם למנגנונים ולמגבלות הקבועות בחוזי אספקת הגז. 
מיליון דולר (נטו  4.5 -של כשמרנות בשנת הדוח הפרשה להפסדים בגין האירועים הנ"ל בסך 

  .1לדוחות הכספיים 8ביאור ה רא בניכוי תמלוגים).
  

 )דולריםאלפי ב(ניתוח דוחות רווח והפסד   .ב
  

  להלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד של השותפות באלפי דולר:
  

 1-3/114-6/117-9/1110-12/112011 10-12/102010 
        הכנסות

 118,082 29,013 184,321 37,744  66,927  47,105 32,545 הכנסות ממכירת גז

 27,002 6,704 42,654 8,445 15,618 11,055 7,536 בניכוי תמלוגים למדינה ולצדדים קשורים

25,009 36,050 51,309 29,299 141,66722,309 91,080 

        הוצאות ועלויות

 7,303 2,037 8,739 2,651  2,010  2,122 1,956 עלות הפקת הגז שנמכר

 18,789 7,381 34,036 8,161  13,009  7,222 5,644 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 10,054 4,948 10,960 )3,127( 306 12,676 1,105 חיפושי נפט וגזסה"כ הוצאות 

 480 120 480 120 120 120 120 הוצאות דמי ניהול לשותף הכללי

 2,158 873 2,897 1,299 830 437 331 הוצאות הנהלה וכלליות

 38,784 15,359 57,112 9,104 16,275 22,577 9,156 סה"כ הוצאות

       

 52,296 6,950 84,555 20,195 35,034 13,473 15,853 רגילות רווח מפעולות

 )2,631( )564( )5,512( )1,920(  )1,362(  )312( )1,918( הוצאות מימון

 322 82 583 319 124 47 93 הכנסות מימון

 )2,309( )482( )4,929( )1,601(  )1,238(  )265( )1,825( הוצאות מימון, נטו

  -  - )9,563( )2,536(  )4,959(  )2,068(  -  היטל רווחי נפט

 49,987 6,468 70,063 16,058 28,837 11,140 14,028 רווח נקי ורווח כולל לתקופה

 BCM2 0.9 1.1 1.4 0.9 4.3 0.8 3.2 -מכירות גז ב 

  

 91.1 -דולר לעומת סך של כ מיליון 141.7 -הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ הכנסות, בניכוי תמלוגים 
 המפורטותמהסיבות  נובע הגידול בהכנסות .56% -דולר בשנה קודמת, המהווה גידול של כ מיליון

 בסעיף א' לעיל.
 

דולר לעומת  מיליון 29.3 - הסתכמו ההכנסות בניכוי תמלוגים בסך של כ 2011ברבעון הרביעי של שנת 
  .31% -, המהווה גידול של כ2010דולר ברבעון הרביעי של שנת  מיליון 22.3סך של 

  
יצויין, שהרכישה היומית הממוצעת של הגז הטבעי מהשותפות על ידי חברת חשמל משתנה, בין היתר, 

ובהתאם בהתאם לשינויים העונתיים בצריכת החשמל, בהתאם לעבודות התחזוקה של חברת החשמל 
ות נמכרות כמוי 2009ביולי  1 - . החל מEMGאספקת הגז הטבעי לחברת החשמל על ידי חברת  להיקף

נוספות של גז בהתאם לקבוע במזכר העקרונות, שנחתם עם חברת החשמל לאספקת כמויות נוספות 
 כאמור לעיל. BCM5למשך כחמש שנים, ובסה"כ לכמות כוללת של  BCM1 של גז בהיקף שנתי של 

  .)ים תטיס פרוייקטבביכולת אספקת הגז  פירוט אודות הירידהסעיף א' לעיל בראה (
  

                                                 
ההערכות הנ"ל נמסרו על ידי המפעילה ואין כל וודאות שיתממשו בעתיד, או שהן עשויות להתממש באופן שונה, והן בגדר מידע  1

 צופה פני עתיד.
 .BCMהנתונים מתייחסים למכירות גז על ידי כל קבוצת ים תטיס, מעוגלים לעשירית  2
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  פרוייקטרמת ההפקה ואת הוצאות הנהלת הכוללת את עלויות הפעלת פלטפו שנמכרעלות הפקת הגז .
דולר  מיליון 7.3 -דולר לעומת סך של כ מיליון 8.7 -עלות הפקת הגז הסתכמה בשנת הדוח בסך של כ

תחזוקה שוטפת ומגידול ביטוח והגידול נובע מגידול בהוצאות שינוע ודלק, מגידול בהוצאות . אשתקד
 האדם. במצבת כוח

 

 18.8 - דולר לעומת סך של כ מיליון 34 -הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ הוצאות פחת אזילה והפחתות 
ים תטיס על  פרוייקטדולר בשנה קודמת. יצויין, כי השותפות מפחיתה את עלויות ההשקעה ב מיליון

מוכחות בסיס כמות הגז הטבעי שהופקה בשנת הדוח ביחס לסך המוערך של רזרבות הגז הטבעי ה
".  הגידול בסעיף זה בשנת הדוח לעומת השנה הקודמת נובע בעיקר Bמרי והמפותחות בשדה הגז "

-הוצאות פחת בגין ההשקעות בקידוחים "מרימהגידול בכמות הגז הטבעי שהופקה וכן מרישום של 
B9ו"מרי "-B10 וההשקעות במתקני הקומפרסיה  2010", שהסתיימו במחצית השנייה של שנת

 לו בתקופת הדוח.שהופע
  

  מיליון 10.1 -דולר לעומת סך של כ מיליון 11 - הסתכמו בשנת הדוח בסך של כהוצאות חיפושי נפט וגז 
 - " בסך של כ2הפחתת עלותו של קידוח "לויתן נובעות מהוצאות בתקופת הדוח עיקר ה. אשתקדדולר 

הוצאות נטו לאחר תקבולים מחברות הביטוח, כאמור לעיל. בנוסף כולל הסעיף  ,מיליון דולר 6.5
  אלון וקפריסין. ,ים השונים: תמר, לויתן, רותפרוייקטאחרות בהוצאות ישירות סקרים ו

  
 480אלפי דולר לכל רבעון, ובסך של  120 - מסתכמות לסך של כ הוצאות דמי הניהול לשותף הכללי 

 אלפי דולר לכל שנת דוח.
  

 מיליון 2.2 -דולר לעומת סך של כ מיליון 2.9 -הסתכמו בשנת הדוח לסך של כ הוצאות הנהלה וכלליות 
ות והעסקת עובדים ויועצים נוספים וכן בגין מעלייה בהיקף הפעיל. הגידול נובע בעיקר אשתקד דולר

הטבות מעלות  ת בעיקרוקרן הון בגין פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו הנובע רישום הוצאות כנגד
מנת באמצעות השותף הכללי בשותפות ובאמצעות חברת האם אשר ממו ,העסקת מנכ"ל השותפות

 דלק אנרגיה.
  

 דולר  מיליון 2.6-דולר לעומת סך של כ מיליון 5.6 - בשנת הדוח הסתכמו בסך של כ הוצאות המימון
 בשנה קודמת. 

 2005שהונפקו בשנת  ,אגרות החוב הוצאות המימון עלו בעיקר כתוצאה מעמלת פירעון מוקדם של
מיליון דולר ומהפחתת יתרת עלויות  1 -"ים תטיס" ושהסתכמה בתקופת הדוח לסך של כ פרוייקטב

שהתקבל כנגד שעבוד  ,מיליון דולר 109 -חוב בסך של כמגיוס  ,מיליון דולר 0.3 - האג"ח בסך של כגיוס 
 תמר. פרוייקטל וכן מגידול בהלוואת הגישורים תטיס  פרוייקטבנכסים 

  

 דולר  מיליון 0.3 -דולר לעומת סך של כ מיליון 0.6 - בשנת הדוח הסתכמו בסך של כ הכנסות המימון
בית על בהכנסות רי עליהבהכנסות המימון בשנת הדוח נגרם בעיקר בשל  הגידולבשנה קודמת. 

 .קדונותיפ
  מיליון דולר בגין  9.6 - רשמה השותפות לראשונה הוצאות בסך של כ בשנת הדוחהיטל רווחי נפט

 לדוחות הכספיים המצורפים בהמשך). 'ד1היטל רווחי נפט (ר' ביאור 
  
  מצב כספי, נזילות ומקורות מימון  .3
  

 מצב כספי  .א
  

הם בסעיפים  31.12.2010לעומת המאזן ליום  31.12.2011השינויים העיקריים בסעיפי המאזן ליום   
  הבאים:

  

 102.2 -בסך של  כ 31.12.2011של השותפות גדלו במהלך שנת הדוח והסתכמו ביום  הנכסים השוטפים
. הגידול בנכסים השוטפים נובע 31.12.2010מיליון דולר ביום  73.2-מיליון דולר לעומת סך של כ

מיליון דולר  37.3 - קדונות בבנקים לזמן קצר מסך של כימהגידול בסעיפי מזומנים ושווי מזומנים ופ
. בנוסף נובע הגידול בנכסים מהגידול 31.12.2011מיליון דולר ליום  42.9 -לסך של כ 31.12.2010ליום 

מיליון דולר ליום  14.4 - לסך של כ 31.12.2010מיליון דולר ליום  9.1 -בסעיף לקוחות מסך של כ
לסך של  31.12.2010מיליון דולר ליום  25.6 - ייבים ויתרות חובה מסך של כומגידול בסעיף ח 31.12.2011

  .31.12.2011מיליון דולר ליום  44.3 -כ
  

קדונות בבנקים נושאי ריבית לזמן קצר ימיליון דולר בפ 42.9 -מושקע סך של כ 31.12.2011נכון ליום 
מיליון דולר הינו בגין  20.8 -ל כקדונות אלו סך שי(כולל המזומנים ושווי המזומנים הנ"ל). מתוך פ

  .תאגידים בנקאייםחייבויות כלפי קדונות, המשמשים להבטחת התיפ
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מיליון דולר ליום  14.4 - לסך של כ 31.12.2010מיליון דולר ליום  9.1 - הגידול בסעיף הלקוחות מסך של כ
ים בחודש וללקוחות נוספיםטבעי לחברת החשמל נובע בעיקר מגידול בהכנסות ממכירות גז  31.12.2011

ה במחירי הגז הטבעי הנובעת יוכן מהעלי התקופה המקבילה אשתקדלעומת  2011דצמבר  - נובמבר 
  מעליית מחירי הנפט בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

  

 44.3 -לסך של כ 31.12.2010מיליון דולר ליום  25.6 - הגידול בסעיף חייבים ויתרת חובה מסך של כ
ה של מגידול בכספים, שהועברו מראש למפעיל בגין חלקנובע בעיקר  31.12.2011ליון דולר ליום מי

"ים  פרוייקטו שיונות "אלון"יבר"רציו ים",  פרוייקט"תמר", ב פרוייקטהשותפות בעלויות פיתוח 
 שהתקבלו לאחר תאריך המאזן. ,תטיס" וכן מרישום של הכנסות לקבל בגין כספי הביטוח

  
 248.7- מיליון דולר לעומת סך של כ 521.1 - בסך של כ 31.12.2011הסתכמו ליום  הלא שוטפיםהנכסים 

  .31.12.2010מיליון דולר  ליום 
  

מיליון דולר לעומת סך של  12.4 - לסך של כ  31.12.2011הפיקדונות בבנקים לזמן ארוך הסתכמו ליום 
י תנאי משמשים ככרית לשירות חוב על פ. פיקדונות אלו 2010בדצמבר  31מיליון דולר ביום  10.4

  ים תטיס.  פרוייקטהסכמי המימון השונים ב
  

מיליון דולר ליום  508.6 -לסך של כ 31.12.2010מיליון דולר ליום  238.3 -נכסי הנפט והגז עלו מסך של כ
 קטפרויימיליון דולר בפיתוח  178 -. הגידול בסעיף זה נובע בעיקר מהשקעות בסך של כ31.12.2011

מיליון דולר  11 - , מהשקעות בסך של כנועהמאגר בפיתוח  מיליון דולר 19 -תמר, מהשקעות בסך של כ
מיליון  15 -מהשקעה בסך של כבמאגר הגז בשדה מרי,  בציוד לקומפרסיה ומעדכון עלויות סילוק נכסים

 Aמיליון דולר בגין קידוח חיפוש ברישיון אלון  10 -, מהשקעות בסך של כבקפריסין 12בלוק בדולר 
מאידך, נרשמו הוצאות בגין פחת והפחתות בקידוחי לויתן.  מיליון דולר 70.7 - ומהשקעות בסך של כ

   .מיליון דולר 34 - בסך של כ
  

מיליון  334 -של כלסך  31.12.2010מיליון דולר ליום  116.3 -גדלו מסך של כ ההתחייבויות השוטפות
  . 31.12.2011דולר ליום 

  

אשר התקבלו בהתאם  ,(בניכוי עלויות גיוס) בגין הלוואות לזמן קצר התחייבויות לתאגידים בנקאיים
וחלויות  מיליון דולר 184.6 - לסך של כתמר, מסתכמות  פרוייקטלמימון להסכם הלוואת הגישור 

בנוסף, בשנת  מילון דולר. 42.4 -כמסתכמות לסך של ים תטיס  פרוייקטהסכם המימון ב שוטפות בגין
  מתאגיד בנקאי מקומי. מיליון דולר 10לזמן קצר בסך של  הדוח קיבלה השותפות הלוואה

  
  .להלן) 1ג'סעיף רעון מוקדם (ראה ינפרעו בפאגרות החוב 

  
  

 97.1 -לסך של כ 31.12.2010מיליון דולר ליום  59.7 - הגידול בסעיף זכאים ויתרות זכות מסך של כ
 -נטו בהתחייבויות לספקים וזכאים שונים בסך של כ מגידול, נובע בעיקר 31.12.2011מיליון דולר ליום 

שיונות יובר, קפריסין ים תטיס, לויתןתמר,  יםפרוייקטבמיליון דולר בגין השקעות שבוצעו  34.3
  "אלון".

  

מיליון דולר לעומת סך  37.2 - הסתכמה בסך של כ 31.12.2011ליום  יתרת ההתחייבויות הלא שוטפות
  .31.12.2010מיליון דולר ליום  24.4 -של כ

  
, בניכוי חלויות , כוללות התחייבות(בניכוי עלויות גיוס) לזמן ארוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים

  ים תטיס. פרוייקטבהתאם להסכם המימון ב האשר התקבל הבגין הלוואשוטפות, 
  

מיליון דולר, מתייחסות  12.2 -לסך של כ 31.12.2011המסתכמות ליום  אחרות לזמן ארוךהתחייבויות 
  .ובגין קידוחי פיתוח נועה צפון ים תטיס פרוייקטב לרישום התחייבות בגין סילוק מתקני ההפקה

  

 181.3 -מיליון דולר לעומת סך של כ 252.1 - מסתכם בסך של כ 31.12.2011ליום  הון השותפות המוגבלת
סך של לבשנת הדוח  אשר הסתכם . השינויים בהון נובעים בעיקר מהרווח31.12.2010מיליון דולר ליום 

  מיליון דולר.  70.1 -כ
  

 תזרים מזומנים  .ב
  

מיליון דולר  113.5 - תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של השותפות הסתכם בשנת הדוח בסך של כ
  . אשתקדמיליון דולר  69.2לעומת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של 
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מיליון דולר  293.6 -תזרים המזומנים נטו, ששימש לפעילות השקעה, הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ
מיליון דולר בתקופה המקבילה  102.6 -לעומת תזרים מזומנים נטו, ששימש לפעילות השקעה בסך של כ

"נועה",  פרוייקטו"תמר"  פרוייקט בפיתוח השקעותאשתקד, ונובע בעיקרו מהשקעות בנכסי נפט וגז: 
  "אלון".  שיוןיובר"רציו ים"  ברישיונות והשקעות Bמרי השקעה בציוד קומפרסיה בשדה הגז 

  
  

מיליון דולר, לעומת תזרים  188.4 -תזרים המזומנים נטו, הנובע מפעילות מימון הסתכם לסך של כ
 תבלקדולר אשתקד. תזרים זה נבע בעיקר מ מיליון 22.8 -פעילות מימון בסך של כמ הנובעמזומנים נטו, 

מיליון דולר (בניכוי עמלות) למימון חלקה של השותפות בעלויות פיתוח  259.8 -בהיקף של כ ותהלווא
  "תמר" ולמימון עלויות נוספות הכרוכות בביצוע פעולות בנכסי הנפט והגז.  פרוייקט

  
הדוח לעומת  דולר לפירעון אגרות החוב בשנתמיליון  31 -מתוך התזרים מפעילות מימון שימשו סך של כ

  .רעון מימון ים תטיסימיליון דולר שימשו לפ 40 -וסך של כ אשתקדמיליון דולר  13.2 - סך של כ
    

 גיוס הון  .ג
 

 מימון
  

  רעון מוקדם של אגרות החוב:יהחלטה על פ )1(
מוקדם של אגרות רעון יהודיעו השותפים הישראלים בפרוייקט "ים תטיס" על פ 2011במרץ  31ביום 

(לפרטים  2011. אגרות החוב נפרעו בתחילת חודש מאי 2005בשנת  SPC-החוב אותן הנפיקה ה
  לדוחות הכספיים המצורפים בהמשך). 11נוספים ראה ביאור 

  
  הלוואה מצד קשור:  )2(

התקשרה השותפות בעסקה עם בעלת השליטה בשותף הכללי בשותפות, דלק  2011באפריל  12ביום 
לשותפות הלוואה בסך של  אנרגיה"), לפיה העמידה דלק דלק אנרגיהאנרגיה בע"מ (להלן: "מערכות 

"). קרן ההלוואה נשאה ריבית שנתית בשיעור ריבית ליבור ההלוואהליון דולר ארה"ב (להלן: "ימ 10
  .2011במאי  26וריבית) נפרעה ביום . ההלוואה (קרן 3%לשלושה חודשים + 

  
התקשרה השותפות בעסקה עם דלק אנרגיה, לפיה העמידה דלק אנרגיה , 2011בספטמבר  2ביום 

מיליון דולר ארה"ב. קרן ההלוואה נשאה ריבית שנתית בשיעור ריבית  10לשותפות הלוואה בסך של 
  .2011בספטמבר  27. ההלוואה (קרן וריבית) נפרעה ביום 3.75%ליבור לחודש + 

  
  .לאחר תאריך המאזן םאירועי, לדוח דירקטוריון זה ראה בנוסף חלק רביעי

  
 "ים תטיס": פרוייקטאה על ידי השותפים הישראלים בחתימת הסכם הלוו )3(

הודיעה השותפות כי נחתם הסכם הלוואה בין השותפות לבין קונסורציום של  2011ביוני  9ביום 
לפיו תקבל השותפות  MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLCבנקים בראשותו של

משמשת למימון חלקה האמורה ההלוואה . מיליון דולר 109- בסך של כ non-recourseהלוואה מסוג 
ידה (לפרטים נוספים ראה -הפעולות שתבוצענה בזכויות נפט המוחזקות על בעלותשל השותפות 

  לדוחות הכספיים המצורפים בהמשך). ג'9ביאור 
  

  ור למימון פרוייקט תמר:הארכת מועד הפרעון בהלוואת הגיש )4(
רעון הלוואת הגישור למימון פרוייקט תמר יהודיעה השותפות כי מועד פ 2011במהלך חודש דצמבר 
ב' לדוחות 9(לפרטים נוספים ראה ביאור  2012ביוני  24ים נוספים עד ליום הוארך בששה חודש

  הכספיים המצורפים בהמשך).
  

  :חתימת הסכם הלוואה בפרוייקט לויתן )5(
  HSBC Bank Plcהודיעה השותפות כי נחתם הסכם הלוואה בינה לבין 2011בדצמבר  25ביום 

מיליון  250, בסך של non-recourse"), לפיו תקבל השותפות הלוואה מסוג הבנק המממן(להלן: "
").  כספי ההלוואה ישמשו להשקעה בפרוייקט "לויתן", לפיתוח ההלוואהדולר ארה"ב (להלן: "

גבלת בסכום בנכסי הנפט האחרים של השותפות ולתשלום הוצאות שונות להשקעה מו, "תמר"
בקשר עם ההלוואה. בד בבד עם חתימת הסכם המימון על ידי השותפות, נחתמו הסכמי מימון 

שותפות מוגבלת, לקבלת הלוואה בסכום  -באותם תנאים בין הבנק המממן לבין אבנר חיפושי נפט 
  זהה ולאותן מטרות. 
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 מסגרות, כדלקמן:   2 -קת לההלוואה מחול
Facility A  מספר תנאים  יםמיליון דולר ארה"ב, אשר תהיה זמינה למשיכה בהתקי 75בסך של

שיונות ימוקדמים (אשר העיקרי שבהם הינו קבלת אישור הממונה על ענייני הנפט לשעבוד הר
משכה  2012מרץ בחודש  חודשים ממועד חתימת ההסכם. 24כהגדרתם להלן) ומועד פירעונה בחלוף 

  .Facility Aמיליון דולר על חשבון  60 -השותפות סך של כ
 

Facility B  משיכה בעת סגירת המימון מיליון דולר ארה"ב, אשר תהיה זמינה ל 175בסך של
רעון הלוואת הגישור (שהועמדה לשותפות בקשר עם ילי המלא לפרוייקט "תמר" ופהפרוייקט

חודשים ממועד המשיכה  24, ומועד פירעונה בחלוף 2012ביוני  24פרוייקט "תמר") ולא יאוחר מיום 
  . 2014ביוני  24, ולא יאוחר מיום Facility Bהראשון של 

  
לשותפות הזכות לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם המימון ללא 

  רעון מוקדם.יעמלת פ
ההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית שנתית משתנה, אשר תשולם מידי שלושה חודשים, המחושבת 

  (לא כולל עמלות).  4.5%-ל 3.5%לשלושה חדשים בתוספת מרווח מדורג שנע בין  LIBORלפי 
  .לדוחות הכספיים המצורפים בהמשך 'ד9לפרטים נוספים ר' ביאור 

  
  פרסום תשקיף מדף: )6(

 8 -ו 2011באוגוסט  2, 2011ביולי  24פורסם תשקיף מדף (כפי שתוקן בימים  2011ביולי  21ביום 
יחידות ל), להנפקת יחידות השתתפות בשותפות וכתבי אופציה הניתנים למימוש 2011באוגוסט 

השתתפות. המבנה הסופי של ההנפקה והיקפה טרם נקבעו ואין כל ודאות כי ההנפקה תצא אל 
  הפועל.

 
 רעון בהון חוזר:ג )7(

אשר נובע  ,ליון דולרימ 231.8 - בסכום של כ 2011בדצמבר  31 לשותפות גרעון בהון החוזר ליום
מהתחייבויות לתאגידים בנקאיים ששימשו למימון השקעות בנכסי נפט וגז, ברובן בקשר עם 

ארוך  ליהקרובים את גיוס המימון הפרוייקט בכוונת השותפות לסיים בחודשים פרוייקט תמר.
 מיליון 190, אשר יחליף בין היתר את הלוואת הגישור שנלקחה בסכום של תמר פרוייקטהטווח ל

ב' לדוחות הכספיים המצורפים 9(ראה ביאור  2012יוני לחודש  דולר שאמורה להפרע עד
סיום תהליך גיוס המימון הפרוייקטלי מושפע גם, בין היתר, מהסכם אספקת הגז שנחתם   ).בהמשך
א לדוחות הכספיים המצורפים 2ה12עם חברת החשמל לישראל בע"מ (ראה ביאור  לאחרונה

אישרה האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות  ,2012בפברואר  21כמו כן ביום בהמשך). 
 2012או ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות במהלך שנת /ביצוע הנפקה של יחידות השתתפות ו

להערכת  ארה"ב. אין כל ודאות כי ההנפקה תצא אל הפועל. דולר ליוןמי 125היקף כספי של עד ב
לי יקטהסדרת המימון הפרוי ,2011בפרוייקט לויתן בחודש דצמבר הסכם המימון שנחתם , השותפות

רעון ההתחייבויות ייאפשרו המשך מימון ההשקעות ופ ,באם יצא לפועל ,ל"תמר" וגיוס הון
  נ"ל.כלתאגידים הבנקאיים 

  
  בגוש האירו והשלכותיו על השותפות:המשבר  )8(

הורד  2011בימים אלו פוקד משבר פיננסי מספר מדינות בגוש האירו. על רקע המשבר, במהלך שנת 
ובהן צרפת, ספרד,  דירוג האשראי הבינלאומי של מספר מדינות מרכזיות הנמנות על גוש האירו

בנוסף, התרבו הערכות בקרב בתי  .ה, קפריסין וסלובניהאיטליה, אירלנד, יוון, פורטוגל, בלגי
השקעות ואנליסטים בינלאומיים לפיהן הכלכלה האירופאית עלולה להיכנס למיתון ומצבו של גוש 

  האירו עלול להמשיך ולהידרדר ולהגיע עד לכדי פירוק.
 נכון למועד פרסום הדוח, השותפות אינה מזהה פגיעה מובהקת בתוצאותיה מפעילות שוטפת

ביותר של תהליך המימון  נוסף יצויין, כי השותפות נמצאת בשלבים מתקדמיםב .כתוצאה מהנ"ל
לי לפיתוח פרוייקט תמר אשר אמור להסתיים בתקופה הקרובה. בעקבות ההשפעה הפרוייקט

אותם חלק מהישירה של המשבר בגוש האירו על הבנקים באירופה, מורגשת זהירות מוגברת של 
אי האשראי כאמור וגידול בעלויותיו. לפיכך, התמשכות בנקים בהעמדת אשראי חדש, בהקשחת תנ

המשבר והחרפתו עלולים להשפיע לרעה על יכולת השותפות לקבל מימון עתידי בתנאים סבירים, 
  אם בכלל. 

אין השותפות יכולה, נכון והשלכותיו עוצמתו המשבר,  התנהלותבהעדר יכולת השותפות לצפות את 
  השפעתו העתידית עליה.למועד פרסום הדוח, להעריך את 
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  כלליתהאסיפה החלטות ה  . 4
  

  התקבלו באסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות החלטות כדלקמן: 2011באוגוסט  8 ביום  .א
  

(כפי שתוקן מעת לעת) ביחס לשכר  1.7.1993להסכם הנאמנות מיום  11.1לתקן את סעיף  )1(
 - את שכר הטרחה של המפקח מ) להעלות 1המפקח, באופן שיכללו בו השינויים הבאים: (

ש"ח (בתוספת מע"מ), בתוקף החל מיום  28,000 -ש"ח בחודש (בתוספת מע"מ) ל 21,000
. השכר החודשי יעודכן מדי שלושה חודשים בהתאם לשינויים במדד המחירים 1.1.2011

) להעלות ולעדכן את שכר 2; (15.10.2010") לעומת המדד שפורסם ביום המדדלצרכן (להלן "
פי המצב כיום, במקרה של הנפקת זכויות, השכר -רחה הנוסף של המפקח באופן הבא: עלהט

פי התעריפים לשעת עבודה הנהוגים -הנוסף לו זכאי המפקח הינו בהתאם לעבודה בפועל ועל
"). השכר הישן$ (בתוספת מע"מ) ("10,000 - אצל המפקח ועד לסכום השווה בשקלים ל

ר הישן, והשכר הנוסף לו יהיה זכאי המפקח במקרה של לאחר התיקון והעדכון יבוטל השכ
$ (בתוספת 20,000 -פרסום תשקיף (לרבות תשקיף מדף), יהיה בסכום השווה בשקלים ל

"). יובהר, כי במקרה בו מדובר השכר המתוקןמע"מ), ללא תלות בשעות עבודה בפועל ("
דרשו מהמפקח לאחר בתשקיף מדף, השכר המתוקן כולל גם את השכר בגין כל העבודות שי

פרסום תשקיף מדף, בקשר עם תשקיף מדף בגינו קיבל המפקח את השכר המתוקן, ככל 
-דוחות מדף שיפורסמו על פי תשקיף מדף ו/או כל הנפקה שתבוצע על -שאלו ידרשו, ובכללן 

"). עבודות לאחר תשקיף מדףפי תשקיף מדף ו/או כל גיוס שיבוצע על פי תשקיף מדף ("
למפקח השכר המתוקן, לא יהיה זכאי המפקח לכל תשלום נוסף בעבור  לאחר שישולם

עבודתו בקשר עם פרסום תשקיף כאמור בגינו שולם למפקח השכר המתוקן וכן בקשר עם 
) כמו כן, יהיה זכאי המפקח לתשלום בסכום השווה 3עבודות לאחר תשקיף מדף כאמור; (

ת עבודה בפועל בגין עבודתו, ככל שזו $ (בתוספת מע"מ), ללא תלות בשעו20,000 -בשקלים ל
תידרש, בקשר עם מימון כנגד שעבוד של נכס נפט של השותפות לרבות בגין עבודתו של 

בין  24.6.2010תמר שנחתם ביום  פרוייקטהמפקח בקשר עם הסכם הלוואת הגישור למימון 
ים  יקטפרויהשותפות לבין בנקים זרים ובקשר עם הסכם ההלוואה המתבסס על ההכנסות מ

בין השותפות לבין קונסורציום של בנקים בראשותו של  7.6.2011תטיס, אשר נחתם ביום 
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC . 

  
להסכם הנאמנות, העוסק בחובת  13.4לתקן את הסכם הנאמנות באופן בו יימחק סעיף  )2(

ן הקרוב ואודות ביצוע הנאמן לפרסם דו"ח רבעוני אודות תכנית העבודה המעודכנת לרבעו
  תכנית העבודה ברבעון החולף.

  
) בע"מ, בתיקון נוסף להסכם 1993לאשר התקשרות עם השותף הכללי, דלק ניהול קידוחים ( )3(

(כפי שתוקן בהתאם להחלטות אסיפות בעלי היחידות מיום  22.1.2009האופציה מיום 
לי לפיו העניק השותף הכללי ), בין השותפות לבין השותף הכל20.12.2010ומיום  29.12.2009

 )Production Sharing Contract(מהזכויות בהסכם זכיון  15%לשותפות אופציה לקבל 
שבשטחים הימיים במדף היבשת של קפריסין.  12המקנה זכויות בבלוק  24.10.2008מיום 

במסגרת התיקון הנוסף, תוארך תקופת המימוש של האופציה בתשעה חודשים נוספים, 
. יתר ההוראות הקבועות בהסכם האופציה לא 31.3.2012ועד ליום  1.7.2011יום בתוקף מ

 ישונו.
  
התקבלו באסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות החלטות  2011באוקטובר  9ביום   .ב

  כדלקמן:
  

להסכם השותפות המוגבלת המסדיר את נושא האחריות,  11לאשר, למען הזהירות, כי סעיף  )1(
שותף הכללי בשותפות המוגבלת ו/או של עובדיו ו/או מנהליו יחול השיפוי והביטוח של ה

שבקפריסין, אף אם יוחלט כי ביצוע ההשקעה  12ביחס לביצוע קידוח האקספלורציה בבלוק 
 כאמור בקפריסין מהווה רשלנות רבתי.

 
להסכם השותפות המוגבלת באופן שיכלול חיפושי נפט או גז או הפקתם  5.1לתקן את סעיף  )2(

 שבקפריסין. 12בשטחי בלוק גם 
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  חלוקת רווחים  .5
  

  2011שנת 
הודיע השותף הכללי, לאחר התייעצות עם רואי החשבון של השותפות, כי  2011בחודש דצמבר 

  .2011להערכתו לא קיימת לשותפות הכנסה חייבת במס לשנת 
  

  2010שנת 
הודיע השותף הכללי, כי לאור ההשקעות המהותיות שבצעה השותפות המוגבלת  2010בחודש דצמבר 

מיליוני ש"ח ואשר בחלקן מוכרות למס בשנה זו, בין  400, בהיקף הנאמד בסך של מעל 2010בשנת 
היתר, בפרוייקט ים תטיס, בפיתוח פרוייקט תמר ובפעילות אקספלורציה ובהתבסס על אומדנים 

, לא צפויה להיות לשותפות המוגבלת הכנסה חייבת במס 2010בדבר התוצאות הצפויות לשנת  והנחות
  .2010ועל כן לא תבוצע חלוקה ראשונה לשנת  2010לשנת 
, פורסם דיווח 2010בדצמבר לאחר סיום ביקורת ספרי השותפות ע"י שלטונות המס לשנת  29ביום 

  .2010זיק זכאי בשל החזקת יחידה לשנת המס מיידי אליו צורפה תעודה לצורך חישוב המס למח
  .2010מיליון ש"ח בגין שנת  12 -לשותפות הפסד עסקי לצרכי מס בסך של כ

  

  חלוקה לשותף המוגבל
מיליון  1החליט דירקטוריון השותף הכללי על חלוקה לשותף המוגבל בסך של  2011באוגוסט  11ביום 

והוצאותיהם בהתאם להוראות הסכם הנאמנות ש"ח,  שישמשו לתשלום שכר המפקח ושכר הנאמן 
  .2011וכן לכיסוי הוצאות בגין תשקיף. התשלום בוצע בחודש אוקטובר 

  
החליט דירקטוריון השותף הכללי על חלוקה נוספת לשותף המוגבל בסך של  2011בנובמבר  10ביום 

וראות הסכם מיליון ש"ח, שישמשו לתשלום שכר המפקח ושכר הנאמן והוצאותיהם בהתאם לה 0.5
   .2011התשלום בוצע בחודש דצמבר  הנאמנות.

  

  לבין תרומת מקבל התגמולים לתאגיד 21הקשר בין התגמולים שניתנו לפי תקנה   . 6
  

  הכללי לשותף הניהול דמי
בפרק ד לדוח  21בחן את תנאי התגמול של השותף הכללי בשותפות כמפורט בתקנה  הדירקטוריון

התקופתי, ואת היקף עבודתו ותרומתו של השותף הכללי לפעילות השותפות בשנת הדיווח. יצוין, כי 
תנאי התגמול של השותף הכללי נקבעו במסגרת הסכם השותפות המוגבלת ועודכנו מספר פעמים 

  היחידות.באישור אסיפת בעלי 
  

מועד הנתונים הרלבנטיים ביחס לגובה דמי הניהול  מבעודבפני הדירקטוריון  והובאהדיון  לצורך
ישראל) והמתייחסים  ( PWCוהוצגו בפניהם נתונים השוואתיים שנערכו על ידי קסלמן פיננסים 

חת לשווי מידע השוואתי לגבי תגמול נושאי משרה בעשר חברות ששווי שוק שלהן מתול לדמי הניהול
י השוק שלהן מעל לשווי השוק של השותפות, מבין החברות והשוק של השותפות ועשר חברות ששו

- . כמואשר מפרסמות נתונים מפורטים אודות תגמול נושאי המשרה הבכירים שלהן ,100במדד ת"א 
  מנגנון התגמול בתאגידים בתחום הפעילות של השותפות. ו הניהול דמי רכיבינבדקו כן 

  
להערכת דירקטוריון השותף הכללי, בהתחשב במכלול הנסיבות, לרבות היקף הפעילות בשותפות 
ההולך וגדל באופן משמעותי, המשימות המוטלות על השותף הכללי ומורכבותן והמאמצים שהשקיע 
במהלך השנים ובשים לב לאתגרים בפניהם ניצבת השותפות, הרי שהסכומים המשולמים לשותף 

  בשווי שוק דומה. בחברות ,וכים באופן משמעותי לעומת המקובל בענףהכללי הינם נמ
  
  
  ניהולם רכישוק וד ניחשיפה לסיכו –שני  חלק

  
  דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

  

  האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד  .1
  

  .(רו"ח)יוסי גבורה מר  ,סמנכ"ל הכספיםהינו  בשותפותהאחראי על ניהול סיכוני שוק   
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  תאור של סיכוני השוק העיקריים אליהם חשוף התאגיד  .2
  

  סיכון שער חליפין  .א
עיקר פעילותה, נכסיה והתחייבויותיה של השותפות הינם בדולר של ארה"ב. מטבע הפעילות של   

  השותפות הינו דולר ארה"ב.
נובע בעיקר השותפות חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה לש"ח. סיכון שער חליפין   

  מהתחייבויות שהוכרו הנקובות במטבע שאינו מטבע המדידה של השותפות.
  

  סיכון שער הריבית  .ב
הנכסים הכספיים הנזילים של השותפות מושקעים בעיקרם בפיקדונות דולריים. השקעות  )1

  אלו מושפעות משינויים בשערי ריבית הליבור. 
  

בעקבות קבלת הלוואת הגישור למימון חלקה של השותפות בחלק מעלויות הפיתוח של  )2
קיימת לשותפות חשיפה נוספת לשינויים  והסכמי המימון בפרוייקט ים תטיס, תמר פרוייקט

 בריבית הליבור לשלושה חודשים.
  

  גז ודלקים -סיכון מחירי הסחורות   .ג
 שותפה השותפות אשר הטבעי שבמאגריםהגז  עבור הצרכנים י"ע המשולמים כיום המחירים

 .לגז הדלקים החליפיים נקבעים על פי נוסחאות, הכוללות פרמטרים שונים ובכללם מחירי בהם
 תוכל אותם המחירים על להשפיע ובתעריפי החשמל עלולות הדלקים החלופיים במחירי תנודות

 כדאיות על או להשפיע/ו ידה על מכריהגז הטבעי שי בגין מלקוחותיהבעתיד  לקבל השותפות
ידי השותפות, וכן -שיתגלו) על שהתגלו או שיתגלו בעתיד (ככל חדשים ממאגרים הפקההפיתוח וה
 אם להיכנס לפעילות פיתוח ואם לאו.השותפות החלטת  להשפיע על

לאור העובדה שטרם התייצב שוק הגז הטבעי בישראל לא ניתן עדיין לצפות את התנודתיות 
  י הגז הטבעי בישראל.שתחול בעתיד במחיר

  
  

  מדיניות השותפות בניהול סיכוני שוק בתחום המטבע  .3
  

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

לאור זאת, השותף  .שלהנפט וגז  תוח נכסייופ כל כספי השותפות המוגבלת מיועדים לחיפוש  ב.
בנכסים  הפנויים אג להשקיע את כספי השותפותוהכללי, אשר מנהל את השותפות המוגבלת, ד

ופיקדונות דולריים בעלי סיכון נמוך, הכוללים בעיקרם פיקדונות בבנקים ואגרות חוב בדרוג 
  גבוה.

ן ולגדר את כאשר השותפות יודעת על תשלומים שונים במטבע זר או בשקלים היא שואפת להג  ג.
  התשלום מפני שינויים בשער המטבע.

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

  מדיניות השותפות בניהול סיכוני שוק בתחום מחירי הגז  .4
  

בכל הקשור  .2002סקת הגנה ביחס למכירות הגז על פי חוזה חברת חשמל משנת השותפות ביצעה ע
קרת המחיר החוזי, וזאת וסחת המחיר נמצאת ברוב המקרים בתנ -ליתר החוזים למכירת גז טבעי 

. אי לכך, 1.7.2009למעט בכל הקשור למזכר העקרונות, שנחתם עם חברת החשמל והינו בתוקף מיום 
לחברת  מכרנהישת ,יק את כמויות הגז הטבעישהשותפות אינה יכולה להעריך במדוולאור העובדה 

החליטה הנהלת השותף הכללי שלא לבצע פעולות הגנה נוספות בקשר  ,במחירי מזכר העקרונות החשמל
  עם המכירות הצפויות של גז טבעי. 

  
  אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות  . 5

  

וועדת ההשקעות, אשר לאחר קבלת המלצות מדיניות ההשקעות של השותף הכללי מתנהלת בעת הצורך 
ומר ברק משרקי מר , (דירקטור) מר אסי ברטפלדיו"ר הוועדה (דירקטור),  –ר עמוס ערן : מהינם חבריה

עידו אדר. הטיפול בנושא החשיפה לסיכוני מטבע, גיבוש אסטרטגיות הגנה ופיקוח על ביצוען נתון בידי 
   .דירקטוריון השותף הכללי
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 מבחני רגישות  . 6
  

ומיידיים  תקופתיים (דו"חות ערך ניירות לתקנות השנייה בהתאם לתיקון התשס"ז בהוראות התוספת
), השותפות ביצעה מבחני רגישות לשינויים בגורמי סיכון המשפיעים על השווי ההוגן של 1970התש"ל 

  "מכשירים רגישים".
  

  תיאור פרמטרים, הנחות ומודלים
  
הלוואות ואיגרות חוב בריבית משתנה לא נכללו במבחני רגישות לשערי ריבית, מאחר והשפעת   .א

 השינויים בשערי הריבית על שווין ההוגן זניחה.  

 פרמטרים:  .ב
 מקור/אופן הטיפולפרמטר
30.12.11- שער יציג לשע"ח שקל/דולר

  
  

  מבחני רגישות לשינויים בשע"ח דולר/שקל (באלפי דולר)
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  הגנה על מחיר הגז.    7

נחתם הסכם בין השותפות ובין בנק השקעות מחו"ל, אשר מבצע עסקאות עתידיות  2004במאי 
סקה הושלמה בתחילת יוני י. הע2002בסחורות להגנה על מחיר הגז על פי חוזה חברת החשמל משנת 

. בחודש 2010-2005) בשנים MMBTU-$ ל 2.47- קבוע (כ ועל פיה "קובע" מחיר הגז לערך דולרי 2004
  . 2013הוארכה עסקה זו בעסקה עד לרבעון הראשון בשנת  2004אוקטובר 

), PPIצמוד לסל של דלקים ולמדד היצרנים האמריקאי (הנ"ל יובהר, כי מחיר הגז ע"פ החוזה  עם חח"י 
  עם 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 
ה. במידה ההשקעות לשותפות את ההפרש בין המחיר בפועל למחיר המקובע בהתאם לכמות שנקבע

ומחיר הגז בפועל יהיה גבוה מהמחיר המקובע, תעביר השותפות לבנק ההשקעות את ההפרש בהתאם 
  לכמות שנקבעה.

בשנת הדוח פרעה  .להבטחת התחייבויות השותפות ניתנו ערבויות של בנק הפועלים ובנק לאומי
  .יות בוטלוהשותפות את החוב בגין עסקת הגידור והערבו

השווי ההוגן לתאריך  הנוכחיים של מרכיבי נוסחת המחיר הנ"ל בשוק העתידי,בהתאם למחירים 
. עליית מחירים נוספת במרכיבי נוסחת המחיר לא תשפיע כלל על הינו אפססקת הגנה זו, יהדוחות של ע

  לא תשפיע על השווי ההוגן.  10%סכום זה וירידת מחירים בשיעור של עד 
  
  
  
  
  
  
  
  

רגישמכשיר   

רווח/(הפסד) 
שווי  מהשינויים

 הוגן

רווח/(הפסד) 
 מהשינויים

-10% -5% -5% -10% 
     

מזומנים, שווי מזומנים 
)49( קדונות בשקליופ  )24(  488 24 49 

)47( חייבים ויתרות חובה  )23(  468 23 47 

)794( 40 79 זכאים ויתרות זכות  )40(  )79(  
)17( סה"כ  )7(162 717 
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  :2011בדצמבר  31דוח בסיסי הצמדה באלפי דולר ליום   . 8
  

 
  

 יתרות פיננסיות
  

בדולר או  

 בהצמדה לדולר

  בשקלים

 לא צמודים

יתרות שאינן 

 פיננסיות

  

 סה"כ

     רכוש

 22,065 - 488 21,577 מזומנים ושווי מזומנים

 20,831 - - 20,831 פקדונות בבנקים

     ניירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רו"ה

 14,370 - - 14,370 לקוחות

 593 593 - - מלאי חומרים

 44,324 718 468 43,138 חייבים ויתרות חובה

 12,369 - - 12,369 פקדונות בבנקים לזמן ארוך

 508,633 508,633 - - נכסי נפט וגז

 69 69 - - נכסים אחרים לזמן ארוך

 623,254 510,013 956 112,285 סה"כ רכוש

     התחייבויות

 236,933 - - 236,933 התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 97,075 - 794 96,281 זכאים ויתרות זכות

לזמן  התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 ארוך
25,016 - - 25,016 

 12,176 - - 12,176 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 371,200 - 794 370,406 סה"כ התחייבויות 

 252,054 510,013 162 )258,121( סה"כ היתרה המאזנית נטו
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  :2010בדצמבר  31דוח בסיסי הצמדה באלפי דולר ליום   .9
  

 
                              

 יתרות פיננסיות
  

בדולר או  

 בהצמדה לדולר

  בשקלים

 לא צמודים

יתרות שאינן 

 פיננסיות

  

 סה"כ

     רכוש

 13,806 - 53 13,753 מזומנים ושווי מזומנים

 23,488 - - 23,488 פקדונות בבנקים

 670 - - 670 ניירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רו"ה

 9,064 - - 9,064 לקוחות

 597 597 - - מלאי חומרים

 25,592 3,891 99 21,602 ויתרות חובהחייבים 

 10,352 - - 10,352 פקדונות בבנקים לזמן ארוך

 238,278 238,278 - - נכסי נפט וגז

 88 88 - - נכסים אחרים לזמן ארוך

 321,935 242,854 152 78,929 סה"כ רכוש

     התחייבויות

  40,182 - -  40,182  התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 14,749 - - 14,749 חלויות שוטפות של אגרות חוב 

 1,707 - - 1,707 נגזרים פיננסיים

 59,667 - 388 59,279 זכאים ויתרות זכות

 15,850 - - 15,850 אגרות חוב 

 2,595 - - 2,595 נגזרים פיננסיים

 5,907 - - 5,907 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 140,657 - - 140,269 סה"כ התחייבויות 

 181,278 242,854 )236( )61,340( סה"כ היתרה המאזנית נטו
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  היבטי ממשל תאגידי -חלק שלישי 
  

  
  מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות. 1

  ולא תרמה כספים בשנת החשבון. פות לא קבעה מדיניות למתן תרומותהשות
  

  

  מיומנות חשבונאית ופיננסיתדירקטורים בעלי . 2
  

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 
ניסיונם העסקי העשיר של הדירקטורים (גם אלה שאינם בעיקר בהשקעות בתחום חיפושי הנפט והגז וכן ב

עונים על ההגדרה של "בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית") המספר המזערי הנ"ל מאפשר לדירקטוריון לעמוד 
עליו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות של החברה בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי של  ותבחובות המוטל

ספיים ואישורם. לכל הנימוקים הנ"ל יש להוסיף את העובדה כי על פי נוהל השותפות ולעריכת הדוחות הכ
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 

  ותפות הן במסגרת הישיבות שבהן הוא משתתף והן מחוץ לישיבות.של הש

כמו כן יש לציין, כי על פי הדין, כל דירקטור החפץ בכך זכאי, בנסיבות המצדיקות זאת ובתנאים הקבועים 
  בדין, לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון השותף הכללי לצורך ביצוע תפקידו, לרבות ייעוץ חשבונאי ופיננסי.

  

  ם בעלי המיומנות החשבונאית והפיננסית הם:הדירקטורי
  

כיהן כיו"ר פעיל של קרן הפנסיה עתודות, שהינה מוסד פיננסי ובמסגרת תפקידו זה עסק  -  עמוס ערן  .א
שנה כיהן כיו"ר ומנכ"ל קרן הפנסיה "מבטחים"  15-רבות ובצורה אינטנסיבית בדוחות כספיים. במשך כ

גם  שנים מכהן גם כדירקטור בחברת כלל ביטוח בע"מ, בה הוא מכהן 12- שגם היא מוסד פיננסי. מזה כ
שנים  4-כיו"ר ועדת ההשקעות וכיו"ר ועדת הביקורת של החברה וכיו"ר ועדת המאזן. כמו כן, כיהן כ

כדירקטור בבנק המזרחי, כאשר במרבית התקופה כיהן גם כחבר בועדת המאזן וועדת הביקורת של 
 1977-1974הבנק. בעל השכלה אקדמאית וכן עבר השתלמות מקצועית בניתוח דוחות כספיים. בשנים 

  כיהן כמנכ"ל משרד ראש הממשלה.
  

בעל השכלה אקדמאית בכלכלה (אוניברסיטת ת"א). כיהן במשך שנים רבות כסמנכ"ל  - אסי ברטפלד  .ב
מכהן כמנכ"ל דלק השקעות  2001) בקבוצת דלק ובחברות הקבוצה. מאז חודש יולי CFOכספים (

מכהן  2011ומחודש אוקטובר  מכהן כמנכ"ל קבוצת דלק בע"מ 2003מחודש ספטמבר  ,ונכסים בע"מ
 כמנכ"ל דלק אנרגיה.

  
 לפרק ד' המצורף בהמשך. 26ראה תקנה  סיונם וכישוריהם,י, נלפרטים נוספים בדבר השכלתם

  

  דירקטורים בלתי תלויים. 3
  

(ה) לחוק האמור הנוגעת 219הוראת סעיף , אין תחולה על השותפות, 1999- הואיל שלחוק החברות, התשנ"ט
לשיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה ציבורית לא חלה לגביה. יצוין, כי הסכמי השותפות והנאמנות 

  אינם כוללים הוראה בדבר שיעור דירקטורים בלתי תלויים.
  
  

  גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד. 4
  

  פרטי המבקר הפנימי  .א
 .גרינברג מיכאלשם המבקר הפנימי:  )1
 .28.03.2000תאריך תחילת כהונה:  )2
  הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד: )3

  ת.(א) לחוק הביקורת הפנימי3המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף                      
  :כישורי המבקר הפנימי 

 קרים הפנימייםחבר בלשכת המב (תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה), רואה חשבון, אקדמאי
שנה  20בישראל ובעל ניסיון רב בתחום הביקורת ( פנימיים איגוד מבקרים - ישראל IA-ישראל וב

  פנים). תפקידים שונים בביקורת במגוון
- (ב) לחוק החברות,תשנ"ט146למיטב ידיעת השותף הכללי, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף  )4

 הפנימית.לחוק הביקורת  8, ובהוראות סעיף 1999
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המבקר הפנימי הינו עובד דלק השקעות ונכסים בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק  )5
בע"מ (להלן:"קבוצת דלק"), במשרה מלאה. המבקר הפנימי מכהן כמבקר הפנימי של קבוצת 
ום דלק בע"מ וכן בחברות המוחזקות של הקבוצה: דלק מערכות אנרגיה בע"מ, דלק פטרולי

 אבנר נפט וגז בע"מ.כות רכב בע"מ, ובע"מ, דלק מער
המבקר הפנימי אינו בעל עניין בתאגיד או קרוב של בעל עניין בתאגיד וכן אינו רואה  החשבון  )6

 המבקר או מי מטעמו.
יחידות השתתפות  5,099-יחידות השתתפות של דלק קידוחים ו 30,098- המבקר הפנימי מחזיק ב

  של אבנר חיפושי נפט.
  ממלא בתאגיד תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית.  המבקר הפנימי אינו )7

מחוץ לתאגיד תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר  כמו כן אינו ממלא
  פנימי.

  
  דרך המינוי  .ב

  .2000מינוי המבקר הפנימי אושר על ידי הדירקטוריון בחודש יוני שנת               
            לאישור מינויו: השכלתו, כישוריו וניסיונו הרב של המבקר בביקורת           פנימית.בין הנימוקים            
             

  :להלן פירוט סמכויותיו העיקריות של מבקר הפנים
  קבלת כל מידע, הסבר ומסמך הדרושים למילוי תפקידו; )1
  קבלת זכות גישה לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב ולכל בסיס נתונים; )2
  רשות כניסה לכל נכס של החברה; )3
  המבקר הפנימי מוזמן לכל ישיבות ההנהלה, הדירקטוריון וועדותיו. )4

                      
החברה סבורה כי יש בידי מבקר הפנים לעמוד בחובות, בסמכויות ובתפקידים                     

                      קף ומורכבותהמוטלים עליו בהתאם לדין, לרבות בהתחשב בסוג החברה, גודלה, הי
  פעילותה.

  

  זהות הממונה על המבקר הפנימי  .ג
  הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו מנכ"ל קבוצת דלק.                 

  

  תכנית העבודה  .ד
  תכנית העבודה של הביקורת הפנימית בתאגיד הינה שנתית.

 הצעות המבקר הפנימי, בעיקרהשיקולים בקביעת תכנית הביקורת השנתית בתאגיד הינם 
  לתכניות עבודה שנתיות.

הצעות חברי הדירקטוריון בהתבסס, בין היתר, על הצעות המבקר הפנימי, ונושאי ביקורת הפנים 
  בשנים עברו. 

  היקף התאגיד, המבנה הארגוני שלו, מהות פעילויותיו העסקיות והיקפן. 
  התכנית נערכת על ידי המבקר הפנימי של התאגיד ומאושרת על ידי דירקטוריון השותף הכללי. 

      
או כפוף  תכנית העבודה מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה, שאינו מוגבל

  לאישורים.
            ידי         - לחוק החברות אשר בוצעו בשנת הדוח, נבדקות על 270עסקאות כאמור בסעיף 

  מבקר הפנים, כולל הליכי אישורן, כחלק מתכנית העבודה השנתית שלו. 
  

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

                     ) בע"מ,1993לשותפות המוגבלת דלק קידוחים, ולשותף המוגבל דלק ניהול קידוחים (
  נערכות לכל אחת תכניות ביקורת פנימית נפרדות.

  

  היקף העסקה   .ו
עבודת הביקורת בתאגיד המדווח מתבצעת על ידי המבקר הפנימי, ובסיוע מיקור חיצוני, בהיקף         

  שעות שנתיות.  300-כולל של כ
גיד: היקף העסקה סביר בהתחשב להלן הנימוקים לקביעת היקף העסקת המבקר הפנימי של התא          

  בגודלו ומורכבותו של התאגיד. בידי ההנהלה ניתנת האפשרות להרחבת ההיקף בהתאם לנסיבות.
         

  
  
  



 

16 

  עריכת הביקורת  .ז
הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתקני הביקורת הפנימית המקובלים בארץ ובעולם, ובהתאם         

הפנימית, כולל תקנים של לשכת המבקרים הפנימיים להנחיות מקצועיות בתחום הביקורת 
  וחוק החברות.  1992-) ובהתאם לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"בCIAבישראל ובארה"ב (

נחה דעתו של הדירקטוריון כי המבקר עמד בכל הדרישות בתנאים שצוינו לעיל, וזאת בהתחשב            
  בהודעתו של המבקר פנים שנמסרה לדירקטוריון.

  

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

  לחוק הביקורת הפנימית.  9לרבות נתונים כספיים לצורך הביקורת על פי סעיף 
   

  דין וחשבון המבקר הפנימי  .ט
  דין וחשבון המבקר הפנימי הוגש בכתב.

  ונדונו בדירקטוריון התאגיד במועדים הבאים:דוחות ביקורת הוגשו 
 .3/2012, נדון 3/2012 -הוגש - בשותפות המוגבלת  2011דוח מסכם לשנת  -
 .3/2012, נדון 3/2012 - הוגש    -בשותף הכללי 2011דוח מסכם לשנת  -
במהלך הרבעון השני יוגש  -2011מעקב יישום החלטות הדירקטוריון והאסיפה הכללית לשנת  -

 .2012של שנת 
  הדוחות הוגשו ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל ולחברי דירקטוריון השותף הכללי.

  

  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי  .י
להערכת דירקטוריון השותף הכללי, היקף אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר         

נה הארגוני, במהות פעילויותיה הפנימי של השותף הכללי הינם סבירים בהתחשב בהיקף, במב
  העסקיות ובהיקפן, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית. 

  

  תגמול  .יא
המבקר הפנימי אינו מקבל כל תגמול מהשותף הכללי (המבקר הפנימי הינו שכיר, עובד חברת בת            

  בשליטה מלאה של קבוצת דלק, במשרה מלאה).
שלם לחברה בת, בשליטה מלאה של קבוצת דלק, עבור שירותי ביקורת פנימית, השותף הכללי מ           

. להערכת הדירקטוריון התגמול הינו סביר ואין בו כדי ש"ח 30,000-סכום שנתי כולל של כ
  להשפיע על אופן הפעלת שיקול דעתו המקצועי העצמאי.
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  שכר רואי החשבון המבקרים .5
  

בשותפות, וחלקה של השותפות בשכר טרחת רואי  4להלן פרוט סכומי שכר טרחת רואי החשבון המבקרים
  החשבון המבקרים בעסקאות משותפות ובחברת דלק ואבנר ים תטיס בע"מ.

  

  

  הליך אישור הדוחות הכספיים.  6
  

 האורגן המופקד על בקרת העל בשותפות.דירקטוריון השותף הכללי הוא 
אינן חלות על  2010-תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע

מינה דירקטוריון השותף הכללי ועדה לבחינת  2008השותפות, ואולם יחד עם זאת, יצוין כי בשנת 
מליצה בפניו על אישור הדוחות הכספיים וזאת "), הממאזן ועדתהדוחות הכספיים של השותפות (להלן: "

  לאחר שדנה בהם קודם להצגתם ולאישורם בדירקטוריון.
יו"ר הוועדה  –עמוס ערן מר עמוס ערן, ויעקב פרידגוט. ה"ה ועדת המאזן כוללת את חברי הדירקטוריון 

  הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. 
 ניםרקטוריון בהן נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים, מוזמלישיבות ועדת המאזן, כמו גם לישיבות הדי

  רואה החשבון המבקר של השותפות, והמבקר הפנימי.
ועדת המאזן בוחנת את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, לרבות עסקאות שאינן במהלך העסקים 

יים, את הרגיל, ככל שישנן, את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספ
סבירות הנתונים, את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עקרון הגילוי הנאות 
בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה. במקרה הצורך ולפי דרישתה, ניתנות לוועדת המאזן סקירות מקיפות 

של השותפות על ידי בעניינים בעלי השפעה מהותית במיוחד. במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים 
דירקטוריון השותף הכללי, מועברת טיוטת הדוחות הכספיים, טיוטת דוח הדירקטוריון, וטיוטת 
העדכונים לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי השנתי, לעיונם של חברי הדירקטוריון 

ירקטוריון בה ולמפקח, מספר ימים לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות. במהלך ישיבת הד
נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים סוקרים נושאי משרה בשותף הכללי, באופן מפורט את עיקרי 

                                                 
שכר רואי החשבון המבקרים בגין עבודת הביקורת נקבע בדיון עם הנהלת החברה ומבוסס על בסיס ניסיון העבר, הערכה של היקף  3

  שעות משוער לשנת הכספים הבאה ודיווחי שעות בפועל לשנת העבודה הקודמת.
אלפי ש"ח ששולמו באמצעות דלק נאמנויות קידוחים בע"מ (השותף  235 -כולל שירותים הקשורים להנפקת תשקיף מדף בסך כ 4

  המוגבל).

 

   
 2010שנת  2011שנת 

 

בגין שרותי 

 ביקורת,

קשורים 

לביקורת 

 ושירותי מס

  

  

 שעות

בגין 

שירותים 

אחרים
3 

  

  

 שעות

בגין שרותי 

ביקורת, 

 קשורים

לביקורת 

 ושירותי מס

  

  

  

  

  שעות

  

  

בגין 

שירותים 

 שעות  אחרים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

דלק קידוחים שותפות 

            מוגבלת

    

  

  559  163  1,584  332  864  319  2,162  434  רו"ח זיו האפט

                  בגין עסקאות משותפות

  -  -  304  78  -  -  462  102  רו"ח  זיו האפט

  -  -  312  83  -  -  489  106  רו"ח  אלפיה את אלפיה  

בגין דלק ואבנר ים תטיס 

                  בע"מ

קוסט ורו"ח  רו"ח זיו האפט

  -  -  57  38  -  -  21  12  פוררקוסט 

  559  163  2,257  531  864  319  3,134  654  סה"כ
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הדוחות הכספיים, את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, את התוצאות הכספיות, את המצב הכספי 
  קופות קודמות. ותזרים המזומנים של השותפות וכן מוצגים נתונים על פעילות השותפות תוך השוואה לת

  שניים מתוך שישה חברי הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.
כן, יו"ר ועדת המאזן מדווח בישיבת הדירקטוריון על דיוני הוועדה ועל המלצותיה בעניין הדוחות כמו 

  הכספיים והכנתם.
  

ונוכח רואה החשבון המבקר של בישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים מוזמן 
השותפות והשותף הכללי הנותן גם הוא סקירה של הדוחות הכספיים ועומד לרשות חברי הדירקטוריון 
בכל שאלה והבהרה באשר לדוחות טרם אישורם. כן נוכחים מנכ"ל השותף הכללי, סמנכ"ל הכספים, 

ון כאמור, מתקיימת הצבעה החשבת, מבקר הפנים והיועצת המשפטית של השותף הכללי. לאחר הדי
  לאישור הדוחות הכספיים.

  

 –השתתפו חברי ועדת המאזן  2011 במרץ 11בישיבת ועדת המאזן של השותף הכללי שהתקיימה ביום 
סמנכ"ל  -יוסי גבורה רו"ח דירקטור,  -מר עמוס ערן ומר יעקב פרידגוט. בנוסף, השתתפו מר אורי וולף 

חשבת,  - של השותף הכללי, ליהי לוי ראשית יועצת משפטית סמנכ"ל ו - כספים, עו"ד עירית שדר טוביאס 
מבקר הפנים, ונציג ממשרד רואה החשבון המבקר. בישיבה נדונו בפירוט הדוחות  - מיכאל גרינברג רו"ח 

  הכספיים ולאחר הדיון החליטה הוועדה להמליץ לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים.
  

נדונו בהרחבה הדוחות הכספיים של השותפות  2012במרץ  18ללי מיום בישיבת דירקטוריון השותף הכ
יו"ר, עמוס  –גדעון תדמור  - , השתתפו נושאי המשרה הבאים: חברי הדירקטוריון 2011בדצמבר  31ליום 

ערן, אורי וולף, אסי ברטפלד, גבי לסט ויעקב פרידגוט. כמו כן, השתתפו נושאי משרה: המנכ"ל, סמנכ"ל 
סומך  -הכספים, החשבת, היועצת המשפטית של השותף הכללי, נציג של משרד רואי חשבון המפקח 

  פאהן קנה. -אמן זיו האפט ונציג של משרד הנ -חייקין, נציג ממשרד רואה חשבון של השותפות 
  

 31נדונו הדוחות הכספיים של השותפות ליום  2012במרץ  24מיום בישיבת דירקטוריון השותף הכללי 
יו"ר, עמוס ערן,  –גדעון תדמור  -, השתתפו נושאי המשרה הבאים: חברי הדירקטוריון 2011בדצמבר 

שאי משרה: המנכ"ל, סמנכ"ל אורי וולף, אסי ברטפלד, גבי לסט ויעקב פרידגוט. כמו כן, השתתפו נו
סומך  -הכספים, החשבת, היועצת המשפטית של השותף הכללי, נציג של משרד רואי חשבון המפקח 

  פאהן קנה.  -זיו האפט ונציג של משרד הנאמן  -חייקין, נציג ממשרד רואה חשבון של השותפות 
  

הדוחות הכספיים של השותפות ו ואושרנדונו בה  2012במרץ  28בישיבת דירקטוריון השותף הכללי מיום 
יו"ר, עמוס  –גדעון תדמור  - , השתתפו נושאי המשרה הבאים: חברי הדירקטוריון 2011בדצמבר  31ליום 

ערן, אורי וולף, אסי ברטפלד, גבי לסט ויעקב פרידגוט. כמו כן, השתתפו נושאי משרה: המנכ"ל, סמנכ"ל 
סומך  -, נציג של משרד רואי חשבון המפקח הכספים, החשבת, היועצת המשפטית של השותף הכללי

  פאהן קנה. -זיו האפט ונציג של משרד הנאמן  -חייקין, נציג ממשרד רואה חשבון של השותפות 
  
  

  מדיניות השותפות בעניין עסקאות זניחות .7
  

 1970 - ומיידיים), התש"ל נכנס לתוקפו תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 2008באוגוסט  5ביום 
"). במסגרת התיקון הורחבו, בין היתר, חלק מחובות הדיווח החלות על תאגידים תקנות הדיווח" (להלן:

עסקאות עם בעל שליטה או עסקאות עם אדם אחר שלבעל שליטה יש בהן עניין אישי  מדווחים בקשר עם
מונח זה בחוק החברות, "), גם לעסקאות אשר אינן עסקאות חריגות, כהגדרת עסקאות בעל שליטה(להלן: "

  זאת למעט עסקאות אשר לגביהן נקבע בדוחות הכספיים האחרונים כי הן זניחות.
החליט דירקטוריון השותף הכללי לאמץ לראשונה קוים מנחים וכללים לשם סיווגה של  11.03.2009ביום 

ות בדוחות עסקה כעסקה זניחה כאמור בתקנות הדיווח הן בקשר עם עסקאות עם בעלי עניין המפורט
  הכספיים והן בקשר עם עסקאות בעלי שליטה. 

ים המנחים והכללים לשם סיווגה של והחליט דירקטוריון השותף הכללי לעדכן את הקו 2011במרץ  27ביום 
  עסקה כעסקה זניחה כאמור לעיל.

  
  

  :דירקטוריון השותף הכללי קבע כי עסקה תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל התנאים הבאים
 היא איננה עסקה חריגה (כמשמעות המונח בחוק החברות).  .א

 

בכל עסקה העומדת לבחינת רף הזניחות, תיבחן אמת המידה הרלבנטית לעסקה הנדונה טרום האירוע   .ב
אחוז   0.8% -כמפורט להלן, ובמידה וכל אחת מאמות המידה הרלבנטיות לעסקה הינו בשיעור של פחות מ

השנים,  $, לפי הנמוך מבין500,000סך של  או תיחשב העסקה כזניחה:
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פי הדוחות - היקף הנכס נשוא העסקה חלקי סך הנכסים על -ברכישה/מכירה של נכס קבוע  )1
  הכספיים האחרונים הסקורים או המבוקרים, לפי הענין.

ת, היקף המכירות נשוא העסקה חלקי סך המכירות השנתיו -מכירת מוצרים או שירותים  )2
מחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או 

 מבוקרים.
היקף ההוצאות נשוא העסקה חלקי סך ההוצאות התפעוליות   -רכישת מוצרים או שירותים  )3

השנתיות הרלבנטיות לעסקה כשהן מחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו 
 כספיים סקורים או מבוקרים.לגביהם דוחות 

פי הדוחות -ההתחייבות נשוא העסקה חלקי סך ההתחייבויות על –קבלת התחייבות כספית  )4
 הכספיים האחרונים הסקורים או המבוקרים, לפי הענין.

 תיבחן הפרמיה כסכום העסקה, להבדיל מהיקף הכיסוי הביטוחי הניתן. -עסקאות ביטוח  )5
 

ותף הכללי, כל אמות המידה הנ"ל אינן רלבנטיות לעסקה הנדונה, יקבע במקרים בהם, לפי שיקול דעת הש  .ג
 השותף הכללי אמת מידה אחרת ובלבד שהיקף העסקה לא יעלה על הכללים שנקבעו לעיל. 

 

 העסקה הינה זניחה גם מבחינה איכותית.   .ד
 

רות בבחינת זניחותה של עסקה אשר אמורה להתרחש בעתיד יש לבחון, בין היתר, את מידת הסבי  .ה
 להתממשותה.

 

 לצורך דיווח מיידי תיבחן זניחותה של כל עסקה בנפרד.  .ו
  

לצורך הדוח התקופתי תיבחן זניחותה של עסקה על בסיס שנתי תוך צירוף כלל העסקאות מאותו סוג   .ז
 שנעשו עם בעל העניין או בעל השליטה, לפי העניין, בשנת הדוח.

  

שנים) תיבחן זניחות העסקה על בסיס שנתי (היינו בעסקאות רב שנתיות (לדוגמא השכרת נכס למספר   .ח
 בדוגמא דלעיל ייבחנו דמי השכירות השנתיים).

 

כל עסקה תיבחן בפני עצמה, אולם זניחותן של עסקאות שלובות או מותנות תיבחנה באופן מצרפי.   .ט
יה, תיחשבנה כעסקאות יעסקאות שנעשות בתדירות גבוהה במהלך השנה ובסמיכות זמנים אחת לשנ

 לובות.ש
 

במקרים בהם תתעוררנה שאלות לגבי יישום הקריטריונים דלעיל, יפעיל השותף הכללי שיקול דעת ויבחן    .י
 וים המנחים דלעיל.ואת זניחות העסקה על בסיס תכלית תקנות הדיווח והכללים והק

 

  
  גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד –חלק רביעי 

  

  אירועים לאחר תאריך המאזן .1
  

 מצד קשור ותהלווא .א
, התקשרה השותפות בעסקה עם דלק אנרגיה, לפיה העמידה דלק אנרגיה 2012בינואר  12ביום  )1

יום ממועד העמדתה וללא  45, לתקופה של מיליון דולר ארה"ב 15עד  לשותפות הלוואה בסך של
במרץ  13ביום . 3.6%ליבור לחודש +  ריביתבשיעור  קרן ההלוואה נושאת ריבית שנתית בטחונות.

. בנוסף 4.2%יום נוספים, בשיעור רבית העומד על ליבור לחודש +  70 -הוארכה ההלוואה ב 2012
נקבע כי ההלוואה תפרע בפרעון מוקדם, ללא תשלום עמלת פרעון מוקדם, בסמוך לאחר השלמת 

הווה וזאת עד גובה הסכום המ ,הנפקת ניירות ערך בדרך של זכויות בשותפות (אם וככל שתהיה)
את חלקה של דלק אנרגיה בלבד בהנפקה כאמור. יתרת סכום ההנפקה (ריבית ו/או קרן) תפרע 

  במועד הפרעון המקורי של ההלוואה.
, התקשרה השותפות בעסקה עם דלק אנרגיה, לפיה העמידה דלק אנרגיה 2012בפברואר  2ביום  )2

את ריבית שנתית בשיעור מיליון דולר ארה"ב. קרן ההלוואה נוש 30לשותפות הלוואה בסך של 
יום ממועד  70. ההלוואה (קרן וריבית) תעמוד לפירעון בתום 4.3%ריבית ליבור לחודש + 

נחתם תיקון להסכם הלוואה  2012בפברואר  19. ביום וניתנה ללא העמדת בטחונות העמדתה
ר האמור ולפיו, ההלוואה תפרע בפרעון מוקדם, ללא תשלום עמלת פרעון מוקדם, בסמוך לאח

וזאת עד גובה הסכום  ,השלמת הנפקת ניירות ערך בדרך של זכויות בשותפות (אם וככל שתהיה)
המהווה את חלקה של דלק אנרגיה בלבד בהנפקה כאמור. יתרת סכום ההנפקה (ריבית ו/או קרן) 

  תפרע במועד הפרעון המקורי של ההלוואה.
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 החלטות האסיפה הכללית .ב
ביצוע , קבלה האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות החלטה לאשר 2012בפברואר  21ביום 

, בהיקף 2012הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות, במהלך שנת 
ובתנאים שייקבעו לפי החלטת השותף הכללי, לצורך גיוס סכומים שיידרשו לדעת השותף הכללי 

ת לטובת מימון פעילותה השוטפת של השותפות לרבות ביצוע השקעות בנכסי הנפט בשותפו
(כפי שתוקן מעת לעת) ופירעון  1.7.1993להסכם השותפות המוגבלת מיום  5.1המפורטים בסעיף 

התחייבויותיה, וכן להסמיך את השותף הכללי לקבוע את מבנה ההנפקה היקפה ועיתויה לפי שיקול 
מיליון  125ט, ובלבד שתיקבע תקרה לפיה תמורת ההנפקה לא תעלה על סך של דעתו הבלעדי והמוחל

כן, ביצוע הנפקה כאמור יכול שיעשה בכל עת במסגרת תשקיף אחד או יותר ו/או -דולר ארה"ב. כמו
  ידי השותף הכללי.- דוח הצעת מדף אחד או יותר, כפי שייקבע על

  
  

  הסכם חברת חשמל .ג
  

  חברת החשמל לישראל בע"מ:הסכם לאספקת גז טבעי עם 

נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין (לאחר תאריך המאזן) הודיעה השותפות כי  2012במרץ  14ביום 
", בהתאמה) לבין חברת תמר פרוייקט" ו"המוכריםהשותפות ויתר השותפים בחזקת תמר (להלן: "

  "). הסכם האספקה" ") שעיקריו מתוארים להלן (להלן:חברת החשמלהחשמל לישראל בע"מ (להלן: "
התחייבה חברת החשמל לרכוש מהמוכרים גז בכמות מינימלית הקבועה מטה ולא יותר בהסכם 

"). על פי ההסכם, הכמות החוזית הכוללת(להלן: " BCM 78 - של כבהיקף כמות חוזית כוללת מ
וזית , להגדלת הכמות הח2013באפריל  2קיימת לחברת החשמל האופציה, הניתנת למימוש עד ליום 

"). יצוין כי במקרה של מימוש האופציה ידרשו האופציה(להלן: " BCM 99 -הכוללת להיקף של כ 
תמר וזאת בכפוף,  פרוייקטהמוכרים להגדיל את קיבולת האספקה של מערכת הטיפול וההולכה של 

  לקבלת  האישורים הנדרשים לפי כל דין.  ,בין היתר
תמר גז טבעי בהיקף מינימלי כולל  פרוייקטוש מעתידה חברת החשמל לרכ ,לפי הסכם האספקה

)Take or Payשל כ (-BCM 42.5  (מיליארד מטר מעוקב) או במקרה בו תממש חברת החשמל את
בשנה (בכפוף להתאמות בהתאם להיקף מכירת  BCM 5) של Take or Payבהיקף מינימלי ( האופציה

  . ת החשמל)תמר והיקף יצור החשמל של חבר פרוייקטהגז של השותפים ב
או  ,שנה 15- כ ותסתיים בתום תמר  פרוייקטתקופת הסכם האספקה תחל במועד תחילת זרימת הגז מ

חברת החשמל את הכמות החוזית הכוללת, לפי המוקדם. לחברת החשמל קיימת במועד בו תרכוש 
לתום חמש עשרה שנים תקופת ההסכם בתקופה של עד שנתיים נוספות אם עד את זכות להאריך 

  כמות החוזית הכוללת, כמפורט לעיל. הה רכשטרם נתמר  פרוייקטממועד זרימת הגז מ
 11- שנים ו 8, בחלוף (בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם) בהסכם נקבעו שני מועדים להתאמת המחיר

ה שנים) ההתאמ 8תמר. במועד ההתאמה הראשון (לאחר  פרוייקטשנים ממועד תחילת זרימת הגז מ
(תוספת או הפחתה), ובמועד ההתאמה השני ההתאמה  25%של עד בטווח שתבוצע למחיר תהיה 

  (תוספת או הפחתה).  10%של עד בטווח שתבוצע למחיר תהיה 
נקבע על פי נוסחה הכוללת מחיר בסיס והצמדה המבוססת בעיקרה על מדד בהסכם מחיר הגז 

  ).U.S. Consumer Price Index for all Urban Consumers (CPI-U) (  המחירים האמריקאי
בהתבסס על הנוסחה, על ההערכות בדבר מדד המחירים תמר מעריכים ( פרוייקטהשותפים ב

במועד חתימת ההסכם) כי היקף ההכנסות האמריקאי ועל צפי של צריכת הגז ע"י חברת החשמל 
תמר) עשויה להסתכם  פרוייקטמהזכויות ב 100%-המצטבר ממכירת גז טבעי לחברת החשמל (ביחס ל

מיליארד דולר, במקרה בו  23 -מיליארד דולר, במקרה בו לא תמומש האופציה ובסך של כ 14 -בכ
ידי -תמומש האופציה. יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו, בין היתר, מכמויות הגז שתירכשנה בפועל על

גז שיחושב בהתאם וממחיר ה חברת החשמל, ממימוש האופציה ומועד מימושה (אם וככל שתמומש)
  . לנוסחה הנ"ל

שעיקרם קבלת אישור הרשות להגבלים העסקיים, הרשות  ,הסכם  כולל מספר תנאים מתליםה
  חשמל, ורשות החברות הממשלתיות. -לשירותים ציבוריים 

ההערכות דלעיל ביחס להיקף הכספי הכולל של ההסכם, כמות הגז הטבעי שתירכש, אין כל וודאות כי 
להתממש באופן שונה  ותעשוין , והןאו חלק ן, כולתתממשנה האספקה על פי ההסכםותחילת מועד 

לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים, כולם או חלקם,  ,מהותית, וזאת עקב גורמים שונים
שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על ידי חברת החשמל, מימוש האופציה על ידי חברת 

, , מחיר הגז שיקבע בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם האספקהומועד מימושה (ככל שתמומש) החשמל
  מדד המחירים האמריקאי וכיוצ"ב.להצמדה 
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  לדוחות הכספיים המצורפים בהמשך. 24ראה ביאור ד. 
  

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .2
  

ההנהלה לבצע הערכות הכנת הדוחות הכספיים על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים מחייבת את 
ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של הנכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות וכן על הגילוי 

סיון העבר ועל יבקשר לנכסים והתחייבויות מותנים. ההנהלה מבססת את האומדנים וההערכות על נ
בהתחשב בנסיבות העניין. התוצאות בפועל יכול שתהיינה שונות  גורמים נוספים שלדעתה הינם רלוונטים

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 

הנחות אלה יש פוטנציאל של השפעה מהותית על הדוחות קריטיים משום שלכל שינוי בהערכות וב
  הכספיים.

  
לגבי ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הוודאות לתאריך המאזן ואומדנים 

המצורפים  2011בדצמבר  31.יז. לדוחות הכספיים ליום 2ראו ביאור , קריטיים שחושבו על ידי השותפות
  בהמשך.

  

  הנפט המוכחותאומדן רזרבות הגז ו
אומדן רזרבות הגז והנפט המוכחות והמפותחות משמשות בקביעת שיעור הפחתת הנכסים אשר 

  משמשים את הפעילות במהלך התקופה המדווחת. 
הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של רזרבות גז ונפט מוכחות ומפותחות נעשית בשיטת האזילה, 

כסים בשיעור הנקבע על פי כמות יחידות הגז וחביות הנפט דהיינו בכל תקופה חשבונאית מופחתים הנ
שהופקו בפועל מחולק ברזרבות הגז והנפט המוכחות והמפותחות שנותרו על פי הערכות. כמות הגז 
והנפט המוערכת במאגרים המפיקים גז ונפט בתקופה המדווחת נקבעת מידי שנה, על פי חוות דעת של 

מאגרי נפט וגז המעודכנות אחת לשנה. הערכה של רזרבות הגז  מומחים חיצוניים להערכת רזרבות של
והנפט 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 

  החברה.  מהותית על תוצאות הפעולות והמצב הכספי של המתוארים לעיל, השפעה
 

 תזרים מזומנים חזוי (במיליוני דולר) -חלק חמישי 
  

  תזרים המזומנים החזוי הוכן בהתבסס, בין היתר, על ההנחות העיקריות, כמפורט להלן. 
  "תמר" ו"נועה", אך אינן כוללות הוצאות פיתוח יצוין כי הנחות אלו כוללות הוצאות לפיתוח הפרוייקטים

  ים אחרים. פרוייקטכלשהן בפרוייקט "לויתן" ו/או ב
  

  מקורות צפויים:
 מבוסס על הערכת מפעיל העסקה אשר התקבלה  - "ים תטיס"  תזרים נטו ממכירות גז בפרוייקט

בסמוך לפרסום דוח זה. תזרים זה מוצג בניכוי תמלוגים למדינה ותמלוגי על, תשלומים למפעיל 
ים מרי ונועה מאגרהותשלומי היטל מס בגין חוק מיסוי רווחי נפט. כמו כן התזרים כולל הפקת גז מ

 .לא יהיו לשותפות הכנסות מהפינקלסהאמורות מטעמי שמרנות הונח כי בשנים  .בלבד
  "מבוסס על דוח  - תזרים נטו ממכירות גז בפרוייקט "תמרNSAI  בקטגוריית  2012במרץ  20מיום

Proved  ות ההכנסמטעמי שמרנות לפני מס חברות ולאחר היטל רווחי נפט וגז.  ,)לדוח זה(המצורף
מאחר והונח כי לא תבוצע משיכה , 2013 בשנתנכללו בתזרים המזומנים החזוי מהפרוייקט לא 

 .2013בדצמבר  31מהחשבונות המשועבדים בעבור מימון הפרוייקט עד ליום 
  "7מבוסס על הסכמי המימון אשר נחתמו ביום  - הלוואה מתאגידים בנקאיים לפרוייקט "ים תטיס 

 המצורף בהמשך). 2011 בדצמבר 31ליום  יםהכספי ותלדוחג' 9(ראה ביאור  2011ביוני 
 31ד' לדוחות הכספיים ליום 9(ראה ביאור  כולל את מימון לויתן -  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 המצורפים בהמשך).  2011בדצמבר 
  "מניח כי  המימון הפרוייקטלי ארוך הטווח יושלם  -הלוואה מתאגידים בנקאיים לפרוייקט "תמר

 .2012במהלך שנת 
 לל הלוואות מדלק אנרגיה וגיוסי זכויותכו -מימון ו/או הון  גיוס. 
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  שימושים צפויים:
  "עלויות הפיתוח מבוססות על תחזית, כפי שהתקבלה ממפעילת  -עלויות פיתוח פרוייקט "נועה

  הפרוייקט.
  "עלויות הפיתוח מבוססות על תחזית, כפי שהתקבלה ממפעילת  -עלויות פיתוח פרוייקט "תמר

  הפרוייקט.
  מבוסס על הערכה ראשונית של השותף הכללי לצורכי  - הוצאות קידוחים נוספים ברישיונות השותפות

התזרים בלבד לפיה יבוצעו קידוחי חיפוש והערכה בנכסי השותפות. הערכה זו תתעדכן  ככל שיאושר 
 ביצועם של קידוחים, על ידי השותפים בפרוייקטים השונים.

 ים בנקאיים.פירעון הלוואה לזמן קצר מתאגיד 
  "פירעון הלוואת הגישור, שניתנה לשותפות. - פירעון הלוואה מתאגידים בנקאיים לפרוייקט "תמר 
  "החזר רבעוני לתאגידים בנקאיים בהתאם  -פירעון הלוואה מתאגידים בנקאיים לפרוייקט "ים תטיס

 לתנאי ההלוואה, שנתקבלה לפרוייקט.
  
  

 :2013 בדצמבר 31ועד ליום  2012בינואר  1להלן תזרים מזומנים חזוי (במיליוני דולרים) לתקופה מיום 

  
 2012 2013 

   
 124 22 יתרה לתחילת התקופה

   מקורות צפויים

   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 80 61 "ים תטיס"מפרוייקט תזרים נטו 
   תזרים מזומנים מפעילות מימון

 - 223 הלוואה מתאגידים בנקאיים

  20  306  "הלוואה מתאגידים בנקאיים לפרוייקט "תמר

 - 149 גיוס מימון ו/או הון
 224 761 סה"כ מקורות צפויים

  שימושים צפויים
   תזרים מזומנים לפעילות השקעה

 - 37 פיתוח פרוייקט "נועה"
 48 220  פיתוח פרוייקט "תמר"

 - 87 ברישיונות השותפותקידוחים נוספים 
   תזרים מזומנים לפעילות מימון

 - 55 ומצדדים קשוריםפירעון הלוואה מתאגידים בנקאיים 

 24 48  פירעון הלוואה מתאגידים בנקאיים לפרוייקט "ים תטיס"
 - 190 הלוואה מתאגידים בנקאיים לפרוייקט "תמר"פירעון 

 72 637 סה"כ שימושים צפויים

 152 124 יתרה נטו
 

המידע והנתונים ו/או ההערכות ו/או התחזיות, עליהם מתבסס התזרים   :אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד
הנ"ל כולן או חלקן הינם בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. ההערכות והמידע הנ"ל 

אשר לגביהם לא קיימת עדיין ודאות.  על מידע שהתקבל ממפעילת הפרוייקטים , גםמבוססים, בין היתר
השותפות לא ביצעה הערכה או בדיקה עצמאית של המידע הנ"ל ואין היא מביעה עמדה לגבי דיוקם. תזרים 

כפי  ניםהמזומנים המהוו מיהמזומנים הנ"ל כפוף, בין היתר, לשינויים בהנחות ששימשו, להכנת תזרי
בפרוייקט ים תטיס, לשינויים בעלויות הפיתוח ו/או  המפעיל לשינויים בהערכותוכן  NSAI ותבדוח יםשמופיע

בלוחות הזמנים של פרוייקט "תמר", לשינויים בעלויות ו/או לוחות הזמנים של קידוחי האקספלורציה 
וההערכה המתוכננים, לשינויים בתוכנית חיפושים בנכסי הנפט של השותפות, לשינויים בזמינות ציוד 

אקספלורציה של השותפות, לשינויים בהיקף ולוחות הזמנים לגיוס הלוואות ו/או וקבלנים, תוצאות פעולות ה
הון לשותפות וכיו"ב. המידע ו/או ההערכות ו/או תחזית תזרים המזומנים צפויים להתעדכן ככל שיצטבר מידע 

ם יפרוייקטנוסף כתוצאה מההתפתחויות שיחולו בפעילותה של השותפות וכן ממכלול של גורמים הקשורים ל
  של חיפושים והפקה של גז טבעי ואשר עשויים להיות שונים מאלו שהוצגו לעיל.
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  בכבוד רב,
  
  

  יוסי אבו גדעון תדמור 
 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון

  
  
  

                                                                   ) בע"מ1993דלק ניהול קידוחים (
  שותפות מוגבלת -  בשם: דלק קידוחים                   





  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

    2011בדצמבר  31ליום כספיים דוחות 

  באלפי דולר של ארה"ב

  
  



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

    2011בדצמבר  31ליום כספיים דוחות 

  באלפי דולר של ארה"ב

  
  
  

  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד  

  בקרה פנימית על דיווח כספי -דוח רואי החשבון המבקרים

 על הדוחות הכספייםרואי החשבון המבקריםדוח 

1  

2  

   דוחות כספיים:

  3  מאזנים

  4  על הרווח הכולל דוחות

  5  על השינויים בהון השותפות דוחות

  6  על תזרימי המזומנים דוחות

  7-87  דוחות הכספייםלים ביאור
  
  
  
  

____________________  

______________  

________  
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  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

  )דולרמאזנים (באלפי 
  31.12.2010  31.12.2011 ביאור  

       נכסים:
        נכסים שוטפים:

  13,806   22,065  3  מזומנים ושווי מזומנים
  23,488   20,831  4  לזמן קצר פקדונות בבנקים

  670   -  5  ניירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  9,064   14,370  6  לקוחות

  597   593    מלאי חומרים
  25,592   44,324  7  חובהויתרות חייבים 

    102,183   73,217  
        

        נכסים לא שוטפים:
  10,352   12,369  4  פקדונות בבנקים לזמן ארוך

  238,278   508,633  8  נכסי נפט וגזהשקעות ב
  88   69    נכסים אחרים לזמן ארוך

    521,071   248,718  
        

    623,254   321,935  

        התחייבויות והון:
        התחייבויות שוטפות:

  40,182   236,933  9  התחייבויות לתאגידים בנקאיים
  14,749   -  11  חלויות שוטפות של אגרות חוב

  1,707   -  י12  נגזרים פיננסיים
  59,667   97,075  10  ויתרות זכותזכאים 

    334,008   116,305  
        

        לא שוטפות:התחייבויות 
  -  25,016  9  התחייבויות לתאגידים בנקאיים

  15,850   -  11  חוב-אגרות
  2,595   -  י12  נגזרים פיננסיים

  5,907   12,176  3יב2  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

   37,192   24,352  
      12 התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים

       
      13 הון:

  64,931   64,931    הון השותפות
  1,631   2,760    קרנות הון

  114,716   184,363    רווחיםיתרת 

    252,054   181,278  
        

    623,254   321,935  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הביאורים
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  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

  )דולר(באלפי  על הרווח הכולל דוחות
  
  
 

  לשנה שהסתיימה ביום   

 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 ביאור 
         

          הכנסות:
  89,368   118,082   184,321  14  ממכירת גז

  20,521   27,002   42,654  15  בניכוי תמלוגים

    141,667   91,080   68,847  
            

             הוצאות ועלויות:
  5,914   7,303   8,739  16  עלות הפקת הגז שנמכר

  14,413   18,789   34,036  17  הוצאות פחת, אזילה והפחתות
, ייעוץ גיאולוגי והוצאות ישירות הוצאות חיפושי נפט וגז

  6,010   10,054   10,960  18  אחרות
  480   480   480  א12  הוצאות דמי ניהול לשותף הכללי

  300   2,158   2,897  19  הוצאות הנהלה וכלליות 

    57,112   38,784   27,117  
       

  41,730   52,296   84,555    רווח מפעולות רגילות
            

  )4,034(  )2,631(  )5,512(  20  מימון הוצאות
  631   322   583  20  הכנסות מימון

  )3,403(  )2,309(  )4,929(    הוצאות מימון, נטו
            

  38,327   49,987   79,626    לפני מיסים לתקופהרווח 
  -     -  )9,563(  א21  היטל רווחי נפט

  38,327  49,987  70,063    לתקופהנקי רווח 
          
  38,327   49,987   70,063    הכל רווח כולל-סך
            

  0.070      0.091   0.128    ליחידת השתתפות (בדולר)נקי רווח 
            

  מספר יחידות השתתפות המשוקלל 
  546,967   546,967   546,967    לצורך החישוב הנ"ל (באלפים)  
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  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

  )דולרדוחות על השינויים בהון השותפות (באלפי 
  
  

  הכל-סך
יתרת 
  רווחים 

קרן הון בגין 
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
   שליטה בו

קרן הון בגין 
פדיון יחידות 
    הון השותפות  השתתפות

           
            

2009 בינואר 1יתרה ליום   64,931  1,631   -  26,560   93,122 
          
            
  :2009בדצמבר  31שינויים בשנה שהסתיימה ביום               
  סך הכל רווח כולל  -  -    -  38,327   38,327 
2009בדצמבר  31יתרה ליום   64,931  1,631   -  64,887   131,449 

          
           
  :2010בדצמבר  31שינויים בשנה שהסתיימה ביום               

  סך הכל רווח כולל  -  -    -  49,987  49,987
  ג)13(ביאור רווחים שחולקו   -  -    -  )158(  )158(
2010בדצמבר  31יתרה ליום   64,931  1,631   -  114,716   181,278 

            
  :2011בדצמבר  31שינויים בשנה שהסתיימה ביום                 

  סך הכל רווח כולל  -  -  -  70,063  70,063
  )ז13 קרן הון בגין הטבות מבעל שליטה (ביאור  -  -  1,129  -  1,129

  ג)13(ביאור רווחים שחולקו   -  -  -  )416(  )416(

2011בדצמבר  31יתרה ליום   64,931  1,631  1,129  184,363  252,054
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  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 
  )דולר(באלפי  על תזרימי המזומנים דוחות

    לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2009  31.12.2010  31.12.2011   

        
  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:      

  רווח לתקופה  70,063   49,987   38,327
  בגין:התאמות       

  פחת, אזילה והפחתות  35,956  19,223   14,917 

)16(   25  -  
  עליית ערך ניירות ערך סחירים הנמדדים 

  בשווי הוגן דרך רווח והפסד  
  שינוי בשווי הוגן של נגזרים פיננסיים  18  228   792 
  התחייבויות אחרות לזמן ארוךעליית ערך   295  281   268 
  ושחולקו הפרשי שער בגין רווחים שהוכרזו   )16(  -  )382(
  שנכללו בהוצאות כנגד קרן הון הטבות מבעל שליטה  1,129  -  -

        
  שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:      

  עליה בלקוחות  )5,306(  )710(  )477(
  עליה בחייבים ויתרות חובה   )1,062(  )473(  )71(
  ירידה (עליה) במלאי חומרים  4  7   )4(
  עליה בזכאים ויתרות זכות  12,459  656   905 
 15,932   19,237  43,477    
  מזומנים, נטו מפעילות שוטפת  113,540  69,224   54,259 

        
  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:      

  א)8בנכסי נפט וגז (ביאור השקעה   )188,562(  )63,059(  )10,561(
  א)8השקעה בנכסי חיפוש והערכה (ביאור   )77,605(  )9,417(  )35,607(

  לזמן קצר קיטון (גידול) בפקדונות בבנקים  2,657  )10,502(  22,237
  ארוךלזמן  יםבפקדונות בבנקהפקדה   )12,369(  -  -

  לזמן ארוך בבנקיםפרעון פקדונות   10,352  -  2,285

 109  -  670  
  תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן

  דרך רווח והפסד, נטו
  מפעיל עסקאות משותפות -ירידה (עליה) בחייבים   )24,456(  )17,757(  8,538 
  מימוש נגזרים פיננסיים  )4,319(  )1,826(  )1,954(
  מזומנים, נטו מפעילות השקעה  )293,632(  )102,561(  )14,953( 

  מזומנים מפעילות מימון:תזרימי       
  קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן קצר (בניכוי עמלות)  153,888  -   - 
  קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך (בניכוי עמלות)  105,909  36,192   - 
  פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך  )40,078(  -   - 
  פדיון אגרות חוב  )30,968(  )13,226(  )20,749( 

  רווחים שחולקו  )400(  )158(  )8,824(
  מזומנים, נטו מפעילות מימון  188,351  22,808  )29,573(

        
 עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים  8,259  )10,529(  9,733 
  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה  13,806  24,335   14,602 
  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה  22,065  13,806   24,335 

        

      
  פעילות מימון והשקעה שאינה כרוכה  -נספח א' 

  בתזרים מזומנים:
  השקעות בנכסי נפט וגז כנגד התחייבויות לזכאים  45,672  35,201   6,625 
  השקעות בנכסי חיפוש והערכה כנגד התחייבויות לזכאים  29,553  11,509   344 
  מחויבות בגין סילוק נכסים כנגד נכסי נפט וגז  5,974  -  -

  מידע נוסף על תזרימי מזומנים: –נספח ב'       
  ריבית ששולמה (כולל ריבית שהוונה)  7,564  3,620   2,572 
  ריבית שהתקבלה  334  239   483 
  ששולם היטל רווחי נפט וגז  7,151  -  -

        
  מהדוחות הכספייםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 



  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

  (באלפי דולר) 2011בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום ביאורים 

  

- 7 -  

  כללי: - 1ביאור 

ביולי  1פי הסכם שותפות מוגבלת מיום -"השותפות") נוסדה על -שותפות מוגבלת  (להלן  -דלק קידוחים    .א

) בע"מ כשותף כללי מצד אחד ובין דלק נאמנויות קידוחים בע"מ  (בעל 1993בין דלק ניהול קידוחים ( 1993

  של השותף הכללי) כשותף מוגבל מצד שני. ענין

 . בהתאם1975-לפי פקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה 1993ביולי  25השותפות נרשמה ביום 

  (א) לפקודת השותפויות מהווה הסכם השותפות את תקנות השותפות.61 לסעיף

ושי נפט וגז או הפקתם השותפות משתתפת בפעולות חיפ .1993ביולי  30השותפות החלה בפעילותה ביום 

  . להלן 8נות חיפושי נפט, כמפורט בביאור ברשיוו בחזקות במסגרת זכויות
  

"הנאמן"), משמש כנאמן עבור בעלי יחידות  - השותף המוגבל, דלק נאמנויות קידוחים בע"מ (להלן

למפקח הוענקו "המפקח").  - (להלן  סומך חייקין רואי חשבון - ההשתתפות, וזאת תחת פיקוחו של המפקח 

  .מסוימותבהסכם השותפות המוגבלת סמכויות פיקוח 

פי הסכם הנאמנות זכאי המפקח למנות את הדירקטורים של הנאמן כל עוד ישמש הנאמן כנאמן על פי  על

  ) בע"מ כדירקטור יחיד של הנאמן.1995מונתה פ.ק. נאמנות נפט ( 2005במרץ  1הסכם הנאמנות. החל ביום 

פות היא דלק מערכות אנרגיה בע"מ וחברת האם הסופית של הקבוצה היא קבוצת דלק חברת האם של השות

  בע"מ.

  .1993רשם למסחר בבורסה החל משנת יחידות ההשתתפות בשותפות החלו להי

  , הרצליה.12אבא אבן כתובת המשרד הרשום של השותפות הינו 

  

"מרי",  עוסקת בחיפושי נפט ו/או גז בנכסי הנפט של השותפות, שותפה בתגליות הגז המשמעותיות השותפות  .ב

ובהפקה , "תמר"פרוייקט  שותפה בפיתוח"נועה", "תמר", "דלית" ו"לויתן", שנתגלו מול חופי ישראל, 

  .8 בביאור כמפורטגז טבעי משדה "מרי" לצרכנים בישראל,  ואספקת

  

מליון דולר אשר נובע מהתחייבויות  231.8 -בסכום של כ 2011בדצמבר  31  לשותפות גרעון בהון החוזר ליום  .ג

לתאגידים בנקאיים ששימשו למימון השקעות בנכסי נפט וגז, ברובן בקשר עם פרוייקט תמר. בכוונת 

ט תמר, אשר יחליף השותפות לסיים בחודשים הקרובים את גיוס המימון הפרויקטאלי ארוך הטווח לפרויק

 2012מליון דולר שאמורה להפרע עד לחודש יוני  190 בין היתר את הלוואת הגישור שנלקחה בסכום של 

סיום תהליך גיוס המימון הפרוייקטאלי מושפע גם, בין היתר, מהסכם אספקת הגז שנחתם  ).להלןב' 9(ביאור 

, אישרה האסיפה הכללית  2012בפברואר  21כמו כן ביום א). 2ה12עם חברת החשמל לישראל בע"מ (ביאור 

ו/או ניירות ערך המירים ליחידות של בעלי יחידות ההשתתפות ביצוע הנפקה של יחידות השתתפות 

ארה"ב. להערכת השותפות, הסכם המימון    מליון דולר 125בהיקף כספי של עד  2012במהלך שנת השתתפות 

הסדרת המימון הפרויקטאלי ל"תמר"  ,ד להלן)9ביאור (ראה  2011בפרוייקט לויתן בחודש דצמבר שנחתם 

כאמור וגיוס הון באם יצא לפועל יאפשרו המשך מימון ההשקעות ופרעון ההתחייבויות לתאגידים הבנקאיים 

  הנ"ל.
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 כללי (המשך): – 1ביאור 

  :2011-חוק מיסוי רווחי נפט התשע"א   .ד

 המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל ועדה לבחון אתמינה שר האוצר  12.4.2010ביום 

  ("ועדת ששינסקי").  ולהציע מדיניות פיסקאלית עדכנית

התקבל בכנסת חוק מיסוי  30.3.2011, וביום ועדת ששינסקי המלצותאימצה הממשלה את  23.1.2011יום ב

  .2011באפריל  10ביום  חוק זה פורסם ברשומות .(להלן" "החוק") 2011 - אהתשע" רווחי נפט,

  א להלן.21עיקרי החוק הם הנהגת היטל רווחי נפט וגז וביטול ניכוי האזילה, כמתואר בביאור 

בעלי יחידות השתתפות השותפות ועל יגדיל באופן משמעותי את נטל המס על הגדיל וחוק מיסוי רווחי נפט 

תבחן השותפות את צעדיה , כאמור בעקבות החקיקה וישפיע לרעה על עסקי השותפות.השפיע  ,בשותפות

   המשפטיים, בפרט בקשר עם תחולתו של החוק על זכויות נפט שהוענקו לשותפות טרם חקיקת החוק.

  

ים את השותפות בעריכת שהנתונים הכספיים בדוחות הכספיים של העסקאות המשותפות אשר משמ  .ה

לעסקאות המשותפות על ידי  דוחותיה הכספיים, מבוססים על מסמכים ונתונים חשבונאיים שהומצאו

  המפעיל האמריקאי של העסקאות המשותפות.

  

  הגדרות:  .ו

  בדוחות כספיים אלה:

  השותפות  -  שותפות מוגבלת. -דלק קידוחים 

ידי הועדה לתקני חשבונאות -תקנים ופרשנויות שאומצו על

) והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים IASBבינלאומיים (

)IFRS חשבונאות בינלאומיים () ותקניIAS לרבות פרשנויות לתקנים (

ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי -אלה שנקבעו על

)IFRIC או פרשנויות שנקבעו על ידי הועדה המתמדת לפרשנויות (

)SIC .בהתאמה ,(  

תקני דיווח כספי בינלאומיים   -

  ")IFRS(להלן: "

ד עם צדדים נוספים, פעילות , יחהשותפותהסדרים חוזים בהם נטלה 

  כלכלית הכפופה לשליטה משותפת.

  עסקאות משותפות  -

  מדד  - מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  מטבע ההצגה  -  המטבע בו מוצגים הדוחות הכספיים. 

  מטבע הפעילות  -  .השותפותהמטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת 

  צד קשור  -  ם.בדבר צדדים קשורי 24כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי 

  בעל ענין  -  .2010-עכהגדרתו בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"
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 כללי (המשך): – 1ביאור 

  פרטים בדבר שערי מטבע חוץ ומדד המחירים לצרכן:   .ז

  ושיעורי השינוי, בתקופות החשבון: הדולרלהלן פרטים על מדדי המחירים לצרכן, שערי החליפין של 

  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009 
          

  99.152   101.791   104  מדד המחירים לצרכן (בנקודות)

  3.775   3.549   3.821  דולר) 1- דולר של ארה"ב (בש"ח ל

  
  ביוםלשנה שהסתיימה         
        31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009 
        %   %   %  

                
  3.91   2.66   2.17        מדד המחירים לצרכן

  )0.71(   )5.99(   7.66        דולר של ארה"ב

  

  

  ת:עיקרי המדיניות החשבונאי - 2ביאור 

 ):IFRSהצהרה על ציות לתקני דיווח כספי בינלאומיים (  .א

  מצייתים להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים.הדוחות הכספיים 

  

  עקרונות עריכת דוחות כספיים:  .ב

), דוחות כספיים שנתייםתקנות ניירות ערך (הנדרש לפי הנוסף כוללים את הגילוי הדוחות הכספיים השנתיים 

  .2010 - התש"ע  

להלן), כאשר כל הערכים  ד פסקה(ראה  של ארה"ב דולרהדוחות הכספיים מוצגים בהתאם למטבע ההצגה 

  עוגלו לאלף הקרוב, אלא אם צוין אחרת.

המדיניות החשבונאית המוצגת בביאור זה יושמה באופן עקבי בכל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות 

  .הכספיים

הדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עקרון העלות למעט נכסים והתחייבויות לגביהם יושם מודל השווי ההוגן, 

  .ונגזרים פיננסיים דרך רווח והפסדניירות ערך סחירים בשווי הוגן כדוגמת  ,תרבין הי

  

 :אלהלתקנים  ני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותיקוןיישום לראשונה של תק  .ג

  "): 24IAS -בדבר גילויים בהקשר לצד קשור (להלן: "התיקון ל 24תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  )1

מוסיף לדרישות  IAS 24-עודכנה ההגדרה של צד קשור. כמו כן, התיקון ל, IAS 24-בהתאם לתיקון ל

הגילוי בהקשר לצד קשור גם את הדרישה למתן גילוי על מחויבויות בגין צדדים קשורים. יחד עם זאת 

  מעניק הקלה בדרישות הגילוי בהקשר לצד קשור של ישויות הקשורות לממשלה. IAS 24- התיקון ל

 1בדרך של יישום למפרע החל מהתקופות המתחילות מיום  IAS 24-יקון למיישמת את הת השותפות

  או לאחריו, במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים בהקשר לצדדים קשורים. 2011בינואר 
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  :(המשך) תעיקרי המדיניות החשבונאי - 2ביאור 

 :(המשך)אלה לתקנים  ני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותיקוןיישום לראשונה של תק  .ג

  בדבר מכשירים פיננסיים: גילויים: 7תקן דיווח כספי בינלאומי  )2

התיקון מבהיר את דרישות הגילוי לחלק מהגילויים הנדרשים כיום, מוסיף דרישות גילוי וכן מבטל חלק 

  מהן. 

. 2011בינואר  1התיקון מיושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות השנתיות המתחילות ביום 

  יקון למפרע לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של השותופת.ליישום הת

  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:  .ד

את ההשפעות הכלכליות של  ,בצורה הטובה ביותר ,מטבע הפעילות: מטבע הפעילות המציג נאמנה .1

הינו מטבע הדולר של ארה"ב. כל עסקה עבור פעילותה של השותפות עסקאות, אירועים ונסיבות 

  להלן. ו פסקההינה עסקה במטבע חוץ, ראה  שותפותשאינה במטבע הפעילות של השמבצעת הפעילות ו

 .של ארה"ב דולרמטבע הבמוצגים  השותפותהדוחות הכספיים של  מטבע ההצגה: .2

 

  :SPCת ויעודי ותוחבר עסקאות משותפות  .ה

פיו, שני צדדים או יותר נוטלים על עצמם פעילות כלכלית - עסקה משותפת מהווה הסדר חוזי, אשר על .1

עסקאות משותפות מסוימות כרוכות לעיתים קרובות בבעלות משותפת, על הכפופה לשליטה משותפת. 

 ידי המשתתפים בעסקה, בנכס אחד או יותר שהושקעו בעסקה המשותפת.
ה פורמלית להסכמה פה אחד של הצדדים השותפים לעסקה, נראה כי אינן עסקאות בהן לא קיימת דריש

. למרות זאת, בחינת עסקאות אלה מלמדת כי  31IAS- מקיימות את הגדרת שליטה משותפת בהתאם ל

לעסקאות עצמן אין זכויות כלשהן בנכסים והעסקאות אינן מתחייבות בהתקשרויות בשם המשתתפים. 

תפים ישירות לבין צד ג'. כל משתתף רשאי לשעבד את זכויותיו בנכסים ההתקשרויות נערכות בין המשת

  וכל משתתף זכאי להטבות הכלכליות מהעסקה.

  בדוחותיה הכספיים: השותפותבנכסים בשליטה משותפת, הכירה בפעילות ו השותפות זכויותבגין 

  בחלקה בנכסים בשליטה משותפת.  )א

 התחייבויות כלשהן שהתהוו לה.ב    )ב

 .לפעילות בנכסים בבעלות משותפתבויות כלשהן שהתהוו במשותף בהקשר בחלקה בהתחיי    )ג

  משותפת, יחד עם הנכסים בבעלות הכנסה כלשהי מהמכירה או מהשימוש בחלקה בתפוקה של ב  )ד

 משותפת.לפעילות בנכסים בבעלות חלקה בהוצאות כלשהן שהתהוו 

  . בנכסים בבעלות משותפתהוצאות כלשהן שהתהוו לה בגין זכותה ב    )ה

הדוחות הכספיים של השותפות כוללים את חלקה של השותפות בנכסים ובהתחייבויות שנוצרו בעקבות  .2

ו אשר הוקמ -  SPC (- Special Purpose Company( תויעודי ותבאמצעות חבר וכספים שבוצע יגיוס

  לצורך גיוס הכספים. 
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  ת (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאי - 2ביאור 

  עסקאות במטבע חוץ:  .ו

  טופלו כלהלן:של השותפות עסקאות שאינן במטבע הפעילות   

עסקה הנקובה במטבע חוץ נרשמה, בעת ההכרה לראשונה, במטבע הפעילות, תוך שימוש בשער החליפין  .1

 .ילות לבין מטבע החוץ במועד העסקההמיידי בין מטבע הפע

החליפין המיידי בתאריך בכל תאריך מאזן, פריטים כספיים במטבע חוץ מתורגמים תוך שימוש בשער  .2

 המאזן.

בכל תאריך מאזן, פריטים לא כספיים שנמדדים בעלות היסטורית במטבע חוץ, מתורגמים  תוך שימוש  .3

 בשער החליפין במועד העסקה.

בכל תאריך מאזן, פריטים לא כספיים שנמדדים בשווי הוגן במטבע חוץ מתורגמים תוך שימוש בשער  .4

 וגן.החליפין במועד קביעת השווי הה

הפרשי שער הנובעים מסילוק של פריטים כספיים, או הנובעים מתרגום של פריטים כספיים לפי שערי  .5

חליפין שונים מאלה ששימשו לתרגום בעת ההכרה לראשונה במהלך התקופה, או מאלה ששימשו 

 בתקופה בה נבעו . רווח או הפסד לתקופהלתרגום בדוחות כספיים קודמים, יוכרו ב

  :הצמדה  .ז

  לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות. נכלליםוהתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן  נכסים

  שווי מזומנים:   .ח

בין היתר, פקדונות לזמן קצר  ,תוהכולל כשווי מזומנים נחשבות השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה

להמרה בנקל לסכומים ידועים  יםאשר ניתנ שהופקדו בבנקים ושאינם מוגבלים בשימוש ושאינם משועבדים,

עד  ,לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי, כאשר נותרה תקופה קצרה לפרעון יםשל מזומנים ואשר חשופ

  שלושה חודשים ממועד הרכישה. 

  :מכשירים פיננסים  .ט

 :נכסים פיננסיים .1

נכס פיננסי הוכר לראשונה  ה לצד להוראות החוזיות של המכשיר.נכס פיננסי הוכר כאשר השותפות הפכ

בהתאם לשוויו ההוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס 

  הפיננסי, למעט נכסים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

י. נכס פיננסי מסווג במועד ההשקעה לאחת מארבע קבוצות בהתאם למטרה לשמה נרכש הנכס הפיננס

להלן ארבע הקבוצות: נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, הלוואות וחייבים, השקעות 

  המוחזקות לפדיון ונכסים פיננסיים זמינים למכירה.

  להלן הנכסים הפיננסיים הכלולים בספרי השותפות והטיפול החשבונאי הננקט בקשר אליהם:

  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:  נכסים פיננסים    )א

מוחזקים למסחר ונכסים  נכסים פיננסייםבשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללים נכסים פיננסיים 

פיננסיים שיועדו בעת ההכרה הראשונית בהם בשווי הוגן דרך רווח והפסד. נכסים פיננסיים בקבוצה זו 

. עלויות עסקה רווח או הפסד לתקופהים לנמדדים בשווי הוגן כאשר השינויים בשווי ההוגן נזקפ

  המיוחסות לנכסים אלה מוכרות בדוח רווח או הפסד בעת התהוותן.
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  ת (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאי - 2ביאור 

  :(המשך) מכשירים פיננסים  .ט

  (המשך):נכסים פיננסיים  .1

  חייבים (לרבות פקדונות בבנקים):    )ב

תשלומים קבועים או שניתנים לקביעה ושאינם מצוטטים בשוק נכסים פיננסיים, שאינם נגזרים, בעלי 

פעיל. פקדונות בבנקים וחייבים נמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחסן 

הריבית  במישרין. לאחר ההכרה לראשונה, נכסים אלה נמדדים בעלותם המופחתת בהתאם לשיטת

  האפקטיבית בניכוי הפרשות לירידת ערך. 

  התחייבויות פיננסיות: .2

  פיננסית הוכרה כאשר השותפות הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר.  התחייבות

ההוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין  ההתחייבות פיננסית הוכרה לראשונה בהתאם לשוויי

לנטילה או להנפקה של ההתחייבות הפיננסית למעט התחייבויות פיננסיות אשר במועד ההכרה לראשונה 

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

ד, התחייבויות פיננסיות מסווגות למספר קבוצות: התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפס

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת וחוזי ערבות פיננסית.

 בספרי השותפות קיימות התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת, כדוגמת אגרות חוב

, והן, נמדדות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחסן והתחייבות לתאגידים בנקאיים

לשיטת הריבית לראשונה, התחייבויות אלה נמדדות בעלותן המופחתת בהתאם במישרין. לאחר ההכרה 

  האפקטיבית. 

  

  :םייירידת ערך נכסים פיננס .3

השותפות בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי או של 

תרשום הפסד מירידת  , השותפותה וקיימת ראיה אובייקטיבית כאמורקבוצת נכסים פיננסיים. במיד

  ערך שייזקף לדו"ח רווח והפסד.

   :למכשירים פיננסיים שווי הוגן .4

שווי הוגן הוא הסכום שבו ניתן היה להחליף נכס, או לסלק התחייבות, בין קונה מרצון לבין מוכר   )א

  מרצון, הפועלים בצורה מושכלת, בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים.

 תר לשווי הוגן היא מחירים מצוטטים בשוק פעיל.הראיה הטובה ביו  )ב

ידי שימוש בטכניקת הערכה -אם השוק של מכשיר פיננסי אינו פעיל, השותפות קובעת שווי הוגן על  )ג

כדי לקבוע מה היה יכול להיות מחיר העסקה במועד המדידה בהחלפה שאינה מושפעת מיחסים 

  ם. מיוחדים בין צדדים הפועלים משיקולים עסקיים רגילי

  נגזרים:  .5

  נגזרים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
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  ת (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאי - 2ביאור 

  :(המשך) מכשירים פיננסים  .ט

  :פיננסייםקיזוז מכשירים   .6

באופן  לשותפותקיימת  ,ורק אם ,אם ,והתחייבויות פיננסיות מוצגים במאזן בסכום נטו פיננסייםנכסים 

מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז הסכומים וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על 

  בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.

  

  :פיננסייםגריעת מכשירים   .7

  :פיננסייםנכסים 

נכס הפיננסי למועד המאזן הלתזרימי מזומנים מנכס פיננסי נגרע מהמאזן כאשר הזכויות החוזיות 

העברת הזכויות החוזיות לקבל אם באמצעות את הנכס הפיננסי  העבירה שותפותפוקעות או כאשר ה

ואם באמצעות נטילת מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים מהנכס תזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי 

  . התקיים תנאים מסוימיםמאותו נכס פיננסי, וזאת ב שותפותהפיננסי, לצד אחר, אותם קיבלה ה

  התחייבויות פיננסיות:

התחייבות פיננסית נגרעת מהמאזן כאשר ההתחייבות נפרעת, מבוטלת או פוקעת. במידה והתחייבות 

בעלת תנאים שונים באופן אחרת פיננסית בהתחייבות , כלפי אותו מלווה, פיננסית קיימת מוחלפת

מהמאזן  תיגרעשינוי משמעותי בתנאי ההתחייבות הקיימת, ההתחייבות הקודמת מהותי, או שנעשה 

בהתחייבות חדשה בשווייה ההוגן. ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות המוחלפת  תכיר שותפותוה

  . דוח רווח או הפסדל ייזקףלבין התמורה ששולמה או השווי ההוגן של ההתחייבות החדשה שהוכרה, 

  

  הפרשות:  .י

מחויבות (משפטית או משתמעת)  שותפותלהפרשות בדוחות הכספיים כאשר קיימת השותפות מכירה ב

כתוצאה מאירועי העבר, צפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלקה וכן 

של הוצאה  ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות. הסכום המוכר כהפרשה הינו האומדן הטוב ביותר

  הקיימת בתאריך המאזן.  המחויבותהנדרשת לסילוק 

  

  ים:חומרמלאי   .יא

(על בסיס זיהוי ספציפי של לצורך פעילות ההפקה והוא מוערך לפי עלות בעיקר מיועד  ציוד וחלפיםמלאי 

  או שווי מימוש נטו כנמוך שבהם.העלות) 

  

  :ופיתוח מאגרים מוכחים הוצאות חיפושי נפט וגז  .יב

 ידי העסקאות המשותפות, על בסיס הנובעים מעסקאות משותפות מוצגים כפי שדווחו עלנתונים  .1

מדיניות החשבונאית הנהוגה , כאמור להלן. התוהמשותפ אותהמדיניות החשבונאית הנהוגה בעסק

  , לפיה:הינה שיטת ה"מאמצים המוצלחים" לגבי הטיפול בהוצאות חיפושי נפט וגזבעסקאות המשותפות 

המקדמיים  המתרחשים בשלבים הוצאות השתתפות בביצוע מבדקים וסקרים גיאולוגיים וסיסמיים  )1

עד השלב שבו מגבשים בעקבות ביצוע  לדוח הרווח וההפסד בעת היווצרותןנזקפות מיד של החיפוש 

 סקרים ומבדקים אלו תכנית לקידוח ספיציפי.
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  ת (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאי - 2ביאור 

  :(המשך) ופיתוח מאגרים מוכחים הוצאות חיפושי נפט וגז  .יב

      באם  םהוכח לגביה בגין מאגרים שטרםדוח ידוחי נפט וגז, הנמצאות בשלבי קיהשקעות בק )2

לפי ", ומוצגים נכסי חיפוש והערכהמוגדרים כ"שטרם נקבעו כבלתי מסחריים,  או מפיקים נפט או גז

 ).8(ביאור  העלות

, שהוכחו כיבשים וננטשו או שנקבעו כבלתי מסחרייםבגין מאגרים דוחי נפט וגז, יהשקעות בק )3

 . והפסדרווח  סי חיפוש והערכה" להוצאות בדוחמופחתות במלואן מסעיף "נכ

 היתכנות טכנית ויכולת קיום מסחריתלגביהן נקבע שקיימות מאגרים בגין  שקעות בקידוחי נפט וגזה )4

במכלול של אירועים ונסיבות שעיקרן קבלת אישור הממונה על  (אשר נבחנותשל הפקת גז או נפט 

  ענייני הנפט לכך שהמאגר הינו תגלית מסחרית, ו/או קבלת שטר חזקה מהממונה בשטח הרישיון)

ומוצגים  ,ומועברים מסעיף "נכסי חיפוש והערכה" לסעיף "נכסי נפט וגז" כנכסי נפט וגז מוגדרים

החל ממועד ההפקה לדוח הרווח וההפסד  מופחתים י נפט וגז כאמורנכס .)8במאזן לפי העלות (ביאור 

ידי -נפט, כפי שהוערך על גז או על בסיס כמות ההפקה ביחס לסך הרזרבות המוכחות באותו נכס

 מומחה.

סיבות מצביעות על כך שיתכן שהערך נכסי חיפוש והערכה ייבחנו לירידת ערך כאשר עובדות ונ )5

עובדות ונסיבות מצביעות על  רשאעולה על הסכום בר השבה שלו.כ בספרים של נכס חיפוש והערכה

השותפות תכיר בהפסדים מירידת ערך בהתאם כך שהערך בספרים עולה על סכום הבר ההשבה,

 .                                                                                 (ראה פסקה טז להלן) 36לתקן בינלאומי 
לקידוחי נפט וגז, כולל הגדלת חלק  מקדמייםתרים יהוצאות רכישת זכויות ברשיונות, בחזקות ובה

  בעסקאות משותפות, מטופלות כמפורט לעיל.

  

הסעיף "השקעות בנכסי נפט וגז" במאזן כולל עלויות שנצברו בגין פיתוח המאגרים המוכחים של  .2

מערך להפקה של הגז שנתגלה. עלויות אלה "ים תטיס" והקמת  - "מיכל מתן" ות והמשותפ העסקאות

הכוללות תכנון הנדסי, קידוחי פיתוח, רכישה והקמה של מתקני הפקה וצנרת להולכת הגז עד לנקודת 

החל ממועד החוף והקמת תחנת קבלה מוצגות במאזן, לפי העלות, ומופחתות לדוח הרווח וההפסד 

 לעיל).  1 פסקהת כפי שהוערכו ע"י מומחה (על בסיס כמות ההפקה ביחס לסך הרזרבות המוכחוההפקה 

 

  עלויות בגין מחויבות לסילוק נכסים: .3

השותפות מכירה בהתחייבות ובמקביל בנכס בגין חלקה של השותפות במחויבות לסילוק נכסים (בעיקר 

אסדת ההפקה) בתום תקופת השימוש בהם. ההתחייבות נמדדת לראשונה בערכה הנוכחי וההוצאות 

. הנכס נמדד לראשונה בערכו הנוכחי והוא דוח רווח או הפסדמהגדלתה על פני זמן נזקפות להנובעות 

בהתאם לאורך החיים השימושי של הנכס המסולק. שינויים  דוח רווח או הפסדמופחת על פני זמן ל

 בעיתוי ובסכום המשאבים הכלכליים הדרושים לסילוק המחויבות וכן שינוי בשיעור ההיוון מתווספים או

 6%נגרעים מהנכס בתקופה השוטפת במקביל לשינוי בהתחייבות (שיעור ההיוון לתאריך המאזן הינו 

לשנה). בסעיפי המאזן רשומות יתרת התחייבות (בסעיף "התחייבויות אחרות לזמן ארוך") ויתרת נכס 

  לאחר הפחתה (בסעיף "השקעות בנכסי נפט וגז"). 
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  (המשך):ת עיקרי המדיניות החשבונאי - 2ביאור 

  רכוש קבוע:  .יג

רכוש קבוע הוא פריט מוחשי אשר מוחזק לשימוש ביצור או באספקת סחורות או שירותים, או לצרכים 

  מינהליים וכן,  חזוי שישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת.

רכוש קבוע מוכר לראשונה לפי עלות, לרבות עלויות שניתן ליחסן במישרין לרכישת רכוש קבוע. העלות של 

רכוש קבוע הוא הסכום שווה ערך למחיר במזומן במועד ההכרה. בתקופות שלאחר ההכרה הראשונה,  פריט

הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת נצבר. הוצאות הפחת לכל התקופה מוכרות ברווח או הפסד. 

ות הפחת מחושב לפי "שיטת הקו הישר" המשקפת את הדפוס הצפוי לצריכת ההטבות הכלכליות העתידי

בנכסי  ותמהנכס. הרכוש הקבוע משמש את העסקה המשותפת "ים תטיס" והוא מוצג במאזן בסעיף "השקע

  נפט וגז".

  

  עלויות אשראי:  .יד

עלויות אשראי מוכרות כהוצאה בתקופת התהוותן, למעט מקרים בהם ניתן לייחסן ישירות לרכישה, להקמה 

היוון  עלות אותם הנכסים על פני תקופת ההקמה.הוונות לעלויות אלה מאז , או לייצור של נכסים כשירים

ן יחל כאשר יציאות בגין הנכס מתהוות, עלויות אשראי מתהוות וככחלק מעלות נכס כשיר עלויות אשראי 

תהליך. החברה מפסיקה להוון ינן בפעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס לשימושו המיועד או למכירתו הה

הפעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או  עלויות אשראי כאשר באופן מהותי כל

במהלך תקופות ממושכות בהן מופסק הפיתוח הפעיל, משהה החברה את היוון עלויות  למכירתו הושלמו.

  האשראי.

  הכרה בהכנסה:  .טו

  גז נזקפות בעת קבלתו על ידי הלקוח.הכנסות ממכירת  )1

של הטבות כלכליות שמקבלת השותפות ו/או זכאית  הכנסות השותפות כוללות רק תזרים חיובי ברוטו )2

 ם מתגלית הגז מופחתת ממכירת הגז.ילקבל אחוז מסוי בעלי עניןלקבל בעבור עצמה. זכאות המדינה ו

  ירידת ערך: .טז

בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך לגבי נכסיה השונים שהינם  שותפותה

במידה וסימנים לירידת ערך קיימים, תאמוד השותפות את סכום בר . 36ינלאומי בתחולת תקן חשבונאות ב

ההשבה של הנכס. סכום בר השבה הוא כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של הנכס או היחידה 

מניבת המזומנים לבין שווי השימוש בו. שווי שימוש הינו הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים, 

  החזויים לנבוע מנכס או מיחידה מניבת מזומנים. 

היה וסכום בר ההשבה נמוך מהערך בספרים של הנכס, תכיר השותפות בהפסד מירידת ערך הנכס בספרים 

 ערך מיידית בדוח על הרווח הכולל.לסכום בר ההשבה שלו. השותפות תכיר בהפסדים מירידת ה

  : הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים  .יז

, דורשת מההנהלה (IFRS)בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  שותפותהכנת הדוחות הכספיים של ה

  לערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים. 

אומדנים אלו מצריכים לעיתים שיקול דעת בסביבה של אי וודאות והינם בעלי השפעה מהותית על הצגת 

  הנתונים בדוחות הכספיים. 
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  ת (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאי - 2ביאור 

  : (המשך) הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים  .יז

המשמשים בהכנת הדוחות  המהותייםאומדנים החשבונאיים הנחות המפתח בהסתייעות בלהלן יתוארו 

להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים  שותפות, אשר בעת גיבושם נדרשה הנהלת השותפותהכספיים של ה

על ניסיון  השותפותהכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת 

צוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. העבר, עובדות שונות, גורמים חי

  התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדני ההנהלה. 

אורך חיים שימושי מבוסס על הערכות ההנהלה לתקופה שבה הנכסים יפיקו  - נכסיםאורך חיים שימושי של 

  נ"ל. שינויים בהערכות ההנהלה עשויים הכנסות, אשר נבחנות מדי תקופה לצורך בחינת נאותות הערכות ה

כמו כן, להסדרים  להוביל לשינויים מהותיים לערכים בספרים ובהוצאות הפחת הנזקפות לרווח והפסד.

עתידיים לגבי שימוש אפשרי במתקני ההפקה של "ים תטיס" תהיינה השלכות לגבי אופן ההפחתות של 

  ם אלו.מתקני

תביעה שהוגשה ובעזרת יועציה המשפטיים מגיעה למסקנה על סמך נסיון  כלבוחנת  השותפות - תביעות

  האם יש להכיר בהפרשה בדוחות הכספיים.  ,העבר שלה ושלהם

אומדן רזרבות הגז המוכחות והמפותחות משמש בקביעת שיעור הפחתת  - אומדן רזרבות הגז המוכחות

תת השקעות הקשורות לגילוי והפקה הנכסים אשר משמשים את הפעילות במהלך התקופה המדווחת. הפח

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 

ים גז בתקופה המדווחת נקבעת מידי שנה, בין היתר, על פי פי הערכות. כמות הגז המוערכת במאגרים המפיק

  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 

לאור המהותיות של הוצאות ההפחתה יכולה  מומחים שונים עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי.

  להיות לשינויים המתוארים לעיל, השפעה מהותית על תוצאות הפעולות והמצב הכספי של השותפות.

נכסי נפט השותפות מכירה בנכס ובמקביל בהתחייבות בגין מחויבותה לסילוק  - מחויבות בגין סילוק נכסים

ם הכלכליים הדרושים לסילוק המחויבות מבוססים על הערכת . עיתוי וסכום המשאביםבתום השימוש בה וגז

  ההנהלה ונבחנים מדי תקופה לצורך בחינת נאותות ההערכות הנ"ל.

  

  יחידת השתתפות:רווח ל  .יח

 שותפותהקובע, בין היתר, כי ה, 33חושב בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  יחידת השתתפותרווח ל

 יחידות השתתפותלגבי רווח או הפסד, המיוחס לבעלי  יחידת השתתפותתחשב את סכומי הרווח הבסיסי ל

לגבי רווח או הפסד מפעולות נמשכות,  יחידת השתתפותוכן תחשב את סכומי הרווח הבסיסי ל שותפותשל ה

  , במידה שמוצג רווח כזה.שותפותשל ה יחידות השתתפותהמיוחס לבעלי 

זכויות הוניות לוקת רווח או הפסד, המיוחס לבעלי מחושב על ידי ח יחידת השתתפותהרווח הבסיסי ל

הקיימות במחזור במהלך  יחידות השתתפות, בממוצע משוקלל של מספר שותפותשל ה ביחידות השתתפות

  .התקופה
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  ת (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאי - 2ביאור 

  :מגזרים תפעוליים .יט

מגזר פעילות הוא רכיב של השותפות אשר עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן 

רכיבים אחרים של הקבוצה) עשויות להתהוות לו הוצאות (כולל הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות עם 

ואשר התוצאות התפעוליות שלו נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של 

השותפות כדי לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו למגזר וכדי להעריך את ביצועי המגזר וכן קיים מידע 

ע המוצג בדוחות הכספיים מאחר כספי נפרד בגינו.המידע על מגזר הפעילות של השותפות זהה למיד

  ולשותפות יש מגזר עסקי אחד.

  

 :הטבות לעובדים  .כ

 התחייבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר: .1

הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות לביטוח לאומי 

ית או משתמעת שניתנת ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים. כאשר לשותפות קמה מחויבות משפט

  לאמידה מהימנה, למתן מענקים לעובדים, השותפות מכירה בהתחייבות זו במועד בו קמה המחויבות.

 התחייבויות בגין הטבות לעובדים לזמן ארוך: .2

חייבת השותפות, השותפות בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של 

  ו, ובתנאים מסוימים לעובדים שיתפטרו או יפרשו מעבודתם.בתשלום פיצויים לעובדים שיפוטר

התחייבויות השותפות, באותם מקרים שבהם קיימת מחויבות לתשלום פיצויים, הינה בהתאם לסעיף 

משלמת תשלומים קבועים מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או השותפות לחוק פיצויי פיטורין ( 14

לא הצטברו סכומים מספקים בתכנית כדי לשלם את כל משתמעת לשלם תשלומים נוספים, אף אם 

ההטבות לעובדים המתייחסות לעבודת העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות), והיא מטופלת 

 כתכנית להפקדה מוגדרת. הפקדות לתכנית הפקדה מוגדרת נרשמות כהוצאה בעת ההפקדה לתכנית

  במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.

 

 :מבוסס מניותתשלום  .כא

 2 השותפות מכירה בעסקאות תשלום מבוסס מניות, בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי .1

 "). עסקאות אלה כוללות עסקאות עם עובדים שיסולקו במכשירים הוניים, או במזומן.IFRS 2(להלן:"

על ידי כאשר השותפות מקבלת שירותים בתמורה לתשלום המבוסס על מכשיריה ההוניים המוענק  .2

החברה האם של השותפות, מדובר בעסקת תשלום מבוסס מניות כך שהוצאה תוכר ברווח או הפסד על 

פני תקופת הזכאות של העובדים למכשירים ההוניים כנגד רישום סכום מקביל בהון בגין הזרמה הונית 

 שהתקבלה מחברת האם.
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  (המשך): יקרי המדיניות החשבונאיתע - 2אור יב

 עלי שליטה:הטבות מב  .כב

השותפות זוקפת הוצאות בדוח רווח והפסד כנגד קרן הון בגין פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בגין הוצאות 

 הנוגעות לפעילות השותפות שנושאים בעלי שליטה מעבר לתשלום דמי הניהול שהשותפות משלמת.

 כנסה:המיסים על ה  .כג

על רווחי המס  בחבותהדוחות הכספיים אינם כוללים מיסים על ההכנסה מאחר והשותפים נושאים  .1

 השותפות.

השותפות כוללת בדוחות הכספיים מיסים על ההכנסה בגין חבותה בתשלום היטל על פי חוק מיסוי  .2

מסווגים . סיווגו והצגתו של ההיטל בדוחות הכספיים הינו בדומה לאופן בו 2011-רווחי נפט התשעא

 ומוצגים מיסים על ההכנסה.

השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני יישומם   .כד

  היכולים להשפיע על הדוחות הכספיים:

  "):IFRS 9בדבר מכשירים פיננסיים (להלן: " 9תקן דיווח כספי בינלאומי  )1

IFRS 9  להחלפת  בדרך מהווה את השלב הראשוןIAS 39מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה ,.  

  החלק הראשון דן בסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים:  )א(

IFRS 9  קובע שבמועד ההכרה לראשונה, כל הנכסים הפיננסיים יסווגו לאחת משתי קבוצות

  (קטגוריות) מדידה: עלות מופחתת או שווי הוגן.

המדידה תהיה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אלא אם י קובע כ IFRS 9ין השקעה במכשירי חוב, ילענ

  :, אז המדידה תהיה בעלות מופחתתמתקיימים שני התנאים הבאים

היא להחזיק בנכס הפיננסי על מנת לגבות/ לקבל את  הישותהמטרה של המודל העסקי של  )1

  - תזרימי המזומנים החוזיים מהנכס הפיננסי, וכן

הם כאלו שקובעים כי במועדים ספציפיים יתקבלו ממנו  התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי )2

תזרימי מזומנים שהם במהותם רק תשלומי קרן וריבית בגין הקרן (המכשיר מנוהל על בסיס 

  תשואה חוזית).

יחד עם זאת, ניתן במקרים מסוימים למדוד את מכשיר החוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, גם 

היעוד לשווי הוגן מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות ו בהתקיים שני התנאים לעיל, במידה

  .הכספיים בהכרה או במדידה בדוחות

סיווג מחדש בין קבוצות המדידה לאחר ההכרה לראשונה אינו אפשרי, אלא אם הישות משנה באופן 

  יסודי את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים או אם הסיווג מחדש נדרש.

המדידה תהיה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. יחד  קובע כי IFRS 9ירים הוניים, לענין השקעה במכש

במועד ההכרה יכולה הישות מכשירים הוניים שאינם מוחזקים לצורכי מסחר, עם זאת, לגבי 

(למעט  ברווח כולל אחרההוני להכיר בכל השינויים בשוויי ההוגן של המכשיר לבחור  לראשונה

כן אין צורך  וכמלא אפשריים, הפסד  ואיווגים מרווח כולל אחר לרווח . סהכנסות מדיבידנדים)

  סיווג מחדש בין קבוצות המדידה לאחר ההכרה לראשונה אינו אפשרי.בבחינת ירידת ערך. 
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  (המשך): יקרי המדיניות החשבונאיתע - 2אור יב

תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני יישומם השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים,   .כד

  :(המשך) היכולים להשפיע על הדוחות הכספיים

  :(המשך) ")IFRS 9בדבר מכשירים פיננסיים (להלן: " 9תקן דיווח כספי בינלאומי  )1

  החלק השני דן בסיווג ומדידה של התחייבויות פיננסיות:  )ב(

 , הדן בהתחייבויות פיננסיות. הטיפולIFRS 9חלק נוסף של  IASB-פרסם ה 2010בחודש אוקטובר 

במרבית הנושאים לגבי התחייבות פיננסית אינו שונה מהותית מהאמור  IFRS 9החשבונאי שקובע 

בדבר מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה למעט הנושאים  39בתקן חשבונאות בינלאומית מספר 

  העיקריים להלן:

הוגן (פרט למחויבויות למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית שייועדו התחייבויות שיועדו לשווי  )1

השינוי בשווי ההוגן מידי תקופה יופרד לשני  IFRS 9-בהתאם ל - כשווי הוגן דרך רווח או הפסד) 

החלק שמיוחס לסיכון אשראי יוכר ברווח כולל אחר ויתרת השינוי בשווי ההוגן תוכר  -חלקים 

קבות ההפרדה נוצר חוסר הקבלה חשבונאית, ואז אין לבצע הפרדה ברווח או הפסד, אלא אם בע

  זו. סכומים שיזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד.

2( 9 IFRS  ביטל את החריג בדבר מדידה בעלות של נגזרים המהווים התחייבויות שקשורות

  ימדדו בשווי הוגן.למכשיר הוני שאינם ניתנים למדידה בשווי הוגן מהימן. נגזרים אלה 

IFRS 9  1על שני חלקיו ייושם לגבי הדוחות הכספיים לתקופות השנתיות המתחילות ביום 

או לאחריו, באופן רטרוספקטיבי למעט פריטים שכבר נגרעו במועד האימוץ  2015בינואר 

  . אימוץ מוקדם אפשרי, תוך מתן גילוי לכך.  IFRS 9לראשונה של 

 אין בשלב זה אולםעל הדוחות הכספיים,  IFRS 9של  האפשריתהשותפות בוחנת את ההשפעה 

  .הכספיים דוחותיהההשפעה, אם קיימת, על  להעריך אתביכולתה 

  ):IFRS 7-ל בדבר מכשירים פיננסיים: גילויים (להלן: "התיקון" 7תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי  )2

קובע את דרישות הגילוי להעברת נכסים פיננסים, על מנת לאפשר למשתמשים  IFRS7 - התיקון ל

בדוחות הכספיים להעריך את סיכוני החשיפה הקשורים להעברות של נכסים פיננסים והשפעת סיכונים 

  אלו על מצבה הכספי של הישות.

  לגבי:, על הישות להציג גילויים בדבר נכסים פיננסיים שהועברו IFRS7 - בהתאם לתיקון ל

 נכסים פיננסים שלא נגרעו במלואם ; וכן  )א

 נכסים פיננסיים שלא נגרעו במלואם אולם הישות משמרת בגינם מעורבות נמשכת.    )ב

, או 2012בינואר  1יחול על הדוחות הכספיים לתקופות השנתיות המתחילות ביום  IFRS7 -ל התיקון

אפשרי, תוך מתן גילוי לכך. ליישום התיקון  IFRS7לאחריו, בדרך של מכאן ולהבא. אימוץ מוקדם של 

  צפויה השפעה , אם בכלל, על הגילויים בדוחות הכספיים בלבד. IFRS 7-ל

  ):" או "התקן"IFRS 11": הסדרים משותפים (להלן בסעיף קטן זהבדבר  11תקן דיווח כספי בינלאומי  )3

. התקן מבסס את העקרונות לטיפול החשבונאי עבור  IFRS 11את  IASB -פרסם ה 2011בחודש מאי 

  בדבר זכויות  31ישויות שלהן זכויות בהסדרים בשליטה משותפת. התקן מבטל את תקן בינלאומי 
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  (המשך): יקרי המדיניות החשבונאיתע - 2אור יב

יישומם השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני   .כד

  :(המשך) היכולים להשפיע על הדוחות הכספיים

" או IFRS 11": הסדרים משותפים (להלן בסעיף קטן זהבדבר  11תקן דיווח כספי בינלאומי  )3

  :(המשך) )"התקן"

 -של הוועדה המתמדת לפרשנויות בדבר ישויות בשליטה משותפת  13בעסקאות משותפות ואת פרשנות 

 המשתתפים.ל ידי השקעות לא כספיות ע

  התקן מסווג הסכמים משותפים לשני סוגים: 

 ) פעילות משותפתjoint operation.( 

 ) עסקה משותפתjoint venture.( 
פעילות משותפת הינה הסדר משותף שבו למפעילים המשותפים (דהיינו הצדדים בעלי השליטה 

הקשורות להסכם. התקן קובע כי המשותפת בהסדר) קיימות זכויות לנכסים, ומחויבויות להתחייבויות 

על ישות לטפל בזכויותיה בנכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות בהתאם לתנאים החוזיים בהסדר 

  המשותף.

עסקה משותפת הינה הסכם שבו לצדדים בעלי השליטה על ההסכם קיימות זכויות לנכסים נטו של 

  התאם לשיטת השווי המאזני בלבד.ההסכם. התקן קובע כי על ישות לטפל בחלקה בעסקה משותפת ב

IFRS 11  או לאחריו,  2013בינואר  1ייושם לגבי הדוחות הכספיים לתקופות השנתיות המתחילות ביום

בדרך של יישום למפרע בהתאם להוראות המעבר בתקן. אימוץ מוקדם אפשרי, תוך מתן גילוי לכך ותוך 

בדבר דוחות כספיים מאוחדים, תקן דיווח  10 יישום מוקדם באותו מועד של תקן דיווח כספי בינלאומי

) 2011(מתוקן  27בדבר גילוי של זכויות בישויות אחרות, תקן חשבונאות בינלאומי  12כספי בינלאומי 

) בדבר השקעות בחברות כלולות 2011(מתוקן  28בדבר דוחות כספיים נפרדים ותקן חשבונאות בינלאומי 

  ובעסקאות משותפות.

ההשפעה האפשרית של התקן על דוחותיה הכספיים, אולם בשלב זה אין ביכולתה  השותפות בוחנת את

  להעריך את ההשפעה, באם קיימת, על דוחותיה הכספיים. 

או  IFRS 12"בדבר גילוי של זכויות בישויות אחרות (להלן: " 12 בינלאומי כספי דיווח תקן )4

  "התקן"):

מאגד לתוכו את דרישות הגילוי להשקעות . התקן  IFRS 12את  IASB -פרסם ה 2011בחודש מאי 

  בזכויות בחברות בנות, כלולות, זכויות בהסכמים משותפים וישויות מובנות שאינן מאוחדות.

IFRS 12  או לאחריו, 2013בינואר  1ייושם לגבי הדוחות הכספיים לתקופות השנתיות המתחילות ביום 

  . אימוץ מוקדם אפשרי. בתקן המעבר להוראות בהתאם למפרע יישום של בדרך

על הדוחות הכספיים צפויה להשפיע על הביאורים בדוחות הכספיים בעת  IFRS 12השפעת היישום של 

  יישומו לראשונה.
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  (המשך): יקרי המדיניות החשבונאיתע - 2אור יב

ומם השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני ייש  .כד

  :(המשך) היכולים להשפיע על הדוחות הכספיים

  " או "התקן"):"IFRS 13(להלן:  הוגן שווי מדידת בדבר 13 בינלאומי כספי דיווח תקן )5

. התקן מגדיר מהו שווי הוגן, בקביעת מסגרת מקיפה  IFRS 13את  IASB -פרסם ה 2011בחודש מאי 

מתי  קובע אינוכיצד למדוד שווי הוגן ובדרישות הגילוי הנדרשות בעת מדידה של שווי הוגן. התקן החדש 

  יש צורך להשתמש בשווי הוגן בדוחות הכספיים.

התחייבות, כלומר ) מהנכס או הExit priceהתקן משנה את הגדרת שווי הוגן ומתייחס למחיר היציאה (

  המחיר שיתקבל על מכירת הנכס או שישלמו על העברת ההתחייבות.

תקן זה יחול כאשר תקן בינלאומי אחר דורש או מתיר מדידה בשווי הוגן או גילויים אודות מדידות שווי 

  הוגן, למעט חריגים שהוצאו מתחולתו במפורש.

IFRS 13  או לאחריו,  2013בינואר  1ייושם לגבי הדוחות הכספיים לתקופות השנתיות המתחילות ביום

בדרך של מכאן ולהבא כאשר דרישות הגילוי של התקן לא יחולו על מידע השוואתי בגין תקופות 

  הקודמות ליישום לראשונה של התקן. אימוץ מוקדם אפשרי, תוך מתן גילוי לכך.

עה האפשרית של התקן על דוחותיה הכספיים, אולם בשלב זה אין ביכולתה בוחנת את ההשפ השותפות

  להעריך את ההשפעה, באם קיימת, על דוחותיה הכספיים. 

  

  :בדבר הצגת דוחות כספיים, הצגת פריטי רווח כולל אחר (להלן 1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  )6

  "). IAS 1 -"תיקון ל

מתייחס בעיקרו לאופן הצגת  IAS 1 - . התיקון לIAS 1-תיקון ל IASB - פרסם ה 2011בחודש יוני 

פריטים של רווח כולל אחר. התיקון דורש מחברה להציג את סכומי סעיפי רווח כולל אחר כשהם 

  מסווגים לפי מהותם ולקבץ את הסעיפים המוצגים ברווח כולל אחר לשתי קבוצות:

 ים אחרים עשויים להיות מסווגים מחדש קבוצת סעיפים שבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומי

 לרווח או הפסד; וכן 

 .קבוצת סעיפים שבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד 

כמו כן, כאשר פרטי רווח כולל אחר מוצגים לפני מס והסכום המצרפי של המס המתייחס לפריטים אלה 

יש להקצות את סכום המס בין  IAS 1 -, אזי בהתאם לתיקון לIAS 1מוצג בסכום אחד, כפי שמאפשר 

  שתי קבוצות אלו.

, בוצע תיקון לשם הדוח על הרווח הכולל והוא יקרא "דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר" כן כמו

והובהר כי כאשר מוצג דוח יחיד החלק של רווח או הפסד יוצג לפני החלק של רווח כולל אחר אשר יבוא 

לאחריו וכאשר מוצג דוח על רווח או הפסד בנפרד, הדוח הנפרד על רווח או הפסד יוצג מייד לפני הדוח 

  המציג רווח כולל.

או  2012ביולי  1ייושם לגבי הדוחות הכספיים לתקופות השנתיות המתחילות ביום  IAS 1 -להתיקון 

  וי לכך.לאחריו, בדרך של יישום למפרע. אימוץ מוקדם אפשרי, תוך מתן גיל

  א צפויה השפעה מהותית על הדוחות.ל IAS 1 - ללתיקון 
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  מזומנים ושווי מזומנים: - 3ביאור 

  הרכב:

31.12.2010 31.12.2011 

 ריביתשיעור ה
  ליום

31.12.2011  

  

  בדולרים:        

  מזומנים בבנקים    4,977  1,104 

   פקדונות בבנקים  1.21%  16,600  12,649 

 13,753  21,577      
  בשקלים:      

   מזומנים בבנקים    252  18 

   בבנקים תפקדונו  2.54%  236  35 
    

 53  488      
        

 13,806  22,065    
מזומנים ושווי מזומנים בהתאם לדוח על  הכל-סך

  תזרימי המזומנים 
  

  

  פקדונות בבנקים: - 4ביאור 

  הרכב:

31.12.2010 31.12.2011 

 ריביתשיעור ה
  ליום

31.12.2011  

  

  פקדונות לזמן קצר:      
  בדולרים  1.17%  20,831   23,488 

  פקדונות לזמן ארוך:      
  בדולרים  1.58%  12,369   10,352 

        

 *הכל-סך    33,200   33,840 
  

  בדבר בטחונות שניתנו. 1ט12 ראה ביאור  *

  

  

  :ניירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רווח והפסד - 5ביאור 

  הרכב: 
31.12.2010 31.12.2011   

  אגרות חוב:     

  דולריםב  -  670 

 הכל-סך  -  670 
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  לקוחות: - 6ביאור 

  הרכב:
31.12.2010 31.12.2011   

      
       בחשבון פתוח    14,370  9,064 
  הכל-סך                14,370  9,064 
     

  

  

  

  חייבים ויתרות חובה: - 7ביאור 

  הרכב:
31.12.2010 31.12.2011   

      
  * נובל –ת והמשותפ ותאמפעיל העסק  43,033  21,243

  חייבים בקשר עם עסקאות משותפות אחרות  189  440 

  בעלי ענין   42  18 

  הוצאות מראש ויתרות חובה  1,060  3,891 
     

  הכל-סך                44,324  25,592 
     

    
בפרעון התחייבויות למימון  חלקה   ותהשותפ ידי  על  כספים  ת והעבר  עם  בקשר  המאזן  לתאריך  ותיתר  *

  מהעסקאות המשותפות מיכל ומתן, רציו ים, אלון וים תטיס.כל אחת בפעילות  שנוצרו
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  :וגז נפטנכסי השקעות ב -  8ביאור 
  הרכב:  .א

  
נכסי חיפוש 

   **והערכה
נכסי נפט וגז 

  סך הכל  ***
         עלות

  201,214   200,307   907   2010בינואר  1יתרה ליום 

  119,124   97,285   21,839  2010שנת השקעות במהלך 

      320,338   297,592   22,746  2010בדצמבר  31 יתרה ליום
  304,391   207,712   96,679  2011שנת השקעות במהלך 

  624,729   505,304   119,425   2011בדצמבר  31 יתרה ליום
   

       
        * פחת נצבר

   63,271   63,271   -  2010בינואר  1יתרה ליום 

  2,028    170   1,858   ירידת ערך

   16,761   16,761   -  2010פחת בשנת 
   82,060   80,202   1,858 2010בדצמבר  31 יתרה ליום

  34,036   34,036   -  2011פחת בשנת 
  2011בדצמבר  31  יתרה ליום

   1,858   114,238   116,096  
    

  עלות מופחתת ליום
  508,633  391,066   117,567   2011בדצמבר  31   

    

  עלות מופחתת ליום
  238,278   217,390   20,888   2010בדצמבר  31   

        

  נקבע על בסיס כמות ההפקה ביחס לסך הרזרבות המוכחות, כדלהלן:של הנכס המפיק (מאגר "מרי") שיעור ההפחתה   *

2011 :42.8%, 2010: 24.3% .  

  .33%-6%שיעור הפחת של רכוש קבוע אחר: 

  להלן). 5ב8ביאור כולל תשלומים על חשבון נכסי חיפוש והערכה בגין הזכויות בקפריסין (ראה   **

  אלפי דולר). 1,899: 31.12.2010אלפי דולר ( 7,235 סילוק נכסים לתאריך המאזן בסךעלות יתרת  כולל   ***

  

  לפי עסקאות: הנ"ל ההשקעות הרכב
31.12.2010  31.12.2011    

  :נכסי נפט וגז     
  להלן) 1ב8עסקה משותפת "ים תטיס" (ביאור                      95,057  99,415 
  )2ב8"דלית") (ביאור -עסקה משותפת "מיכל מתן" ("תמר" ו                    296,009  117,975 
 217,390  391,066    

     נכסי חיפוש והערכה :               
  )3ב8סקה משותפת "רציו ים" (ביאור ע                    91,525  20,888 
  )4ב8עסקה משותפת "אלון" (ביאור                     10,130   - 
  )5ב8קפריסין (ביאור  12קידוח בלוק  ע"ח תשלומים                    14,963  - 
  )1ב8עסקה משותפת ים תטיס (ביאור                     949  - 
 20,888  117,567    

      
  הכל-סך  508,633  238,278 
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8ביאור 

  פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז:  .ב

  עסקת "ים תטיס": .1

נפט וגז במדף היבשת של חופי מדינת ישראל. המיזם קיבל  לחיפושיעסקת "ים תטיס" הינה מיזם   )א

. במסגרת זו בוצעו מספר קידוחים ימיים אשר להלן, ג8ביאור ב כמתואר ותממדינת ישראל חזק

 ב פסקה( מתבצעת הפקה מהמיזם 2004, והחל משנת הסתיימו בחלקם בתגליות גז משמעותיות

  להלן).

  :"ים תטיס" הינם כדלקמן בעסקתנכון למועד הדוחות הכספיים, בעלי זכויות 
%      

47.059  Noble Energy Mediterranean Ltd.  נובל"  - (להלן*("  
   השותפות  25.500
  **אבנר חיפושי נפט, שותפות מוגבלת   23.000

  ***דלק השקעות ונכסים בע"מ   4.441
100    

  

  להלן). 1ו12"המפעיל") (ראה ביאור  -(להלן  הקידוחים במיזםמפעיל ינה הנובל חברת   *

באבנר  46.58% -כ , דלק מערכות אנרגיה בע"מ, האם-מחזיקה החברה  2011בדצמבר  31ליום   **

  שותפות מוגבלת במאוחד. -  חיפושי נפט

  .בעלת שליטה בשותף הכללי ובשותף המוגבל, באמצעות החברה האם  ***

  :עסקת "ים תטיס"לגבי פעילות  פרטים נוספים  )ב

 -וביצעה העסקה המשותפת קידוחים ימיים. בחזקת "נועה" ("נועה"  2001-1999במהלך השנים  .1

גז מאגרי שני נתגלו ") ובהם 3"מרי  - " ו2"מרי  - ", ו1") ובחזקה "אשקלון" ("מרי 1"נועה דרום 

  . (מאגר הגז "נועה" ומאגר הגז "מרי")

הולכת הגז הימית ל צנרתההגז "מרי" והנחת  מאגרהושלמו הקמת מתקן הפקה מעל  2003בשנת  .2

  אשדוד. לתחנת קבלה זמנית בחוף

לחברת החשמל לישראל  ,החלה אספקת הגז הטבעי ממאגר הגז "מרי" 2004בפברואר  18ביום  .3

ז לחברת אספקת הגלהלן).  (א)1ה12על פי ההסכם שנחתם עם חברת החשמל (ביאור בע"מ. 

פרטים נוספים  .ו"צפית" "חגית", מתבצעת לתחנות הכח "אשכול", "רידינג", "גזר" החשמל

 להלן. ה12בדבר התקשרויות לאספקת גז, ראה ביאור 

והחלה לפעול באופן מלא בחוף אשדוד  לגז טבעי הקמת תחנת קבלה קבועה הסתיימה 2008בשנת  .4

 . 2008בחודש אוקטובר 

" B9צעו מספר קידוחי הפקה אשר האחרונים שבהם קידוחי "מרי וב 2010בשנים עד וכולל שנת  .5

" אשר נועדו להגביר את כושר ההפקה משדה הגז "מרי", וזאת על מנת לעמוד B10ו"מרי 

בדרישות האספקה ללקוחות השונים של פרויקט ים תטיס וכן עשויים לשמש חלק ממערך 

 כך).החדרת גז טבעי לשדה "מרי" (אם וככל שיוחלט על 
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8ביאור 

  פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז (המשך):  .ב

  :(המשך) עסקת "ים תטיס"  .1

  פרטים נוספים לגבי פעילות עסקת "ים תטיס" (המשך):  ב)

) אשר נועדה ביחד עם הקידוחים Compressionמערכת דחיסה ( בשנת החשבון הושלמה התקנת .6

, וזאת לאור הירידה ברמת להגביר את כושר ההפקה משדה הגז "מרי" שבוצעו בפרויקט

הלחצים במאגר מרי ועל מנת לעמוד בדרישות האספקה ללקוחות השונים של פרוייקט ים תטיס 

 .ממערך החדרת גז טבעי לשדה "מרי" אם וככל שיוחלט על כךלשמש חלק  מערכת זו עשויה

 84 -השקעה כוללת בסך של כוב 2011ל שנת מערכת הדחיסה החלה לפעול במחצית השנייה ש

 מיליון דולר). 21.4 - דולר (חלקה של השותפות כ מיליוני

שניתן לשותפים בפרויקט תמר לפתח את שדה הגז "תמר"  האנרגיה והמיםלעניין אישור שר  .7

במתווה של צינור כפול, בו יוזרם הגז הטבעי מהשדה לפלטפורמת הפקה, שתוקם בסמוך 

ימת של פרויקט "ים תטיס" וממנה יוזרם בצנרת הקיימת למתקן הקבלה של לפלטפורמה הקי

 להלן. 2ב2ב8פרויקט "ים תטיס" הקיים באשדוד, ראה ביאור 
  

  :"מרי" בות הגז במאגררזרכמות  .8

 ")NSAIלהלן: "( Netherland Swell & Associates, Incעל פי דוחות שנתקבלו מחברת 

רזרבות של מאגרי נפט, רזרבות הגז ו דותובתחום ביצוע הערכת עת תשהינה חברת יעוץ הנדסי

  הינם כמפורט להלן: ,"B  בשדה "מרי )BCMבמונחי (הטבעי 

  

BCM    

  במאגר "מרי":) proved( מוכחות רזרבות גז  

  31.12.08סה"כ ליום   16.3

 2009מכירות גז במהלך שנת   )2.9(
  2010מכירות גז במהלך שנת   )3.3(

  2011מכירות גז במהלך שנת  )4.3(

   31.12.11יתרה ליום   5.8

 :"מרי"במאגר  )proved + probable( מוכחות וצפויות רזרבות גז  
   31.12.11יתרה ליום   6.5

  

  
  פיתוח שדה "נועה": .9

הודיע הממונה על ענייני הנפט למפעילת פרויקט "ים תטיס", כי הוא מאשר  2011ביוני  12ביום 

להתחיל בפיתוח חלקו הצפוני של שדה נועה (להלן: "נועה צפון"). בנוסף, הגביל הממונה את 

 1.2 -והמוערכת על ידי המפעילה בכ  צפון   נועה  במאגר הנמצאת  כמות הגז הכוללת שתופק לזו 

BCM .וזאת כדי למנוע טענה של הפקת גז מחלק מן המאגר הנמצא מחוץ לשטח החזקה  
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8ביאור 

  פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז (המשך):  .ב

  :(המשך) עסקת "ים תטיס"  .1

  פרטים נוספים לגבי פעילות עסקת "ים תטיס" (המשך):  ב)

  פיתוח שדה "נועה" (המשך): .9

אישרו השותפים בחזקת "נועה" את התקציב ואת תוכנית הפיתוח למאגר  2011ביולי  31ביום 

 Noble Energy נועה צפון שבחזקת נועה, וזאת בהתאם למתווה שהוצג על ידי המפעילה,

Mediterranean Ltd  .("נובל")  

עיקר ללקוחות פיתוח מאגר נועה צפון נועד לאפשר אספקה נוספת של גז טבעי למשק הישראלי, וב

  הטבעי הגז   אספקת להתחלת  עד  וזאת  טבעי,  גז  לאספקת   הסכמים  השותפות חתמה  עמם 

  מפרויקט "תמר". 

", 3" ו"נועה 2קדיחת שני קידוחי הפקה אלכסוניים, "נועה , בעיקרה, כוללת הפיתוח תוכנית

מטר. הקידוחים יושלמו  1,880 -מטר) של כ 800 -לעומק אנכי מתוכנן (כולל עומק מים של כ

), באופן שיאפשר להערכת נובל יכולת הפקה sub-sea completionבהשלמה תת ימית (

 ליום. הגז הטבעי יוזרם טבעי גז של מעוקב רגל מיליון 100 -מצטברת לשני הקידוחים של כ

 30" וממנה בצנרת לצורך טיפול, "B-מרי" מאגר של לפלטפורמת ההפקה צינור באמצעות

  . באשדוד" תטיס ים" פרויקט של הקבלה למתקן הקיימת

" 3"נועה -" ו2מסרה נובל למשתתפים בעסקה כי קידוחי ההפקה "נועה  2011באוקטובר  2ביום 

 NOBLE HOMERואשר נקדחו על ידי אסדת הקידוח  2011שבוצעו בתקופה החל מסוף יולי 

FERRINGTON  הסתיימו בהצלחה. להערכת נובל, פיתוח מאגר נועה צפון צפוי להסתיים

מיליון דולר  212 -מהזכויות) המוערכת בכ 100%בעלות פיתוח כוללת (בגין  2012בספטמבר 

מיליון דולר (חלקה  75 - כ מזה הושקע עד תאריך המאזן מיליון דולר). 54 - קה של השותפות כ(חל

  לר).מיליון דו 19 -כ של השותפות

ההערכות והמידע האמורים בנוגע לפיתוח נועה מבוססים על מידע שהתקבל מהמפעילה אשר 

לגביו לא קיימת עדיין וודאות והם צפויים להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף כתוצאה ממכלול 

  של גורמים הקשורים לפרוייקטים של חיפושים והפקה של גז טבעי.

) SPE-PRMSמשאבי פטרוליום ( לניהול המערכת כללי פי-על הוכן אשר NSAIחברת  דוח פי-על

 Proved, כמות רזרבות הגז הטבעי בשדה נועה, המסווגים 2011בדצמבר  31נכון ליום 

Undeveloped 1.0 -הינה כ BCM בנוסף על פי דוח .NSAI   קיימים בשדה נועה משאבים

  (האומדן הגבוה).  BCM 1.9(האומדן הנמוך) לבין   BCM 0.6מותנים בכמות הנעה בין 

בדבר המשאבים המותנים ו"נועה"  -ו"מרי"  יההערכות הנ"ל בדבר רזרבות הגז הטבעי במאגר .10

, אשר לגביהם לא קיימת כל NSAIבחזקת "נועה" הינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות של 

וודאות, והן עשויות  להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים 

שורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז, לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח ממצאי הק

 הקידוחים. 
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  :וגז (המשך) נפטהשקעות בנכסי  - 8ביאור 

  פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז (המשך):  .ב

  :(המשך) עסקת "ים תטיס"  .1

  פרטים נוספים לגבי פעילות עסקת "ים תטיס" (המשך):  ב)

הגז הטבעי לשותפים בפרויקט ים תטיס כי  הודיע מנהל רשות 2011ביולי  12במכתב מיום  .11

להורות לשותפים  האנרגיה והמיםבהתאם לסמכותו על פי חוק משק הגז הטבעי, יש בכוונת שר 

בהפחתת  BCM 5 -לטובת חברת חשמל כמויות גז טבעי השוות ל B"מרי "לאחסן בשטח מאגר 

עימה, וזאת מיום מתן שנחתם  2009מחודש יולי פי הסכם -הכמויות שחברת חשמל תצרוך על

ההוראה ועד לתום תקופת ההסכם. עוד ציין המנהל כי, ככל שייקבע השר הוראה כאמור, הפרת 

 .החוק וכהפרת תנאי חזקת "אשקלון"פי -תנאי ההוראה, כמוה כהפרת רשיון אחסון שניתן על

הגישו השותפים בפרויקט ים תטיס לממונה על ענייני הנפט את  2011גוסט באו 3ביום 

התייחסותם למכתב וביקשו לבטל את טיוטת ההוראה נשוא המכתב, בין היתר בהיותה בלתי 

  סבירה וחסרת בסיס.

" Bבמהלך החודשים האחרונים חלה ירידה משמעותית ביכולת הפקת הגז הטבעי ממאגר "מרי  .12

. ממידע שנמסר ללקוחות בפרויקט ים תטיספקת הגז הטבעי מהמאגר שהביאה לצמצום באס

ידי נובל, אשר מבוסס על בחינה וניתוח שביצעה נובל הן בעצמה והן באמצעות -לשותפות על

", שהביאה להפחתה תדירה של הלחץ Bצדדים שלישיים, עולה כי הפקת הגז הטבעי ממאגר "מרי 

שכבות קרקע מעל המאגר ומתחת לפלטפורמת  של בהיקף גדול מן הצפויה במאגר גרמה לשקיע

ההפקה. שקיעת שכבות הקרקע גם תרמה לפגיעה ואף לאיבוד יכולת ההפקה בחלק מקידוחי 

כאשר מתוך אחד מהם זוהתה ( 10-ו B "5 ,9טבעי רק מקידוחי "מרי ההפקה כך שכיום מופק גז 

יצוין כי, פלטפורמת ). ההפקה באופן הפוגע ביכולת ההפקה חדירה מתגברת של מים לקידוחי

מתוכננת מבחינה הנדסית וטכנית לשקיעה הנובעת, בעיקרה, משקיעת  ההפקה בפרויקט ים תטיס

שכבות הקרקע מעל המאגר ומתחת לפלטפורמת ההפקה וכי, בשלב זה, שקיעת פלטפורמת 

 .ההפקה הינה במסגרת המותר על פי התכנון ההנדסי כאמור

בכוונת נובל להפיק גז טבעי מהמאגר בקצב הפקה, אשר ישמר כושר הפקה מתמשך מהמאגר וכן 

 . פלטפורמהלפגיעה ביגרום לא 

 B"מרי "השותפים בפרויקט פועלים לפיתוח מאגר נועה, לקידוח מאגרי הלויין של מאגר כמו כן, 

ם בהקדם ובכך להקטין את (פינקלס) ולפיתוחם (במידה ויתגלה בו גז טבעי), והכל במטרה להפיק

הירידה המתמשכת ביכולת האספקה ולמתן את השלכותיה, וזאת תוך שמירה על תקינות מערכת 

  ההפקה של פרויקט ים תטיס.

ת, אולם על התוצאות הכספיות של  השותפו צפויה להיות השפעה שליליתכנ"ל אספקה בלירידה 

אך של השותפות להעריך ברמת וודאות גבוהה את היקף ההשפעה כאמור,  הבשלב זה, אין ביכולת

מטעמי שמרנות, הפרשה להפסדים בגין ההשפעה של הירידה  השותפות, בשנת הדוח רשמה

  מיליון דולר, נטו, בניכוי תמלוגים. 4.5 - בסך של כבתקופת החשבון באספקה 
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  :וגז (המשך) נפטהשקעות בנכסי  - 8ביאור 

  השותפות בחיפושי נפט וגז (המשך):פעילות   .ב

  :(המשך) עסקת "ים תטיס"  .1

  פרטים נוספים לגבי פעילות עסקת "ים תטיס" (המשך):  ב)

  (המשך): .12

המשפטיות.  והשלכותיהחותיה בקשר עם הירידה באספקה והשותפות נמצאת בשיחות עם לק

אירוע כח עליון כהגדרתו בחוזי אספקת מהווה עמדת השותפות הינה כי הירידה ביכולת האספקה 

הגז. ככל שעמדה זו של השותפות לא תתקבל, עלולה השותפות להיות חשופה לתשלום קנסות 

  בהתאם למנגנונים ולמגבלות הקבועות בחוזי אספקת הגז. 

  

הודיעה השותפות על החלטה להשתתף בקידוח (לאחר תאריך המאזן)  2012במרץ  4ביום  .13

". הקידוח הינו קידוח אקספלורציה שתכליתו לבחון 1"פינקלס רי לויין של מאגאקספלורציה 

הימצאות גז טבעי בשכבות המטרה. היה ויימצא גז טבעי בכמות מספקת לצורך פיתוח מאגרי 

הלויין, יושלם הקידוח כקידוח הפקה כחלק מפיתוח משולב של מאגרי הלויין ושל מאגר "נועה".  

מיליון דולר).  8 - מיליון דולר ארה"ב (חלקה של השותפות כ 30 - סה"כ תקציב הקידוח הינו כ 

במידה ויימצא גז טבעי בשכבות המטרה בכמות המספקת לצורך פיתוח מאגרי הלויין, יושלם 

הקידוח כקידוח הפקה ותקציב הפיתוח הכולל של מאגרי הלויין, (כולל תקציב קידוח 

יבורו למתקני ההפקה של פרוייקט "ים האקספלורציה, השלמת הקידוח כקידוח הפקה ועלויות ח

 מיליון דולר). 26 - מיליון דולר ארה"ב (חלקה של השותפות כ 100 - תטיס") הינו כ 

 

 :" (חזקות "תמר" ו"דלית")מיכל מתן"עסקה משותפת  .2

הנמצאים חזקות "תמר" ו"דלית"  הינה מיזם לחיפושי נפט וגז בשטחי "מיכל מתן"עסקה משותפת   )א

. נכון למועד הדוחות הכספיים בעלי ג להלן)2ג8לחופי חיפה (ראה ביאור  ק"מ מערבית 50-100

 :הזכויות בעסקה הינם כדלקמן
%      

36  Noble Energy Mediterranean Ltd.  נובל"  - (להלן*("  

  השותפות  15.625

  שותפות מוגבלת  אבנר חיפושי נפט,  15.625

  שותפות מוגבלת  2ישראמקו נגב   28.75

  שותפות מוגבלת  -דור גז חיפושים   4

100    
  חברת נובל הינה מפעילת העסקה המשותפת.  * 
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  :וגז (המשך) נפטהשקעות בנכסי  - 8ביאור 

  פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז (המשך):  .ב

 :" (חזקות "תמר" ו"דלית") (המשך)מיכל מתן"עסקה משותפת  .2

  :"2"תמר  -" ו1"תמר  יקידוח       )ב

" וקידוח הערכה "תמר 1קידוחים ימיים, קידוח "תמר  שני הסתיים ביצועם של 2009במהלך שנת  .1

העניק הממונה לבעלי הזכויות ברישיון  2009בדצמבר  3ביום תגלית גז משמעותית. עם " 2

  ל נפט ושל גז טבעי בשטח הרישיון.לחיפוש ולהפקה ש "תמר" I/12/"מתן" שטר חזקה 308

 213.9-הסתכמו בסך כ  2011בדצמבר  31 ליום" 2"תמר  -ו" 1"תמר  יםידוחסך ההשקעות בגין ק

  מיליון דולר). 33.4- מיליון דולר (חלקה של השותפות כ

  

  פיתוח שדה הגז הטבעי "תמר": .2

לשותפים בפרויקט תמר לפתח את שדה הגז  האנרגיה והמיםאישר משרד  2010אוגוסט בחודש 

   "תמר" במתווה של צינור כפול, בו יוזרם הגז הטבעי מהשדה לפלטפורמת הפקה, שתוקם בסמוך

לפלטפורמה הקיימת של פרויקט "ים תטיס" וממנה יוזרם בצנרת הקיימת למתקן הקבלה של 

  . , שיורחב לצורך קליטת הגזפרויקט "ים תטיס" הקיים באשדוד

להציג תכנית לפיתוח המאגר, לרבות ההסדרים בין השותפים  ההמפעיל העת הממונה נתבקשבהוד

בחזקת תמר לבין בעלי הזכויות הרלוונטיים בחזקת אשקלון בצנרת ובמתקני הקבלה והטיפול 

למועד הוצאת דוחות כספיים אלה טרם נחתם הסדר  שבחוף, לרבות ההסדרים לעניין אחסון.

 כאמור בין הצדדים.
  

) 100%הכוללת ( שעלותהפרויקט האת תכנית הפיתוח של  ותפים בפרוייקט "תמר" אישרוהש

יצוין כי בשלב זה מדובר בהערכות בלבד של עלויות  מיליארד דולר. 3.06 -מוערכת בסכום של כ

פיתוח שהתקבלו בעיקרן ממפעיל העסקה אשר לגביהן לא קיימת עדיין ודאות. כמו כן, להערכת 

היא לאפשר התחלת אספקה של גז טבעי השאיפה השותפים, בהתבסס על מידע שקיבלו מנובל, 

   .2013שנת במחצית הראשונה של מהפרויקט 

  השותפות  נדרשתהאמורות בדבר היקף עלויות תקציב הפיתוח של פרויקט "תמר"  לאור ההערכות

  . )9 -וג 1ים (פרטים נוספים ראה ביאור לגיוס סכומים ניכרים למימון חלקה בפרויקט

 החלו עבודות קידוחי הפיתוח בפרויקט "תמר". בהתאם לתכנית שמסרה 2011באפריל  10ביום 

", 3"תמר  -" ו4", "תמר 5", "תמר 6הקידוחים "תמר  , בוצעומפעילת הקידוח לשותפים בפרויקט

הקידוחים  הוחל בביצוע המשךמטר (כולל עומק מים). בשלב השני  2,500 -לעומק ראשוני של כ

מטר. בשלב השלישי יושלמו להפקה  5,200 -עומק הסופי המתוכנן של כהגיע לל כדי הנ"ל

כקידוח הערכה  2009", שנקדח בשנת 2"תמר הקידוחים הנ"ל ולבסוף אף יושלם להפקה קידוח 

  לוח הזמנים המתוכנן לביצוע התוכנית הנ"ל הינו כשנה.". 1לקידוח התגלית "תמר 
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8 ביאור

  פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז (המשך):  .ב

  :" (חזקות "תמר" ו"דלית") (המשך)מיכל מתן"עסקה משותפת   .2

  :(המשך) "2"תמר  -" ו1"תמר  יקידוח  ב)

  :(המשך) פיתוח שדה הגז הטבעי "תמר" .2

את עבודות הקדיחה של קידוחי הפיתוח שלימה ההאסדה במועד הוצאת דוחות כספיים אלה 

  .6 -ו 2,3,4,5"תמר" 

 -בסך של כ 2011בדצמבר  31שדה הגז הטבעי "תמר" הסתכמו ליום סך ההשקעות בגין פיתוח, 

  דולר). מיליון 241.2דולר (חלקה של השותפות  מיליון 1,543.7

  

  הגז הטבעי בשדה הגז "תמר": רזרבותהערכת  .3

על פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום  2012מרץ בחודש  NSAIעל פי דוח שהוכן ע"י חברת 

(PRMS) 2011 בדצמבר 31, רזרבות הגז הטבעי בשדה "תמר" נכון ליום   

 & Provedוכמות הרזרבות המסווגות  BCM 195 -הינה כ Proved Undevelopedהמסווגות 

Probable Undeveloped הינה כ-BCM  275.  

ההערכות הנ"ל בדבר רזרבות הגז הטבעי בחזקת "תמר" מבוססות, בין היתר על מידע גיאולוגי, 

בגדר  גיאופיסי  ואחר  שנתקבל  מהקידוחים  ומאת  המפעילה  בחזקה.  ההערכות הנ"ל הינם

, אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. ההערכות בגין NSAIהערכות והשערות מקצועיות של 

  כמויות הגז הטבעי שיופקו בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, 

מתנאים תפעוליים וטכניים ואו משינויים רגולטורים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז  כתוצאה

בעי ואו מהביצועים בפועל של המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל הט

שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה 

  של נפט וגז טבעי.

  

  קידוח "דלית":   ג)

ק"מ מחוף ישראל אשר בעקבותיו הוכרז על  50 -בוצע קידוח ימי "דלית" במרחק של כ 2009בשנת 

/"מיכל" שטר 308העניק הממונה לבעלי הזכויות ברישיון  2009בדצמבר  3ביום תגלית מסחרית. 

  לחיפוש ולהפקה של נפט ושל גז טבעי בשטח הרשיון. "דלית" I/13חזקה 

כי מבנה "דלית" מופרד בשברים למספר בלוקים  NSAI, סבורה NSAIעל פי דוח שנתקבל מחברת 

וכי יתכן כי בבלוקים שאינם מחוברים לבלוק העיקרי בו בוצע קידוח "דלית", תהיה איכות המאגרים 

חלק ממאגרי הגז בחזקת "דלית"  NSAIשונה מזו שנתגלתה בבלוק העיקרי. לאור הנ"ל סיווגה 

פקטיביים. על פי הדוח כמות המשאבים המותנים בחזקת כמשאבים מותנים וחלק כמשאבים פרוס

(האומדן  BCM 9.5-לבין כ(האומדן הנמוך)  BCM 6.1-נעה בין כ  2011בדצמבר  31"דלית" נכון ליום 

  הגבוה).
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8 ביאור

  פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז (המשך):  .ב

  :(חזקות "תמר" ו"דלית") (המשך)" מיכל מתן"עסקה משותפת   .2

  : (המשך) קידוח "דלית"  ג)

ההערכות הנ"ל בדבר המשאבים המותנים בחזקת "דלית" הינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות 

, אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות, והן עשויות  להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או NSAIשל 

רויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז, לרבות כתוצאה כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפ

  מהמשך ניתוח ממצאי הקידוחים. 

מליון דולר (בזה  56.8 -הסתכמו בסך כ  2011בדצמבר  31סך ההשקעות בגין קידוח "דלית" ליום 

  מיליון דולר). 8.9 - חלקה של השותפות כ

 

 ":רציו ים" עסקה משותפת .3

עסקה משותפת לחיפושי נפט וגז בין המשתתפים שהרכבם נכון העסקה המשותפת רציו ים הינה   א)

 הינו: 31.12.11ליום 
%      

 39.66  Noble Energy Mediterranean Ltd.  נובל"  - (להלן*("  

  השותפות  22.67 

  שותפות מוגבלת  אבנר חיפושי נפט,  22.67 

   חיפושי נפט וגז - רציו ים  15 

 100    
  .העסקה תמפעיל  *

  

  להלן). ד2ג8רחל, עמית, חנה, דוד וערן (ביאור  :העסקה מחזיקים ברישיונות רציו יםמשתתפי 

  ":1קידוח "לויתן   ב)

 –(להלן " 1 לויתןקידוח " בביצוע Sedco Expressאסדת הקידוח  החלה 2010בחודש אוקטובר 

  .רחל שברשיון"הקידוח") 

 במים"תמר"  לתגלית מערבית דרום"מ ק 47 -וכקילומטר מערבית לחיפה  135- נערך כ קידוחה  

- כ של סופי ולעומק) להלן(ראה  מטרות 3-ל להיקדח תוכנן הקידוח. מטר 1,634-כ של עמוקים

  .חודשים כחמישה ולהימשך) המים עומק(כולל  מטר 7,200

    

הודיעו השותפים על תגלית גז טבעי משמעותית בקידוח. הקידוח הגיע  2010בדצמבר  29ביום   

  ) ונערכו NG10מטר (כולל עומק מים) לתחתית המטרה העיקרית (פרוספקט  5,170 - לעומק של כ

) משכבת המטרה וזאת (Coringבו בדיקות שונות, לרבות בדיקות חשמליות (לוגים) והוצאת גלעין 

  ינות נוספות.לטובת בח

 31המשאבים המותנים בתגלית "לויתן" נכון ליום כמות , NSAIעל פי דוח שנתקבל מחברת   

  (האומדן הגבוה). BCM 600 -(האומדן הנמוך) לבין כ BCM 362 -כ בין נעה, 2011בדצמבר 

, יסווגו ים, הכוללת גם צפי סביר למכירת הגז הטבעי פיתוח על ידי השותפתכנית  לאחר שתאושר

  רזרבות ),proved reservesהמותנים הנ"ל כרזרבות בקטגוריות של רזרבות מוכחות ( המשאבים
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8 ביאור

  פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז (המשך):  .ב

 עסקה משותפת "רציו ים" (המשך): .3

  :(המשך) "1קידוח "לויתן   ב)

  ).possible reservesאפשריות () ורזרבות probable reservesצפויות (

המשאבים המותנים בתגלית "לויתן" הינם בגדר הערכות והשערות ההערכות הנ"ל בדבר 

להתעדכן ככל שיצטבר , אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות, והן עשויות  NSAIמקצועיות של 

מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט 

  וגז, לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח ממצאי הקידוחים. 

בזה מיליון ( 197.1 -הסתכמו בסך כ 2011בדצמבר  31" ליום 1סך ההשקעות בגין קידוח "לויתן 

   יליון דולר).מ 44.7 - חלקה של השותפות כ

  

  : מטרות משניות - "1קידוח "לויתן   ג)

החלה בביצוע קידוחי המשך לעבר השכבות  Sedco Expressאסדת הקידוח  2011בחודש ינואר 

  וקרטיקון תחתון).התחתונות (מטרות משניות אוליגוקן תחתון 

פעולות הקדיחה  הודיעה נובל  לשותפים בפרויקט כי  השהתה זמנית את 2011באפריל  3ביום 

טכניות הקשורות בשחיקה  - וזאת מסיבות תפעוליות  " למטרות המשניות,1בקידוח "לויתן 

מכאנית של צינורות הדיפון בקידוח, המונעת את המשך העבודה וכן בשל הצורך בהבאת ציוד 

וחומרים, שאינם נמצאים בישראל והדרושים לשם תיקון התקלה הנ"ל והמשך הקידוח, ובעקבות 

  עברה לאזור פרויקט "תמר" לביצוע קידוחי פיתוח.  Sedco Expressמור אסדת הקידוח הא

(לאחר תאריך המאזן) הודיעו השותפים כי לאחר שהמפעילה הצטיידה בציוד  2012בינואר  14ביום 

  אל  Homer Ferrington -ובחומרים הנדרשים להמשך פעולות הקדיחה, הגיעה אסדת הקידוח ה

  ". האסדה אמורה לבצע עבודות העמקה של הקידוח אל המטרות העמוקות.1"לויתן אתר קידוחי 

  :שכבות מטרה כדלקמןיבוצעו לעל סמך בדיקות שנערכו עבודות ההעמקה 

), אשר נקדחה ברובה טרם השהיית Lower Oligoceneשכבת המטרה מגיל אוליגוקן תחתון ( )1

 ראשונה בהמשך העבודות בקידוח.הקידוח אך לא עד לבסיסה, ולפיכך מהווה את המטרה ה

), הממוקמת בין שכבת המטרה של Middle Cretaceousמגיל קרטיקון תיכון ( שכבת מטרה )2

האוליגוקן התחתון ושכבת המטרה של הקרטיקון התחתון. שכבת המטרה זו הינה שכבת 

מטרה נוספת, אשר זוהתה לראשונה על בסיס ניתוח עדכני של מידע, אשר הגיע בחלקו 

 יזות של תוצאות הקידוח עד כה.מאנל

 ).Lower Cretaceousשכבת מטרה מגיל קרטיקון תחתון ( )3

מטר מפני הים (כולל  7,400 -" מתוכנן להגיע לעומק סופי של כ1לעיל קידוח "לויתן  לאור האמור

יצויין כי נובל מסרה שהיות וטרם בוצעו קידוחים בעומקים אלה באגן עומק המים). יחד עם זאת, 

, הגעת הקידוח לעומק הסופי המתוכנן הינה בכפוף להתכנות טכנית ואין כל וודאות כי הלבנט

הנתונים במהלך המשך העבודות בקידוח יאפשרו להגיע לעומק הסופי המתוכנן. משך הזמן הצפוי 

להמשך העבודות בקידוח הוא כשלושה חודשים. בשלב הראשון יקדח הקידוח הקיים (שמולא 

  בחומרים אחרים כדי להבטיח את שימורו) ויבודדו צינורות הדיפון שנשחקו בזמן הנטישה בבטון ו
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8 ביאור

  פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז (המשך):  .ב

 עסקה משותפת "רציו ים" (המשך): .3

  : (המשך) מטרות משניות -" 1קידוח "לויתן   ג)

), שלב זה צפוי להמשך כחודש. בשלב השני יועמק tie-backבאמצעות התקנת צנרת נוספת (

 215 - ) בסך של כ100%הקידוח עד לעומק הסופי, שלב זה צפוי להמשך כחודשיים, בעלות כוללת (

  ). 2011מיליון דולר (כולל עבודות הקדיחה שבוצעו עד לאפריל 

 45 - נו כ), המהווה חלק מסה"כ העלות הכוללת הנ"ל, הי100%עלות המשך העבודות בקידוח (

  מיליון דולר (לא כולל מבחני הפקה, אם וככל שיוחלט על ביצועם).

  

  ":2הערכה "לויתן  קידוח  ד)

". שדה לויתן משתרע על שטח 2אישרו השותפים את קידוח ההערכה "לויתן  2011במרץ  9ביום 

להמשיך ק"מ, ועל כן יש צורך לבצע שני קידוחי הערכה או יותר על מנת  325 -גדול מאוד של כ

) אשר בשדה לויתן. לאור NG10ולהעריך את היקף עתודות הגז הטבעי בשכבת המטרה העיקרית (

ק"מ מקידוח  14 - " ברשיון "עמית" במרחק של כ2הנ"ל,  הוחלט לבצע את קידוח ההערכה "לויתן 

  מטר).  1,700 - מטר  (כולל עומק מים של כ 5,400 -" לעומק כולל של כ1התגלית "לויתן 

 Pride North Americaבאמצעות אסדת הקידוח  2011במרץ  20הקידוח החל ביום  ביצוע

מיליון דולר, לא  70 -) של כ100%חודשים בעלות כוללת ( 3 -") והיה צפוי להמשך כPNA(להלן: "

  כולל ביצוע של מבחני הפקה.

יק את הודיעו השותפים לעסקה כי נובל (מפעילת הקידוח) החליטה להפס 2011במאי  15ביום 

") במיקום 3" ובכוונתה לקדוח קידוח הערכה חלופי ("לויתן 2פעולות הקדיחה בקידוח "לויתן 

  סמוך, כמוסבר להלן.

-10מטר, מאות מטרים מעל לשכבות המטרה ( 4,570 -" הגיע לעומק קדיחה של כ2קידוח "לויתן 

NG צינורות הדיפון אל ). במהלך ביצוע הקידוח זוהתה זרימה של מים בחור הקידוח מאחורי

קרקעית הים. להערכת המפעילה אין לשכבת החול, ממנה זורמים המים, כל השלכה גיאולוגית על 

) ואין לנ"ל כל השפעה על הערכת היקף משאבי הגז המותנים בתגלית NG-10שכבות המטרה (

נים. אינדיקציות של הידרוקרבו "לויתן". המפעילה ניתרה את זרימת המים ולא זיהתה בהם כל

לאור הפגיעה האפשרית בשלמות הטכנית וביציבות של מערכות הקידוח, שאמור היה להיות 

  הקידוח  אינו כשיר להמשך קדיחה במיקום זה  מושלם כקידוח הפקה, החליטה המפעילה כי

לאור זאת זקפה השותפות את חלקה בהוצאות המיוחסות לקידוח  והפסיקה את הפעולות בקידוח.

מיליון דולר בסעיף  6.5 -של כ(בניכוי שיפוי שהתקבל מהביטוח) לדוח על הרווח הכולל בסכום נטו 

 "הוצאות חיפושי נפט וגז". 
, הוגשו לממונה על ענייני הנפט  על פי בקשתו, מספר חלופות למתווה 2011באוגוסט  1ביום 

אשר יבוצעו במידה וספיקת זרימת המים לא תחדל מאליה וכן  2ה של קידוח לויתן הנטיש

) בתוקף עד ליום 100%מיליון דולר ( 30הומצאה ערבות בנקאית בלתי מותנית על סך של 

30.6.2012 .  

  המפעילה בוחנת חלופות אלו ומבצעת סקרים ומדידות של הפרמטרים הדרושים לתכנון ובחירת 
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  :וגז (המשך) נפטנכסי ות בהשקע - 8ביאור 

  פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז (המשך):  .ב

  עסקה משותפת "רציו ים" (המשך):  .3

  " (המשך):2קידוח הערכה "לויתן   ד)

מטרת  האטימה והציוד הדרוש. בחינת הפסקת זרימת המים מהבאר תימשך מספר חודשים, אשר 

  בסופם יקבע הממונה את הפעולות הנדרשות מהשותפות, אם בכלל, לצורך אטימת הקידוח.   

יצויין כי המפעילה מגישה לממונה דיווח שוטף על הפעולות שבוצעו על ידה לצורך קידוח תוכנית 

  ות הקידוח שבוצעו.הנטישה בפעול

  לדעת הנהלת השותפות, אשר מבוססת על הערכה של יועציה המקצועיים, בשלב זה היות ואין 

עדיין נתונים מספיקים לבחור בטכנולוגיה המתאימה לביצוע הנטישה אשר ייתכן ולא תתבצע כלל, 

  לא ניתן לאמוד באופן מהימן את עלות נטישת הקידוח.

המכסה הוצאות להשתלטות על באר  CONTROL OF WELLיצויין כי לשותפות ביטוח מסוג 

  ) למקרה. 100%מליון דולר ( 200עד לגבול אחריות של   (REDRILLING)לרבות קידוח מחדש

השותפות קיבלה  בשנת החשבוןהמשתתפים פועלים מול המבטחים לקבלת שיפוי תחת הפוליסה. 

  (לאחר ניכוי השתתפות עצמית) המהווה חלק מהשיפוי הביטוחי. דולר מיליון 5.9 - סך של כ

  

  ":3לויתן "הערכה  קידוח  )ה

 PNAהודיעה מפעילת פרויקט לויתן לשותפים בפרוייקט כי אסדת הקידוח  2011ביוני  26ביום 

". הקידוח 2נטישת קידוחי "לויתן " בעקבות 3בביצוע קידוח "לויתן  2011ביוני  24החלה ביום 

" (ובמרחק 2קילומטר מהמקום בו בוצע קידוח "לויתן  4.4-בשטח רישיון עמית במרחק של כבוצע 

  "). 1קילומטר מקידוח התגלית "לויתן  9.6-של כ

" 3הודיעו השותפים על פי מידע שנמסר מנובל, כי קידוח ההערכה "לויתן  2011בספטמבר  5ביום 

  " 3ה) וכי פעולות הקדיחה בקידוח "לויתן מטר מעל שכבת המטר 2,700 - מטר (כ 2,600הגיע לעומק 

) BOP )Blow Out Preventer -הופסקו היות והתגלו תקלות טכניות מתמשכות במתקן ה

המבצעת את הקידוח. בעקבות האמור  PNAובציוד הנלווה, המהווים חלק מאסדת הקידוח 

" 3לויתן עזבה את אתר הקידוח, ואת השלמת פעולות הקדיחה בקידוח " PNAאסדת הקידוח 

", צפוי בעתיד להיות מושלם 3יצויין כי קידוח "לויתן . Sedco Expressאסדת הקידוח  ביצעה

  כאחד מקידוחי ההפקה בשדה לויתן.

שלמו עבודות הקדיחה בקידוח והודיעו השותפים על פי הודעת נובל, כי ה 2011בדצמבר  14ביום 

סך עלויות קידוח הערכה "לויתן  וכי בקידוח הערכה זה נתגלה כצפוי גז טבעי. "3 לויתן"ההערכה 

מיליון  29.4 -מיליון דולר (חלקה של השותפות כ 129.5 -הסתכמו בסך כ 2011בדצמבר  31" ליום 3

  דולר).
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8ביאור 

  פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז (המשך):  .ב

  משותפת "רציו ים" (המשך):עסקה   .3

  :" ברישיון חנה1קידוח "דולפין    ו)

". 1בביצוע קידוח "דולפין  Sedco Express -החלה אסדת הקידוח ה 2011באוגוסט  29ביום 

  מטר.  1,560 -ק"מ מערבית לחופי חיפה במים עמוקים של כ 110 -" ממוקם כ1קידוח "דולפין 

הינה פרוספקט הגז בשכבות מיוקן תחתון ואוליגוקן עליון " 1המטרה העיקרית של קידוח "דולפין 

 6,000 - ). בעומק כולל של כ10NG(המקבילות לשכבות שזוהו בחולות "חזקת תמר" והמכונות 

  מטר (כולל עומק מים). 

בחולות המטרה  הנתגלדיווחו השותפים כי על פי מידע שנמסר להם מנובל  2011בדצמבר  18ביום 

נובל ביצעה בקידוח בדיקות שונות ואיסוף של מידע, לרבות ביצוע לוגים העליונים גז טבעי. 

חשמליים ואחרים, בחינת דגימות סלע, אנליזה כימית של הגז הטבעי ומדידות לחץ במאגר, אשר 

תוצאותיהם, כפי שנמסרו ע"י המפעילה, הניחו את דעתם של השותפים בדבר קיומו של גז טבעי 

שותפים כי להערכתה כמות הגז הטבעי שנתגלתה בקידוח, מצדיקה בקידוח. כמו כן נובל מסרה ל

בחינה ואמידה של כמות המשאבים הכוללת של גז טבעי במאגר וכן ביצוע בחינה ואמידה של 

  " הינו תגלית גז טבעי. 1כמויות הגז הטבעי הניתנות להפקה כלכלית. לאור כך, קידוח "דולפין 

מיליון דולר (חלקה של  56.7 - הסתכמו לכ 2011בדצמבר  31" ליום 1סך עלויות קידוח "דולפין 

  מיליון דולר). 12.9 -השותפות: כ

 ידי חברת - פי דוח שהוכן על-על(לאחר תאריך המאזן) דיווחה השותפות כי  2012בפברואר  12ביום 

NSAI פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום (-עלSPE-PRMS להלן: "דוח המשאבים) (

נעה בין , 2011בדצמבר  31ות המשאבים המותנים של גז טבעי במאגר דולפין ליום המותנים"), כמ

BCM  1.05 (האומדן הנמוך) לביןBCM  5.03 .(האומדן הגבוה)  

 undevelopedהמשאבים המותנים מצויים באזור שלא פותח (בדוח המשאבים צויין כי 

locationת ההפקה ) ועל כן ההערכה מבוססת על אומדן נפח המאגר ויעילו  

)recovery efficiencies .תוך אנלוגיה למאגרים עם מאפיינים גיאולוגים ותכונות מאגר דומים (

  המשאבים מותנים באישור תכנית פיתוח לפרוייקט "דולפין" ובהצגת היתכנות כלכלית לפרוייקט.

, 1ין תבחן בעתיד חלופות שונות למסחור הגז הטבעי שבמאגר דולפ כן הודיעה השותפות כי-כמו

וזאת במסגרת בחינת האפשרויות לשלב את תכנית הפיתוח של המאגר עם תכניות פיתוח של 

  מאגרים סמוכים, אשר יתכן ויאפשרו פיתוח משותף כנ"ל .

כי בשלב זה לא ניתן לקבוע לוח זמנים משוער לגיבוש ו/או לביצוע תכנית  כן הודיעה השותפות-כמו

, וזאת עד אשר תושלם בחינת תכניות הפיתוח האפשריות של מאגרים 1פיתוח למאגר דולפין 

  איתן. 1סמוכים ואפשרות ההשתלבות של תכנית הפיתוח של מאגר דולפין 

 -תכנית הפיתוח של מאגר לויתן, המרוחק כ עשוי להשתלב עם  1יצוין כי פיתוח של מאגר דולפין 

, או עשוי להשתלב כחלק משלב עתידי בפיתוח מאגר תמר, 1ק"מ צפון מערבית ממאגר דולפין  30

  .1ק"מ צפון מזרחית ממאגר דולפין  30 -המרוחק כ 
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8ביאור 

  פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז (המשך):  .ב

  משותפת "רציו ים" (המשך):עסקה   .3

  (המשך): " ברישיון חנה1קידוח "דולפין    ו)

יודגש כי כל חלופה של תכנית פיתוח כוללת לוחות זמנים ועלויות הקמה והפעלה שונים, ולפיכך עד 

, לא ניתן להעריך את לוחות הזמנים ואת תקציב 1אשר תבחן ותבחר תכנית הפיתוח למאגר דולפין 

  הפיתוח של המאגר.

" הינם בגדר הערכות והשערות 1 בדבר המשאבים המותנים במאגר "דולפין NSAI הערכות

  ואשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. ההערכות וההשערות הנ"ל  NSAIמקצועיות בלבד של 

עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים 

לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח ממצאי נפט וגז טבעי, בפרוייקטים של חיפושים והפקה של 

  ים וכתוצאה מתנאים תפעוליים ו/או תנאי שוק ו/או תנאים רגולטוריים. הקידוח

  

  עסקה משותפת "אלון":  .4

  ":A/אלון 364" בשטח רשיון "1קידוח "תנין 

" 1החליטו השותפים לאשר את ביצועו של קידוח האקספלורציה "תנין  2011באוגוסט,  30ביום 

". האישור התקבל על בסיס המלצת המפעילה נובל, כפי שהוצגה לשותפים A/אלון 364ברישיון "

 1,770מערבית לחופי חיפה במים עמוקים של -ק"מ צפונית 120-" ממוקם כ1ברישיון. קידוח "תנין 

  מיליון דולר. 50 - תקציב הכולל של הקידוח (שני שלבים ללא מבחני הפקה) מוערך בכהמטר. 

" הינה פרוספקט הגז בשכבות מיוקן תחתון ואוליגוקן עליון 1המטרה העיקרית של קידוח "תנין 

  מטר (כולל עומק  5,472 -). בעומק כולל של כ10NG(המקבילות לשכבות שזוהו בחולות תמר והמכונות 

תאם לממצאי הקידוח יתקבלו החלטות אם וכיצד יבוצעו מבחני הפקה בעתיד. הימצאות גז מים). בה

  טבעי בשכבות המטרה עשויה להביא לקדיחת מספר קידוחים נוספים בשטח הרישיון. 

(לאחר תאריך  2012בפברואר,  5". ביום 1הוחל בעבודות הקדיחה בקידוח "תנין  2011בחודש דצמבר 

   5,500 - " הגיע לעומק סופי של כ1ם על פי מידע שנמסר מנובל כי קידוח "תנין המאזן) הודיעו השותפי

מטר מפני הים (כולל עומק מים). השותפים הגיעו למסקנה כי בקידוח נתגלו סימני פטרולים (גז טבעי) 

  משמעותיים, וזאת בעקבות דיווחי נובל, המתבססים על בדיקות שבוצעו במהלך הקידוח. 

(לאחר תאריך המאזן) הודיעו השותפים כי נובל ביצעה בקידוח בדיקות, לרבות  2012בפברואר,  7ביום 

) שכללו בדיקות חשמליות וקרני גאמא, וכן Logging While Drillingביצוע לוגים בזמן הקדיחה (

בדיקות ראשוניות של הרכב הגז הטבעי ומטחן סלעי המאגר, אשר תוצאותיהם, כפי שנמסרו ע"י 

  את דעתם של השותפים בדבר קיומו של גז טבעי בקידוח. המפעילה, הניחו

המפעילה מסרה לשותפות כי להערכתה כמות הגז הטבעי שנתגלתה בקידוח, מצדיקה בחינה ואמידה 

של כמות המשאבים הכוללת של גז טבעי במאגר וכן ביצוע בחינה ואמידה של כמויות הגז הטבעי 

 31בעלויות הקידוח, רשמה השותפות השקעות ליום . בגין השתתפותה הניתנות להפקה כלכלית

  : אין).2010מיליון דולר ( 9.8 -בסך כ 2011בדצמבר 
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8ביאור 

  פעילות השותפות בחיפושי נפט וגז (המשך):  .ב

  בקפריסין: 12בבלוק  "אפרודיטה"קידוח   .5

ידי -השותפות כי בהתבסס על מידע שנמסר לה על(לאחר תאריך המאזן) דיווחה  2012במרץ  6ביום 

 2011ידי המפעילה בסוף דצמבר -" ("אפרודיטה") שבוצע עלA- 1נובל המפעילה, בקידוח אקספלורציה "

  מטרים מפני הים (כולל עומק ים), נתגלה גז טבעי.  5,137 - בעומק כ

), כמות SPE-PRMSליום (על פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרו  NSAIעל פי דוח שהוכן על ידי 

(האומדן הנמוך)  BCM 14 -בין כ נעה 31.1.2012, נכון ליום "אפרודיטה"המשאבים המותנים במאגר 

  (האומדן הגבוה). BCM 82 -לבין כ

הינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות  במאגר "אפרודיטה"ההערכות הנ"ל בדבר המשאבים המותנים 

וודאות, והן עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או  , אשר לגביהם לא קיימת כלNSAIשל 

כתוצאה ממכלול של גורמים הקרושים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז, לרבות כתוצאה 

  מהמשך ניתוח ממצאי הקידוחים.

 14.9 -כבסך  2011בדצמבר  31בגין השתתפותה בעלויות הקידוח, רשמה השותפות השקעות ליום 

  .: אין)2010( דולרמיליון 

  בקפריסין.  12להלן בדבר זכויות לחיפושי נפט וגז בבלוק  ה2ג8ראה ביאור 

 :"רות" -ו "אלון" תהרישיונובשטחי  םסיסמיי יםסקר  .6

על ידי חברת  2010שבוצע החל מחודש ספטמבר  D3בשנת החשבון הסתיים עיבוד הסקר הסייסמי 

PGS רות".-חלק משטחי רשיונות "אלון" וב"  

 קמ"ר ברשיונות "אלון"  2,350-חלק נוסף מתוכנית העבודה של השותפות, בשטח של כ כיסההסקר 
  ו"רות" וכן באזורי הקידוחים בחזקות תמר ודלית.

הנ"ל ברשיונות "אלון ורות", עיבוד הנתונים והעבודות  D3העלות הכוללת של ביצוע הסקר הסייסמי 

 בשנתה מזמיליון דולר ( 4.9 -כלסך  מסתכם הותפות הש מיליון דולר, כשחלקה של 19-הנלוות הינה כ

  .הכוללרווח על הדוח בכהוצאה סכום זה נזקף  מיליון דולר). 0.5החשבון: 

. נובל אנרג'י מדיטרניאן 27.835% –רות  רשיונותוב 26.4705% –אלון  רשיונותזכויות השותפות ב

שותפות מוגבלת  – ואבנר חיפושי נפט רשיונותמהזכויות ב 47.059%מחזיקה  רשיונותמפעילת ה

  .25.106% –רות  רשיונותוב 26.4705% –אלון  רשיונות") מחזיקה ביתרה: באבנר("

  :"4צוק תמרור "ו "3צוק תמרור "עסקאות משותפות    .7

 עסקאות משתפות אלה הינם מיזמים להפקה ולחיפוש של נפט ב"מובלעת צוק תמרור" שהינה מובלעת

  שבאיזור ים המלח. /"זרח"321בשטח רשיון 

שלא ניתן להכיר בקידוחים כתגלית והחלטת הממונה  2010בדצמבר  31ביום בעקבות פקיעת הרשיון 

והחליטו הנפט  נכסבחינת ירידת ערך של  השותפים ברשיון בשנה קודמת , ביצעו בהתאם לחוק הנפט

של  בסך כולל (חלקה 4-ו 3 צוק תמרור יקידוחבמלוא עלות ההשקעה  על על רישום הפרשה לירידת ערך

  בדוח רווח והפסד.בשנה קודמת מיליון דולר אשר נכללה  2- השותפות) של כ

יצויין כי השותפים הגישו ערעור בפני שר התשתיות על החלטת הממונה הנ"ל אך הערעור נדחה ובחודש 

המשפט הגבוה לצדק (בג"צ), אשר טרם עתרה שותפות זרח, בעלת זכויות ברישיון, לבית  2011נובמבר 

  נתן את החלטתו.
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8ביאור 

  זכויות השותפות ברשיונות חיפושי נפט וגז:  .ג

 , הינן כדלהלן:וגז חיפושי נפטלרשיונות חזקות והזכויות של השותפות ב .1
  

הזכויות 
  בתוקף עד

שיעור 
ההשתתפות 

     % -ב
  31.12.2011     

  :"ים תטיס") -עסקה משותפת "ים תטיס" (להלן       

  "אשקלון" חזקה    25.5   10.6.2032

   "נועה"חזקה     25.5   31.1.2030

  "דלית"  I/13-"תמר" ו I/12חזקות     15.625   1.12.2038

14.6.2013   22.67    
  /"עמית", 350/"רחל", 349 "רציו ים": שיונותר
  " /"ערן353- /"דוד" ו352/"חנה", 351  

  )A, B ,C/"רות" (358-360רשיונות      27.835   1.9.2013

  )A, B ,C ,D ,F/"אלון" (369-ו 364-367רשיונות     26.4705   1.9.2013

  / "קרן"338  רשיון     50.0   *31.3.2012

  /"אביה" 337רשיונות      50.0   *31.12.2011

   " D/"רות 361 וןרשי     27.835   *29.2.2012

  " E/"אלון 368רשיון      26.4705   *29.2.2012

  

   .15%בדבר אופציה להשתתפות בחיפושי נפט בקפריסין בשיעור ה 2גראה פיסקה 

בתחילת שנת החשבון נחתמו הסכמים עם צדדים שלישיים להעברת חלק מהזכויות ברישיונות אלה,   *

כי תוקפם של רישיונות הודיע הממונה על ענייני הנפט  2011בנובמבר  29ביום  אשר לא יצאו לפועל.

השותפות הגישה לשר האנרגיה והמים ערעור על החלטת הממונה על ענייני הנפט  אלה לא יוארך.

  טרם נתקבלה החלטת השר. ".338"קרן/ - " ו337את רישיונות "אביה/מלהאריך להימנע 

  להלן. 2ג פסקהראה  - פרטים נוספים לגבי הזכויות הנ"ל 

מותנה במילוי התחייבויות מסויימות במועדים מדי פעם והוא הוארך  תוקפן של זכויות הנפט

  .הקבועים בתנאי נכסי הנפט. במקרה של אי מילוי התנאים, ניתן לבטל את זכות הנפט
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8ביאור 

  :(המשך) זכויות השותפות ברשיונות חיפושי נפט וגז  .ג

  לגבי הזכויות הנ"ל: נוספיםפרטים  .2

  חזקה "אשקלון":  )א

קמ"ר הכולל את  250פני - . החזקה משתרעת על2002אשקלון התקבל בחודש יוני  I/10שטר חזקה 

ובכפוף לתנאים כפי  1952- שדה הגז "מרי". שטר החזקה ניתן בכפוף להוראות חוק הנפט תשי"ב

  בשטר החזקה  נקבעו, בין היתר, התנאים המיוחדים כדלקמן: בשטר החזקה.שפורטו 

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

ובתת הקרקע התחום בשטח החזקה; הובלת הגז הטבעי מהפלטפורמה/מהמאגר תעשה בהתאם 

להוראות חוק משק הגז הטבעי; בתנאי חזקת אשקלון נקבעו עוד הוראות לגבי הפקת דוחות 

הפקה, הפרות, ביטוח מפני נזקים לסביבה, תכנית נטישה, כפיפות התנהגות המאגר בסוף כל שנת 

לאמנות בינלאומיות וחוקי המדינה, תיאום עם מערכת הביטחון והוראות לגבי מתן הודעה על זהות 

  המפעיל.

  חזקה "נועה":  )ב

. שטר החזקה קמ"ר 250 . החזקה משתרעת על פני2000התקבל בחודש פברואר נועה  I/7 שטר חזקה

.בשטר ובכפוף לתנאים כפי שפורטו בשטר החזקה 1952-וף להוראות בחוק הנפט תשי"בניתן בכפ

  החזקה נקבעו, בין היתר, התנאים המיוחדים כדלקמן:

השנים הראשונות לקיום החזקה וכל שלוש  6לפתח את התגלית ולהפיק גז בשקידה ראויה; בתום 

הנפט תכנית עבודה מעודכנת; בתנאי שנים לאחר מכן, יגיש בעל החזקה לאישור הממונה על ענייני 

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.

  :רשיונות "מיכל" ו"מתן"): מקודם( "דלית" I/13-"תמר" ו I/12זקות ח  )ג

 I/12שטר חזקה  ניק לבעלי הזכויות שני שטרי חזקה, כלהלן:הממונה הע 2009בדצמבר  3ביום 

את שדה הגז "דלית". בשטרי  הכולל"דלית"  I/13שטר חזקה , את שדה הגז "תמר" הכולל"תמר" 

אות לעניין הקמה החזקות נקבעו, בין היתר, הוראות לעניין לוחות זמנים לפיתוח החזקות, הור

ביטוח וכיו"ב. מתן ערבות, אחריות, , והפעלה של המתקנים שבחזקות, עריכת בדיקות, דיווחים

שטרי החזקות ניתנו בכפוף לחוק הנפט והם מקנים לשותפים בחזקות זכות ייחודית להפיק נפט וגז 

ם ובכפוף שנה נוספות, בהתא 20- שנה עם זכות להאריך ב 30טבעי בשטחי החזקות לתקופה של 

  להוראות חוק הנפט.

מ'  1,800 -  1,200ק"מ מערבית לחופי חיפה בעומק מים של  50-100שטחי החזקות נמצאים 

  קמ"ר. 500-ומשתרעים יחד על פני שטח של כ

/"ערן" (לשעבר 353-/"דוד" ו352/"חנה", 351/"עמית", 350/"רחל", 349"רציו ים":  רשיונות  )ד

  היתר מוקדם "רציו ים"):

הודיע השותף הכללי כי השותפות קיבלה מהממונה על ענייני הנפט יחד עם  2008בדצמבר  16 ביום

  , חמישה רשיונות נפט ימיים חדשים המחליפים את ההיתר, מוקדם "רציו ים"בעלי הזכויות בהיתר 
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8ביאור 

  :(המשך) זכויות השותפות ברשיונות חיפושי נפט וגז  .ג

  פרטים נוספים לגבי הזכויות הנ"ל (המשך):  .2

(לשעבר  /"ערן"353-/"דוד" ו352/"חנה", 351/"עמית", 350/"רחל", 349"רציו ים":  רשיונות  )ד

  (המשך):היתר מוקדם "רציו ים") 

/"ערן" (להלן: "הרשיונות"). הרשיונות 353-/"דוד" ו352/"חנה", 351/"עמית", 350/"רחל", 349בשם 

המצויים מערבית מחופי העיר קמ"ר  1,732-מי (במים עמוקים מאוד) כולל של כמשתרעים על שטח י

  חיפה.

הודיע  2011בנובמבר  30ביום  .2011בדצמבר  14ניתנו לתקופה של שלוש שנים. עד ליום  הרשיונות

, בכופף לביצוע תכנית עבודה 2013ביוני  14הממונה על הארכת תוקפם של רישיונות אלה עד ליום 

  תנאים כפי שנקבעו על ידו.ועמידה ב

  תנאי הרשיונות נקבעו בין היתר המועדים להכנה וביצוע הקידוחים ברשיונות הנ"ל. במסגרת

  

  כויות בקפריסין:ז  )ה

) 1993אושרה התקשרות של השותפות עם השותף הכללי, דלק ניהול קידוחים ( 2009בחודש ינואר 

 15%הכללי לשותפות אופציה לקבל , בהסכם לפיו יעניק השותף (להלן: השותף הכללי) בע"מ

(להלן:  2008באוקטובר  24) מיום Production Sharing Contractמהזכויות בהסכם זיכיון (

(להלן: "נובל  .Noble Energy Mediterranean Ltdשנחתם בין חברה קשורה של הסכם הזיכיון) 

שבשטח המים הכלכליים של  12לבין רפובליקת קפריסין, המקנה זכויות חיפוש בבלוק  קפריסין") 

  ").12קפריסין (להלן: "הסכם הזכיון" ו "בלוק 

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 

. בקשר עם הסכם הזכיון ממועד החתימה קפריסין שייחתמו עם נובלהסכם הזכיון ו/או ההסכמים 

 31על הסכם הזכיון ועד למועד פקיעת האופציה או מימושה. תקופת מימוש האופציה היתה עד ליום 

יצויין כי האופציה הנ"ל  .2012במרץ  31 והיא הוארכה מדי פעם ולאחרונה עד ליום 2009בדצמבר 

ן נובל לשותף הכללי שבו הוסכם על העברת הזכויות הנ"ל לשותף ניתנה בעקבות הסכם שנחתם בי

  הכללי וכי ההעברה כאמור כפופה לאישור הרשויות בקפריסין אשר טרם התקבל. 

נתקבל אישור רשות המיסים לפיו ביצוע פעולות חיפוש והפקה בבלוק  2011באוגוסט  4יצויין כי ביום 

בקפריסין לא יפגע במעמדה של השותפות לעניין מס הכנסה, וזאת בכפוף למילוי התנאים שנקבעו  12

לתקנון הבורסה לניירות ערך נכנסו לתוקף הנחיות זמניות  2011בספטמבר  15ביום כן, -כמובאישור. 

המרחיבות את הגדרת "פרוייקט" בשותפות מוגבלת לחיפושי נפט וגז על פי תקנון בתל אביב 

  .12הבורסה, באופן המאפשר לשותפות להשתתף בפעולות חיפושי נפט או גז והפקתן בבלוק 

, שותף הכלליהכי נחתם הסכם בין נובל קפריסין לבין  2011באוגוסט  21השותפות הודיעה ביום 

  ובשם השותפות, המתקן את הסכם ההעברה כמפורט להלן: ובשמ

לשותף הכללי  12המועד האחרון לקבלת אישור הרשויות בקפריסין להעברת הזכויות בבלוק  .1

 (במקום המועדים שנקבעו בהסכם ההעברה).  2013באוגוסט  1הוארך ליום 
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8ביאור 

  :(המשך) השותפות ברשיונות חיפושי נפט וגזזכויות   .ג

  פרטים נוספים לגבי הזכויות הנ"ל (המשך):   .2

  :(המשך) זכויות בקפריסין  )ה

הנובעים מפעולות חיפוש קפריסין ידי נובל - מהסכומים שיוצאו על 15% -השותפות תישא ב .2

ם הזכיון, (לרבות קידוח), הערכה, פיתוח או הפקה ו/או כל הפעולות שתבוצענה בהתאם להסכ

 ותישא בחלקה כאילו היתה צד להסכם התפעול המשותף. 

בכפוף לקבלת אישור ממשלת קפריסין יעביר השותף הכללי בשותפות את כל זכויותיו,  .3

 פי הסכם ההעברה, לשותפות. -חבויותיו והתחייבויותיו על

שי כלשהו , השותף הכללי יהיה רשאי להעביר את זכויותיו לצד שלי2013באוגוסט  1עד ליום  .4

שיהא מקובל על נובל ובכפוף לאישור הרשויות בקפריסין. מובהר כי כל תמורה שתתקבל 

 בקשר להסכם ההעברה תועבר לשותפות ולא לשותף הכללי בשותפות.

במקרה בו ממשלת קפריסין לא תאשר את ההעברה לשותפות או לנעברים אחרים כאמור לעיל,  .5

, אזי השותפות תהא זכאית לקבלת החזר 12בבלוק תכריז על תגלית מסחרית קפריסין ונובל 

ידה בהתאם להוראות הסכם ההעברה בקשר עם - של כל הסכומים ששולמו עלקפריסין מנובל 

 התגלית. 

עוד נקבע בהסכם כי עד לאישור הרשויות בקפריסין להעברת הזכויות לשותפות כאמור, לא  .6

 פי-ואשר הינם חסויים על 12בלוק תהא לשותפות גישה למידע או נתונים הנוגעים לפעולות ב

שיקול דעת מוחלט בביצוע פעולות כאמור וכי לשותפות אין קפריסין הסכם הזכיון וכי לנובל 

 . מעמד בהחלטה על ביצוע הקידוח, גיבוש תוכנית הקידוח או בקביעת מועדו

התכנסה אסיפה כללית של בעלי יחידות השתתפות בה התקבלה  2011באוקטובר  9ביום  .7

 או גז או הפקתם גם  טהסכם השותפות המוגבלת, באופן שיכלול חיפושי נפאת ההחלטה לתקן 

להסכם השותפות  11אשר, למען הזהירות, כי סעיף , ובנוסף לשבקפריסין 12בשטחי בלוק 

ריות, השיפוי והביטוח של השותף הכללי בשותפות המוגבלת המוגבלת המסדיר את נושא האח

שבקפריסין,  12ו/או של עובדיו ו/או מנהליו יחול ביחס לביצוע קידוח האקספלורציה בבלוק 

  אף אם יוחלט כי ביצוע ההשקעה כאמור בקפריסין מהווה רשלנות רבתי.

  .12ל קפריסין בבלוק לעיל בדבר קידוח אקספלורציה שבוצע על ידי נוב 5ב8ראה גם ביאור 

 נובל נתקבל במשרדי, 2011בדצמבר  9הודיעה השותפות כי ביום , 2011בדצמבר  11ביום  .8

 נושאי על הממונה השרה( קפריסין של והתיירות התעשייה המסחר שרת מאת מכתב, קפריסין

שותפות מוגבלת  - ולאבנר חיפושי נפט  לשותפות עותק עם לנובל הממוען) בקפריסין האנרגיה

 ("אבנר") (להלן: "המכתב").

, תוכנו והשלכותיו נלמדים על לשותפותפי הודעת נובל קפריסין - פי האמור במכתב (אשר על על

על בסיס  -מועצת השרים של הרפובליקה של קפריסין  2011בנובמבר  28ידה), החליטה ביום 

  ידע שפורט בה והתווסף לה) להסבה חלקית של הזכויות (לרבות המ 11.7.11בקשת נובל מיום 
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  :וגז (המשך) נפטנכסי השקעות ב - 8ביאור 

  :(המשך) זכויות השותפות ברשיונות חיפושי נפט וגז  .ג

  פרטים נוספים לגבי הזכויות הנ"ל (המשך):   .2

  זכויות בקפריסין (המשך):  )ה

  (המשך): .8

: להלן( 12 בבלוק האקספלורציה וברשיון") PSC: "להלן( Production Sharing Contract -ב

לאבנר) מההכנסות להן זכאית נובל  15% - ו לשותפות 15%( 30% של הסבה לאשר - ") הרשיון"

 "). ההסבה: "להלן( מהרשיון) כאמור בניהן שווים בחלקים( 30% של והסבה PSC -על פי ה

 :הבאים לתנאים כפופה ל"הנ ההסבה, המכתב פי על

 .וברשיון PSC-ואבנר לא תהיה כ"מפעיל" כהגדרתו ב השותפותשל  השתתפותן  .א

יוותרו ללא שינוי  והרשיון PSC-ה פי על נובל של אחרות וזכויות ההתחייבויות כל  .ב

ונובל קפריסין תמשיך לשמש כמפעילה יחידה ולשאת באופן בלעדי בכל ההתחייבויות 

 .והרשיון PSC -על פי ה

ות בקפריסין לסיום תהליך העברת הזכויות באופן שבו השותפות תהיה צד השותפות פועלת מול נובל ומול הרשוי

  למועד הוצאות דוחות כספיים אלה טרם הושלם הליך העברת הזכויות לידי השותפות. .PSC -ל
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  התחייבויות לתאגידים בנקאיים: - 9ביאור 
 הרכב:  .א

        
   ליום ריביתשיעור     

31.12.2010  31.12.2011  31.12.2011    
    %    

        
  לזמן קצר: התחייבויות      

  מתאגיד בנקאי בחו"ל בדולרים (פסקה ב להלן)  6.3%  184,582  40,182

  מתאגיד בנקאי בישראל בדולרים  4.3%  10,000  -

  חלויות שוטפות של הלוואות      

  לזמן ארוך (ראה להלן)    42,351  -

        

  סך הכל לזמן קצר    236,933  40,182

        
  

  
  

  ":ות הפיתוח של פרוייקט "תמרויבעלשל השותפות הלוואת גישור למימון חלקה   .ב

באמצעות חברה ייעודית (ראה חתם הסכם הלוואת גישור ("הסכם המימון") בין השותפות נ 2010בחודש יוני 

 קיבלה(להלן ביחד: "הבנקים המממנים") לפיו HSBC Bank Plc -ו Barclays Bank Plcלבין  להלן) 

למימון חלקה של השותפות בחלק מעלויות הפיתוח של שדה   Non-Recourseהשותפות הלוואה מסוג 

מיליון דולר ("ההלוואה"). בד בבד עם חתימת הסכם המימון על  190"תמר" ("פרויקט תמר") עד לסכום של 

שותפות  נפטאבנר חיפושי ידי השותפות נחתמו הסכמי מימון באותם תנאים בין הבנקים המממנים לבין 

") דור גזמיליון דולר ועם דור חיפושי גז שותפות מוגבלת (" 190") לקבלת הלוואה בסכום של אבנרמוגבלת ("

ודור גז בחלק מעלויות הפיתוח של פרויקט  אבנרמיליון דולר, למימון חלקן של  50לקבלת הלוואה בסכום של 

  ."תמר"

 (Non-Recourse Project Finance)עד לחתימה על הסכם מימון פרויקטאלי ההלוואה הינה לתקופה 

"המימון הפרויקטאלי") ( "תמר"ארוך טווח למימון מלוא חלקה של השותפות בעלויות הפיתוח של פרויקט 

 24כוללת של  עם אפשרות הארכה בתנאים מסוימים לתקופהחודשים לפי המוקדם,  18לתקופה של או 

(ראה  2012 חודשים עד לחודש יוני  6ההלוואה הוארכה לתקופה נוספת של  2011צמבר בחודש ד .חודשים

  בהמשך).

  

  

  לזמן ארוך: התחייבויות       

  מתאגיד בנקאי בחו"ל בדולרים (פסקה ג להלן)   3.2%  67,367  -

  בניכוי חלויות שוטפות      42,351  -

         

  )2013לפרעון בשנת ( סך הכל לזמן ארוך     25,016  -

         

  סך הכל התחייבויות לתאגידים בנקאיים     261,949  40,182
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  התחייבויות לתאגידים בנקאיים (המשך): - 9ביאור 

  הלוואת גישור למימון חלקה של השותפות בעלויות הפיתוח של פרוייקט "תמר" (המשך):  .ב

לפעול לגיוס המימון  בכוונת השותפויות ההלוואה תפרע בתשלום אחד במועד סיום תקופה ההלוואה.

הפרויקטאלי יפרע את ההלוואה. לשותפות הפרויקטאלי לפני תום תקופת הסכם המימון באופן שהמימון 

  הזכות לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם המימון.

לשלושה חודשים בתוספת  LIBORההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית שנתית משתנה המחושבת לפי 

כספי . )חודשים (לא כולל עמלות 18 -במידה שההלוואה לא תוארך מעבר ל 4%מרווח מדורג שלא יעלה על 

המפעיל לשותפים בגין עלויות  שמוציאלשותפות באופן שוטף בהתאם לדרישות התשלום  מועבריםההלוואה 

   ת ההלוואה.) ולצורך מימון עלויוCash Callsתמר ( פרויקטהפיתוח של 

") בע"מ אשר תמר"דלק קידוחים (מימון  -, הקימה השותפות חברה ייעודית לשותפות לצורך קבלת המימון

שיעבדה השותפות את זכויותיה בנכסים ההלוואה ון פירעהוקמה לצורך קבלת המימון הנ"ל. להבטחת 

), "החזקות"ובחזקת דלית (הקשורים לפרויקט תמר שעיקריהם מפורטים  להלן: זכויותיה בחזקת תמר 

), זכויותיה בהסכמים עתידיים למכירת גז JOA"" -(ה "תמר"זכויותיה בהסכם התפעול המשותף של פרויקט 

תמר ככל שיחתמו, מניות החברה הייעודית ונכסים והסכמים נלווים של פרויקט תמר (כגון  פרויקטטבעי מ

ולמלווים אין זכות חזרה לנכסי  -recours non . ההלוואה הינה מסוג פוליסות ביטוח, ציוד, וכיו"ב)

  השותפות שלא שועבדו לטובתם.

יצוין כי השעבודים האמורים לעיל כפופים לזכויות תמלוגים של המדינה וכן לזכויות בעלי התמלוגים 

סדר  האחרים הזכאים לקבל תמלוגים מהשותפות (לרבות בעלי עניין). על מנת ליצור וודאות משפטית לגבי

של  יה כאמור לעיל במקרה של חדלות פירעון של השותפות נקבע במסמכי המימון, על פי דרישההנשי

כי ירשמו לטובת בעלי התמלוגים האחרים הנ"ל שעבודים למשך תקופת הסכם המימון על החזקות  הבנקים,

  להבטחת הזכות לתמלוגים.

 100-לגייס סכום נוסף של עד כ הסכם המימון קובע מנגנון המאפשר לשותפות, בהתקיים תנאים מסוימים

  מליון דולר נוספים תוך שימוש באותן הבטוחות וזאת בכפוף לקבלת אישור רוב מיוחס של המלווים.

) המקובלות בעסקאות covenantsכמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, השותפות נטלה על עצמה מחויבויות (

באות: מגבלות על נטילת אשראים נוספים (מגבלות מסוג זה והכוללות בין היתר את המחויבויות העיקריות ה

, הלוואות מצדדים קשורים ואשראים בסכומים של עד non-recourseאלה לא תחולנה על אשראים מסוג 

מיליון דולר); עמידה במבחני נזילות; עמידה ביחס היקף המאגר ליתרת חוב; מגבלות על שינוי תחומי  20

שותפות; מגבלות על חתימה על חוזים אשר עלולים להשפיע לרעה על הפעילות; מגבלות על העברת שליטה ב

היכולת של השותפות לגייס את המימון הפרויקטאלי; שמירה על הנכסים המשועבדים והימנעות מהפרה או 

שינוי של תנאי ההסכמים המהותיים ובכלל זה שלא להצביע על פי הסכם התפעול המשותף באופן העלול 

  לת של השותפות לגייס את המימון הפרויקטאלי (לרבות עניין להשפיע לרעה על היכו

; תנאים לרכישת זכויות נוספות בפרויקט JOA-החלפת המפעיל); רכישת ביטוחים בהתאם להוראות ה

  בפרויקט "תמר" וכיו"ב. sole riskתמר; מגבלות על אישור פעילות 

) אשר events of defaultהפרה ( כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, בהסכם המימון הוגדרו אירועי

בהתקיימם (בכפוף לתקופות ריפוי הקבועות בהסכם המימון) תוקנה לבנקים המממנים זכות להעמיד את 

  המגיעים  ההלוואה לפירעון מיידי, הכוללים בין היתר את האירועים העיקריים הבאים: אי תשלום סכומים
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  התחייבויות לתאגידים בנקאיים (המשך): - 9ביאור 

  הלוואת גישור למימון חלקה של השותפות בעלויות הפיתוח של פרוייקט "תמר" (המשך):  .ב

); הפרת מצגים; אירועי חדלות פרעון; קרות אירועים העלולים covenantsלמלווים; הפרת מחויבויות (

) על יכולתה של השותפות לקיים את התחייבויותיה Material Adverse Effectלהשפיע מהותית לרעה (

לרעה על נכסיה  המהותיות בקשר עם הסכם המימון או פרויקט "תמר", אירועים העלולים להשפיע מהותית

או עסקיה העיקריים או מצבה הכספי של השותפות או אירועים העלולים להשפיע מהותית לרעה על יכולתה 

יקט "תמר"; עמידה לגייס את המימון הפרויקטאלי; ביטול או העדר יכולת לקבל אישור מהותי הדרוש לפרו

(אירוע פיתוח הפרויקט ; חתימת הסכם למכירת הגז עם באבני דרך נוספות שנקבעו על פי מועדים מוסכמים 

אישור תכנוני להקמת תחנת קבלה לגז; זמינות אסדות קידוח לביצוע קידוחי הפיתוח);  ;חברת החשמל

  אירוע כח עליון מתמשך בקשר עם פרויקט "תמר" וכיו"ב.

חתימה על הסכם המימון מינתה השותפות את הבנקים המממנים כיועצים בלעדיים וכמארגנים במקביל ל

למימון הפרויקטאלי, והעניקה להם זכות בלעדיות או השתתפות בתנאים שנקבעו בעסקאות גידור 

שהשותפות תבצע (ככל שתבצע) וכן זכות סירוב למתן שירותים פיננסיים ושרותי ייעוץ נוספים לשותפות 

  . "תמר"ל בקשר לפרויקט והכ

 של בתקופה, המקורי הגישור הלוואת בהסכם שנקבעה ההלוואה תקופת הוארכה 2011 בדצמבר 22 ביום

-Non( פרוייקטאלי מימון הסכם על לחתימה עד או 24.6.2012 ליום עד דהיינו,  נוספים חודשים שישה

Recourse Project Finance (פרוייקט של הפיתוח בעלויות השותפות של חלקה למימון טווח ארוך 

הסכם הלוואת  הארכת ").הגישור הלוואת הסכם("הארכת  המוקדם לפי"), הפרוייקטאלי"תמר" ("המימון 

הגישור נעשתה בעקבות אופציית ההארכה, שנקבעה בהסכם הלוואת הגישור המקורי ובתנאים שנקבעו בו, 

חודשים ממועד המשיכה הראשון ע"ח הלוואת  18הכוללים בין היתר את עדכון הריבית, כך שלאחר השלמת 

שלושה חודשים בתוספת מרווח של ל LIBOR) יעודכן שיעור הריבית ויעמוד על 12/2/2012הגישור (דהיינו, 

 פועלת. ההלוואה תיפרע בתשלום אחד במועד סיום תקופת הארכת הסכם הלוואת הגישור. השותפות 5.75%

לגיוס המימון הפרוייקטאלי לפני תום תקופת הארכת הסכם הלוואת הגישור, באופן שהמימון הפרוייקטאלי 

פירעון מוקדם של ההלוואה בכפוף לתנאים הקבועים  יפרע, בין היתר, את ההלוואה. לשותפות הזכות לבצע

  בהסכם הלוואת הגישור המקורי. 

 אשר), תנאים(באותם  הגישור הלוואת גם הוארכה, השותפות ידי על הגישור הלוואת הארכת עם בבד בד

 דור לבין המממנים הבנקים ובין מוגבלת שותפות -  נפט חיפושי אבנר לבין המממנים הבנקים בין נחתמה

   .חלקה לפי אחת כל, מוגבלת שותפות -  גז חיפושי

בגין הרבית המשתלמת על  למלווים הזריםהשותפות קיבלה אישור מרשות המסים לפטור מניכוי מס במקור 

  ההלוואה.

  

  חתימת הסכם הלוואה על ידי השותפים הישראלים בפרויקט ים תטיס:  .ג

ה ("הסכם המימון") בין השותפות לבין הודיעה השותפות כי נחתם הסכם הלווא 2011ביוני  9ביום 

(להלן ביחד:  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLCשל בנקים בראשותו של  םקונסורציו

מיליון דולר  109- בסך של כ non-recourse"הבנקים המממנים") לפיו תקבל השותפות הלוואה מסוג 

("ההלוואה"). ההלוואה תשמש למימון חלקה של השותפות בעלויות הכרוכות בביצוע הפעולות שתבוצענה 

  ידה. בד בבד עם חתימת הסכם המימון על ידי השותפות, נחתמו הסכמי מימון - בזכויות נפט המוחזקות על
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  התחייבויות לתאגידים בנקאיים (המשך): - 9ביאור 

  :(המשך) מת הסכם הלוואה על ידי השותפים הישראלים בפרויקט ים תטיסחתי  .ג

שותפות מוגבלת לקבלת הלוואה בסכום -) אבנר חיפושי נפט1( -באותם תנאים בין הבנקים המממנים לבין 

  מיליון דולר.  23 -) דלק השקעות ונכסים בע"מ לקבלת הלוואה בסכום של כ2( - מיליון דולר; ו 109 -של כ

ה הינה לתקופה של עד שלוש שנים בכפוף לקצב מכירת הגז. במקרה בו קצב מכירת הגז יהיה גבוה ההלווא

מהקבוע במודל הבסיס אשר צורף להסכם, ישמש חלק מעודפי התזרים לפירעון מוקדם של ההלוואה. 

  לשותפות הזכות לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה בכל עת ללא תשלום עמלה. 

לשלושה חדשים בתוספת  LIBORונושאת ריבית שנתית משתנה המחושבת לפי ההלוואה הינה דולרית 

. ההלוואה תיפרע החל מחודש )5.8%: 2011בדצמבר  31ריבית אפקטיבית ליום (שיעור  2.75%מרווח של 

באחד עשר תשלומים רבעוניים שאינם שווים בהתאם ללוח סילוקין שנקבע בין הצדדים,  2011אוקטובר 

השותפות תשלום  שילמהבהתבסס על תחזית מכירות גז שנקבעו במודל הבסיס. בנוסף, עם קבלת ההלוואה, 

וס ההלוואה להן התחייבה בהתאם להסכם מהיקף ההלוואה וזאת בגין עמלות גי 2%פעמי בגובה של -חד

  המימון. 

דלק קידוחים (מימון ים תטיס) בע"מ (להלן:  -לצורך קבלת המימון, הקימה השותפות חברה ייעודית

לחברה הייעודית אשר תעבירו  ן"החברה הייעודית"). בהתאם להסכם המימון, סכום ההלוואה יינת

בטחת פירעון ההלוואה משעבדת השותפות את זכויותיה כהלוואה לשותפות. לה  (back to back)במקביל

בנכסים הקשורים למאגר מרי שבחזקת אשקלון שעיקריהם מפורטים להלן: זכויותיה בחזקת אשקלון, 

- תטיס בע"מ, זכויותיה בהסכם התפעול המשותף שחל בחזקת אשקלון (ה-זכויותיה במניות חברת ים

JOA" הפרויקט, זכויותיה בהסכמים למכירת גז טבעי שחתמו ") לרבות זכויותיה בציוד ובמתקנים של

השותפים בחזקת אשקלון, מניות החברה הייעודית ונכסים והסכמים נלווים של הפרויקט (כגון פוליסות 

ולמלווים אין זכות חזרה אלא לנכסי השותפות  non-recourseביטוח, וכיו"ב). ההלוואה הינה מסוג 

  ששועבדו לטובתם.   

) המקובלות בעסקאות מסוג זה והכוללות בין היתר את covenantsעל עצמה מחויבויות ( השותפות נטלה

המחויבויות העיקריות הבאות: עמידה ביחס שירות חוב לכל יתרת תקופת ההלוואה, התחייבות לשלם את 

 -פי ההסכמים למכירת גז וה-כל המיסים וההיטלים בהם חבה השותפות, עמידת השותפות בהתחייבותה על

JOA  ששועבדו כאמור, עמידה בדרישות ביטוחיות, התחייבות השותפות להמשיך ולהתנהל כשותפות

בהתאם לחוקי מדינת ישראל, מגבלות על שינויים מבניים בשותפות, מגבלות על ביצוע שינויים בהסכמי 

ם , שמירה על הנכסים המשועבדים והימנעות מהפרה או שינוי של תנאי ההסכמי JOA -מכירת הגז וה

  המהותיים, וכיו"ב. 

אשר  (events of default)כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, בהסכם המימון הוגדרו אירועי הפרה 

בהתקיימם (בכפוף לתקופות תיקון ההפרה הקבועות בהסכם המימון) תוקנה לבנקים המממנים זכות 

  ההפרה כאמור כוללים בין היתר את האירועים העיקריים  ילהעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי. אירוע

); הפרת מצגים; אירועי covenantsהבאים: אי תשלום סכומים המגיעים למלווים; הפרת המחויבויות (

) על יכולתה של Material Adverse Effectחדלות פירעון; קרות אירועים העלולים להשפיע מהותית לרעה (

יותיה המהותיות בקשר עם הסכם המימון או הסכמי מכירת הגז המשועבדים, השותפות לקיים את התחייבו

  אירועים העלולים להשפיע מהותית לרעה על נכסיה או עסקיה העיקריים או מצבה הכספי של השותפות.
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  התחייבויות לתאגידים בנקאיים (המשך): - 9ביאור 

  :(המשך) חתימת הסכם הלוואה על ידי השותפים הישראלים בפרויקט ים תטיס  .ג

השותפות הגישה בקשה לרשויות המס לקבלת פטור מניכוי מס במקור למלווים זרים. היה ולא יתקבל הפטור 

המס במקור בהתאם להרכב המלווים הזרים כפי שיהיה במועדי תשלום  יתבצע השותפות גילום של ניכו

  הריבית.

  

  לקבל ההלוואה הנ"ל. התקבל אישור רשות המסים לפיו הותר לשותפות 2011ביוני  1ביום 

  

מיליון דולר לאחר שהתקבל אישור לרישום  83 - משיכה השניה בסך של כההתקבלה  2011בספטמבר  27ביום 

   מיליון דולר. 40 -בוצע פרעון על חשבון ההלוואה בסך של כ 2011השעבודים. בסוף חודש אוקטובר 

  

  :2011הסכם הלוואה מתאגיד בנקאי שנחתם בחודש דצמבר   .ד

 השותפותהודיעה השותפות כי נחתם הסכם הלוואה ("הסכם המימון") בין  2011בדצמבר  22ביום 

, בסך non-recourse(להלן: "הבנק המממן"), לפיו תקבל השותפות הלוואה מסוג   HSBC Bank Plcלבין

פות כספי ההלוואה ישמשו, בנוסף למימון פעולות השותמיליון דולר ארה"ב (להלן: "ההלוואה").   250של 

  B"-מרי"בפרוייקט לויתן, גם למימון השקעות בפרוייקט ים תטיס לרבות קידוח של מאגרי לווין למאגר 

בחזקת אשקלון, בשדה נועה צפון בחזקת נועה (אם וככל שהשותפות תחליט על פיתוחו) וכן למימון פעולות 

בד בבד עם חתימת  להלן). השותפות בחזקת תמר (בכפוף לתנאים ולהבהרות שנקבעו באישור הממונה כאמור

הסכם המימון על ידי השותפות, נחתמו הסכמי מימון באותם תנאים בין הבנק המממן לבין אבנר חיפושי נפט 

  שותפות מוגבלת, לקבלת הלוואה בסכום זהה ולאותן מטרות. 

 מסגרות, כדלקמן:   2 -ההלוואה מחולקת ל

Facility A  מיליון דולר ארה"ב, אשר תהיה זמינה למשיכה בהתקיים מספר תנאים מוקדמים  75בסך של

(אשר העיקרי שבהם הינו קבלת אישור הממונה על ענייני הנפט לשעבוד הרשיונות כהגדרתם להלן) ומועד 

לאחר ו(לאחר תאריך המאזן)  2012בחודש מרץ  חודשים ממועד חתימת ההסכם. 24פירעונה בחלוף 

לה עד לתאריך הוצאת דוחות כספיים א התנאים המפורטים לעיל אושרה המשיכה הראשונה. שהתקיימו 

 מיליון דולר. 60.9 -ע"ח המשיכה הראשונה סך של כ התקבל

Facility B  מיליון דולר ארה"ב, אשר תהיה זמינה למשיכה בעת סגירת המימון הפרוייקטאלי  175בסך של

הלוואת הגישור (שהועמדה לשותפות בקשר עם פרוייקט "תמר") ולא יאוחר  המלא לפרוייקט "תמר" ופרעון

, ולא יאוחר Facility Bחודשים ממועד המשיכה הראשון של  24, ומועד פירעונה בחלוף 2012ביוני  24מיום 

. לשותפות הזכות לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם 2014ביוני  24מיום 

  ללא עמלת פרעון מוקדם. המימון

ההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית שנתית משתנה, אשר תשולם מידי שלושה חודשים, משתנה המחושבת 

  (לא כולל עמלות).  4.5%-ל 3.5%לשלושה חדשים בתוספת מרווח מדורג שנע בין  LIBORלפי 

  

מון לויתן) בע"מ (להלן "החברה דלק קידוחים (מי -לצורך קבלת המימון, הקימה השותפות חברה ייעודית 

 back to)לחברה הייעודית אשר תעבירו במקביל ןהייעודית"). בהתאם להסכם המימון, סכום ההלוואה יינת

back)   כהלוואה לשותפות. להבטחת פירעון ההלוואה תשעבד השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים  
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  התחייבויות לתאגידים בנקאיים (המשך): - 9ביאור 

  (המשך): 2011הסכם הלוואה מתאגיד בנקאי שנחתם בחודש דצמבר   .ד

לפרוייקט לויתן שעיקריהם מפורטים להלן: זכויותיה ברישיונות עמית ורחל ("הרישיונות"), זכויותיה 

"), מניות החברה הייעודית ונכסים והסכמים נלווים "JOA-בהסכם התפעול המשותף של פרוייקט לויתן (ה

ולמלווים אין זכות חזרה  non-recourseכגון פוליסות ביטוח). ההלוואה הינה מסוג של פרוייקט לויתן (

לנכסי השותפות שלא שועבדו לטובתם. יצוין כי השעבודים האמורים לעיל, כפופים לזכויות תמלוגים של 

מנת המדינה וכן לזכויות בעלי תמלוגים אחרים הזכאים לקבל תמלוגים מהשותפות (לרבות בעלי עניין). על 

ליצור וודאות משפטית לגבי סדר הנשייה כאמור לעיל במקרה של חדלות פירעון של השותפות נקבע במסמכי 

המימון, על פי דרישת הבנק, כי ירשמו לטובת בעלי התמלוגים האחרים הנ"ל שעבודים על הרישיונות, למשך 

  תקופת הסכם המימון, להבטחת הזכות לתמלוגים. 

) המקובלות בעסקאות מסוג זה והכוללות בין היתר את covenantsויבויות (השותפות נטלה על עצמה מח

המחויבויות העיקריות הבאות: מגבלות על נטילת אשראים נוספים (מגבלות אלה לא תחולנה על אשראים 

מיליון דולר); עמידה ביחס היקף המאגר ליתרת החוב;  20אשראים בסכומים של עד ו, non-recourseמסוג 

שינוי תחומי הפעילות; מגבלות על העברת שליטה בשותפות; מגבלות על חתימה על חוזים אשר  מגבלות על

עלולים להיות להם השפעה מהותית לרעה; שמירה על הנכסים המשועבדים והימנעות מהפרה או שינוי של 

לרעה  תנאי ההסכמים המהותיים ובכלל זה שלא להצביע על פי הסכם התפעול המשותף באופן העלול להשפיע

על היכולת השותפות לקיים את התחייבויותיה המהותיות בקשר עם הסכם המימון; רכישת ביטוחים 

 sole; תנאים לרכישת זכויות נוספות בפרוייקט לויתן; מגבלות על אישור פעילות JOA-בהתאם להוראות ה

risk  .בפרוייקט לויתן וכיו"ב  

אשר  (events of default)גדרו אירועי הפרה כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, בהסכם המימון הו

בהתקיימם (בכפוף לתקופות ריפוי הקבועות בהסכם המימון) תוקנה לבנק המממן זכות להעמיד את 

ההלוואה לפירעון מיידי, הכוללים בין היתר את האירועים העיקריים הבאים: אי תשלום סכומים המגיעים 

רת מצגים; אירועי חדלות פירעון; קרות אירועים העלולים: ); הפcovenantsלמלווים; הפרת מחויבויות (

) על יכולתה של השותפות לקיים את התחייבויותיה Material Adverse Effectלהשפיע מהותית לרעה (

המהותיות בקשר עם הסכם המימון או פרוייקט לויתן, להשפיע מהותית לרעה על נכסיה או עסקיה 

ות, להשפיע על יכולתה למכור את פרוייקט לויתן באופן שיאפשר לה העיקריים או מצבה הכספי של השותפ

לפרוע במועד את ההלוואה; ביטול או העדר יכולת לקבל אישור מהותי הדרוש לפרוייקט לויתן; אירוע כח 

  עליון מתמשך בקשר עם פרוייקט לויתן וכיו"ב. 

ץ בלעדי וכמארגן ההלוואה לטווח במקביל לחתימה על הסכם המימון מינתה השותפות את הבנק המממן כיוע

ארוך (שתחליף, בין היתר, את ההלוואה נשוא דוח זה) וכן העניקה לו את הזכות למתן שירותים שונים (בין 

  אם לבד ובין אם תוך שיתוף פעולה עם בנקים אחרים) בקשר עם פרוייקט לויתן.

תפנה לקבלת פטור מניכוי מס  ההלוואה ובמידת הצורך,קיבלה את אישור רשויות המס לקבלת השותפות 

במקור למלווים זרים. היה ולא יתקבל הפטור תבצע השותפות גילום של ניכוי המס במקור בהתאם להרכב 

  המלווים הזרים כפי שיהיה, ככל שיהיה, במועדי תשלום הריבית.

מכותו לפי בלה השותפות הודעה מאת הממונה, כי בתוקף סיקחר תאריך המאזן) א(ל 2012בפברואר  27ביום 

  ובהתייעצות עם מועצת הנפט, החליט הממונה לאשר את בקשת  1952 –לחוק הנפט, התשי"ב  76סעיף 
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  התחייבויות לתאגידים בנקאיים (המשך): - 9ביאור 

  (המשך): 2011הסכם הלוואה מתאגיד בנקאי שנחתם בחודש דצמבר   .ד

, את זכויותיה של השותפות השותפות לשעבד, בהתאם להסכם השעבוד בנוסח שצורף לבקשת השעבוד

, לשם הבטחת אשראי  הבנק המממןלטובת  ברישיונותבהתאם לרשיונות לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי 

שיועמד לחברה בבעלותה המלאה של השותפות, לצורך פעולותיה של השותפות על פי זכויות "רחל" ו/או 

 -ימון השקעות בפרוייקט "ים תטיס" "עמית". בנוסף תהיה השותפות רשאית להשתמש באשראי גם למ

"אשקלון ("הפיניקלס"), אם וככל שהשותפות תחליט   I/10 " בחזקהB-קידוח של מאגר לווין למאגר "מרי

"תמר". אישור   I/12"נועה" וכן למימון פעולותיה על פי חזקת I/7על ביצועו ולפיתוח שדה נועה צפון בחזקה 

הממונה ניתן בכפוף לתנאים ולהבהרות שנקבעו בו וביניהם כי  לאחר התקיימות התנאים לביצוע משיכה 

הארוך בפרוייקט "תמר", לא ימשכו כספים   Project Finance-ראשונה של כספי ההלוואה במסגרת ה

"תמר", למעט במקרה של  נוספים כלשהם מההלוואה שלהבטחתה שועבדו הרישיונות לצורך השקעה בפיתוח

  חריגה בלתי צפויה מתקציב ההקמה של פרוייקט "תמר" ולאחר קבלת אישור הממונה. 

  

  זכאים ויתרות זכות: - 10ביאור 

  הרכב:
31.12.2010 31.12.2011     
    

  ) 22ביאור (התחייבויות לבעלי ענין     2,746  2,389 

  ת ומשותפ אותספקים וזכאים שונים במסגרת עסק    85,694  56,159

  בקפריסין וגזבחיפושי נפט בגין השקעה מפעיל עסקה משותפת     4,775  25 

  רבית שהצטברה בגין התחייבויות לתאגידים בנקאיים    480  -

  מסים לשלם    2,412  -

  בגין אגרות חוב שנצברה ריבית    -  224 

  הוצאות לשלם וזכאים אחרים    968  870 
    

  הכל-סך    97,075  59,667 

  אגרות חוב:  - 11ביאור 

, עבור )”SPC-בע"מ (להלן: "ה "ים תטיס"לפיו הנפיקה דלק ואבנר לי פרויקטגיוס מימון בוצע  2005במרץ   .א

בהיקף כולל של  בריבית קבועה ובריבית משתנה , אגרות חוב A144 Ruleמשקיעים מוסדיים בארה"ב, לפי 

מיליון דולר.  129.8 - חלקה של השותפות בהנפקה הסתכם לסך של כמיליון דולר (להלן: "אגרות חוב"),  275

, על ידי השותפים הישראליים בהתאם הנ"להינה חברה ייעודית אשר הוקמה לצורך קבלת המימון  -SPCה

  . אגרות החוב ניתנות למסחר בארה"ב בין המשקיעים המוסדיים."ים תטיס"לחלקם היחסי בפרויקט 

נפרד לשותפות, לאבנר חיפושי נפט ולדלק השקעות, בתנאים זהים לתנאי אגרות סכום הגיוס ניתן באשראי 

החוב. יודגש כי השותפות, אבנר חיפושי נפט ודלק השקעות אינן ערבות זו לזו וכל אחת אחראית להחזר 

  הסכום שנלקח על ידה.

רעון מוקדם של אגרות (ראה פסקה ג להלן בדבר פ  2013באוגוסט  1עד ליום היה החוב אגרות מועד פרעון של 

  החוב). 

 שעיקרםנכסים מספר את זכויותיהם ב SPC -להבטחת פירעון אגרות החוב שיעבדו השותפים הישראליים וה

   .הסכם חברת החשמלרשיון הפעלת האסדה וקת "אשקלון" חז
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  :(המשך) אגרות חוב  - 11ביאור 

  חוב: האגרות תנאי   .ב

      
      

31.12.2010  31.12.2011    
      

  קבועה ריביתאגרות חוב בדולרים ב  -  22,890 

      *שתנהמ ריביתאגרות חוב בדולרים ב  -  7,709 
 30,599  -    

     חלויות שוטפות   בניכוי:  -  14,749 
  הכל-סך  -  15,850 

  
  

 פרעון מוקדם של אגרות החוב:  .ג

לאפשר, נועדה מטרת הפירעון המוקדם  אגרות החוב.יתרת בוצע פרעון מוקדם של  2011בתחילת חודש מאי 

בין היתר, לשותפות לפעול לקבלת מימון מחדש המגובה בבסיס תזרים ההכנסות הצפויות בפרויקט "ים 

  ג לעיל.9כמתואר בביאור  תטיס"

  

  :ושעבודים התקשרויות, התחייבויות תלויות - 12ביאור 

מההוצאות  0.01% -מההכנסות וישא ב 0.01% - פי הסכם השותפות, השותף הכללי יהיה זכאי ל- על  .א

דולר לחודש  40,000סכום של  השותפות תשלם לשותף הכלליהוסכם כי וההפסדים של השותפות. בנוסף לכך, 

והחזר הוצאות ישירות מסוימות הכרוכות בניהול  בגין דמי ניהול שוטפים 2005בינואר  1החל מיום 

 השותפות, כפי שפורטו בהסכם.

 99.99% -מההכנסות וישא ב 99.99%-פי הסכם השותפות, יהיה השותף המוגבל (הנאמן) זכאי ל- על

  מההוצאות וההפסדים של השותפות.

  התקשרויות להעברת זכויות ברשיונות ותשלום תמלוגים:  .ב

 ו"דלק" חברת הדלק(חברה אם של השותף הכללי והשותף המוגבל)  בע"מבין דלק מערכות אנרגיה  .1

 1993"המעבירות") לבין השותף הכללי בשם השותפות נחתם בשנת  - (להלן (צד קשור)  מהישראלית בע"

 הסכם העברת זכויות.
ו"נגב פי ההסכם, העבירו המעבירות לשותפות זכויות ברשיונות "נגב אשקלון" (כולל "מובלעת ים") - על

אביב", "מד יבנה", "מד אשדוד", "מד חדרה" ו"מד - נירים" (כולל "מובלעת בשור") וברשיונות "מד תל

"הזכויות המועברות"). חלק מהזכויות המועברות הסתיים תוקפן והן הוחזרו למשרד  -  (להלן השרון"

  והמים. האנרגיה

 30ראלית בע"מ הועברה ביום למעבירות (זכותה של דלק חברת הדלק הישהשותפות התחייבה לשלם 

ים שיעורתמלוגים בלדלק השקעות ונכסים בע"מ, במסגרת רה ארגון בקבוצת דלק),  2000במרס 

המפורטים להלן מכל חלקה של השותפות בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים, שיופקו וינוצלו 

י תמלוגים מכל סוג, אך לאחר מנכסי הנפט, שבהם יש או יהיה בעתיד לשותפות אינטרס (לפני ניכו

  הפחתת הנפט, אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה).
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  :(המשך) ושעבודים התקשרויות, התחייבויות תלויות - 12ביאור 

  :(המשך) התקשרויות להעברת זכויות ברשיונות ותשלום תמלוגים  .ב

  (המשך): .1

מנכסי נפט  5%י התמלוגים: עד מועד החזר ההשקעה של השותפות, ישולמו תמלוגים בשיעור שיעורואלו 

  .13%ובים  15%מנכסי נפט ביבשה  - מנכסי נפט בים, ולאחר מועד ההחזר   3%- ביבשה ו

פוסק מומחה לצורך קביעת  2002 פי המוסכם בין השותפות לבין מעבירות הזכות מונה בשנת-על

הגדרות ומונחים מסוימים בנושא התמלוגים שהשותפות חייבת בהם כאמור לעיל, משמעותם הנכונה של 

בעיקר לגבי הגדרת "מועד החזר ההשקעה". בהחלטתו חיווה הבורר שמונה, עו"ד מלונדון, את דעתו 

בקובעו, בין היתר, את דרך החישוב והאלמנטים השונים שיש ואין לקחת בחשבון לצורך קביעת "מועד 

  החזר ההשקעה".

ומאותו  2007"מועד החזר ההשקעה" כפי שנקבע לעיל בקשר עם שדה הגז "מרי" חל בתחילת אוקטובר 

  ).ג15(ביאור  13%מועד משתלמים תמלוגים בשיעור 

 R&B Mediterranean Sea Ltdת חבראת כל זכויותיה של  2000 בחודש ספטמברדלק השקעות רכשה  .2

, כשבמקביל מכרה דלק השקעות מהזכויות) 100%מתוך  15%"ים תטיס" ( בעסקת") R&B" - (להלן

לשותפים האחרים (לרבות השותפות) חלק מהזכויות שרכשה, באותם תנאים בהם רכשה אותם בתוספת 

-לשלם תמלוג התחייבה דלק השקעות. 1.89%-הוצאות. במסגרת זו רכשה השותפות זכויות בשיעור של כ

גז והידרוקרבונים אחרים אשר יופקו מ"תגליות חדשות"  כהגדרתן בהסכם.  מכל נפט, 0.7%על בשיעור 

 העל האמור, יחושב על בסיס כלל התפוקה בנכסי הנפט (ולא רק מחלקה של דלק השקעות).- תמלוג

 העל חלה גם על כל אחד מהרוכשים.- התחייבות זו לתשלום תמלוג

  

 ") שותפות מוגבלת1992רציו חיפושי נפט ("הסכם בין השותפות לבין נחתם  ,2004 באוקטובר 28ביום  .3

, ובמסגרתו נטלה על עצמה "רציו" בחזקת "מד יבנה"למכירת זכויות השותפות "רציו")  - (להלן 

(לאחר תאריך המאזן) פקע תוקף החזקה של "מד  2012בפברואר  3התחייבות לתשלום תמלוגים. ביום 

 יבנה".

  

 2.5%ואבנר חיפושי נפט בהסכם עם דור כימיקלים לרכישה של התקשרו השותפות  2007בינואר  21ביום  .4

/מתן" ("הזכויות הנמכרות"), בחלוקה שווה בין השותפות ואבנר 309"-/מיכל" ו308מהזכויות ברשיונות "

מהזכויות כ"א). בתמורה לזכויות הנמכרות תהיה דור כימיקלים זכאית לתמלוג על  1.25%(דהיינו, 

ו חומרים בעלי ערך אחרים שתופק מהזכויות הנמכרות על פי נוסחת חישוב מכמות הגז ו/א 6%בשיעור 

 שנקבעה.
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  :(המשך) ושעבודים התקשרויות, התחייבויות תלויות - 12ביאור 

  :(המשך) התקשרויות להעברת זכויות ברשיונות ותשלום תמלוגים  .ב

  תמלוג למדינה: .5

 שיעורהמונח בחוק, ישלם למדינה תמלוג ב נקבע, כי בעל חזקה, כמשמעות 1952-בחוק הנפט, התשי"ב

של שמינית אחת מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה, למעט כמות הנפט שהשתמש בה בעל 

(ראה  החזקה בהפעלת שטח החזקה, אך בכל מקרה לא יפחת התמלוג מתמלוג מינימלי שנקבע בחוק

   .להלן) 15ביאור 

  

 מנהליו לא יהיו אחראים כלפי השותפות או כלפי השותף המוגבל על כלהשותף הכללי ו/או עובדיו ו/או     .1  .ג
פי הסמכויות שהוענקו לשותף הכללי בהסכם -מעשה, לרבות גם מחדל, שנעשו בשם השותפות על

פי דין, אלא אם כן המעשים כאמור נעשו בתרמית או בזדון או -פיו או על-השותפות המוגבלת או על

 מהווים רשלנות רבתי.

פות ו/או השותף המוגבל ישפו את השותף הכללי וכל אחד מעובדיו ו/או מנהליו בשל כל הפסד, השות  .2

הוצאה או נזק שהם או שולחיהם ישאו בהם, או שיידרשו לשאת בהם במישרין או בעקיפין, בשל פעולה 

  .דין פי-פיו או על- פי הסמכויות שהוענקו לשותף הכללי בהסכם השותפות או על-שעשו בשם השותפות על

השותפות תתקשר בחוזה ביטוח לכיסוי כל הפסד, הוצאה או נזק, שהשותף הכללי ו/או כל אחד מעובדיו   .3

ו/או מנהליו ישאו בהם או שיידרשו לשאת בהם במישרין או בעקיפין, בשל כל מעשה או מחדל שעשו 

פי דין. -על פיו או-פי הסמכויות שהוענקו לשותף הכללי בהסכם השותפות או על-בשם השותפות על

ידי המפקח. חוזה ביטוח כזה לא נעשה, כי לא השיגו - הביטוח לא יהיו גבוהים מסכום שייקבע על דמי

חוזה ביטוח מתאים. לנושאי משרה בשותף הכללי יש ביטוח אחריות נושאי משרה במסגרת ביטוח של 

  בעלת השליטה בשותף הכללי.

  

הפיצויים,  רכוש וקרן-הכנסה לפיו פרק שמיני לחוק מס-נתקבל אישור מנציבות מס 2003בחודש ינואר   .4

לעיל), לרבות ההתקנים  1ב8, יחול על פלטפורמת ההפקה שהוקמה בשדה "מרי" (ביאור 1961-תשכ"א

אשר יונחו מתחת לפני הים וכן על הצנרת אשר תוביל את הגז לחופי ישראל ובכלל זה הצנרת הימית אשר 

  תונח בתחום נמל אשדוד.

חיפושי הנפט (להבדיל מהפקה ופיתוח) של השותפות ממומנת מתוך ההון העצמי של השותפות.  פעילות  .5

תנו לשותפות בעבר, התחייבה השותפות שלא לקחת הלוואות יעל פי אישורים של נציבות מס הכנסה שנ

מהסכום שיגויס מהמשקיעים בשותפות אלא בתיאום ואישור מראש של נציבות  3%בסכום העולה על 

לנציבות מס  פעילותה של השותפות, פונה השותפות מדי פעם נסה. לצורך גיוס הלוואות למימוןמס הכ

  הנדרש כאמור. אישורההכנסה לקבלת 
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  :(המשך) ושעבודים התקשרויות, התחייבויות תלויות - 12ביאור 

  חוק משק הגז הטבעי ומערכות הולכת הגז:  .ד

 :2002הטבעי, תשס"ב  חוק משק הגז .1
. חוק משק הגז הטבעי 2002פורסם בספר החוקים חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב  2002בינואר  3ביום 

נועד, בין היתר, ליצור תנאים לפיתוח משק הגז הטבעי בישראל באמצעות המגזר הפרטי ולקיום תחרות 

י בענף זה והסדרת הפעולות במשק הגז הטבעי. החוק משנה את המצב המשפטי שנהג עד כה במגזר

ההולכה, החלוקה והאחסון של גז טבעי ומטיל חובת רישוי להקמה והפעלה של מערכות אלה. החוק אינו 

  . 1952מטפל במגזרי החיפוש וההפקה ואלה עודם מוסדרים בחוק הנפט, התשי"ב 

החוק קובע חובות שונות על בעלי רשיונות ומטיל חובות מסוימים, בשינויים המחויבים, גם על בעל רשיון 

לכה קטן ומכפיף אותם לפיקוח של רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, אשר הוקמה בחוק. הו

לחוק כי גז שימכור ספק גז טבעי ליצרן חשמל פרטי הוא מצרך שחוק הפיקוח על  93בנוסף, נקבע בסעיף 

  , חל עליו.1996מחירים ושירותים, התשנ"ו 

  מערך ההולכה הימית של הגז הטבעי: .2

, רשיון 2002-לחוק משק הגז הטבעי התשס"ב 10בהתאם להוראות סעיף  , ניתן2002באפריל  29ביום 

"הרשיון") מאסדת ההפקה בשטח מאגר "מרי"  -  להקמה והפעלה של קו צינור להולכת גז טבעי (להלן

הרשיון ניתן לחברת ים  .(שבחזקת "אשקלון"), למתקן לעיבוד גז טבעי ועד לנקודת קבלה בחופי אשדוד

. בעיסקה משותפת "ים תטיס" לצורך קבלת רשיון ההולכה השותפיםטיס בע"מ אשר הוקמה על ידי ת

  שנה ובתנאים אשר פורטו בו. 30הרשיון ניתן לתקופה שלא תעלה על 

הודיע השותף הכללי כי חברת ים תטיס בע"מ קיבלה מרשות הגז הטבעי במשרד  2003בדצמבר  24ביום 

זמניים (הכפופים לתנאים) להפעלת מערכת הולכת הגז הימית  אישורי השלמה האנרגיה והמים

והיבשתית ממתקן ההפקה של שדה הגז הטבעי "מרי" עד וכולל המתקן לעיבוד גז טבעי שבמתחם תחנת 

   הכוח "אשכול" באשדוד.

  

  הקמת מערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי: .3

ושרו עקרונות למימון, הקמה בהתאם להחלטת הקבינט לענייני חברה וכלכלה בממשלת ישראל א

שבהם  והפעלה של מערכת ההולכה הארצית של גז טבעי. העקרונות שאושרו כאמור קבעו את המקטעים

תוקם המערכת על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ והתנאים לאישור זה, וכן את הקמתה של חברת גז 

חברה ממשלתית  והפעלתה.ממשלתית אשר תהיה אחראית על ביצוע תכנון, פיקוח, הקמת המערכת 

 2005החל משנת אשר באמצעותה הוקמו ומוקמים הוקמה ("נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ") כאמור 

  .מערכות הולכה יבשתיים
    

 התקשרויות לאספקת גז טבעי:  .ה

 פרוייקט "ים תטיס": .1

) 1ב8(ביאור  "ים תטיס"נכון לתאריך המאזן, התקשרה השותפות יחד עם יתר השותפים בפרויקט 

 31, כאשר עד ליום BCM 30.1-בהסכמים לאספקת גז טבעי כמתואר בהמשך, בהיקף כולל המוערך בכ

  .BCM 21.5 -סופק מתוך הכמות האמורה כ  2011בדצמבר 
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  :(המשך) ושעבודים התקשרויות, התחייבויות תלויות - 12ביאור 

 :התקשרויות לאספקת גז טבעי (המשך)  .ה

 :(המשך)פרוייקט "ים תטיס"  .1

  התקשרויות עם חברת חשמל:  )א(

 :עם חברת החשמל לאספקת גז מיםהסכ )1

חברת החשמל) בדבר  - חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן  עם, נחתם הסכם 2002ביוני  25ביום 

  "ההסכם"). - אספקת גז טבעי לחברת החשמל (להלן 

 11 -תקופה של  כפי תנאי ההסכם, תספק קבוצת "ים תטיס" לחברת החשמל גז טבעי במשך - על

או עד המועד שבו תספק קבוצת "ים תטיס" לחברת חשמל גז טבעי בכמות  )2014(עד שנת  שנים

כולל הוראות  ההסכם, לפי המוקדם מבין השניים. )BCM( מיליארד מטר מעוקב 18 -כוללת של כ

התחייבויות חברת החשמל לתשלום עבור כמות מינימלית  לרבות:והתחייבויות בנושאים שונים 

שנתית גם אם לא נצרכה כמות מינימלית זו, הסדרי התחשבנות, קנסות על הפרת התחייבויות 

(לרבות בגין אי עמידה בלוחות זמנים ואי אספקת גז), כח עליון, ערבויות ובטחונות לחברת חשמל, 

   סכסוכים וכיו"ב.מגבלות על הסבת ההסכם, דין החוזה, יישוב 

), והוא צמוד לסל של דלקים BTUמחיר הגז על פי החוזה נקבע בדולר ארה"ב ליחידת אנרגיה (

) לפי מנגנון הקבוע בחוזה עם מחיר מקסימלי Producer Price Indexולמדד היצרנים האמריקאי (

יה של חברת החלה העסקה המשותפת באספקת גז טבעי אל מתקנ 2004בפברואר  18ביום  ומינימלי.

  . החשמל

המשותפת  הודיעה השותפות כי נחתם מזכר עקרונות בין המשתתפים בעסקה 2009באוגוסט  6ביום 

לבין חברת החשמל לישראל בע"מ למכירת כמויות נוספות של גז טבעי. במסגרת ההתקשרות הנ"ל 

) Bcm 1( מיליארד מטר מעוקב 1העסקה המשותפת תספק כמויות נוספות של גז בהיקף שנתי של 

. מחיר אספקת הגז על פי מזכר Bcm 5למשך חמש השנים הקרובות ובסה"כ כמות כוללת של 

העקרונות הנ"ל גבוה מהמחיר בו רוכשת חברת החשמל גז טבעי בהתאם להסכם אספקת הגז משנת 

2002.  

הנ"ל  הצדדים הגיעו להסכמה בדבר אופן חלוקת כמות הגז הנוספת המסופקת על פי מזכר העקרונות

  .2009ביולי  1 - מתוך כלל כמות הגז המסופקת לחברת החשמל בתקופה החל מ

כמויות נוספות  לאספקתעם חברת חשמל  2012במרץ שנחתם  הסכםלהלן בדבר (א) 2פסקה גם ראה  )2

  .על ידי השותפים בפרוייקט "תמר" גז טבעישל 

  

 פז זיקוק אשדוד בע"מ:לחוזה אספקת גז   )ב(

פז זיקוק אשדוד בע"מ (להלן: "פז") לאספקת גז טבעי  עםנחתם חוזה  2004בספטמבר  3בתאריך 

הכמות החוזית  .2005אספקת הגז בפועל לפז החלה בחודש נובמבר  לבית הזיקוק של פז באשדוד.

 . 2015בתקופה עד שנת   1.3Bcm-הכוללת שקבוצת ים תטיס מחוייבת לספק לפז הינה כ
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  :ושעבודים (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות - 12יאור ב

  התקשרויות לאספקת גז טבעי (המשך):  .ה

 פרוייקט "ים תטיס" (המשך): .1

  אי פי פי דלק אשקלון בע"מ:להסכם אספקת גז   )ג(

דלק") אשר  IPP" - אי. פי. פי. דלק אשקלון בע"מ (להלן  הסכם עםנחתם  2005באוגוסט  16ביום  )1

דלק הסמוכה למתקן להתפלת  IPPבשליטת קבוצת דלק בע"מ, לאספקת גז טבעי לתחנת הכח של 

. ההיקף הכספי של Bcm 0.12 -דלק הינה כ IPPכמות הגז השנתית אשר תרכוש מים באשקלון.

מיליון דולר. ההכנסות בפועל  160 -ההסכם, עבור כל השותפים בקבוצת "ים תטיס", הוערך בכ

נה ממכלול  של תנאים כפי שנקבע בהסכם. אספקת הגז על פי הסכם זה החלה בחודש אוגוסט תושפע

  .2022והיא תסתיים בשנת  2007

, בתוספות דלק IPPהתקשרות עם  "ים תטיס"אישרו השותפים בפרויקט  2009באוגוסט  17ביום   

שנקבעה בהסכם המקורי, . התוספות כאמור קובעות כי כמויות גז נוספות מעבר לכמות הנ"ללהסכם 

יחויבו במחיר חדש הגבוה משמעותית מהמחיר שנקבע בהסכם המקורי. המחירים החדשים יחולו על 

 0.014והמוערכות בכמות של  2010הכמויות הנוספות של גז טבעי שסופקו ויסופקו עד לסוף שנת 

BCM .בעי גם לאחר שנת בפועל נהגו הצדדים בכל הקשור למכירת הכמויות הנוספות של גז ט בשנה

2010.  

למכירת גז טבעי  על בסיס מזדמן  ("הסכם  דלק  IPPעם נחתם הסכם  2011במאי  16ביום  )2

הספוט"). הסכם הספוט כולל את ההסדר בין הצדדים לגבי כמויות נוספות של גז טבעי, מעבר 

קורי והוא מחליף תוספת להסכם המ 2005לכמויות נשוא ההסכם המקורי בין הצדדים מאוגוסט 

כאמור,  דלק IPP - ל.הסכם הספוט יחול על הכמויות הנוספות שסופקו ושיסופקו  2009משנת 

("תקופת הסכם הספוט"). הסכם הספוט הינו במחירים  31.5.2012ועד  1.1.2011בתקופה שהחל מ 

 חדשים הגבוהים משמעותית 
מהמחיר שנקבע בהסכם המקורי. ההסכם אינו כולל התחייבות לאספקה ו/או התחייבות לרכישה 

ולצריכה ולפיכך הכמויות שיסופקו וכן ההיקף הכספי הכולל של העסקה אינם ידועים ותלויים, בין 

. לפיכך, אין אשקלון   IPP-להיתר, במכלול של גורמים ובעיקרם היקף הגז הטבעי שיסופק בפועל 

  השותפות יכולה להעריך את ההיקף הכספי הכולל של ההסכם. 

 

  :לאספקת גז למפעלי נייר חדרה הסכם  )ד(

מפעלי נייר חדרה לאספקת גז טבעי. אספקת הגז על פי הסכם  עםנחתם הסכם  2005ביולי  29ביום  )1

זרימת הגז או שנים מיום תחילת  5ותסתיים במועד המוקדם מבין  2007זה החלה בחודש אוגוסט 

 .2011ביולי  1, אך לא יאוחר מיום Bcm 0.43השלמת רכישת כמות של 

  .הנ"ל הצדדים בין להתקשרות("ההסכם")  המשך הסכם נחתם, 2011 במאי 15 ביום )2

("תקופת  30.6.2013פי ההסכם תוארך תקופת ההסכם המקורי בשנתיים נוספות, עד ליום  על

  ")ההסכם

 לכל זכות וכולל"). הכוללת("הכמות  BCM 0.21- הנו לאספקת גז טבעי בהיקף כולל של כ ההסכם

   שעד במידה וזאת, במלואה הכוללת הכמות לצריכת עד, ההסכם תקופת את להאריך מהצדדים אחד
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  :ושעבודים (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות - 12יאור ב

  התקשרויות לאספקת גז טבעי (המשך):  .ה

 פרוייקט "ים תטיס" (המשך): .1

  :(המשך) לאספקת גז למפעלי נייר חדרה הסכם  )ד(

  (המשך): )2

  .הכוללת הכמות צרכהנ לא ההסכם תקופת תום

 פימיליון דולר (על  63- מוערך במועד זה בכעבור שותפי "ים תטיס" הכספי הכולל של ההסכם  ההיקף

אין כל וודאות כי מועדי האספקה, תקופת יובהר, כי  ).ההסכם חתימת במועד הנוסחה חישוב

  להשתנות הכולל, יהיו כפי המוערך לעיל, ואלו עשויים ההיקף הכספי ההסכם ו/או 

  היקף וקצב צריכת הגז על ידי נייר חדרה. ,בעולם הנפט במחירי משינויים כתוצאה התקופה פני על

  

  :בע"מלמפעלי ים המלח בע"מ מקבוצת כימיקלים לישראל הסכם לאספקת גז   )ה(

חברה בת מפעלי ים המלח בע"מ ("מיה"). עם נחתם הסכם לאספקת גז טבעי  2008במרץ  25ביום 

בבעלות מלאה של כימיקלים לישראל בע"מ ("כיל"), ובערבות כיל לאספקת גז טבעי למפעלי קבוצת 

  כיל בישראל ("קבוצת כיל").

(כשני מיליארד מטר מעוקב)  Bcm 2 - כ וניכמות הגז הכוללת אותה התחייבה קבוצת כיל לקנות ה

   בכפוף להתאמות כמפורט בחוזה ("כמות הגז החוזית").

לאחר סיום הנחת צינור הגז וחיבור המתקנים לצנרת הגז.  2009אספקת הגז החלה בחודש דצמבר 

) חמש שנים ממועד השלמת תקופת ההרצה אך לא יאוחר 1האספקה תסתיים במוקדם מבין אלה: (

  ) השלמת רכישת כמות הגז החוזית. 2(אפשרות להארכה; עם  2015מספטמבר 

המחיר  תבהתחשב בנוסח ההיקף הכספי הכולל של ההסכם (עבור כל השותפים בקבוצת ים תטיס)

כפי ההכנסות בפועל תושפענה ממכלול של תנאים . מליון דולר 330עד  260-בכ הוערך שנקבעה בהסכם

   שנקבע בהסכם.

  

 :מ"בעזיקוק  לבתיחוזה אספקת גז   )ו(

בתי זקוק לנפט בע"מ (להלן: "בז"ן") לאספקת גז טבעי לבז"ן הסכם עם נחתם  2011במאי  20ביום  )1

ולחברות בנות שלה ("ההסכם"). בהתאם להסכם, התחייבה בז"ן לרכוש מהמוכרים גז טבעי בהיקף 

או במועד אחר  2013תקופת האספקה עד ספטמבר ("כמות הגז החוזית").    BCM 1.2  - של כ

  תאם לצריכת הגז, כפי שנקבע בהסכם.בה

מחיר הגז שנקבע בהסכם, מורכב מרכיב קבוע ומרכיב משתנה אשר נקבע בהתאם לנוסחה 

המתבססת על מחירי הנפט (חבית ברנט) עם מרכיב הנחה וכוללת "מחיר רצפה" למחיר הגז, ללא 

ל פי חישוב הנוסחה מיליון דולר (ע 350- "מחיר תקרה". ההיקף הכספי הכולל של ההסכם מוערך בכ

במועד חתימת ההסכם). יובהר, כי אין כל וודאות כי מועדי האספקה, תקופת ההסכם ו/או ההיקף 

הכספי הכולל, יהיו כפי המוערך לעיל, ואלו עשויים להשתנות כתוצאה  משינויים במחירי הנפט 

  בעולם ומקצב ועיתוי צריכת הגז ע"י בז"ן.
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  :ושעבודים (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות - 12יאור ב

  התקשרויות לאספקת גז טבעי (המשך):  .ה

 פרוייקט "תמר": .2

ידי השותפים בפרוייקט "תמר" -עללאחר תאריך המאזן נחתמו הסכמים לאספקת גז טבעי 

  כמתואר להלן:

 הסכם לאספקת גז טבעי עם חברת החשמל לישראל בע"מ:  )א(

נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין (לאחר תאריך המאזן) הודיעה השותפות כי  2012במרץ  14ביום 

השותפות ויתר השותפים בחזקת תמר (להלן: "המוכרים" ו"פרויקט תמר", בהתאמה) לבין חברת 

  חשמל לישראל בע"מ (להלן: "חברת החשמל") שעיקריו מתוארים להלן (להלן: "הסכם האספקה"). ה

התחייבה חברת החשמל לרכוש מהמוכרים גז בכמות מינימלית הקבועה מטה ולא יותר בהסכם 

"). על פי ההסכם, הכמות החוזית הכוללת(להלן: " BCM 78 - של כבהיקף כמות חוזית כוללת מ

, להגדלת הכמות החוזית 2013באפריל  2שמל האופציה, הניתנת למימוש עד ליום קיימת לחברת הח

במקרה של מימוש האופציה ידרשו יצוין כי  ").האופציה(להלן: " BCM 99 -הכוללת להיקף של כ 

המוכרים להגדיל את קיבולת האספקה של מערכת הטיפול וההולכה של פרויקט תמר וזאת בכפוף, 

  שורים הנדרשים לפי כל דין. לקבלת  האי ,בין היתר

 Takeעתידה חברת החשמל לרכוש מפרויקט תמר גז טבעי בהיקף מינימלי כולל ( ,לפי הסכם האספקה

or Payשל כ (-BCM 42.5 (מיליארד מטר מעוקב) או במקרה בו תממש חברת החשמל את האופציה 

בשנה (בכפוף להתאמות בהתאם להיקף מכירת הגז של  BCM 5) של Take or Payבהיקף מינימלי (

  . השותפים בפרויקט תמר והיקף יצור החשמל של חברת החשמל)

או  ,שנה 15-כ ותסתיים בתום תקופת הסכם האספקה תחל במועד תחילת זרימת הגז מפרויקט תמר 

קיימת  חברת החשמל את הכמות החוזית הכוללת, לפי המוקדם. לחברת החשמלבמועד בו תרכוש 

לתום חמש עשרה שנים תקופת ההסכם בתקופה של עד שנתיים נוספות אם עד את זכות להאריך 

  כמות החוזית הכוללת, כמפורט לעיל. הה רכשטרם נממועד זרימת הגז מפרויקט תמר 

 11-שנים ו 8, בחלוף (בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם) בהסכם נקבעו שני מועדים להתאמת המחיר

שנים) ההתאמה  8לת זרימת הגז מפרויקט תמר. במועד ההתאמה הראשון (לאחר שנים ממועד תחי

(תוספת או הפחתה), ובמועד ההתאמה השני ההתאמה  25%של עד בטווח שתבוצע למחיר תהיה 

  (תוספת או הפחתה).  10%של עד בטווח שתבוצע למחיר תהיה 

בוססת בעיקרה על מדד נקבע על פי נוסחה הכוללת מחיר בסיס והצמדה המבהסכם מחיר הגז 

  ).U.S. Consumer Price Index for all Urban Consumers (CPI-U) (  המחירים האמריקאי

בהתבסס על הנוסחה, על ההערכות בדבר מדד המחירים השותפים בפרויקט תמר מעריכים (

במועד חתימת ההסכם) כי היקף ההכנסות האמריקאי ועל צפי של צריכת הגז ע"י חברת החשמל 

מהזכויות בפרויקט תמר) עשויה להסתכם  100%-מצטבר ממכירת גז טבעי לחברת החשמל (ביחס לה

מיליארד דולר, במקרה בו  23 -מיליארד דולר, במקרה בו לא תמומש האופציה ובסך של כ 14 -בכ

ידי -תמומש האופציה. יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו, בין היתר, מכמויות הגז שתירכשנה בפועל על

 וממחיר הגז שיחושב בהתאם רת החשמל, ממימוש האופציה ומועד מימושה (אם וככל שתמומש)חב

  . לנוסחה הנ"ל
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ידי השותפים בפרוייקט "תמר" -עללאחר תאריך המאזן נחתמו הסכמים לאספקת גז טבעי 

  כמתואר להלן (המשך):

  (המשך):הסכם לאספקת גז טבעי עם חברת החשמל לישראל בע"מ:   )א(

שעיקרם קבלת אישור הרשות להגבלים העסקיים, הרשות  ,הסכם  כולל מספר תנאים מתליםה

  חשמל, ורשות החברות הממשלתיות. -לשירותים ציבוריים 

הכספי הכולל של ההסכם, כמות הגז הטבעי שתירכש, ותחילת מועד  ההערכות דלעיל ביחס להיקף

להתממש באופן שונה  ות, והעשויןאו חלק ן, כולתתממשנההאספקה על פי ההסכם, אין כל ודאות כי 

מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים, כולם או חלקם, 

כת הגז הטבעי על ידי חברת החשמל, מימוש האופציה על ידי חברת שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צרי

, מחיר הגז שיקבע בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם ומועד מימושה (ככל שתמומש) החשמל

  מדד המחירים האמריקאי וכיוצ"ב.להצמדה , האספקה

 

 הסכם אספקת גז לדליה אנרגיות כח בע"מ:  )ב(

דליה אנרגיות כח בע"מ  עםנחתם הסכם לאספקת גז טבעי (לאחר תאריך המאזן)  2012בינואר  8 ביום

ליה להקים : "דליה")  לפיו דליה תרכוש גז טבעי לצרכי הפעלת תחנת כח אותה מתעתדת דלהלן(

  .שנים 17וקב) לשנה למשך תקופה של (מיליארד מטר מע BCM 1.38 - בהיקף של עד כ 

  

 ד אנרגיה בע"מ:הסכמים לאספקת גז טבעי עם רמת נגב אנרגיה בע"מ ואשדו  )ג(

רמת נגב  עםנחתמו שני הסכמים לאספקת גז טבעי, האחד (לאחר תאריך המאזן)  2012בינואר  9 ביום

(מיליארד מטר מעוקב)  BCM 0.33של עד בהיקף כולל אשדוד אנרגיה בע"מ  עםאנרגיה בע"מ והשני, 

   שנה. 16למשך תקופה של לשנה, 

  

 הסכם לאספקת גז טבעי עם נייר חדרה בע"מ:  )ד(

בע"מ  נייר חדרה עם(לאחר תאריך המאזן) נחתם הסכם לאספקת גז טבעי  2012בינואר  25ביום 

גז טבעי לצרכי  מהמשתתפים בפרוייקטתרכוש נייר חדרה )  לפיו או "הרוכשת" "נייר חדרה"להלן: (

ככל המתקנים הקיימים של הרוכשת בחדרה וכן תחנת כח נוספת של הרוכשת בחדרה, אם והפעלת 

   .(מיליארד מטר מעוקב) BCM 3.3 - בהיקף כולל של עד כ  שתוקם

  שנים. 15 -כ תקופת האספקה על פי הסכם האספקה הינה
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ידי השותפים בפרוייקט "תמר" -עללאחר תאריך המאזן נחתמו הסכמים לאספקת גז טבעי 

  כמתואר להלן (המשך):

 הסכם לאספקת גז טבעי עם משאב ייזום ופיתוח בע"מ:  )ה(

משאב ייזום ופיתוח  עם(לאחר תאריך המאזן) נחתם הסכם לאספקת גז טבעי  2012בפברואר  9ביום 

גז טבעי לצרכי הפעלת משאב לפיו תרכוש בע"מ (להלן: "משאב"), בע"מ, חברה בשליטת כלל תעשיות 

המתקנים הקיימים של משאב ברמלה וכן להרחבת תחנת הכח של משאב ברמלה, אם וככל שתורחב 

   .שנים 15 -כ (מיליארד מטר מעוקב) לשנה למשך תקופה של BCM 0.2 -בהיקף של עד כ

מספר תנאים מתלים שעיקרם סגירה פיננסית של מימון פיתוח פרוייקט  ליםכולהנ"ל האספקה  מיהסכ

חשמל וכן אישור  - תמר של חלק מהשותפים בפרוייקט תמר, קבלת אישור הרשות לשירותים ציבוריים 

עשויה הכמות  כן בחלק מההסכמים נקבעו תנאים לפיהם-כמו רשות ההגבלים העסקיים (ככל שיידרש).

  להשתנות. או תקופת האספקה החוזית
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 :LNGוחתימת מכתב כוונות ליצוא  D&H Solutions ASוחברת 

 & Daewoo Shipbuildingהושלמה חתימת מזכר העקרונות בין חברת  2011בנובמבר  22ביום 

Marine Engineering Co. Ltd  וחברתD&H Solutions AS  ("להלן: "הרוכשות) לבין השותפים

  בפרוייקט תמר ודלית שעיקריו מתוארים להלן:

ותפי תמר ש ידי על לרוכשות טבעי גז של למכירה התקשרותלבחינת  בקשר הינו העקרונות מזכר

) ויצואו לדרום קוריאה ו/או למדינות אחרות LNG-הפיכתו לגז טבעי נוזלי (גט"ן לשם תמר מפרויקט

להתבצע על ידי הרוכשות באמצעות מתקן הנזלה צף  מתוכננתשיוסכמו בין הצדדים. הנזלת הגז הטבעי 

)Floating Liquefied Natural Gas facility - FLNGבשטח  ויוצבוימומן על ידי הרוכשות  יבנה) ש

 -היעד (להלן: "ה לשוקי ייעודיותבאמצעות מיכליות  /או דלית ומשם ישונע הגט"ןושדות הגז תמר 

FLNG.("  

-להימשך כשלושה חודשים, תעשה עבודה תכנונית הצפוי, בשלב ראשון העקרונות למזכרבהתאם 

שלב  ביצועלצורך הגדרת הפרמטרים הנדרשים לתכנון המפורט. לאחר  (Pre-FEED)הנדסית ראשונית 

מפורט  הנדסישל תכנון  השנישלב ה), יחל FLNG-ב והשותפים תמר שותפי כך על שיחליטוזה, (ככל 

(FEED Front End Engineering Design)  .זה שלב בתוםאשר צפוי להמשך כתשעה חודשים 

) יחל FLNG-ב והשותפים תמר שותפי כך על שיחליטו וככל(אם  סופית השקעה החלטת לקבלת ובכפוף

ע קידוחי הפיתוח והקמת מערך ההפקה הייעודי שלב הבניה של מתקן ההנזלה בקוריאה ושל ביצו

, המפורטשנים. במקביל לעריכת התכנון  4 -ל 3בשדות הגז תמר ו/או דלית. שלב זה צפוי להמשך בין 

   FLNG-לבכוונת הצדדים לנהל מו"מ לקראת חתימת חוזה לאספקת גז טבעי על ידי שותפי תמר 

  

  



  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

  (באלפי דולר) 2011בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום ביאורים 

  

- 61 -  

  :ושעבודים (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות - 12ביאור 

  התקשרויות לאספקת גז טבעי (המשך):  .ה

 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltdחתימת מזכר עקרונות עם חברת  .3

 (המשך): LNGוחתימת מכתב כוונות ליצוא  D&H Solutions ASוחברת 

) דהיינו MTPA2-3 נה (ון טון גט"ן לשילימ 2-3שנה בכמות הדרושה לייצור  20 -ל 15לתקופה של בין 

  (מיליארד מטר מעוקב) לשנה.  BCM 3-4.5 ביןמכירות גז בהיקף המוערך 

ידי - עלממחיר המכירה של הגט"ן  להיגזר צפויהמחיר שישולם על ידי הרוכשות עבור הגז הטבעי 

ובכפוף  ותידי הרוכש- שינוע הצפויות. על פי אינדיקציות שנמסרו עלההרוכשות ועלויות ההנזלה ו

דולר  100מחיר נפט של  בהינתן, לרבות, מחירי הגט"ן הקיימים כיום וןלהנחות מסוימות שנמסרו על יד

. יובהר MMBTU-דולר ל 9 -ל 7שבין  בטווחעבור הגז צפוי להיות  תמר לשותפילחבית, המחיר שישולם 

 בעתירי דלקים ממכלול של גורמים לרבות אלו האמורים לעיל, מח נהגזרתיכי ההכנסות בפועל 

  עוד. ו ההספקה

בהיקף  FLNG-הבהקמת   להשתתףנתן זכות ישותפי תמר תמ אחד כלעוד נקבע במזכר העקרונות כי ל

  ובתנאים כפי שיוסכמו בין הצדדים.

מזכר העקרונות, מבצעות כיום  בעקבות(לאחר תאריך המאזן) כי  2012במרץ  22 ביום הודיעההשותפות 

הפרמטרים הנדרשים לתכנון  של ההגדרו בחינההנדסית ראשונית לצורך -הרוכשות עבודה תכנונית

 Next Decadeחברת עם ביחד שהקימו ייעודית חברה באמצעות הרוכשות החלוהמפורט. במקביל 

LLC   במתקן  שיונזל"ן לגט") לנהל מגעים עם קונים פוטנציאלים השווק חברת"ן ("הגטלצורך שיווק

 Gazpromלבין  השווקמכתב כוונות בין חברת  2012במרץ  21. בעקבות כך נחתם ביום FLNG-ה

Marketing & Trading Switzerland AG  " להלן)GM&T חברת בת של שוויץ ("Gazprom 

Marketing & Trading Limited שיונזל"ן גטו"מ לא בלעדי למכירה ורכישת לפיו ינהלו הצדדים מ 

-2 שלשל  2017"). עקרונות המו"מ הינם לאספקה החל משנת הכוונות מכתב(להלן: " FLNG-במתקן ה

שנה במחיר שיחושב על בסיס המחירים  20-ל 15) לתקופה של בין MTPA2-3 ון טון גט"ן לשנה (ימל 3

  ים שיוסכמו בין הצדדים."ן באסיה או מנגנוני מחיר אחרהגטהנהוגים בשוק 

 FLNGבלבד וכי יישומו של פרויקט  יםבמכתב כוונות לא מחייבבמזכר עקרונות וכי מדובר  יודגש

"ן בפועל כפופים לבדיקות הנדסיות וכלכליות וכן לניהול מו"מ לחתימתם הגטכאמור, לרבות אספקת 

- "ן ולקבלת כל האישורים הנדרשים עלגטשל מערך חוזים לרבות חוזה מכירת גז מחייב, חוזה למכירת 

קיימות אי ודאויות הנוגעות למימוש מזכר העקרונות ומכתב הכוונות הנ"ל, בין  יצויין כיפי כל דין. 

ייחתם חוזה מחייב, בתנאים האמורים או בתנאים אחרים, וחתימה כאמור  כיהיתר, אין כל ודאות 

וזה מחייב ולקבלת אישור האורגנים המוסמכים כפופה בין היתר להסכמה בין הצדדים על תנאיו של ח

מחייבים אין כל וודאות  הסכמיםאף לאחר חתימת  .והאישורים הנדרשים על פי כל דין, ככל שיידרשו

ואין  הפרויקט של השונים בשלבים להמשיך יבחרו תמר בפרויקט השותפים או FLNG-בכי השותפים 

יהיו כפי המוערך לעיל, ואלו תלויים  הטבעי הגז בגין התקבוליםכל ודאות כי היקף האספקה ו/או היקף 

"ן, מחירי דלקים הגטבין היתר בתנאי חוזה האספקה, גודל והיקף פעילות בפרויקט, היקף האספקה של 

  .הפרויקט עלויות"ן בעולם, וגט
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 (המשך): LNGוחתימת מכתב כוונות ליצוא  D&H Solutions ASוחברת 

צפויה לפגוע בקיבולת האספקה של מאגר תמר לשוק  לא FLNG-ה למתקןכי אספקת הגז  יובהר

הישראלי והיא צפויה להיעשות באמצעות מערך הפקה ייעודי אשר יכלול קידוחי פיתוח חדשים שיקדחו 

  למטרה זו. 

  

 הסכמי מפעיל:  .ו

כמפעיל משמשת  Nobleפי הסכם התפעול המשותף בעסקה המשותפת "ים תטיס", הוסכם שחברת - על .1

המנויים פי כללי ההתחשבנות -המשותפות. על באופן בלעדי לניהול הפעולותמנהל והיא אחראית 

מדורג ומהווה ה הישירה. ההחזר שנקבע הינו להחזר שנקבע, כאחוז מההוצא Nobleבהסכם, זכאית 

פעולות פיתוח כאמור, ודרך חישובם לא יחולו על  פונקציה של סכום ההוצאה. השיעורים שנקבעו

  1ותפוקה שיחולו מיום מההוצאה. לגבי הוצאות פיתוח  1%ל ם שולם למפעיופעולות תפוקה אשר בגינ
ומעבר לסכום זה ישולם  1%ן דולר ישולם למפעיל מיליו 20סוכם שעד להיקף הוצאות של  2004בינואר 

 מההוצאות. 0.85%לו 

לשנת רווח או הפסד שנכללו בעל פי ההסכם הנ"ל (חלקה של השותפות)  Noble -תשלומי דמי מפעיל ל

ודמי מפעיל שנכללו  )אלפי דולר 126: 2009; אלפי דולר 275: 2010דולר ( אלפי 107 -הסתכמו ל החשבון

  : אין).2010אלפי דולר ( 91 -במאזן הסתכמו ל

הצדדים לעסקה המשותפת "ים תטיס", מינו את אבנר נפט וגז בע"מ (השותף הכללי של אבנר חיפושי  .2

שותפות מוגבלת) כ"מפעיל ישראלי" למילוי מטלות, פונקציות, תפקידים ושירותים בישראל,  - נפט

  . Noble לתועלת הפעולות המשותפות, וזאת בכפוף להוראות ובתיאום עם הפונקציות של 

$ 20,000בתמורה למילוי תפקידיו ועבודתו כ"מפעיל ישראלי", משולם לאבנר נפט וגז בע"מ סך של 

הסתכמו  שנת החשבוןרווח או הפסד לת מע"מ). תשלומים כאמור שנכללו בלחודש (בתוספ

  .)זהה: 2009-ו 2010דולר ( אלפי 61 -ל

 5%ל בשיעור של הצדדים לרשיון "זרח", מינו את אבנר נפט וגז בע"מ לשמש כמפעיל בתמורה לדמי מפעי .3

בארות וסכום נוסף של  $3 לחודש בגין פעולות הפקה עד 2,500מהוצאות החיפושים ולסכום קבוע של 

לא היו  2010בדצמבר  31. בעקבות פקיעת הרישיון ביום $ לחודש בגין כל באר מפיקה נוספת700

 .)אלפי דולר 34: 2009אלפי דולר;  48: 2010(תשלומים כאמור בשנת החשבון 

משמשת כמפעיל  Nobleפי הסכם התפעול המשותף בעסקה המשותפת "רציו ים", הוסכם שחברת - על .4

ידי כללי ההתחשבנות המנויים -מנהל והיא אחראית באופן בלעדי לניהול הפעולות המשותפות. על

ההחזר שנקבע הינו מדורג של חיפוש,  להחזר שנקבע, כאחוז מההוצאה הישירה Nobleבהסכם, זכאית 

ר לקביעה השותפים מנהלים כיום בדיקה משותפת בכל הקשו ומהווה פונקציה של סכום ההוצאה.

 אפשרית של דמי מפעיל שישולמו בגין הוצאות פיתוח והפקה עקיפות.
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 הסכמי מפעיל (המשך):  .ו

 (המשך): .4

שנת רווח או הפסד לשנכללו בעל פי הסכם הנ"ל (חלקה של השותפות)  Noble-תשלומי דמי מפעיל ל

אלפי דולר) ותשלומים שנכללו  80: 2009אלפי דולר;  22: 2010אלפי דולר ( 137 -הסתכמו להחשבון 

  ).אלפי דולר 133: 2010אלפי דולר ( 612 -במאזן הסתכמו ל

 עור מוסכםיבש Nobleהצדדים לרשיונות "רות" ו"אלון" שילמו בשנת החשבון דמי מפעיל לחברת   .5

אלפי  112: 2010אלפי דולר ( 2 סך של השותפות)(חלקה של  מהוצאות החיפושיםמקידוחי החיפושים ו

: אין) אשר נכלל 2010אלפי דולר ( 104וסך של  ברווח או הפסד נכללאשר  )אלפי דולר 34: 2009, דולר

 .במאזן

6. Noble  המפעיל של חזקת "תמר" ו"דלית" זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בקשר עם תפקידו כמפעיל

ם בדיקה משותפת בכל הקשור לקביעה אפשרית של דמי מפעיל בחזקות אלה. השותפים מנהלים כיו

 שישולמו בגין הוצאות עקיפות.
  

 תלות בלקוח:    .1  .ז

 - תטיס"  לשותפות יש לקוח עיקרי עימו נחתם הסכם מחייב לאספקת גז ע"י העסקה המשותפת "ים

). חלקה של השותפות במכירות לחברת חשמל בשנת לעיל 1החברת החשמל לישראל בע"מ (פסקה 

). חוב חברת החשמל מיליון דולר 81: 2009 ;מיליון דולר 102: 2010מיליון דולר ( 145 - החשבון הסתכם ל

  מיליון דולר). 6.3: 31.12.10מיליון דולר ( 9.2 - כנכלל במסגרת סעיף לקוחות היה   2011בדצמבר  31ליום 

  תלות במפעיל:  .2

  ב).8לעיל וביאור  ו(פסקה  Nobleחברת  פעילותה של השותפות מתבצע על ידי המפעילעיקר 

  

  אישור להפעלת אסדת ההפקה:  .ח

נתקבל מהממונה על ענייני הנפט אישור להפעלת אסדת ההפקה של גז טבעי שהוקמה  2003ביולי  18ביום 

  לעיל), כפוף לתנאים שפורטו באישור הנ"ל. 1ב8בשדה "מרי" שבחזקת אשקלון (ביאור 

בהתאם לתנאי האישור נקבע כי בתום תקופת אישור ההפעלה, תפורק אסדת ההפקה על כל מתקניה עד 

 15לקרקעית הים והקידוחים ייאטמו. כמו כן נקבע כי לא יאוחר מהמועד בו תפיק העסקה המשותפת 

הממונה תכנית לפירוק האסדה וכן את אומדן עלויות מיליארד מטרים מעוקבים של גז, היא תגיש לאישור 

לאור  שינתנו להבטחת ביצוע תכנית הפירוק. תהפירוק. לאחר אישור התכנית יקבע הממונה את הביטחונו

, עשוי לחול שינוי בתנאים לעיל) 2.ב.8בחינת האפשרות לשימוש במתקנים עבור פרויקט "תמר" (ביאור 

  הנ"ל.

בין היתר, הוראות לגבי תקני הפעלת האסדה ותחזוקתה, פינוי האסדה בעת  בנוסף לאמור לעיל, נקבעו,

חירום (סערה, שריפה וכו'), בטיחות בעבודה, שימור איכות הסביבה הימית וכן מקרים בהם יהיה רשאי 

הממונה לחייב את העסקה המשותפת לתת שירותי טיפול בתשלום של אסדת ההפקה לגז של ספקים 

  אחרים.

  



  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

  (באלפי דולר) 2011בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום ביאורים 

  

- 64 -  

  :ושעבודים (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות - 12ביאור 

   וערבויות: שעבודים  .ט

לאותו מיליון דולר ופקדונות לזמן ארוך  20.8 -בסך כ 2011בדצמבר  31ליום פקדונות בבנקים לזמן קצר  .1

  ג לעיל).9להלוואה מתאגיד בנקאי (ביאור מיליון דולר משמשים כבטחון  12.4 -בסך כתאריך 

משתתפי העסקה המשותפת "ים תטיס" העמידו ערבויות בקשר עם הפרויקט לטובת רשויות ומשרדים  .2

 -(חלק השותפות) הסתכמה לסך כולל של כ לתאריך המאזןשיתרתן  ולחברת נתיבי גז בע"מממשלתיים 

 .)מיליון דולר 1.8-כ :2010( מיליון דולר 3.6

במסגרת הסכמי מימון  שנתנה השותפות על נכסיה,בדבר שעבודים ד 9-וג 9 ,ב9גם ביאורים  אהר .3

 מתאגידים בנקאיים.

ון דולר, לטובת חברת החשמל ימיל 8- קבוצת דלק בע"מ (חברה אם סופית) העמידה ערבות על סך של כ .4

לישראל בע"מ (להלן: "חברת החשמל") בהתאם לחלקה של השותפות בערבות לחברת החשמל, כפי 

. בגין הערבות משולמת עמלה בשיעור של 2002שהיא מחוייבת על פי הסכם אספקת הגז הטבעי משנת 

 .2012ביולי  1תוקף הערבות הינו עד ליום מסכום הערבות.  1.75%

העמידה נובל לטובת כל השותפים בעסקה המשותפת מיכל מתן ערבויות צמודות  2010בספטמבר  1ביום  .5

 I/13 - "תמר" ו I/12בקשר עם קיום תנאי שטר החזקות  האנרגיה והמיםמדד המחירים לצרכן למשרד 

 5.4חלקה של השותפות הסתכם לסך כולל של מליון ש"ח בהתאמה. 5 - מליון ש"ח ו 35"דלית" בסך של 

 מיליון ש"ח בהתאמה. 0.7- ליון ש"ח ומי

  

  עסקאות במכשירים נגזרים:  .י

נחתמו הסכמים לקיבוע מחיר הגז  ,לעיל) 1ה12עם חברת חשמל (ביאור  שנחתםבעקבות הסכם  2004בשנת 

תקופה לערך דולרי קבוע בין השותפות לבין בנק השקעות מחו"ל  אשר מבצע עסקאות עתידיות וסחירות ל

  .31.3.2013עד  1.1.2005מן 

הסכם הגידור הנ"ל  לעיל), הוסב 11במסגרת ההסכמים שנחתמו בקשר עם הנפקת אג"ח (ביאור  2005בשנת 

לפיו  SPC -) בין השותפות לBack to Back(החברה המנפיקה). במקביל נחתם הסכם ( SPC  -לטובת ה

  לשותפות. SPC -יועבר רווח והפסד מהסכם הגידור מה

ין ההוגן. בשנת החשבון בוצע פרעון מוקדם של יתרת ודוחות הכספיים לפי שוהעסקאות כאמור הוצגו ב

  מיליון דולר. 4 -כ בסךבגין הפער בין מחיר הגז בפועל לבין המחיר שקובע ההתחייבות שנוצרה 

  

   :הליכים משפטיים  .יא

(חברה הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה נגד חברת ים תטיס בע"מ  2007בספטמבר  5ביום 

תטיס" המחזיקה ברשיון הולכת הגז מאסדת ההפקה בשטח מאגר "מרי"   "ים פרויקטבבעלות השותפים ב

לנקודת קבלה בחופי אשדוד) ומספר נתבעים נוספים (מדינת ישראל, רשות הגז הטבעי, נתיבי גז לישראל 

  הבאים: המשפט ליתן את הסעדים העיקריים בע"מ וחברת חשמל לישראל בע"מ), שבה נדרש בית

מליון ש"ח בגין נזקים שנגרמו ונגרמים  35בסכום של ראה להלן)  - (דייגי מכמורת לפצות את התובעים  .1

להם, לטענתם, בגין צמצום שטחי דיג המכמורת כתוצאה מהקמת אסדת הגז והצנרת להולכת הגז 

 מהאסדה לחוף אשדוד ומחוף אשדוד צפונה (להלן ביחד: "הפרויקט").
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  : (המשך) הליכים משפטיים  .יא

ליתן צו עשה המחייב את הנתבעות להסיר את המכשולים בתחום הפרויקט ולהחזיר את קרקעית הים  .2

 למצב המאפשר דיג מכמורת בטוח בתחום הפרויקט.

ת שהוצאו על ידי משרד ליתן צו הצהרתי לפיו ה"המלצות המנחות" של משרד התחבורה (המלצו .3

התחבורה אשר על פי כתב התביעה אין להן תוקף מחייב ואשר מכוחן צומצמו שטחי הדייג) בטלות, 

ולחילופין כי יש לבטלן, וכי על מדינת ישראל להימנע מלפעול בכל דרך שהיא למניעת דיג בטוח בתחום 

  הפרויקט.

גי מכמורת הרשומים בענף הדייג במשרד דיי 30- דייגי מכמורת (מתוך כ 27התביעה הוגשה על ידי 

החקלאות), הטוענים, בתמצית, כי האסדה והצנרת להולכת הגז הביאו לירידה בשטחי הדייג 

  האפקטיביים של הדייגים ובכך פגעו בהכנסתם. 

התביעה הוגשה נגד הנתבעים ביחד ולחוד ולא ניתן להסיק איזה חלק בדיוק מהנזק מייחסים התובעים 

  . "ים תטיס"של קבוצת  לאסדה ולצנרת

  הגישו הנתבעות את כתבי ההגנה מטעמן. 2008בינואר  10ביום 

  התקיימה ישיבת קדם משפט ראשונה, לאחר שהליך גישור שהתנהל בתיק נכשל.  2010במאי  11ביום 

ימים לפני המועד  60 -על התובעת להגיש ראיותיה לא יאוחר מ. 2012נקבעו מועדי דיון לחודש נובמבר 

ימים לפני המועד שנקבע  30 - שנקבע להוכחות, ואילו על הנתבעים להגיש עדויותיהם לא יאוחר מ

   להוכחות.

יועציה המשפטיים של השותפות, נוכח העובדה שהתביעה בעיקרה מתייחסת לחלק  יהנתונים שביד רלאו

צביעים על של מערכת ההולכה שים תטיס בע"מ אינה קשורה אליו ונוכח העובדה שהתובעים אינם מ

נזקים כספיים קונקרטיים שנגרמו להם, הרי שהסיכויים לכך שהתביעה תדחה גבוהים מהסיכויים לכך 

שבו תחוב שהחלק ובכל מקרה אף אם תתקבל התביעה כולה או חלקה, טובים הסיכויים , שהיא תתקבל

  .ים תטיס בע"מ יהיה קטן יחסית

  

 שוקל ו הודיע לה כי הואבמכתב מהממונה על ההגבלים העסקיים  השותפות קיבלה, 2011בספטמבר  6 ביום  .יב

 וביחדבאספקת גז טבעי בישראל;  מונופולין בעלתעל כ ,ביחד עם שותפיה בפרוייקט ים תטיס ,עליהז יכרלה

, כעל בעלת מונופולין עתידי באספקת גז טבעי בישראל בתקופה שתחילתה תמר בפרוייקט שותפיה עם

לקבוע כי היא צד להסדר כובל עקב כניסתה (יחד עם אבנר ונובל) לבעלות וכן  2013שנת במחצית השנייה של 

ים. בטרם יקבל הממונה על ההגבלים את החלטתו בעניינים -משותפת עם רציו בהיתר המוקדם רציו

התקבל מכתב הממונה על  2012האמורים ניתנה לשותפות הזדמנות להביא עמדה ביחס אליהם בפניו. במרץ 

במאי  1לים העסקיים ובו מצויין כי המועד האחרון להבאת עמדת השותפות בפני הממונה נקב ליום ההגב

(בקשר עם פרוייקט ים תטיס) יחול עליה  כמונופולהשותפות, לאחר הליך השימוע, במקרה בו תוכרז . 2012

ולה להיות לכך , עלפרק ד' לחוק ההגבלים וניתן יהיה להטיל מגבלות על פעילותה. ככל שכך אכן ייקרה

  השותפות.  השפעה לרעה על עסקי

ככל שהממונה על ההגבלים יחליט, לאחר הליך השימוע, להכריז על השותפות כמונופולין עתידי (בקשר עם 

לעמדת השותפות, יש לה טענות משפטיות וכלכליות  –פרוייקט תמר) ו/או לקבוע כי היא צד להסדר כובל 

 מור.טובות כנגד הכרזה ו/או קביעה כא
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  :ושעבודים (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות - 12יאור ב

 הנחיות המשרד להגנת הסביבה:  .יג

פרסם המשרד להגנת הסביבה הנחיות להגנת הסביבה בכל הנוגע לקידוחי נפט וגז  2011במרץ  14 ביום

 רווי לא תווך, קרקע זיהום למנוע במטרה) הפקה, פיתוח, ניסיון לרבות, השלבים לחדשים וקיימים (לכ

הנחיות בסיסיות לתהליך הקדיחה וההפקה מבארות נפט, החל  לתת היא המסמך מטרת. מים ומקורות

 ביבשה הפקה קידוחי לשלבמשלב הקידוחים הניסיוניים למטרת הכרזה על "תגלית" שלב קידוחי פיתוח ועד 

, לרבות זיהום סביבתיים זיהומים, האפשר ככל, למנוע במטרה), קיימים קידוחים פעילות הסדרת(כולל 

  קרקע ומקורות מים.

  בשלב זה לא ניתן להעריך באופן מלא את ההשלכות הצפויות של ההנחיות על פעילות השותפות.

  

 :ועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל  .יד

ל ופיתוחו הוקמה ועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישרא 2011אוקטובר  בחודש

 –העתידי בראשות מר שאול צמח, מנכ"ל משרד האנרגיה והמים (להלן: "ועדת צמח"), שמטרותיה כדלקמן 

) בחינת מודלים של מדיניות ממשלתית במשק הגז הטבעי במדינות בעלות סממנים דומים, תוך לקיחה 1(

ביקוש  –וניתוח של היצע  ) בחינה2בחשבון של המאפיינים הגיאופוליטיים הייחודיים למדינת ישראל; (

) בחינת המדיניות הרצויה לעידוד ותמרוץ אקספלורציה בתחום הגז 3מקומי על בסיס תרחישים מגוונים; (

הטבעי ולפיתוח משק הגז הטבעי בישראל וכן לשמירת עתודות לאספקת התצרוכת המקומית ולייצוא גז 

ר בעניין כאמור. בהמשך לפנית ועדת צמח פנתה ועדת צמח לקבלת עמדות מהציבו 1.11.2011טבעי. ביום 

אבנר נייר שותפות הגישה השותפות יחד עם  2011בדצמבר  15לקבלת עמדות מהציבור בעניין כאמור, ביום 

  עמדה אשר סוקר את התנאים ההכרחיים לקיומו של משק גז יעיל ומפותח (לרבות הצגת מקרי בוחן 

התעסוקתיות והגיאופוליטית הצפויות לישראל מייצוא הגז רלוונטיים בעולם), את התועלות הכלכליות, 

הטבעי ואת המדיניות הממשלתית הרצויה ביחס לשוק הגז הטבעי. נכון למועד דוח זה, ועדת צמח טרם 

  פרסמה את המלצותיה.

(להלן: "המשרד") לפיה המשרד  האנרגיה והמיםפורסמה הודעה על ידי משרד  2010בספטמבר  16ביום  )1

יניות לעניין התנאים והמקרים בהם יאושרו העברות זכויות לפי חוק הנפט, בין במישרין שוקל את המד

ובין בעקיפין. הובהר כי הזכויות על פי חוק הנפט הינן אישיות וכי עד לפירסום המדיניות לא תואשרנה 

עסקאות אלא במקרים חריגים. עם פרסום מדיניות חדשה כאמור, השותפות תבחן את השלכותיה על 

הודעה על  2010באוקטובר  21ביום  האנרגיה והמיםבהמשך לפרסום האמור, פרסם משרד  עילותה. פ

 1952 -לחוק הנפט, התשי"ב  76המדיניות המתוכננת לעניין מתן אישורים להעברת זכויות לפי סעיף 

הינן  (להלן: "ההודעה"). בהודעה הובהר, בין היתר, כי בהתאם להוראות הסעיף הנ"ל, הזכויות כאמור

אישיות ואינן ניתנות להעברה, לא הן ולא כל טובת הנאה בהן למעט הורשה, אלא באישור הממונה על 

לאחר התייעצות עם המועצה המייעצת לפי חוק הנפט. עוד הובהר  האנרגיה והמיםענייני הנפט במשרד 

, או מתן טובת הנאה כי גם שינוי בשליטה בתאגיד המחזיק בזכויות האמורות, בין במישרין ובין בעקיפין

ביחס לשליטה, טעונים אישור הממונה על ענייני הנפט לאחר התייעצות עם מועצת הנפט. עוד הובהר כי 

טובת הנאה בהקשר זה הינה כל טובת הנאה כלכלית צומחת מן הזכות, לרבות בדרך של אחזקות 

"שליטה" כמשמעותם בחוק -ובמישרין או בעקיפין, תמלוגים, מידע, שעבודים וכו'. לענין זה "החזקה" 

 .1968- ניירות ערך, התשכ"ח
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  :ושעבודים (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות - 12יאור ב

  (המשך): ועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל  .יד

  (המשך): )1

מלכתחילה ללא  המדינה מאת שהוקנו מזכויות נובעות אשר זכויות של ככלל, העברה כי הובהר בנוסף

  .מיוחדות בנסיבות אלא תאושר, לא תשלום,

לשיקולים שונים שהותוו  לב בשים תיבחנה, זכויות להעברת כאמור מיוחדות בקשות כי נקבע כן

מעת לעת;  שתפורסמנה כפי הממונה הנחיות פי על זכות למתן הדרישות בכל בהודעה, הכוללים עמידה

 על הזכות שבהעברת והגז; היתרון הנפט חיפושי בתחום הפעילות לקידום ההעברה של התרומה מידת

 בו הזמן הציבור; משך וטובת תחרות ,החוץ יחסי ,המדינה בטחון של למדינה; שיקולים החזרתה פני
הדרך;  אבני ביצוע ואופן העבודה בתוכנית ההשקעה לסיומה; גובה עד שנותר הזמן תקפה ופרק הזכות

הנעבר; התאמה בין התמורה בעסקת ההעברה לגובה ההשקעות  של מקצועיותויכולות  חוסן כלכלי

  שנעשו.

בהודעה צוין כי העמדות ישקלו לקראת גיבוש סופי של המדיניות ועד לאותו מועד תוסיף לחול ההודעה 

לעיל לפיה, לא תאושרנה עסקאות אלא במקרים חריגים. מקרים חריגים יבחנו  2010בספטמבר  16מיום 

  בהתחשב בשיקולים המפורטים לעיל. בין היתר

  המשרד טרם פירסם את התייחסותו לתגובות שהתקבלו מהציבור ובכלל זה מהשותפות.

פרסם הממונה את טיוטת תקנות הנפט (העברת זכויות נפט) לשימוע ולהערות  2011במאי  31ביום  )2

ויות בהיתר מוקדם, הציבור (להלן בסעיף זה: "התקנות") שעניינה קביעת כללים בנוגע להעברת זכ

 ברישיון ובחזקה (להלן ביחד: "זכויות נפט").

"שליטה" ואת המונחים הקשורים  -התקנות, בין היתר, מרחיבות את הגדרת המונחים "החזקה" ו

  לעיל). לראשונה, ניתנה  1(ראה סעיף  2010למונחים אלו אל מעבר לאמור בהודעה מאוקטובר 

תוך הבחנה בינה לבין תאגיד. בנוסף, התקנות מרחיבות באופן  "קבוצה" -התייחסות להעברת שליטה ב

משמעותי את המקרים של העברת זכויות נפט הכפופים לאישור הממונה על ידי הרחבת ההגדרות של 

  "חזקה". -"העברת זכות נפט", "טובת הנאה", "שליטה", "אמצעי שליטה" ו

רת זכויות נפט (התנאים שונים בחלקם התקנות קובעות תנאים מצטברים לקבלת אישור הממונה להעב

 –) תוך הבחנה בין התקופות השונות שבמהלך חיי זכויות נפט 2010מאלו הקיימים בהודעה מאוקטובר 

  לפני לתגלית, אחרי תגלית ואחרי הפקה, כמפורט בהצעה.

היתה התקנות יחולו על העברת זכויות נפט שהבקשה להעברתן הוגשה לאחר יום פרסומן של נתקנות. 

בקשה תלויה ועומדת ביום פרסומן של תקנות אלה וטרם ניתנה לגביה החלטה, רשאים המבקשים לבקש 

  כי תקנות אלה יחולו לגביה.

  

  הון השותפות המוגבלת: - 13ביאור 

יחידות ההשתתפות מונפקות על ידי השותף המוגבל (הנאמן) ומקנות למחזיקים בהם זכות השתתפות   )א

בשותפות. היחידות מוחזקות על ידו בנאמנות לטובת בעלי היחידות ותחת הפיקוח בזכויות השותף המוגבל 

 של רואי חשבון ("המפקח").

  אביב.-כל היחידות הנ"ל נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל
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  הון השותפות המוגבלת: - 13ביאור 

: זהה) 2010בדצמבר  31ם ויחידות (לי 546,966,871: 2011בדצמבר  31בפנקס בעלי היחידות רשומות ליום   )ב

 אביב.-ע.נ. הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל ש"ח 1בנות 

  

  חלוקת רווחים:  )ג

 :הסכם הנאמנותהסכם השותפות ו  .1

בהסכם השותפות המוגבלת על כל תיקוניו, נקבעו כללים לעניין חלוקת רווחים בשותפות   א)

או לעכב חלוקת רווחים, ככל  לרבות מתן אפשרות לשותף הכללי להמנע מחלוקת רווחים

  שידרש, לצורך מימון פעילות השותפות באופן ובתנאים שנקבעו בהסכם.

  
בהסכם הנאמנות על כל תיקוניו, נקבעו כללים לגבי אופן חלוקת הרווחים שיתקבלו מהשותפים   )ב

לביצוע  לו, בין היתר,  כסכומים הדרושיםוהחלק שיותר בידו  ,בידי הנאמן לבעלי היחידות

   .תשלומים והוצאות ועשיית פעולות

לתקן התקבלה החלטה באסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות,  2011באוגוסט  7ביום 

   .שכר המפקח שאותו זכאי המפקח לקבל מהנאמןעדכון את הסכם הנאמנות ביחס ל

  סכומי החלוקה:  .2

 2008הודיע השותף הכללי כי הסך הכולל של החלוקה הראשונה בגין רווחי שנת  2008בדצמבר  22ביום 

  ש"ח לכל יחידת השתתפות). הסכום כאמור שולם בחודש יוני  0.06399(סך אלפי ש"ח  35,000 הינו

יצוין כי לא בוצעה חלוקת רווחים נוספת בגין  .)ליום התשלוםלפי שער חליפין  אלפי דולר 8,824( 2009

  .2008רווחי שנת 

אלפי דולר) ששימשו לתשלום שכר  158-אלפי ש"ח (כ 600חולקו לשותף המוגבל סך  2010בשנת 

  המפקח ושכר הנאמן והוצאותיהם בהתאם להוראות הסכם הנאמנות.

  

דולר) ששימשו לתשלום שכר  פיאל 416 -אלפי ש"ח (כ 1,500בשנת החשבון חולקו לשותף המוגבל סך 

  המפקח ושכר הנאמן והוצאותיהם בהתאם להוראות הסכם הנאמנות וכן לכיסוי הוצאות בגין תשקיף.

  הרווחים שחולקו ואלה שהוכרזו כאמור לעיל מוצגים כקיטון בהון השותפות.

  

  הון השותפות מורכב כדלקמן:  )ד

   השותף  המוגבל  הכלליהשותף      הכל-סך
    דולראלפי   דולראלפי  דולראלפי 

    
  וקרנות הון הון השותפות  67,684  7   67,691

  בתוספת רווחים שנצברו  184,345  18  184,363
    
  2011בדצמבר  31יתרה ליום   252,029  25  252,054

  
השותף הכללי  ,0.01%, וחלקו של השותף הכללי הינו 99.99%חלקו של השותף המוגבל בשותפות הינו 

  ידי השותף המוגבל (הנאמן).-בשותפות, מחזיק גם החזקה עקיפה באמצעות יחידות השתתפות שהונפקו על
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  :(המשך) הון השותפות המוגבלת - 13ביאור 

פורסם תשקיף מדף להנפקת יחידות השתתפות בשותפות וכתבי אופציה הניתנים  2011ביולי  21ביום   )ה

המבנה פקה תבוצע באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים בדבר ההנלמימוש יחידות השתתפות. 

 י של ההנפקה והיקפה.הסופ
ניירות ערך בהתאם לתשקיף המדף ואין כל ודאות כי  הוצאועד למועד הוצאת דוחות כספיים אלה טרם 

  ההנפקה תצא אל הפועל.

 
 של בעלי היחידות את ההחלטה(לאחר תאריך המאזן) קיבלה האסיפה הכללית  2012בפברואר  21ביום   )ו

 הבאה:
, 2012במהלך שנת ו/או ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות  ר ביצוע הנפקה של יחידות השתתפותלאש

בהיקף ובתנאים שייקבעו לפי החלטת השותף הכללי, לצורך גיוס סכומים שיידרשו לדעת השותף הכללי 

לרבות ביצוע השקעות בנכסי הנפט ופירעון בשותפות לטובת מימון פעילותה השוטפת של השותפות 

התחייבויותיה, וכן להסמיך את השותף הכללי לקבוע את מבנה ההנפקה היקפה ועיתויה לפי שיקול דעתו 

מיליון דולר  125הבלעדי והמוחלט, ובלבד שתיקבע תקרה לפיה תמורת ההנפקה לא תעלה על סך של 

בכל עת במסגרת תשקיף אחד או יותר ו/או דוח הצעת  כן, ביצוע הנפקה כאמור יכול שיעשה-ארה"ב. כמו

  ידי השותף הכללי.-מדף אחד או יותר, כפי שייקבע על

  

בשותפות בעל השליטה על עצמו נטל  2011במהלך שנת  –קרן הון בגין פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו   )ז

. השותפות ג להלן22בביאור , כמתואר בעלויות יחידות הפאנטום והעמדת הערבות של מנכ"ל השותף הכללי

ההטבה  כנגד קרן הון בגין פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בגיןעל הרווח הכולל בדוח זקפה הוצאות 

דמי הניהול ההוצאות שנושאים השותף הכללי ודלק מערכות אנרגיה בע"מ מעבר לתשלום  כאמור וכן בגין

  שהשותפות משלמת לשותף הכללי.

  

  הכנסות ממכירת גז: - 14ביאור 

 1ב8 ביאורההכנסות מקורן באספקת גז טבעי על ידי העסקה המשותפת "ים תטיס" ממאגר הגז "מרי" (  .א

(ביאור שראל בע"מ על פי ההסכם שנחתם עמה אספקת הגז מתבצעת אל מתקניה של חברת החשמל לי לעיל).

קבוצת כי"ל , מפעלי נייר חדרה ,קלוןדלק אש IPPהחברות פז זיקוק אשדוד בע"מ, ואל מתקני לעיל), א 1ה12

המכירות לחברת החשמל  היקףלעיל.  1ה12כמתואר בביאור במסגרת ההתקשרויות עמן ובתי זיקוק בע"מ 

  ) מהמכירות.90%- כ: 2009 ;87% - : כ2010( 79% - כ 2011לישראל בע"מ היה בשנת 

 3.25 -: כBcm )2010 4.3 - כמות הגז הכוללת (עבור כל המשתתפים) שנמכרה בשנת החשבון הסתכמה בכ  .ב

Bcm ;2009: 2.9 -כ Bcm(. 

 .בדולריםכל המכירות נתקבלו   .ג

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

לעיל בדבר ההשפעה השלילית על המכירות  12ב1ב8ראה גם ביאור  .בהתאם לתנאי ההסכמים שנחתמו עמה

  ".Bאספקת גז טבעי ממאגר "מרי הירידה ביכולת  של
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  תמלוגים:  - 15ביאור 

  הרכב:  .א

    לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011   

  תמלוגים למדינה (פסקה ב להלן)  20,909   13,238   10,112

  תמלוגים לבעלי ענין (פסקה ג להלן)  21,745   13,764   10,409
    

  הכל-סך  42,654   27,002   20,521
  

  לעיל). 5ב12(ביאור  מכמות הגז המופקת זכאית המדינה לתמלוגים 1952-בהתאם לחוק הנפט, התשי"ב  .ב

הודיע לעסקה המשותפת כי המדינה החליטה שלא לקבל בעין  האנרגיה והמיםעל עניני הנפט במשרד  הממונה

את התמלוגים, להם היא זכאית מתגליות הגז, כי אם לקבל את שווי השוק של התמלוגים על פי הבאר, 

  בדולרים של ארה"ב.

וסיכום דיון שהתקיים עם הממונה, הוסכם על  2004ביולי  19בהתאם להודעת הממונה על ענייני הנפט מיום 

חישוב התמלוגים שיגיעו למדינה. בהתאם למוסכם כאמור נכללו בדוחות הכספיים הוצאות תמלוגים  אופן

   ) מהמכירות ברוטו.10.9% -כ2009;  11.2% -: כ2010( 11.3% -של כ שיעורלמדינה המהוות 

  

אופן חישוב התמלוגים שנקבע בפסקה ב לעיל משמש גם לחישוב שווי השוק על פי הבאר של תמלוג העל   .ג

 1ב12כמפורט בביאור  1993, על פי הסכם העברת זכויות שנחתם בשנת בעלי עניןהמשולם ע"י השותפות ל

   3% שיעורגדל שיעור התמלוג על מ 2007לעיל. בהתאם להסכם האמור החל בתחילת אוקטובר 

 -היה כ 2011שיעור התמלוג בשנת  מסכום מכירות ברוטו). 10.9%-ל 2.6%-משווי שוק על פי הבאר (מ 13%-ל

 105בניכוי  יהה 2009סכום התמלוגים בשנת  מהמכירות ברוטו. )11.3% -כ 2009; 11.6% - : כ2010( 11.8%

  אלפי דולר השתתפות מאחרים.

  

  *:עלות הפקת הגז - 16ביאור 

  הרכב:
    לשנה שהסתיימה ביום

31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011   
    

  ונלוותשכר עבודה   2,648   2,272   1,824 

  שמירה ואבטחה  977   996   839 

  ואחרות ביטוח מתקן האסדה  1,922   1,475   1,105 

  הובלה ושינוע  1,110   912   674 

  דמי מפעיל  169   275   126 

  שירותים מקצועיים  79   93   137 

  אחרות  1,834   1,280   1,209 
    

  הכל-סך  8,739   7,303   5,914 
  
  העיסקה המשותפת "ים תטיס". ברובן באמצעות מפעיל  * 
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  :הוצאות פחת, אזילה והפחתות - 17ביאור 

  הרכב:
    לשנה שהסתיימה ביום

31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011   
        

  הוצאות פחת, אזילה והפחתות בגין:      

ופיתוח והקמה מערכות הפקה רכישת זכויות , קידוחים שהוונו  31,368  14,751  12,352

  והולכה

  קבועהקבלה תחנת   2,020  1,514  1,554

  סילוק האסדהעלות   638  478  489

  הפחתה בגין ירידת ערך בעסקת "צוק תמרור"  -  2,028  -

  הפחתות אחרות  10  18  18
    

  הכל-סך  34,036  18,789  14,413
  

  :*, יעוץ גיאולוגי והוצאות ישירות אחרותהוצאות חיפושי נפט וגז - 18ביאור 

  הרכב:
    שהסתיימה ביוםלשנה 

31.12.2009  31.12.2010  31.12.2011   
  רציו ים":"בעסקה משותפת בגין השתתפות       

  סקרים גיאולוגיים וסיסמיים       448  1,134  3,285
  )3ב8קידוח שננטש (ביאור        6,532  -  -  
  רותים מקצועייםש הוצאות ישירות אחרות, לרבות       618  481   223 

  סקה משותפת "אלון":השתתפות בעבגין       

  סקרים גיאולוגיים וסיסמיים       601  2,821  1,080

  רותים מקצועייםש הוצאות ישירות אחרות, לרבות       72  -  -

  ת "מיכל מתן":בגין השתתפות בעסק      

  סקרים גיאולוגיים וסיסמיים       -  -    7 
  רותים מקצועייםש לרבותהוצאות ישירות אחרות,        1,532  1,281    494 

        
  :בגין השתתפות בעסקת "ים תטיס"         

  רותים מקצועייםש הוצאות ישירות אחרות, לרבות  110  56   31 
      

  בגין השתתפות בעסקאות אחרות:

  סקרים גיאולוגיים וסיסמיים       473  3,483  460 
  ישירות אחרותהוצאות ייעוץ גיאולוגי כללי והוצאות        574  798   430 

    
 6,010   10,054  10,960  

  הכל-סך
  ת.והמשותפ אותברובן באמצעות מפעיל העסק *
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  הוצאות הנהלה וכלליות: - 19ביאור 

  הרכב:
    לשנה שהסתיימה ביום

31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011   

        
  משכורות ונלוות  320   -    -  

  ג להלן)22למנהל הכללי (ראה ביאור עלות תשלום מבוסס מניות   549   -    -  

  *שירותים מקצועיים  1,594   2,082   264 

  אגרות  45   32   33 

  אחרות  389   44   3 
    

  הכל-סך  2,897   2,158   300 
  

  ).לעיל ז13(ביאור  הון קרן כנגד שנזקפו דולר אלפי 580 -כ בסךבשנת החשבון  הוצאות כולל* 

  :מימוןהוצאות והכנסות  - 20ביאור 

  הרכב:  .א
  לשנה שהסתיימה ביום  
  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

        הוצאות:

  2,830  1,956   1,792  בגין אגרות חוב 

  -  -  2,826  בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים

   705  232   19  פעילות בנגזריםבגין 

  -    91   204  בגין עמלת ערבות ורבית לצדדים קשורים

  עלות סילוק נכסים בגין שינויים בהתחייבויות בגין 
  268  282   295  עקב חלוף הזמן  

  181     12   76  הפרשי שער בגין יתרות בשקלים

  50  58   300  אחרות
    

  4,034  2,631   5,512  הכל הוצאות-סך        
        

        :הכנסות

  343  243   334  פקדונות בבנקיםבגין 

  72  27   2  ערך מניירותבגין רווחים 

  196    -   16  הפרשי שער בגין רווחים שהוכרזו, נטו

  -    -   74  הפרשי שער בגין יתרות בשקלים

  20    52   157  אחרות
   

  631  322   583  הכל הכנסות-סך  
    

  3,403  2,309   4,929  הכל הוצאות מימון, נטו -סך  
      

  

אלפי דולר לשנה  5,870ברווח או הפסד הסתכמו לסך של   סך הכל עלויות אשראי שהוונו ולכן לא נכללו  .ב

  אלפי דולר). 5,102: 2010( 2011בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
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  מיסים: - 21יאור ב

  :2011-חוק מיסוי רווחי נפט התשע"א  .א

אישרה ממשלת ישראל את המלצות ועדת ששינסקי להחלת שינויים במיסוי החל בענף  2011בחודש ינואר 

בכנסת חוק מיסוי רווחי נפט,  התקבל 2011 במרץ 30ביום  בעקבות ההמלצות,חיפושי נפט וגז בישראל. 

יגרום  חוקהויישומן של ההמלצות  .פורסם ברשומות 2011באפריל  10וביום  (להלן:החוק) 2011-התשע"א

הנהגת היטל רווחי נפט וגז לפי השותפות, הכוללים בין היתר,  הכנסותלשינוי בכללי המיסוי החלים על 

. החוק כולל הוראות מעבר לגבי מיזמים מפיקים האזילה (פסקה ב להלן) ניכויוביטול  מנגנון שנקבע בחוק

  . 2014או כאלה שיחלו בהפקה עד שנת 

  עיקרי הוראות החוק כלהלן:

  השארת שיעור התמלוגים למדינה ללא שינוי;  (א)
  ביטול ניכוי האזילה;  (ב) 
  הנהגת היטל רווחי נפט וגז:  (ג)

פקטור, על פי היחס בין ההכנסות המצטברות נטו מהפרויקט  Rההיטל יחושב לפי מנגנון מוצע מסוג   

ייגבה החל בשלב שבו יחס  20%. היטל מינימאלי של בחוקלבין ההשקעות המצטברות  כפי שהוגדרו 

R 50%, וככשיעלה היחס יגדל ההיטל בצורה פרוגרסיבית עד לשיעור המקסימאלי 1.5-פקטור יגיע ל 

במכפלה של  2016החל בשנת כן, נקבע ששיעור ההיטל כאמור, יופחת -כמו. 2.3- עד הגעת היחס ל

לפקודת מס הכנסה לגבי כל שנת מס לבין  126ף בהפרש בין שיעור מס החברות הקבוע בסעי 0.64

בנוסף נקבעו הוראות נוספות לענין ההיטל, בין היתר, ההיטל יוכר כהוצאה לצורך . 18%שיעור המס 

חישוב מס הכנסה; גבולות ההיטל לא ייכללו מתקני יצוא; ההיטל יחושב ויוטל ביחס לכל מאגר 

יהיה חייב  נפט המחושב כשיעור מהנפט המופק, ); תשלום על ידי בעל זכותring fencingבנפרד (

מקבל התשלום בתשלום היטל בהתאם לגובה התשלום שקיבל, וסכום זה יופחת מסכום היטל שבו 

  חב בעל זכות הנפט.

, עם אפשרות בחירה לפחת עד לגובה ההכנסה החייבת 10%יינתן פחת מואץ על ההשקעות בשיעור   (ד)

  באותה שנה.

בחוק נקבעו הוראות לגבי אופן חישוב ודיווח על רווחי השותפים בשותפויות  - ט מיסוי שותפות נפ  (ה)

  העוסקת בחיפושי נפט, לרבות אופן חישוב ותשלום המס הנובע מרווחים אלה. 

  בחוק נקבעו כללים לאיחוד או להפרדה של מיזמי נפט לעניין החוק.  (ו)

  נקבעו הוראות מעבר כדלקמן:  )ז(

תחילת ההפקה המסחרית חל לגביו לפני יום התחילה, יחולו הוראות חוק על מיזם נפט שמועד  )1(

 זה בשינויים אלה:

חלה לגבי מיזם כאמור חובת תשלום היטל בשנת המס שבה חל יום התחילה, יהיה שיעור   .א

מחצית משיעור ההיטל שהיה מוטל על רווחי הנפט אילולא , ההיטל באותה שנת מס

 ;10% - הוראות פסקה זו ולא יותר מ 
נקבעו כללים , 1.5עלה מקדם ההיטל בשנת המס שבה חל יום התחילה על במקרה בו   .ב

  ב מקדם ההיטל בכל שנת מס שלאחריה.חישו אופןל

יהיה  2015עד  2012שיעור ההיטל שיוטל על רווחי הנפט של המיזם בכל אחת משנות המס   .ג

וראות פסקה שווה למחצית משיעור ההיטל שהיה מוטל על רווחי הנפט כאמור אילולא ה

 .זו
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  :(המשך) מיסים - 21יאור ב

  (המשך): 2011-חוק מיסוי רווחי נפט התשע"א  .א

  (המשך):  )ז(

על מיזם שמועד תחילת ההפקה המסחרית חל לגביו בתקופה שמיום התחילה עד יום  )2(

  , בין היתר, הוראות אלה:יחולו 1.1.2014

במקום  2.8בשיעור והמקסימלי יהיה  1.5במקום  2מקדם ההיטל המינימלי יהיה בשיעור   .א

2.3; 
   .10%במקום  15%יהיה  2011-2013שיעור הפחת לגבי נכס שנרכש בשנים   .ב

, 2011-במסגרת תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות בעלי זכויות נפט) (תיקון), התשע"א  )(ח

בוטלה ההכרה כהוצאה שוטפת בהוצאות פיתוח בגין מאגרים שההפקה המסחרית מהם תחל לאחר 

    , ויחולו לגביהן כללי ההפחתה שנקבעו בחוק מיסוי רווחי נפט.1.1.2014

  

 . החוק כולל, בין2011-התפרסם החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2011בדצמבר  6ביום 

היתר, את עצירת מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות אשר נקבע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית 

בשיעור מס  25% -וגידול ל 2009-), התשס"ט2010 -ו 2009(תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 

קסימלי יעמוד על החברות. לכן יופחת שיעור היטל רווחי נפט וגז כמתואר בפסקה ג' לעיל, ושיעורו המ

45.52%.  

 .2011במאי  1בתחולה מיום לעיל) ח (פסקה יצויין כי ניכוי האזילה בוטל במסגרת תיקון לתקנות מס הכנסה 

, וההוראה בדבר מיסוי שותפות 2011באפריל  10ההוראות בדבר הטלת היטל רווחי נפט וגז הינן בתחילה מיום 

  .2011נפט (פסקה ה לעיל) בתחולה משנת המס 

  

החל על השותפות בגין הרווחים מפעילות מיזם ים תטיס לפי  הוצאה בגין ההיטלבדוחות כספיים אלה נכללה 

 31(יום תחילת החוק) ועד ליום  2011באפריל  10לעיל, לתקופה מיום  א2זהוראות המעבר כמצויין בפסקה 

בו מסווגים ומוצגים מיסים על דוחות הכספיים הינם בדומה לאופן ב. סיווגו והצגתו של ההיטל 2011בדצמבר 

  ההכנסה.

  

  וההסדרים העיקריים הקיימים לתאריך המאזן: מס הכנסהפרטים לגבי כללי   .ב

החזקה  בשל מס הכנסה (כללים לחישוב המס  ידי נציב מס הכנסה לעניין תקנות- השותפות אושרה על .1

מדי שנה הוארך קנות , תוקף הת1988 -ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט

  תקנות.ה תוקףטרם פורסמה הארכה של  .2010בדצמבר  31עד יום  ולאחרונה

) לפקודה יחושב חלקו 1(א)(63, לעניין סעיף 2011-עא"התש, לחוק מיסוי רווחי נפט 19בהתאם לסעיף  .2

נושאים  שהשותפיםמכיוון  .של כל שותף בשנת המס מההכנסה החייבת של השותפות או מהפסדיה

 .בתוצאות המס של הכנסות והוצאות השותפות, הדוחות הכספיים אינם כוללים מיסים על הכנסה
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  :(המשך) מיסים - 21יאור ב

  :(המשך) וההסדרים העיקריים הקיימים לתאריך המאזן מס הכנסהפרטים לגבי כללי   .ב

הכנסתה החייבת של השותפות השותף הכללי יהיה חייב בהגשת דוח על כן נקבע בסעיף הנ"ל, כי -כמו .3

ישלם בעת הגשת הדוח השנתי של  והשותף הכללי ,או הפסדיה, בהתאם להוראות שקבע המנהל

השותפות את המס הנובע ממנו על חשבון המס שחייבים בו השותפים  בשותפויות בשנת המס שלגביה 

 הוגש הדוח, לפי הכללים שנקבעו בחוק.

  

 ניכוי אזילה: .4

במאי  1בתוקף עד  1956סה (ניכויים מהכנסות בעלי זכויות נפט), התשט"ז בהתאם לתקנות מס הכנ

  נקבע כדלקמן: , 2011

בבירור ההכנסה החייבת במס של בעל טובת ההנאה (כהגדרתה בתקנות) בשנת מס פלונית יותר   .א

  "ניכוי אזילה"). –ניכוי בשל אזילת מלאי הנפט באותה שנת מס מאותה טובת הנאה (להלן 

  האזילה יהיה הסכום הגדול שבשני אלה:ניכוי   .ב

מהכנסת נטו מטובת  50% -מההכנסה ברוטו בשנת המס, אולם לא יותר מ 27.5% -לפי אחוזים  )1

 ההנאה באותה שנת מס.

המנה המתקבלת מחילוק המחיר המתואם של טובת ההנאה בראשית שנת  -לפי מחיר הקרן    )2

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 במשך 

 שנת המס.  
  

בעסקת  כנסה בדבר היבטי המיסוי בקשר לרכישת זכויות נוספותבהמשך לפניית השותפות לנציבות מס ה .5

  הוסכם בין היתר כי:לעיל), 2ב12 ביאור(ראה  2000בשנת  תטיס" "ים

 על ידי "תטיס"ים  בעסקה המשותפתהסכום ששולם בעבור רכישת הזכויות הנוספות   .א

) 2(ב)(3בסעיף המפורט פי החישוב  יותר כהוצאה לצרכי מס לפי קצב הפקת הגז, על, השותפות

לא ניתן  )."1956תקנות " - (להלן  1956-ניכויים מהכנסת בעלי זכות נפט התשט"ז לתקנות מ"ה

  .1956לתקנות  )1(ב)(3אזילה בגין הזכויות הנוספות בהתאם להוראות סעיף  יהיה לתבוע ניכוי

 1988 לתקנות 1מובהר כי עמדת מס הכנסה הינה כי הוצאות "חיפוש ופיתוח" כהגדרתן בסעיף   .ב

הוצאות שהוצאו לצרכים אחרים כגון שאיבה,  .1956לתקנות  4תקנה  פי- עליותרו בניכוי שוטף 

בדבר אופן ההכרה להלן  6ראה פיסקה  רכישת קרקע וכד' לא ייחשבו להוצאות חיפוש ופיתוח.

 של הוצאות פיתוח לעניין עסקה משותפת "ים תטיס".

  

להסכם עם שלטונות מס הכנסה לגבי אופן ההכרה של  2002בחודש מאי השותפות המוגבלת הגיעה  .6

לצרכי מס (להלן: "הוצאות הפיתוח"). על פי ההסכם  של  עסקת "ים תטיס" הפקהההוצאות פיתוח מערך 

מהוצאות פיתוח מערך ההפקה שהוצאו באותה שנת מס. יתרת  15%נקבע בין היתר שמידי שנה ינוכו 

המס בה החלה העסקה המשותפת להפיק הכנסות ממערך שנים החל משנת  11ההוצאה תנוכה על פני 

 ההפקה. יחד עם זאת, אם תוכיח העסקה המשותפת, בתום השנה השישית ואילך, והכל באם שוכנע פקיד 
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  :(המשך) מיסים - 21יאור ב

  (המשך): ם העיקריים הקיימים לתאריך המאזןוההסדרי מס הכנסהפרטים לגבי כללי   .ב

 (המשך): .6

יהיה אפסי (להלן: "מבחן השומה, כי בעתיד הנראה לעין (ליום הבדיקה) צפוי שערכו הכלכלי של המתקן 

הערך הכלכלי"), תותר בניכוי, בחלקים שווים, היתרה הבלתי מופחתת של "מערך ההפקה", בתקופה 

  המתחילה בשנים בנות התיקון ומסתיימת בתום מועד ההפחתה. 

  

אישור מרשות המיסים בישראל לפיו יותר לשותפות (יחד עם שותפות אבנר התקבל  2010במרץ   25ביום  .7

) לממן את חלקה בהשקעות בפרויקט "תמר" באמצעות הלוואות 2חיפושי נפט ושותפות ישראמקו נגב 

ו/או הנפקת אג"ח וזאת מבלי שהמימון הנדרש האמור ו/או ההשקעות שתבצע השותפות בפרויקט ישללו 

משמעותה בתקנות מס הכנסה. בנוסף נקבע אופן ההכרה לצורכי מס של את מעמדן כ"שותפות" כ

ההוצאות אשר הוציאה ותוציא השותפות בקשר עם קידוחי הפיתוח ולצורך בניית מתקני ההולכה 

 וההפקה (לרבות ייחוס הוצאות המימון בשל מרכיבים אלו), כמפורט באישור.

נדונו בפסיקת בתי המשפט בישראל, ואין כל סוגיות המס הקשורות בפעילות השותפות המוגבלת טרם   .ג

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 

שכלולות בו הטבות מס, לשינויים שיגרמו בעקבות  המס. הואיל ועל פעילות השותפות חל משטר מס ייחודי

תיקון הדין, פסיקה או שינוי בעמדת רשות המיסים, כאמור לעיל, יכולות להיות השלכות מהותיות על 

 משטר המס שיחול על השותפות.
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  :, צדדים קשורים ובעלי שליטהבעלי עניןעסקאות ויתרות עם  - 22ביאור 

  יתרות:  .א

 :2011בדצמבר  31ליום  .1

 
  
  אם חברות

 בעלי ענין
  אחרים

      
  394  -  לקוחות

  268  -  חייבים ויתרות חובה

  95  *2,651   זכאים ויתרות זכות

  

  ).15(ביאור  אלפי דולר 2,471בסך  תמלוגים לשלםכולל   *
  
  

  :2010בדצמבר  31ליום  .2

  אם חברות 
 בעלי ענין
  אחרים

      
  650   -  לקוחות

  -    18   חייבים ויתרות חובה

  81   * 2,308    ויתרות זכות זכאים

  ).15תמלוגים לשלם (ביאור   *

  

  31.12.2011 31.12.2010 
      

  ן הגבוהה ביותר יהחובות השוטפים של בעל ענ יתרת .3
  878  952  בתקופה של שנים עשר חודשים לפני תאריך המאזן 

  

  : בעלי עניןצדדים קשורים ו עסקאות עם  .ב

  :2011בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  ביאור 
 חברות
  אם

 בעלי ענין
  אחרים

צדדים 
קשורים 
  אחרים

          
  -  3,119  -  14  הכנסות ממכירת גז

  -  -  21,745  15  הוצאות בגין תמלוגים

  -  61  -   2ו'12  הוצאות דמי מפעיל

  -  480  -  א12  הוצאות דמי ניהול לשותף הכללי

  -  -  134  ט12  עמלת ערבות לקבוצת דלק

  -  580  549  ג22  שליטההוצאות בגין הטבת בעל 

  -  -  70  ד22  הוצאות רבית
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  :עסקאות ויתרות עם בעלי ענין, צדדים קשורים ובעלי שליטה (המשך) - 22ביאור 

   :(המשך) בעלי עניןצדדים קשורים ו עסקאות עם  .ב

  :2010בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  ביאור 
 חברות
  אם

 בעלי ענין
  אחרים

צדדים 
קשורים 
  אחרים

          
  -    3,372   -    14  הכנסות ממכירת גז

  -    -    13,764   15  הוצאות בגין תמלוגים

  -    109   -   3-' ו2ו12  הוצאות דמי מפעיל

  -    480   -    א' 12  הוצאות דמי ניהול לשותף הכללי

  4   -    -      השתתפות בהוצאות ביטוח דירקטורים של חברה ייעודית

  14   -    -      הוצאות הנהלה וכלליות

  -    -    91   ט12  ערבות לקבוצת דלקעמלת 

  

  :2009בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  ביאור 
 חברות
  אם

 בעלי ענין
  אחרים

צדדים 
קשורים 
  אחרים

          
  -  3,240  -  14  הכנסות ממכירת גז

  -  -  10,514  15  הוצאות בגין תמלוגים

  -  95  - 3-' ו2ו12  הוצאות דמי מפעיל

  -  480  -  א12  תוצאות דמי ניהול לשותף הכללי

 השתתפות בהוצאות ביטוח דירקטורים של חברה ייעודית
  -  -  

 4  

  

 הסכם העסקה מנכ"ל השותף הכללי:  .ג

אישר דירקטוריון השותף הכללי את תנאי העסקתו של מר יוסי אבו כמנכ"ל השותף  2011באוגוסט  14ביום 

אושרו תנאי  2011באוגוסט  23וביום  2011באפריל  1) בע"מ בתוקף מיום 1993הכללי דלק ניהול קידוחים (

ם של השותף הכללי). העסקתו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון דלק מערכות אנרגיה בע"מ (חברת הא

 3אלפי ש"ח אשר יוצמד למדד המחירים לצרכן מדי  55עיקרי תנאי העסקתו כוללים שכר חודשי בסך של 

חודשים, בונוס שנתי שייקבע על ידי דירקטוריון השותף הכללי, החזרי הוצאות ותנאים סוציאליים. כמו כן 

בסיס (יחידות השתתפות של השותפות) בסך יחידות פאנטום בשווי נכס  1,486,620אושר להעניק למנכ"ל 

הימים שיקדמו  30-מיליון ש"ח, לפי שער הסגירה הממוצע של יחידות ההשתתפות בימי המסחר ב 15של 

 3למועד החתימה על ההסכם. יחידות הפאנטום תבשלנה בשלוש מנות שוות בשלושה מועדי הבשלה שונים (

ש"ח לא צמוד למנה  11.12ם). מחיר המימוש הינו שנים ממועד החתימה על ההסכ 5- שנים ו 4שנים, 

לפי הערכה של הפאנטום,  יחידותהערך הכלכלי של לכל מנה החל מהמנה השנייה.  5%הראשונה בתוספת 

יחידות (הערכת השווי ההוגן של  הענקתן, נכון ליום ש"ח מיליון 5.2 - מסתכם לסך של כמעריך חיצוני, 

 . )Black and Scholesבנוסחת החישוב  Mertonבוצעה על פי מתודולוגיית  הפאנטום
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  :עסקאות ויתרות עם בעלי ענין, צדדים קשורים ובעלי שליטה (המשך) - 22ביאור 

 :(המשך) הסכם העסקה מנכ"ל השותף הכללי  .ג

בנוסף אושר מתן ערבות לטובת תאגיד בנקאי שיעמיד למנכ"ל הלוואה לרכישת יחידות השתתפות של 

חודשים  3- שנים ו 5מיליון ש"ח (להלן: "ההלוואה").  תקופת ההלוואה תהיה  12השותפות בסכום של 

הבנקאי  ימים ממועד סיום העסקה (או סיום מתן השירותים), לפי המוקדם. התאגיד 90ממועד העמדתה או 

 Nonיהיה רשאי להיפרע אך ורק מתמורת מכירת יחידות ההשתתפות שירכשו על ידי מר אבו (תנאי 

recourse.(  

יחידות ההשתתפות ישמשו בטוחה לאותה הלוואה. המנכ"ל יהיה רשאי בחלוף שנה מתחילת העסקתו 

אי למכור את יתרת למכור מחצית מיחידות ההשתתפות שרכש, ובחלוף שנתיים מתחילת העסקתו יהיה רש

מסתכם לסך למועד הענקתה יחידות ההשתתפות שרכש. לפי הערכה של מעריך חיצוני, השווי של הערבות 

  (הערכת השווי ההוגן של הערבות בוצעה על פי המודל הבינומי).ש"ח  מיליון 5.5 -של כ

תישא בעלויות השותף הכללי ישא בעלויות השכר ויתר התנאים הנלווים ודלק מערכות אנרגיה בע"מ 

  המענק השנתי, יחידות הפאנטום והעמדת הערבות. 

בגין כנגד קרן הון בגין פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו על הרווח הכולל השותפות זקפה הוצאות בדוח 

בגין ההוצאות שנושאים השותף הכללי ודלק מערכות אנרגיה בע"מ מעבר לתשלום דמי ההטבות הנ"ל ו

  לעיל).ז 13(ביאור  מת לשותף הכלליהניהול שהשותפות משל

  

  מצד קשור: ותהלווא  .ד

מחברה אם דלק מערכות קיבלה השותפות הלוואות לזמן קצר  2011בחודשים אפריל וספטמבר  )1

מיליון דולר כל אחת שנשאו ריבית שנתית בשיעור ריבית  10בסך  אנרגיה בע"מ (להלן: "דלק אנרגיה")

 בהתאמה. 2011בהתאמה. ההלוואות נפרעו בחודשים מאי וספטמבר  3.75+% - ו %3ליבור +

 

(לאחר תאריך המאזן), התקשרה השותפות בעסקה עם דלק אנרגיה, לפיה  2012בינואר  12ביום  )2

יום ממועד  45מיליון דולר ארה"ב, לתקופה של  14העמידה דלק אנרגיה לשותפות הלוואה בסך של 

ביום . 3.6%העמדתה וללא בטחונות. קרן ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור רבית ליבור לחודש +

 אושר תיקון להסכם הלוואה עם דלק אנרגיה כמפורט להלן: 2012במרץ  13

במאי  25עד ליום  –קורי, קרי יום ממועד הפרעון המ 70ההלוואה (קרן ורבית) תעמוד לפרעון בתום   )א

 להלן (להלן: "מועד הפרעון החדש"). ג, בכפוף לאמור בסעיף 2012

 .4.2%+שיעור הרבית על ההלוואה יעודכן ויעמוד על ליבור   )ב

ההלוואה תפרע בפרעון מוקדם, ללא תשלום עמלת פרעון מוקדם, בסמוך לאחר השלמת הנפקת   )ג

וזאת עד גובה הסכום המהווה את חלקה של דלק אנרגיה ניירות ערך בדרך של זכויות בשותפות, 

בהנפקה כאמור. הפרעון המוקדם יעשה באופן בו הרבית שנצברה תפרע קודם לפרעון קרן ההלוואה. 

 יתרת ההלוואה (רבית ו/או קרן), תפרע במועד הפרעון החדש.
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  :(המשך)עסקאות ויתרות עם בעלי ענין, צדדים קשורים ובעלי שליטה  - 22ביאור 

  הלוואות מצד קשור (המשך):  .ד

התקשרה השותפות בעסקה עם דלק אנרגיה, לפיה (לאחר תאריך המאזן),  2012בפברואר  2ביום  )3

מיליון דולר ארה"ב. קרן ההלוואה נושאת ריבית  30העמידה דלק אנרגיה לשותפות הלוואה בסך של 

יום  70ית) תעמוד לפירעון בתום . ההלוואה (קרן וריב4.3%שנתית בשיעור ריבית ליבור לחודש + 

נחתם תיקון להסכם הלוואה  2012בפברואר  19ממועד העמדתה וניתנה ללא העמדת בטחונות. ביום 

האמור ולפיו, ההלוואה תפרע בפרעון מוקדם, ללא תשלום עמלת פרעון מוקדם, בסמוך לאחר השלמת 

זאת עד גובה הסכום המהווה את הנפקת ניירות ערך בדרך של זכויות בשותפות (אם וככל שתהיה) ו

חלקה של דלק אנרגיה בלבד בהנפקה כאמור. יתרת סכום ההנפקה (ריבית ו/או קרן) תפרע במועד 

  הפרעון המקורי של ההלוואה.

  

  בעלי ענין: צדדים קשורים ועם פרטים נוספים על עסקאות עם  .ה

  .(ג)1ה12- וה 2ג8 יםראה גם ביאור -ן בה ילבין בעלי הענ שותפותהתקשרויות נוספות בין ה .1

 . 1ב12ראה גם ביאור  -לבעלי השליטה בה  ות בין השותפותעסקאות נוספ .2
  

  :פיננסייםמכשירים  - 23יאור ב

  : של המכשירים הפיננסיים ופן קביעת השווי ההוגןא  .א

בשל אופיים, השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים כגון מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות וחייבים לזמן 

  וספקים וזכאים לזמן קצר מהווה קירוב נאות לערכם בספרים.קצר 

  אגרות חוב סחירות -   בהתאם למחיר מצוטט בשוק פעיל ליום המאזן.

משקף את שוויים ההוגן לתאריך המאזן, מאחר  בספריםערכם 

הממוצע לגביהם אינו שונה באופן מהותי  ריביתושיעור ה

דומים לתאריך בית המקובל בשוק לגבי פריטים ימשיעור הר

  המאזן.

נכסים והתחייבויות בלתי סחירים  -

בעלי מועד  ריביתנושאי  קצרלזמן 

  קבוע ןפירעו

  סכומים לקבל ולשלם לזמן קצר -  הערך בספרים מהווה קירוב לשווים ההוגן.

השווי ההוגן נקבע על פי הסכום לתשלום לפי דרישה בתאריך 

  הדיווח.

נכסים והתחייבויות שלא נקבע להן  -

  ןפירעו מועד

משתנה, אשר  ריביתנכסים והתחייבויות בהשווי ההוגן של 

 בסיכון אשראי מהותי, מבוסס על ערכן הפנקסני. יםכרוכ םאינ

  משתנה ריביתנכסים והתחייבויות ב -

קבועה  ריביתהשווי ההוגן של אגרות חוב לזמן ארוך הנושאות 

מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי 

המקובל להלוואות דומות בעלות מאפיינים  ריביתשיעור 

  דומים.

  קבועה ריביתאגרות חוב לזמן ארוך ב -

בהעדר מחיר שוק  השווי ההוגן מתבסס על מחיר השוק.

  מתבסס השווי ההוגן על מודלים כלכליים.

 ריביתחלפת חוזי החוזים עתידיים,  -

  וחוזי אקדמה (פורוורד)
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  :(המשך) פיננסייםמכשירים  - 23יאור ב

   קבוצות מכשירים פיננסיים  .ב

  בדצמבר 31ליום   
  2011   2010  

       
       נכסים פיננסיים:

  44,571    79,699   לקוחות וחייבים (כולל מזומנים ושווי מזומנים)

  33,840    33,200   פקדונות בבנקים

  670    -    ערך נסחרים בשווי הוגן דרך רווח והפסדניירות 
    

  79,081    112,899   סך הכל נכסים פיננסים            
    

       התחייבויות פיננסיות:

  40,695   263,190  התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

  30,599    -    אגרות חוב

  4,302    -    נגזרים פיננסיים

  57,454    92,290   זכאים ויתרות זכות 
    

  133,050   355,480  סך הכל התחייבויות פיננסיות           
    

  

  היררכיית השווי ההוגן:  .ג

ש בהיררכיית שווי הוגן המשקפת את מסווגת את מדידת מכשיריה הפיננסיים תוך שימו שותפותה .1

  מהות הנתונים ששימשו בעת ביצוע המדידות. היררכיית השווי ההוגן הינה:

מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל עבור נכסים או התחייבויות פיננסיות  -  1רמה   )א

  זהים.

, אשר ניתנים לצפיה לגבי הנכס או 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  -  2רמה   )ב

 ההתחייבות, בין אם במישרין (כלומר כמחירים) ובין אם בעקיפין (כלומר נגזרים מהמחירים). 

תונים עבור הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפיה (נתונים נ -  3רמה   )ג

  שאינם נצפים).

סגירה המצוטט ה(פיסקה ב לעיל) נקבע לפי מחיר  ניירות ערך סחירים בשנה קודמתהשווי ההוגן של  .2

 ).1בבורסה לתאריך המאזן (רמה 

 –סקת הגנה (סעיף "נגזרים פיננסים" ר עם עבקש בשנה קודמת השווי ההוגן של התחייבות פיננסית .3

  ).3הערכה מבוססת מודלים (רמה  נקבע בטכניקת סקה ב לעיל)יפ
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  :(המשך) פיננסייםמכשירים  - 23יאור ב

  ווי הוגן של מכשירים פיננסיים:ש  .ד

השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוחות הכספיים תואם או קרוב לערכם בספרים, למעט 

לפי השווי  אשר נפרעו במהלך שנת החשבון שלא הוצגואגרות חוב בריבית קבועה, התחייבויות פיננסיות בגין 

  ההוגן כלהלן:

  31.12.2011  31.12.2010  

  
ערך 
  שווי הוגן  בספרים

ערך 
  שווי הוגן  בספרים

          
  24,188  22,890  -  -  בריבית קבועהאגרות חוב 

  
  .2.26%הינו:  2010השווי ההוגן בשנת שיעור הריבית ששימש בקביעת 

  מדיניות ניהול סיכונים:  .ה

חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון: סיכון שוק (לרבות סיכון מטבע, סיכון שווי  פעילות השותפות

הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר), סיכון אשראי, סיכון נזילות וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית. 

השפעות שליליות מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום  השותפותתוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של 

משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר  השותפות. השותפותאפשריות על הביצועים הפיננסיים של 

  חשיפות מסוימות לסיכונים.

  

  סיכוני שוק:  .ו

סיכוני שוק נובעים מהסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה 

סיכוני שוק כוללים שלושה סוגי סיכונים: סיכון מטבע, סיכון מחיר אחר וסיכון שווי  משינויים במחירי שוק.

  הוגן בגין שיעור ריבית כדלקמן:

 סיכון מטבע:  .1

סיכון מטבע הינו הסיכון ששווי ההון של תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו 

  כתוצאה משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ.

בשקלים בגין חלוקות רווחים המשולמות השותפות חשופה לסיכוני מטבע בעיקר בגין התחייבויות 

  הינה לא משמעותית. 2011לפיכך מידת החשיפה לסיכוני מטבע לסוף  שהוכרזו.

  לתאריך המאזן:בים של יתרות במטבע ישראלי להלן הערכים הנקו

  בדצמבר 31ליום   
  2011   2010  

       
  53     488   מזומנים מזומנים ושווי

  99     468   חייבים ויתרות חובה

  )388(    )794(   זכאים ויתרות זכות
     

  )236(    162   )התחייבויותנכסים (עודף   
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  :(המשך) פיננסייםמכשירים  - 23ביאור 

  :(המשך) סיכוני שוק  .ו

  סיכון מטבע (המשך): .1

של השקל כנגד הדולר, כאשר שאר המשתנים להלן מבחני רגישות בגין שינויים בשער החליפין 

  נשארים קבועים:

רווח (הפסד) מהשינוי בשער   
  החליפין של הדולר

   עליה  בשיעור  
  ירידה 
  רבשיעו

  10%  5%   10%  5%  
  השפעת השינויים על היתרות של המכשירים הפיננסיים 

 השקליים:
          

2011  )17(  )7(    17  7  

2010  24  12    )24(  )12(  

  ריבית:סיכון  .2

סיכון ריבית הינו הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשירים פיננסיים ישתנו 

  י ריבית השוק.שיעורכתוצאה משינויים ב

 2010הלוואות מתאגידים בנקאיים הנושאים רבית משתנה ובשנת ת בגין יולשותפות התחייבו  )א(

אגרות החוב נפרעו  וחלקן בריבית משתנהחוב שהונפקו שחלקן נלקחו בריבית קבועה -אגרות

כמו כן לשותפות פקדונות בבנקים הנושאים  .ג לעיל)11(ראה ביאור  2011במלואן בחודש מאי 

 ריבית משתנה.
  להלן יתרות מכשירים פיננסיים הנושאים ריבית לפי ערכם בספרים:

  בדצמבר 31ליום   
  2011   2010  

       מכשירים פיננסיים בריבית קבועה:

       נכסים:

  670    -  חוב סחירות-אגרות  
       

       התחייבויות:

  )23,144(   -  חוב-אגרות  
    

  )22,474(   -  עודף התחייבויות  
       

       מכשירים פיננסיים בריבית משתנה:

       נכסים:

  21,243    43,033  חייבים (מפעיל עסקאות משותפות)   

    46,524    50,036  פקדונות בבנקים (כולל מזומנים ושווי מזומנים)  
    

  93,069    67,767  
       התחייבויות:

  )40,695(   )263,190(  התחייבויות לתאגידים בנקאיים

  )7,824(   -  חוב-אגרות  
  )48,519(   )263,190(  סך הכל

    
  19,248    )170,121(  (התחייבויות) עודף נכסים       
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  :(המשך) פיננסייםמכשירים  - 23ביאור 

  :(המשך) סיכוני שוק  .ו

  :(המשך) סיכון ריבית .2

  

י שיעוראת השותפות לסיכון שווי הוגן בגין שינוי ב חשפוקבועה  ריביתחוב שהונפקו ב-אגרות

י שיעורלשינוי ב ,חוב אלה אינן נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד- כיוון שאגרות .ריביתה

  כל השפעה על הרווח והפסד.היתה כאמור, לא  ריביתה

  

המכשירים הפיננסיים הנושאים ריבית משתנה חושפים את השותפות לסיכון תזרים מזומנים 

  הריבית. שיעורבגין שינוי ב

, כאשר יתר המשתנים 0.5%להלן השפעת השינוי במקרה של שינוי בריבית הליבור בשיעור 

  נשארים קבועים:

  הרווח והפסדהשפעה על   
גידול בשיעור   

  הריבית
קיטון בשיעור  

  הריבית
  0.5%   0.5%  
        

2011  )851(  851  

2010  96  )96(  

  

לשותפות התחייבות פיננסית בקשר עם עסקת הגנה על מחיר הגז שבוצעה במסגרת הסכם מכירת   )ב(

בדבר פרעון מוקדם על יתרת  י לעיל12(פרטים נוספים ראה ביאור  גז לחברת החשמל

. ההתחייבות מוצגת בדוחות הכספיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ולא מיושמת )ההתחייבות

יציין כי לשינויים במחיר הגז לא צפויה השפעה על סכום ההתחייבות  לגביה חשבונאות גידור.

  לאור מחיר התקרה שנקבע לעסקה.

  בדצמבר 31ליום   
  2011   2010  
       

  4,302    -  הערך במאזן של ההתחייבות לפי שווייה ההוגן

   2.9%    -  שיעור הריבית ששימש בקביעת השווי ההוגן
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  :(המשך) פיננסייםמכשירים  - 23ביאור 

   סיכוני אשראי:  .ז

סיכון אשראי הוא הסיכון שצד אחד למכשירים פיננסיים יגרום להפסד פיננסי אצל הצד האחר על ידי אי 

  סיכון אשראי נובע בעיקר מלקוחות ומפקדונות בבנקים. עמידה בהתחייבויות.

לקוחות שהינם  החמיש 2011בשנת  , ישנם"ים תטיס"לשותפות, במסגרת חלקה בעסקה המשותפת  .1

הינו   בדבר התקשרויות לאספקת גז), כאשר הלקוח העיקרי ה12 ביאורתאגידים גדולים במשק (ראה 

 לשותפות אין חובות לקוחות בפיגור. .)2011מהמכירות בשנת  79%( חברת החשמל לישראל בע"מ
  נמוך למרות חשיפתה ללקוח עיקרי.מול חברת החשמל  השותפות מעריכה שסיכון האשראי 

בהתאם,  .לשותפות מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות המוחזקים בתאגידים בנקאיים גדולים בישראל .2

 אשראי בגין יתרות אלה.השותפות אינה צופה הפסדים מסיכון 

גת את החשיפה המקסימלית לסיכון צב לעיל מיי פסקההיתרה במאזן של הנכסים הפיננסיים כמוצג ב .3

 אשראי לתאריך המאזן.
  

  :סיכון נזילות  .ח

הקרן של מכשירי והחזרי של השותפות וכן מהוצאות המימון החוזר סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון 

מחויבויות הקשורות לקיים נזילות הינו הסיכון שהשותפות תתקשה סיכון  החוב של השותפות.

  להתחייבויות פיננסיות.

מדיניות השותפות הינה להבטיח כי המזומנים והפקדונות המוחזקים יספיקו תמיד לכיסוי ההתחייבויות 

לענות . על מנת להשיג מטרה זו השותפות שואפת להחזיק יתרות מזומנים ופקדונות על מנת ןנפרעובמועד 

  על הדרישות החזויות. האמור אינו מביא בחשבון השפעה של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות לצפותם.

חודשים כמו גם מידע  12תזרימי המזומנים על בסיס חודשי לתקופה של  תחזית בוחנתהשותפות  הנהלת

תפות להסדרת המימון לעיל בדבר פעילות השו 9- ו ג1 ביאוריםראה גם  פקדונות.הבדבר יתרות המזומנים ו

מיליון דולר  190 - הפרוייקטאלי ארוך הטווח לפרוייקט "תמר" אשר יחליף את הלוואת הגישור בסך כ

  .2012האמורה להפרע בחודש יוני 

 הנקובים(בהתאם לערכים  לאחר תאריך המאזן להלן מועדי הפרעון החוזיים של ההתחייבויות הפיננסיות

ושערי החליפין לתאריך  ריביתי השיעורבהתבסס, היכן שרלבנטי, על ), השונים מערכם בספרים לסילוק

  המאזן:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

  (באלפי דולר) 2011בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום ביאורים 

  

- 86 -  

  :(המשך) פיננסייםמכשירים  - 23ביאור 

  :(המשך) סיכון נזילות  .ח

  

2011  
 3עד 

 חודשים

 3מעל 
חודשים 
 ועד שנה

1-3 
 הכל-סך  שנים

          
  270,445  25,618  228,110  16,717  התחייבויות לתאגידים בנקאיים *

  92,290  -  -  92,290  זכאים ויתרות זכות
     

  362,735  25,618  228,110 109,007  הכל-סך         
  

  בדבר שיעורי הריבית  א9 ראה ביאור  *
  

2010  
 3עד 

 חודשים

 3מעל 
חודשים 
 ועד שנה

1-4 
 הכל-סך  שנים

          
  32,763   16,647  11,419  4,697  חוב *-אגרות

  42,944   -    42,944  -    ** התחייבויות לתאגידים בנקאיים

  57,464  -    -    57,464  זכאים ויתרות זכות

  4,336   2,627  1,276  433  נגזרים פיננסיים
     

  137,497  19,274   55,639  62,584  הכל-סך         
  

  ב בדבר שיעורי הריבית11ראה ביאור   *

  בדבר שיעורי הריביתא 9ראה ביאור   **
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

  (באלפי דולר) 2011בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום ביאורים 

  

- 87 -  

  :(המשך) פיננסייםמכשירים  - 23ביאור 

    :להלן ניתוח מועדי המימוש של סוגי ההשקעות המהותיות בנכסים פיננסיים  .ט

2011  
 3עד 

 חודשים

 3מעל 
חודשים 
 ועד שנה

1-3 
 הכל-סך  שנים

          
  פקדונות בבנקים 

  55,265  12,369  -  42,896  (כולל מזומנים ושווי מזומנים)

  14,370  -  -  14,370  לקוחות

  42,264  -  -  43,264  ויתרות חובהחייבים 
     

  112,899  12,369  - 100,530  הכל-סך         
  

2010  
 3עד 

 חודשים

 3מעל 
חודשים 
 ועד שנה

1-3 
 הכל-סך  שנים

          
  פקדונות בבנקים 

  47,646   10,352  -    37,294   (כולל מזומנים ושווי מזומנים)  

  670   -    -    670   ני"ע סחירים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  9,064   -    -    9,064   לקוחות

  21,701   -    -    21,701   חייבים ויתרות חובה
     

  79,081   10,352   -    68,729   הכל-סך         
  

  

  :אירועים לאחר תאריך המאזן - 24ביאור 

  ת לאחר תאריך המאזן בקשר לנכסי נפט וגז.יולעיל בדבר התפתחוב 8 ראה ביאור  .א

 מתאגיד בנקאיד בדבר אישור הממונה לרישום שעבוד על נכסי השותפות לקבלת מימון 9ראה ביאור   .ב

 .כמתואר בביאור ובדבר משיכת חלק מכספי המימון
 לעיל בדבר התקשרויות בהסכמים למכירת גז טבעי. 2ה12אור יראה ב  .ג
 הנפקה.בדבר החלטות האסיפה הכללית של בעלי היחידות לאשר ביצוע ו 13ראה ביאור   .ד
השליטה בשותף הכללי מבעלת  ותלקבלת הלוואהתקשרות השותפות לעיל בדבר ד 22אור יראה ב  .ה

 בשותפות.
בדבר חתימת מכתב כוונות לפיו ינוהל מו"מ לא בלעדי למכירה ורכישת גט"ן שיונזל  3ה12ראה ביאור   .ו

 .FLNG - במתקן ה
 

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  פרק ד'
  
  

  פרטים נוספים על התאגיד
  
  

 2011בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  דלק קידוחים שותפות מוגבלת

  
 



    

 2011תמצית דוחות על הרווח (והפסד) הכולל של השותפות לכל אחד מהרבעונים בשנת   :א10תקנה 

  בכללותה (באלפי דולר): 2011ולשנת 

  

 1-3/114-6/117-9/1110-12/112011 10-12/102010 

        הכנסות

37,744184,32129,013118,082 66,927 32,54547,105 הכנסות ממכירת גז

בניכוי תמלוגים למדינה ולצדדים 
 קשורים

7,536 11,05515,6188,445 42,6546,704 27,002

25,00936,05051,30929,299141,66722,30991,080

        הוצאות ועלויות

 7,303 2,037 8,739 2,651  2,010  2,122 1,956 עלות הפקת הגז שנמכר

18,789 34,0367,381 8,161 13,009  7,222 5,644 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

10,054 10,9604,948)3,127( 12,676306 1,105 סה"כ הוצאות חיפושי נפט וגז

 480 120 480 120 120 120 120 לשותף הכלליהוצאות דמי ניהול 

 2,158 873 2,897 1,299 830 437 331 הוצאות הנהלה וכלליות

57,11215,35938,784 22,57716,2759,104 9,156 סה"כ הוצאות

       

52,296 15,85313,47335,03420,19584,5556,950 רווח מפעולות רגילות

)2,631( )564()5,512()1,920( )1,362(  )312()1,918( הוצאות מימון

 322 82 583 319 124 47 93 הכנסות מימון

)2,309( )482()4,929()1,601( )1,238(  )265()1,825( הוצאות מימון, נטו

  -  -)9,563()2,536( )4,959( )2,068(  -  היטל רווחי נפט

49,987 14,02811,14028,83716,05870,0636,468 רווח נקי ורווח כולל לתקופה

  

  שימוש בתמורת ניירות ערך   ג:10תקנה 

  אין.  

  



 

 

  : לתאריך המאזןרשימת ההשקעות של השותפות בחברות הבת ובחברות קשורות שלה   :11תקנה  

  

  
  

  

  

  

                                                           
אלפי דולר. בשנת החשבון בוצע פירעון מלא של האג"ח. לפרטים נוספים ראה  1-נמוכה מ 31.12.2011. יתרת השווי המאזני ליום 3/2005) שהוקמה לצורך גיוס כספים בחודש SPCדלק ואבנר ים תטיס בע"מ הינה חברה ייעודית ( 1

 לדוח הכספי. 11ביאור 
. הדוח הכספי של השותפות כולל את ההתחייבויות שנוצרו בעקבות גיוס הכספים שבוצע באמצעות 6/2011החברה הוקמה בחודש  ) שהוקמה לצורך קבלת המימון.SPCדלק קידוחים (מימון ים תטיס) בע"מ הינה חברה ייעודית ( 2

 לדוח הכספי. 9אלפי דולר, כמתואר בביאור  68,608-החברה האמורה כמפורט להלן: יתרת ההלוואות בסך של כ
הכספים שבוצע באמצעות  . הדוח הכספי של השותפות כולל את ההתחייבויות שנוצרו בעקבות גיוס4/2010שהוקמה לצורך גיוס כספים למימון פיתוח פרויקט תמר בחודש  SPC)מימון תמר בע"מ הינה חברה ייעודית ( –דלק קידוחים  3

 לדוח הכספי. 9אלפי דולר, כמתואר בביאור  184,582  -החברה האמורה כמפורט להלן: יתרת הלוואות בסך של 
מיליון דולר. לפרטים נוספים ראה  60.9-התקבל על חשבון המשיכה הראשונה סך של כ 2012. בחודש מרץ 12/2011) שהוקמה לצורך קבלת המימון. החברה הוקמה בחודש SPCם (מימון לויתן) בע"מ הינה חברה ייעודית (דלק קידוחי  4

 ד לדוח הכספי.9ביאור 

סה"כ   מס' מניות סוג המניה  שם החברה
 ע.נ.

שווי מאזני 
ליום 

31.12.2011
(באלפי 

  דולר)

יתרת אגרות   שיעור ההחזקה (%) 
החוב 

וההלוואות 
 (באלפי דולר)

  עיקר תנאי אגרות החוב וההלוואות

סמכות מינוי   בהצבעה  בהון
  דירקטורים

מועד  
הפירעון 
  הסופי

  פרטים נוספים  תנאי הצמדה

  -  -  - -  48.17  48.17 48.17  (*) - 4,817  4,817 מניות רגילות 1דלק ואבנר ים תטיס בע"מ

  -  -  - -  25.5  25.5 25.5  - 25,500  25,500 מניות רגילות ים תטיס בע"מ

דלק קידוחים (מימון ים תטיס) 
  2בע"מ

  -  דולר  2014יוני   68,608  100  100  100  -  100  100  מניות רגילות

(מימון תמר)  –דלק קידוחים 
 3בע"מ

  -  דולר  2012יוני  184,582 100 100 100  - 100  100 מניות רגילות

(מימון לויתן)  –דלק קידוחים 
  4בע"מ

  -  דולר  2014יוני   - 100 100  100  -  100  100  מניות רגילות



 

 

   בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח-שינויים בהשקעות בחברות  :12תקנה 

  אין.   

  הרווח הכולל של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות מהן לשותפות   :13קנה ת

דמי ניהול או רבית לשותפות בתקופת הדוח. בנוסף, היות וכל חברות  שילמו לא חילקו דיבידנדים, וכן לא חברותה. ")החברות(" 5וקשורותבנות  חברות לשותפות

 ימת, לא היו להם רווחים או הפסדים בשנת הדוח.מסו עודיתיי ), אשר הוקמו למטרהSPC's( עודיותיי הבנות של השותפות הינן חברות

   

                                                           
 .לעיל 11ראה פירוט בתקנה  5



 

 

    מסחר בבורסה, ניירות ערך שנרשמו למסחר ומועדי וסיבות הפסקת מסחר  :20תקנה 

  לא נרשמו למסחר ניירות ערך שהנפיקה השותפות. 31.12.2011בשנה שנסתיימה ביום   

  

    :2011להלן פירוט הפסקות מסחר בניירות ערך של השותפות במהלך שנת 

      

מועד הפסקת  מס' ני"ע סוג נייר הערך

 המסחר

סוג הפסקת  

 המסחר

סיבת הפסקת 

 המסחר

יחידות 

  השתתפות
  קצובה  29.3.2011 475020

הודעת 

  השותפות

יחידות 

  השתתפות
  חלקית  3.4.2011 475020

הודעת 

  השותפות

יחידות 

  השתתפות
  קצובה  3.4.2011 475020

הודעת 

  השותפות

יחידות 

  השתתפות
  קצובה  17.5.2011 475020

פרסום דוח 

  רבעוני

יחידות 

  השתתפות
  חלקית  15.11.2011 475020

הודעת 

  השותפות

יחידות 

  השתתפות
  קצובה  17.11.2011 475020

פרסום דוח 

  רבעוני

יחידות 

  השתתפות
  קצובה  19.12.2011 475020

 הודעת

  השותפות

יחידות 

  השתתפות
  חלקית  19.12.2011 475020

הודעת 

  השותפות

יחידות 

  השתתפות
  חלקית  28.12.2011 475020

הודעת 

  השותפות

יחידות 

  השתתפות
  קצובה  14.3.2012 475020

הודעת 

  השותפות

יחידות 

  השתתפות
  קצובה  14.3.2012 475020

הודעת 

  השותפות

  

  



 

 

   תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  :21 תקנה

  בשנת הדוח לא היו בשותפות נושאי משרה. 

  (באלפי דולר ארה"ב): 2011להלן פירוט התגמולים שניתנו לבעלי עניין בשותף הכללי ובשותפות בשנת 

  
  סה"כ  תגמולים אחרים  תגמולים עבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

היקף   תפקיד  שם

  משרה

שיעור החזקה 

ביחידות 

  השתתפות 

תשלום   מענק  שכר

מבוסס 

  מניות

דמי   דמי ניהול

  ייעוץ

דמי   ריבית  אחר  עמלה

 שכירות

    6אחר

דלק ניהול 

) 1993קידוחים (

  בע"מ

השותף 

  הכללי

-  12.52%  -  -  -  4807  -  -  -  -  -  -  480  

סומך חייקין, 

  רואה חשבון

  72  25  -  -  -  -  -  -  -  -  478  -  -  המפקח

נאמנויות דלק 

  קידוחים בע"מ

נאמן 

ושותף 

  מוגבל

-  -  479  -  -  -  -  -  -  -  -  25  72  

דלק מערכות 

  אנרגיה בע"מ

החברה 

  האם

-  50.11%  -  -  -  -  -  -  -  70  -  16,308  16,378  

  5,571  5,437  -  -  -  134  -  -  -  -  -  6.53%  -    קבוצת דלק בע"מ

                                                           
 להלן. 1סעיף  22ראה תקנה  6
אלפי דולר לחודש. בנוסף, נקבע בהסכם השותפות המוגבלת כי השותף הכללי זכאי להחזר כל ההוצאות  40פי הסכם השותפות המוגבלת לדמי ניהול שוטפים בגין שירותיו בסך של -השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי, הזכאי על 7

  המוגבלת ואשר יוצאו על ידו. הישירות הכרוכות בניהול השותפות 
וץ משפטי, יעוץ גיאולוגי, יועץ השקעות, יעוץ גיאופיזי והנדסת מאגרים, יעוץ הנדסי, עוד נקבע, כי מלבד אם יתקבל אישור המפקח להוצאות מסוגים נוספים, תכלולנה ההוצאות האמורות רק את ההוצאות הבאות: שכר רואי חשבון, יע

הוצאות בגין הכנת דוחות כספיים לעסקאות המשותפות, הוצאות ץ ביטוחי, יעוץ אסטרטגי ותקשורתי, יעוץ לקשרי משקיעים, יעוץ רגולטורי, יעוץ שיווקי וכן החזר הוצאות בקשר עם פעילות שיווק ומימון ויעוץ כלכלי (פיננסי), יעו
ס, תשלומים שיש לשלם לרשות ניירות ערך, לבורסה לניירות ערך בת"א, לרשם החברות, לרשם השותפויות. פרט לאמור לעיל לא ישולם מכספי הכנת דו"חות כספיים ודו"חות על פי חוק ניירות ערך והוצאות הכנת אישורים לצורך מ

ידי השותפות ולא באופן של שיפוי -יצוין כי הוצאות אלו שולמו ישירות עלאלפי דולר.  2,484-בכ 2011השותפות המוגבלת שכר לשותף הכללי או לבעלי ענין בו (כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך). ההוצאות הנ"ל הסתכמו בשנת 
 השותף הכללי.

 ג להלן. 29שכר המפקח  נקבע בהסכם הנאמנות. לפרטים אודות שכר המפקח ראו תקנה  8
 שכרו של הנאמן נקבע בהסכם הנאמנות. 9



 

 

  השליטה בתאגידבעל   :א21תקנה 

  בעל השליטה בשותף הכללי בשותפות (בשרשור) הינו מר יצחק שרון (תשובה).

ידי מר יצחק שרון (תשובה) ביחידות - נכון למועד הדוח מחזיקות חברות הנשלטות על

  מסך יחידות ההשתתפות המונפקות. 69% -השתתפות, המהוות כ

  

לי או עסקאות שלבעל השליטה בשותף עסקאות של השותפות המוגבלת עם השותף הכל  :22תקנה 

  הכללי עניין אישי בהן

להלן פרטים, לפי מיטב ידיעתה של השותפות, בדבר כל עסקה עם בעל השליטה בשותף 

הכללי או שלבעל השליטה בשותף הכללי יש עניין אישי באישורה, אשר השותפות, תאגיד 

במועד מאוחר לשנת  בשליטתה או חברה קשורה שלה, התקשרו בה במהלך שנת הדוח או

, למעט עסקאות זניחות הדוח ועד למועד פרסום הדוח או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח

   :לדוח הדירקטוריון 7כהגדרתן בסעיף 

ודלק השקעות ") דלק אנרגיה(", דלק מערכות אנרגיה בע"מ 1993על פי הסכם משנת  .1

  . ב לפרק א' לדוח זה 7.26.11 סעיףכמפורט ב עלונכסים בע"מ זכאיות לתמלוג 

 אלפי דולר ארה"ב. 21,745שולמו תמלוגים לבעלות העניין האמורות  2011בשנת 

-ממניותיה מוחזקות על 50% - "), חברה שאבנר נפט וגזאבנר נפט וגז בע"מ (להלן: " .2

ידי דלק אנרגיה, משמשת כמפעיל ישראלי של פעילות חיפושי הנפט בפרויקט ים 

חלקה של  2011(ה) לפרק א' לדוח התקופתי. בשנת 7.26.2תטיס כמתואר בסעיף 

אלפי  61.2 -השותפות בדמי המפעיל ששולמו לאבנר נפט וגז הסתכם בסך כולל של כ

  דולר ארה"ב.

(להלן:  אי. פי. פי. דלק אשקלון בע"מלענין ההסכם בין השותפות המוגבלת לבין  .3

"), ראה קבוצת דלק"), חברה בשליטתה של קבוצת דלק בע"מ (להלן: "דלק אשקלון"

הסתכמו ההכנסות ממכירת גז טבעי לדלק  2011לפרק א' לעיל. בשנת  (ד)7.11.3סעיף 

  אלפי דולר ארה"ב. 3,119-אשקלון בסך כולל של כ

בין השותפות  25.2.2005פי הסכם השתתפות בהוצאות שהינו בתוקף מיום - על .4

ודלק השקעות (בעלי  ")אבנרשותפות מוגבלת (להלן: " -המוגבלת, אבנר חיפושי נפט 

 SPC -, הגיעו להסכמה לפיה הכנסות מימון שנוצרו לSPC -) לבין הSPC -המניות ב

בגין כספים שהופקדו בבנק באמצעותה בניכוי הוצאות שנגרמו לה יוחזרו לבעלי 

 -המניות לפי חלקם בגיוס הכספים כך שהיתרה של הכנסות בניכוי הוצאות של ה

SPC 31.12.2011ם עומדת על אפס נכון ליו.  

 12לעניין הסכם אופציה בין השותפות לבין השותף הכללי ביחס לזכויות בבלוק  .5

 א' לעיל. לפרק 7.26.10סעיף ותיקונו, ראו שבקפריסין 

פרק א' לעיל, בין השותפים בפרויקט ים תטיס (בהם גם ב(א) 7.11.3בסעיף כאמור  .6

הסכם  "), קייםחשמל חברתהשותפות) לבין חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "

הסכם חברת כפי שתוקן מעת לעת (להלן: " 2002למכירה של גז טבעי משנת 

"). כחלק מתנאי הסכם חברת חשמל, התחייב כל אחד מהשותפים בפרויקט ים חשמל

תטיס להעמיד ערבות לטובת חברת חשמל בשיעור חלקו בפרויקט, מתוך סך הערבות 

יכולה השותפות להעמיד את הערבות  הכוללת. על פי תנאי הסכם חברת חשמל,



 

 

) ערבות חברה של 2) ערבות בנקאית; או (1( :לטובת חברת חשמל באחת משתי דרכים

קבוצת דלק. בתנאי הסכם חברת חשמל נקבע כי במידה ותחול הרעה במצבה הכספי 

של קבוצת דלק, תוכל חברת חשמל לדרוש להחליף את ערבות קבוצת דלק בערבות 

ימת הסכם חברת חשמל ובמסגרת הליך המימון הפרויקטאלי בנקאית. לאחר חת

שניתן לפרויקט, החליטה השותפות לבחור באופציה של ערבות בנקאית, ובהתאם 

מיליון דולר. במהלך  7.65העמידה לטובת חברת חשמל ערבות בנקאית בסכום של 

 הגיעו השותפות וחברת חשמל לכלל הסכמה כי גם במקרה בו תחול הרעה 2010שנת 

במצבה של קבוצת דלק (במקרה בו קבוצת דלק העמידה לחברת חשמל ערבות בעבור 

השותפות), לא תוכל חברת חשמל לדרוש את החלפת הערבות של קבוצת דלק 

בערבות בנקאית. לאור השינוי האמור ובשל הרצון לשפר את תזרים המזומנים של 

ות חברה של השותפות, החליטה השותפות להחליף את הערבות הבנקאית בערב

קבוצת דלק. נכון למועד הדוח גובה הערבות שהעמידה קבוצת דלק לטובת חברת 

מיליון דולר  7.65 - חשמל חלף הערבות הבנקאית שהוחלפה כאמור, הינה על סך של כ

ארה"ב והיא תעמוד עד לתום תקופת הסכם חברת חשמל או מועד מוקדם יותר, אם 

לערבות בנקאית. בגין מתן הערבות תחליט השותפות להמיר חזרה את הערבות 

 1.75%כאמור לחברת חשמל, משלמת השותפות לקבוצת דלק עמלה בשיעור של 

אלפי  134 - הסתכמה בכ 2011לשנה. סך עמלת הערבות ששולמה לקבוצת דלק בשנת 

 דולר ארה"ב. 

ליועץ חיצוני (אשר אישרה אסיפת בעלי היחידות ביצוע תשלומים  20.12.2010ביום   .7

(להלן: שירותים אך ורק לשותפות ולגופים קשורים לבעלי ענין בשותף הכללי) נותן 

בעבור הכנת דוחות כספיים לעסקאות המשותפות בהן שותפה ") היועץ החיצוני"

. היועץ החיצוני מעניק שירותים 31.12.2009השותפות המוגבלת, בתוקף מיום 

ומבני תעשיה בע"מ   במקביל אך ורק לגופים המפורטים להלן: לחברת כהן פיתוח

בנושאים שאינם קשורים לעסקאות המשותפות, וכן לאבנר ולדלק השקעות שהינן צד 

, החיוב של היועץ החיצוני את השותפות 1.1.2010לעסקאות המשותפות. החל מיום 

ידי היועץ - נעשה על בסיס החלק היחסי (על פי השעות שהושקעו בפועל בכל חודש על

 גופים הנ"ל).  החיצוני עבור כל אחד מה

נשאה השותפות בעלות שכר טרחה  31.12.2011ועד  1.1.2011 -בגין התקופה שבין ה

בגין חלקה בעבודתו של היועץ החיצוני בהכנות דוחות לעסקאות המשותפות בסך של 

  אלפי דולר בתוספת מע"מ. 44

מחודש ו 2011עניין התקשרות השותפות המוגבלת בהסכמי הלוואה מחודש אפריל ל .8

עם דלק אנרגיה, לפיהם העמידה דלק אנרגיה לשותפות המוגבלת  2012פברואר 

מתוכן מיליון דולר ארה"ב (אשר נכון למועד דוח זה נפרע  40הלוואות בסך כולל של 

, 12.4.2011דיווחיה המיידים של השותפות מימים מיליון דולר), ראו  10סך של 

-2012-ו 2012-01-031974, 2011-01-119769(מס' אסמכתא:  20.2.2012-ו 2.2.2012

 , בהתאמה).01-046452

 2011לעניין התקשרות השותפות המוגבלת בהסכמי הלוואה מחודש ספטמבר  

, לפיהם העמידה )2012(והארכתה מחודש מרץ  עם דלק אנרגיה 2012ינואר מחודש ו

רה"ב (אשר ליון דולר אימ 24דלק אנרגיה לשותפות המוגבלת הלוואות בסך כולל של 

דיווחיה המיידים ליון דולר ארה"ב), ראו ימ 10סך של מתוכן נכון למועד הדוח נפרע 



 

 

-2011-01(מס' אסמכתא:  14.3.2012-ו 12.1.2012, 2.9.2011של השותפות מימים 

 , בהתאמה).2012-01-067029- ו 2012-01-013779, 263070

  

התקשרויות נוספות שלבעל  ותשותפמעבר לעסקאות המפורטות לעיל, ל -עסקאות זניחות 

 7יש בהן עניין אישי, המסווגות כעסקאות זניחות כהגדרתן בסעיף  שותפותהשליטה ב

 ,קבלת שירותי "דלקן" מדלק חברת הדלק הישראלית בע"מלדוח הדירקטוריון, כגון: 

  .וכו' ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ- עלוביטוח נושאי משרה ביטוח כלי רכב 

  

  החזקות בעלי עניין   : 24תקנה 

להלן פירוט, למיטב ידיעת השותפות, אודות יחידות השתתפות המוחזקות על ידי בעלי    

ידי נושאי משרה בכירה בשותף הכללי נכון ליום -עניין  בשותפות ו/או בשותף הכללי וכן על

28.03.2012.  

שם בעל העניין   

 בשותפות  ו/או בשותף הכללי

שווי נקוב של  

 נייר הערך

שיעור  החזקה בדילול   שיעור  החזקה (%) 

  מלא (%) 

  הצבעה  הון  הצבעה  הון

  50.11 50.11  50.11 50.11 274,114,708 דלק מערכות אנרגיה בע"מ

  12.52 12.52  12.52 12.52 68,478,260 ) בע"מ1993דלק ניהול קידוחים (

קבוצת דלק (במישרין ו/או 

באמצעות חברת הבת, דלק 

 בע"מ) השקעות ונכסים

35,734,105 6.53 6.53  6.53 6.53  

-אקסלנס השקעות בע"מ    

(תעודות סל)   
2,844,705.11 0.52 0.52  0.52 0.52  

  0.16 0.16  0.16 0.16 881,209 אלעד שרון

-אקסלנס השקעות בע"מ    

 קרנות נאמנות
453,042 0.08 

0.08  

  

0.08 0.08  

 - הפניקס חברה לביטוח בע"מ 

 משתתף ברווחים
3,220,327 0.59 

0.59  0.59 0.59  

  0.03  0.03  0.03  0.03  151,884 גדעון תדמור

  0.1  0.1  0.1  0.1  550,020 יוסי אבו

  

  

  

  

  



 

 

שם נושא משרה בשותף   

 הכללי 

שווי נקוב של  

 נייר הערך

שיעור  החזקה בדילול   שיעור  החזקה (%) 

  מלא (%) 

  הצבעה  הון  הצבעה  הון

  0.01 0.01  0.01 0.01 48,926 יוסף גבורה

  0 0  0 0 5,099 מיכאל גרינברג

  הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  א:24תקנה 

    

  הון רשום 

 ערך נקוב

  הון מונפק ונפרע

 ערך נקוב

ע"נ ₪  1יחידות השתתפות בנות 

 כ"א

546,958,185 546,958,185 

  

  נכון למועד הדוח, לשותפות אין ניירות ערך המירים.  

  

  

   



 

 

   מרשם בעלי יחידות השתתפות של השותפות  ב:24תקנה 

 כמות מוחזקת  שם המחזיק

 1 דלק השקעות ונכסים בע"מ

 546,833,964 החברה לרישומים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 1 נתן תורכיה

 1 יעקב מרוז

 1 אבנר אנדרה

 12 טובה ברגר

 166  רן לוי

 1 חיה לוינטל

 1 משה קרמר

 100 ינקו אריאל

 1 ז'ולטי עזריאל

 1 עדני אברהם ותמר

 121,720 קוטלרסקי ברוך וורדה

 546,966,871 סה"כ

  

  מען רשום  א:25תקנה 

        

  הרצליה פיתוח 12רח' אבא אבן         : כתובת

    9712424-09        :טלפון

  9712425-09      :פקסימיליה

    shadar_i@delek.co.il     :כתובת דואר אלקטרוני

  

  

  

  

  

  



 

 

   הדירקטורים של  השותף הכללי  :26תקנה 

            

  )057995755גדעון תדמור (ת.ז 

  יו"ר הדירקטוריון.  תפקיד בחברה:  .1

  9.1.1963  תאריך לידה:  .2

  , הרצליה פיתוח.12רחוב אבא אבן   דין:- מען להמצאת כתבי בי  .3

  ישראלית  נתינות:  .4

  לא  חברות בועדות של הדירקטוריון:  .5

  לא  דירקטור חיצוני:א. האם הוא   .6

ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית   

  ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:

  

ג. אם לא, האם הוא כשיר להתמנות    

  כדירקטור בלתי תלוי:
  לא

האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה   .7

  קשורה או של בעל עניין:

על  בדלק השקעות ונכסים בע"מאחראי 

ובמסגרת זו, בין  הנפט והגזחיפושי תחום 

היתר משמש כיו"ר דירקטוריון השותף 

הכללי וכמנכ"ל אבנר נפט וגז בע"מ וכן 

ההולכה והיצוא של הגז אחראי על תחום 

 Upstream, Midstream andהטבעי (

downstream(.   

  12.8.2007  התאריך בה החלה כהונתו כדירקטור:  .8

  משפטים.בוגר   השכלתו:  .9

מנכ"ל דלק מערכות אנרגיה בע"מ (עד   עיסוקו בחמש השנים האחרונות: .10

אחראי בדלק השקעות  ),2011אוקטובר 

חיפושי הנפט והגז על תחום  ונכסים בע"מ

ובמסגרת זו, בין היתר משמש כיו"ר 

דירקטוריון השותף הכללי וכמנכ"ל 

ודירקטור באבנר נפט וגז בע"מ וכן אחראי 

ההולכה והיצוא של הגז הטבעי על תחום 

)Upstream, Midstream and downstream(, 

דירקטור בחברות בת פרטיות של השותפות 

שותפות מוגבלת  - ושל אבנר חיפושי נפט

)SPC's( דירקטור בכהן פיתוח ומבני תעשייה ,

ודירקטור בחברות  בע"מ ובחברות בנות שלה

  פרטיות שונות שבבעלותו.

) בע"מ, אבנר נפט 1993דלק ניהול קידוחים (  משמש כדירקטור: תאגידים שבהם .11

וגז בע"מ, דלק קידוחים (מימון לויתן) בע"מ, 

דלק קידוחים (מימון ים תטיס) בע"מ, דלק 

ים תטיס בע"מ, דלק קידוחים (מימון -ואבנר



 

 

תמר) בע"מ, ים תטיס בע"מ, אבנר חיפושים 

(מימון ים תטיס) בע"מ, אבנר חיפושים 

ויתן) בע"מ, אבנר חיפושים (מימון (מימון ל

תמר) בע"מ, ובחברות פרטיות שונות 

  בבעלותו. 

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר  .12

  בחברה:

  לא

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות  .13

חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר 

פי סעיף - המזערי שקבע הדירקטוריון על

  ) לחוק החברות:12(א)(92

  לא

 
  

 )065474108אסף ברטפלד (ת.ז. 

  דירקטור.  תפקיד בחברה:  .1

  24.2.1952  תאריך לידה:  .2

, איזור התעשייה 7רחוב גיבורי ישראל   דין:- מען להמצאת כתבי בי  .3
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  ישראלית  נתינות:  .4

  לא  חברות בועדות של הדירקטוריון:  .5

  לא  א. האם הוא דירקטור חיצוני:  .6

ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית   

  ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:

  

ג. אם לא, האם הוא כשיר להתמנות    

  כדירקטור בלתי תלוי:
  לא

האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה   .7

  קשורה או של בעל ענין:

מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ, מנכ"ל דלק 

בע"מ, מנכ"ל דלק השקעות ונכסים 

מערכות אנרגיה בע"מ, דירקטור בחברות 

  שונות בקבוצת דלק.

  15.5.2003  התאריך בה החלה כהונתו כדירקטור:  .8

  אביב.-אוניברסיטת תל  בכלכלה B.A  השכלתו:  .9

מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ, מנכ"ל ודירקטור   עיסוקו בחמש השנים האחרונות: .10

בדלק השקעות ונכסים בע"מ, דירקטור 

טכנולוגיות בע"מ, דלק  IDEבאבנר נפט וגז, 

USA דלק חב' הדלק הישראלית, דלק ,

מוטורס, דלק מערכות אנרגיה בע"מ, דלק 

מערכות רכב, דלק פטרוליום, דלק קפיטל 

בע"מ, דלק תשתיות, הפניקס 

אירופה הולדינגס  , דלקDGREהישראלי,

בע"מ, הוט מערכות תקשורת בכבלים 



 

 

, יו"ר גדות תעשיות Republicבע"מ, 

ביוכימיה בע"מ, דלק בלרון, דלק נדל"ן 

  .ודנקנר השקעות

דלק תשתיות בע"מ, דלק מערכות רכב   תאגידים שבהם משמש כדירקטור: .11

בע"מ, דלק מוטורס בע"מ, דלק השקעות 

ונכסים בע"מ, דלק מערכות אנרגיה בע"מ, 

, איי.די.אי. טכנולוגיות בע"מ, USAדלק 

אבנר נפט וגז בע"מ, הפניקס אחזקות 

בע"מ, גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ, דלק 

) בע"מ, דלק חברת 1993ניהול קידוחים (

לית בע"מ, איי.פי.פי דלק הדלק הישרא

 Delek Global Real Estate -אשקלון בע"מ ו

Ltd. ,דלק קידוחים (מימון לויתן) בע"מ ,

דלק קידוחים (מימון ים תטיס) בע"מ, דלק 

ים תטיס בע"מ, דלק קידוחים  -ואבנר

(מימון תמר) בע"מ, ים תטיס בע"מ, אבנר 

חיפושים (מימון לויתן) בע"מ, אבנר 

ן ים תטיס) בע"מ, דלק חיפושים (מימו

ים תטיס בע"מ, אבנר חיפושים -ואבנר

  (מימון תמר) בע"מ.

  

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר  .12

  בחברה:

  לא

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות  .13

חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר 

פי סעיף -המזערי שקבע הדירקטוריון על

  ) לחוק החברות:12(א)(92

  כן

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  ) 004787933גבריאל לסט (ת.ז. 

  דירקטור.  תפקיד בחברה:  .1

  9.9.1946  תאריך לידה:  .2

, איזור התעשייה 7רחוב גיבורי ישראל   דין:- מען להמצאת כתבי בי  .3
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  ישראלית  נתינות:  .4

  לא  חברות בועדות של הדירקטוריון:  .5

  לא  דירקטור חיצוני:א. האם הוא   .6

ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית   

  ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:

  

ג. אם לא, האם הוא כשיר להתמנות             

  כדירקטור בלתי תלוי:
  לא

האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה   .7

  קשורה או של בעל ענין:

  יו"ר דירקטוריון קבוצת דלק בע"מ.

  17.5.2001  התאריך בה החלה כהונתו כדירקטור:  .8

אביב, -במשפטים מאוניברסיטת תל LL.B  השכלתו:  .9

M.A.  ,במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה

A.M.P   קורס מתקדם למנהלים בכירים)

  בכלכלה) מאוניברסיטת הארוורד.

מנכ"ל יו"ר דירקטוריון קבוצת דלק בע"מ,   עיסוקו בחמש השנים האחרונות: .10

קבוצת דלק בע"מ, יו"ר דירקטוריון 

  ודירקטור בחברות שונות.

יו"ר קבוצת דלק בע"מ, יו"ר דלק השקעות   תאגידים שבהם משמש כדירקטור: .11

ונכסים בע"מ, יו"ר דלק מערכות אנרגיה 

בע"מ, יו"ר דלק  בע"מ, יו"ר דלק פטרוליום

תשתיות בע"מ, יו"ר דלק מערכות אנרגיה 

בע"מ, יו"ר דלק מוטורס בע"מ, יו"ר דלק 

מערכות רכב בע"מ, יו"ר קרן דלק למדע 

חינוך ותרבות בע"מ, ומכהן כדירקטור 

בחברות הבת של קבוצת דלק בע"מ: דלק 

חברת הדלק הישראלית בע"מ, דלק ניהול 

"מ, קידוחים בע"מ, אבנר נפט וגז בע

איי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ, גדות תעשיות 

, דלק קידוחים (מימון ביוכימיה בע"מ

לויתן) בע"מ, דלק קידוחים (מימון ים 

ים תטיס בע"מ,  - תטיס) בע"מ, דלק ואבנר

דלק קידוחים (מימון תמר) בע"מ, ים תטיס 

בע"מ, אבנר חיפושים (מימון לויתן) בע"מ, 

ע"מ, דלק אבנר חיפושים (מימון ים תטיס) ב

ים תטיס בע"מ, אבנר חיפושים -ואבנר



 

 

  (מימון תמר) בע"מ.

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר  .12

  בחברה:

  לא

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות  .13

חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר 

פי סעיף - המזערי שקבע הדירקטוריון על

  ) לחוק החברות:12(א)(92

  לא

 
  

  )001190974(ת.ז  יעקב פרידגוט

  דירקטור  תפקיד בחברה:  .1

  10.7.1946  תאריך לידה:  .2

, איזור התעשייה 7רחוב גיבורי ישראל   דין:- מען להמצאת כתבי בי  .3
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  ישראלית  נתינות:  .4

  כן. ועדת מאזן.  חברות בועדות של הדירקטוריון:  .5

  לא  א. האם הוא דירקטור חיצוני:  .6

ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית   

  ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:

  

ג. אם לא, האם הוא כשיר להתמנות    

  כדירקטור בלתי תלוי:
  לא

האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה   .7

  קשורה או של בעל ענין:

נותן שירותים כיועץ משפטי ומזכיר חברת 

דלק מערכות רכב בע"מ, מנכ"ל קרן דלק 

  למדע, לחינוך ולתרבות בע"מ. 

  30.3.1993  התאריך בה החלה כהונתו כדירקטור:  .8

מאוניברסיטת תל  LLBבוגר משפטים   השכלתו:  .9

אביב, לימודי תעודה דיני עסקים 

באוניברסיטת בר אילן, לימודי תעודה 

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 

  באוניברסיטת בר אילן. 

מכהן כמנכ"ל קרן דלק למדע לחינוך   עיסוקו בחמש השנים האחרונות: .10

ולתרבות, כיהן כיועץ משפטי ומזכיר 

כ"ל איגוד חברות קבוצת דלק בע"מ וכמנ

  הנפט, דירקטור בחברות שונות.

דלק ניהול קידוחים, גדות תעשיות   תאגידים שבהם משמש כדירקטור: .11

פטרוכימיות בע"מ, דלק השקעות ונכסים 

בע"מ, דלק תשתיות בע"מ, קרן דלק למדע 

  חינוך ותרבות בע"מ.

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר  .12

  בחברה:

  לא



 

 

החברה רואה בו כבעל מומחיות האם  .13

חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר 

פי סעיף -המזערי שקבע הדירקטוריון על

  ) לחוק החברות:12(א)(92

  לא

 
  

  )08078974אורי וולף (ת.ז 

  דירקטור  תפקיד בחברה:  .1

  25.1.1936  תאריך לידה:  .2

  .47224השרון, , רמת 31רחוב בוסתנאי   דין:- מען להמצאת כתבי בי  .3

  ישראלית.  נתינות:  .4

  לא  חברות בועדות של הדירקטוריון:  .5

  לא  א. האם הוא דירקטור חיצוני:  .6

ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית   

  ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:

  

ג. אם לא, האם הוא כשיר להתמנות    

  כדירקטור בלתי תלוי:
  כן

עובד של התאגיד, חברה בת, חברה  האם הוא  .7

  קשורה או של בעל ענין:

  לא

  30.3.1993  התאריך בה החלה כהונתו כדירקטור:  .8

) בגיאולוגיה ומינרולוגיה MScמוסמך (  השכלתו:  .9

מהאוניברסיטה העברית, התמחות בחיפושי 

  נפט ומורה דרך מוסמך ממשרד התיירות.

עוסק בתחום הגיאולוגיה ומורה דרך   עיסוקו בחמש השנים האחרונות: .10

  לתיירים.

  אין  תאגידים שבהם משמש כדירקטור: .11

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר  .12

  בחברה:

  לא

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות  .13

חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר 

פי סעיף -המזערי שקבע הדירקטוריון על

  ) לחוק החברות:12(א)(92

  לא

  

  
  )5198395עמוס ערן (ת.ז. 

  דירקטור  תפקיד בחברה:  .1

  15.9.1936  תאריך לידה:  .2

  , הרצליה.63רחוב שלוה   דין:- מען להמצאת כתבי בי  .3

  ישראלית.  נתינות:  .4

משמש כיו"ר ועדת ההשקעות וועדת מאזן   חברות בועדות של הדירקטוריון:  .5

  של השותפות.



 

 

  לא  חיצוני:א. האם הוא דירקטור   .6

ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית   

  ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:

  

ג. אם לא, האם הוא כשיר להתמנות             

  כדירקטור בלתי תלוי:
  כן

האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה   .7

  קשורה או של בעל ענין:

  לא

  30.3.1993  התאריך בה החלה כהונתו כדירקטור:  .8

) במדעי הרוח מאוניברסיטת תל M.Aמוסמך (  השכלתו:  .9

מדעי החברה האוניברסיטה (B.A) אביב, בוגר

האמריקנית וושינגטון די. סי, דיפלומה 

מאוניברסיטת הרווארד ביחסי עבודה 

  ומאוניברסיטת וורטון בהשקעות מוסדיות.

  ת.דירקטור בחברות שונו  עיסוקו בחמש השנים האחרונות: .10

דירקטור בכלל ביטוח, דירקטור בקבוצת   תאגידים שבהם משמש כדירקטור: .11

  הרודס

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר  .12

  בחברה:

  לא

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות  .13

חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר 

פי סעיף - המזערי שקבע הדירקטוריון על

  ) לחוק החברות:12(א)(92

  כן

 

  

  נושאי משרה בכירה של  השותף הכללי ו/או השותפות  א:26תקנה 

    

 )033840372ז. (ת.יוסי אבו 

  7.12.1977  תאריך לידה: .1

  1.4.2011  תאריך תחילת הכהונה: .2

בת, בחברה קשורה - תפקיד בחברה, בחברה .3

  או בבעל ענין:

  מנכ"ל השותף הכללי

  לא  האם הוא בעל עניין בחברה: .4

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  .5

  אחר או של בעל ענין בחברה:

  לא

) מהאוניברסיטה LLBבוגר במשפטים (  השכלתו: .6

העברית בירושלים ולומד לתואר שני 

) באוניברסיטה העברית LLMבמשפטים (

  בירושלים.

מנהל סחר ורגולציה בדלק מערכות אנרגיה   סיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:ינ .7



 

 

בע"מ, יועץ מקצועי בכיר לשר האוצר במשרד 

האוצר, עו"ד במשרד עו"ד י. בר הלל, דלק 

  קידוחים (מימון לויתן) בע"מ, 

דירקטור בחברות בנות ייעודיות של משמש כ

  SPC's)השותפות ( 

  

  
 )027790997יוסי גבורה (ת.ז. 

  9.6.1970  תאריך לידה:  .1

  1.4.2011  תאריך תחילת הכהונה:  .2

בת, בחברה קשורה - תפקיד בחברה, בחברה  .3

  או בבעל ענין:

ל סמנכ"ל כספים ומנהל סיכוני שוק, סמנכ"

דירקטור , כספים בדלק מערכות אנרגיה בע"מ

  בקרן דלק למדע חינוך ותרבות בע"מ.

  לא  האם הוא בעל עניין בחברה:  .4

משרה בכירה האם הוא בן משפחה של נושא   .5

  אחר או של בעל ענין בחברה:

  לא

) ממכללת רופין BAבוגר בכלכלה וחשבונאות (  השכלתו:  .6

) מאוניברסיטת בר LLMומוסמך במשפטים (

  אילן.

סמנכ"ל כספים בדלק מערכות אנרגיה בע"מ,   סיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:ינ  .7

), 1993סמנכ"ל כספים בדלק ניהול קידוחים (

  בפועלים שוקי הון בע"מ.חשב 

  

  
 )027805340טוביאס (ת.ז.  עירית שדר

  25.5.1970  תאריך לידה:  .1

מיום  - יועצת משפטית ראשית ומזכיר החברה   תאריך תחילת הכהונה:  .2

  . 2.1.2012מיום  - ; סמנכ"לית 1.3.2011

בת, בחברה קשורה - תפקיד בחברה, בחברה  .3

  או בבעל ענין:

משפטית ראשית ומזכיר סמנכ"לית, יועצת 

  החברה

  לא  האם היא בעלת עניין בחברה:  .4

האם היא בת משפחה של נושא משרה   .5

  בכירה אחר או של בעל ענין בחברה:

  לא

) מהאוניברסיטה LLBבוגרת במשפטים (  השכלתה:  .6

) LLMהעברית בירושלים, מוסמכת במשפטים (

  מאוניברסיטת בר אילן.

יועצת משפטית  בקבוצת דלק בע"מ. במסגרת   השנים האחרונות:סיונה העסקי בחמש ינ  .7

תפקידה שימשה כיועצת משפטית ומזכיר 

  החברה של חברות בת בקבוצה.

  

  



 

 

 )035733443יהודה סבן (ת.ז. 

  9.9.1978  תאריך לידה:  .1

  2.1.2012  תאריך תחילת הכהונה:  .2

בת, בחברה קשורה - תפקיד בחברה, בחברה  .3

  או בבעל ענין:

  סמנכ"ל כלכלה ורגולציה

  לא  האם הוא בעל עניין בחברה:  .4

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה   .5

  אחר או של בעל ענין בחברה:

  לא

) ובוגר כלכלה ומנהל MBAבוגר מנהל עסקים (  השכלתו:  .6

  ) מהאוניברסיטה העברית. BAעסקים (

רכז תקשורת ותיירות במשרד האוצר, רכז   סיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:ינ  .7

מאקרו ותקציב במשרד האוצר ורפרנט אנרגיה 

  במשרד האוצר. 

  

  
 )69108231(ת.ז.מיכאל גרינברג 

  5.8.1955  תאריך לידה:  .1

  28.3.2000  תאריך תחילת הכהונה:  .2

בת, בחברה קשורה - תפקיד בחברה, בחברה  .3

  או בבעל ענין:

מבקר פנים של דלק מבקר פנים של השותפות, 

מערכות אנרגיה בע"מ ומבקר פנים של קבוצת 

  דלק בע"מ.

  לא  האם הוא בעל עניין בחברה:  .4

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה   .5

  אחר או של בעל ענין בחברה:

  לא

) חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת BAבוגר (  השכלתו:  .6

  תל אביב.

  מבקר פנים של קבוצת דלק בע"מ.  העסקי בחמש השנים האחרונות: נסיונו  .7

  

  
 )033154451ליהי לוי (ת.ז. 

  7.9.1976  תאריך לידה:  .1

  1.4.2011  תאריך תחילת הכהונה:  .2

בת, בחברה קשורה - תפקיד בחברה, בחברה  .3

  או בבעל ענין:

  חשבת

  לא  האם היא בעל עניין בחברה:  .4

נושא משרה בכירה  האם היא בן משפחה של  .5

  אחר או של בעל ענין בחברה:

  לא

) בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת BAבוגרת (  השכלתה:  .6

) MBAמינהל עסקים ( ובוגרתתל אביב 

  מאוניברסיטת תל אביב.



 

 

חשבת בחברת החזקות פרטית, חשבת בקמור   נסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות:  .7

  מוטורס בע"מ ובקמור רכב בע"מ.

  

  מורשי חתימה עצמאיים  :ב26תקנה 

  אין.   

  

   רואה החשבון של התאגיד  :27תקנה 

  אביב.-, תל48-46דרך מנחם בגין  –חשבון -זיו האפט רואי  

  

  

שינוי בתזכיר או בתקנון של התאגיד השותף הכללי ו/או בהסכם השותפות המוגבלת של   :28תקנה 

  השותפות

להסכם  5.1קיבלה אסיפת בעלי היחידות החלטות לתקן את סעיף  9.10.2011ביום 

השותפות המוגבלת המסדיר את מטרות השותפות באופן שיכלול חיפושי נפט או גז או 

להסכם  11סעיף את , למען הזהירות, לתקןשבקפריסין וכן  12הפקתם גם בשטחי בלוק 

השיפוי והביטוח של השותף הכללי  השותפות המוגבלת המסדיר את נושא האחריות,

בשותפות המוגבלת ו/או של עובדיו ו/או מנהליו כך שגם יחול ביחס לביצוע קידוח 

 12שבקפריסין, אף אם יוחלט כי ביצוע ההשקעה בבלוק  12האקספלורציה בבלוק 

בקפריסין מהווה רשלנות רבתי. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של השותפות מיום 

) וכן דוח 2011-01-284085דבר כינוס אסיפת בעלי היחידות (מס' אסמכתא: ב 25.9.2011

(מס' אסמכתא:  9.10.2011מיידי של השותפות בדבר תוצאות אסיפת בעלי היחידות מיום 

2011-01-297675.( 

  לא חל כל שינוי בתקנון או בתזכיר השותף הכללי נכון למועד פרסום הדוח. 

  

  בעלי יחידות ההשתתפותהחלטות אסיפת   : (ג)29תקנה  

, אישרה אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות שינוי בהסכם הנאמנות 7.8.2011ביום  .1

, בעניין שכרו של המפקח וכן ביטול חובת הנאמן לפרסם דו"ח רבעוני 1.7.1993מיום 

אודות תכנית העבודה וכן הארכת תקופת האופציה לפי הסכם בין השותף הכללי 

מהזכויות  15%השותף הכללי לשותפות אופציה לקבלת לבין השותפות לפיו העניק 

 בקפריסין.    12כיון בבלוק יבהסכם ז

של השותפות בדבר  לפרטים נוספים בעניין ההחלטות האמורות ראו דוחות מיידיים

), מיום 2011-01-189858(מס' אסמכתא:  21.6.2011כינוס אסיפת בעלי יחידות מיום 

(מס' אסמכתא:  28.7.2011), מיום 2011-01-222831(מס' אסמכתא:  26.7.2011

) וכן דוח מיידי 2011-01-231222(מס' אסמכתא:  4.8.2011) ומיום 2011-01-225000

(מס' אסמכתא:  8.8.2011אסיפת בעלי יחידות מיום של השותפות בדבר תוצאות 

  ), אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.2011-01-234510

בדבר שינויים  9.10.2011לעניין החלטות אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות מיום  .2

 לעיל. 28בהסכם השותפות המוגבלת ראו תקנה 



 

 

של יחידות ההשתתפות לבצע הנפקה , אישרה אסיפת בעלי יחידות 21.2.2012ביום  .3

בהיקף  2012השתתפות ו/או ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות, במהלך שנת 

לצורך גיוס סכומים שיידרשו לדעת ובתנאים שייקבעו לפי החלטת השותף הכללי, 

לרבות ביצוע  מימון פעילותה השוטפת של השותפותהשותף הכללי בשותפות לטובת 

להסכם השותפות המוגבלת ופירעון  5.1המפורטים בסעיף  השקעות בנכסי הנפט

וכן להסמיך את השותף הכללי לקבוע את מבנה ההנפקה היקפה  התחייבויותיה

והמוחלט ובלבד שתיקבע תקרה לפיה תמורת  הבלעדיועיתויה, לפי שיקול דעתו 

מיליון דולר ארה"ב. ביצוע הנפקה כאמור יכול  125ההנפקה לא תעלה על סך של 

עשה בכל עת במסגרת תשקיף אחד או יותר ו/או דוח הצעת מדף אחד או יותר, כפי שי

  ידי השותף הכללי.-שייקבע על

  

   פטור ביטוח ושיפוי לנושא משרה נכון למועד פרסום הדוח  ):4א'(29תקנה 

 פוליסת ביטוח

את התקשרות החברה החליט דירקטוריון השותף הכללי לאשר  10.3.2010ביום 

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עם הפניקס חברה לביטוח בפוליסה 

ומבלי שיידרש אישור נוסף של  ") ו/או כל מבטח אחר, מעת לעתהפניקס(להלן: "

במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית האסיפה הכללית של בעלי יחידות השתתפות 

או  , אצל המבטחשל קבוצת דלק הכוללת חברות בנות וקשורות, כולן או חלקן

מבטח אחר, בישראל או בחו"ל, באופן שבו תחול על כל נושאי המשרה בחברה 

ו/או בחברות הבת והקשורות שלה, לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם 

בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד 

ו כל התנאים שלהלן הארכת, חידוש או החלפת פוליסת הביטוח, ובלבד שיתקיימ

  "):עסקת המסגרת(להלן: "

מליון  75גבול אחריות הביטוח (בפוליסה הקבוצתית) לא יפחת מסך של  )1(

  מליון דולר למקרה ולתקופה.  100דולר ולא יעלה על סך 

אלפי דולר לשנה,  450הפרמיה השנתית בגין הפוליסה לא תעלה על סך של  )2(

  . 1.12.2010לשנה על סכום זה החל מיום  15%וזאת בתוספת עד 

חלוקת פרמיית הביטוח בין החברות המבוטחות תיקבע על ידי הנהלת  )3(

החברה, בהתייעצות עם מומחה לביטוח נושאי משרה בהתבסס על 

  יטוח זה.פרמטרים הנהוגים בתחום ב

במקרה בו חוזה הביטוח יכלול כיסוי לחבותה של החברה ו/או חברות  )4(

בנות שלה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה, על פני החברה ו/או חברות 

 בנות שלה, בקבלת תגמולי הביטוח. 

ההתקשרות תיעשה עם מבטח מורשה בפוליסת ביטוח בתנאים כפי שיהיו  )5(

הביטוח, חידושו או החלפתו, מותאמים לצורכי החברה בעת הארכת 

ובלבד שההתקשרות תאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, 

אשר יקבעו כי היא עומדת בתנאים הקבועים בסעיף זה וכן כי פרמיית 

הפוליסה הינה בסכום סביר בהתחשב בחשיפת החברה, בהיקף הכיסוי 

 ובתנאי השוק.



 

 

ביטוח דירקטורים ונושאי  ההתקשרויות העתידיות של החברה בפוליסות )6(

משרה כאמור לעיל תעשנה למספר תקופות ביטוח, ובלבד שלא תעלינה כל 

) השנים ממועד פקיעת 5תקופות הביטוח במצטבר על תקופת חמש (

 לעיל. 2.1.1) כמתואר בסעיף 30.11.2009הפוליסה הקודמת (דהיינו מיום 

ו/או החלפתה במקרה בו תתקשר החברה בהארכת הפוליסה ו/או חידושה  )7(

עם הפניקס ו/או חברות בשליטתה, יחולו על ההתקשרות עם מי מהן, גם 

 התנאים הבאים:

הפניקס תתקשר עם מבטחי משנה, אשר יעניקו ביטוח משנה מלא   )א(

) לכיסוי הביטוחי שנקבע בפוליסה, כך שהשייר של הפניקס 100%(

  .0%מהפוליסה יעמוד על 

-סך הפרמיה שתשולם עלהפניקס לא תהיה מעורבת בהליכי קביעת   )ב(

ידי החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות שלה בעבור 

הפוליסה. קביעת סכום הפרמיה, אשר תועבר למבטחי המשנה, ייקבע 

  לעיל. 2ידי מבטחי המשנה, בכפוף לאמור בסעיף - על

), אשר לא Fronting Feesהפניקס תהיה זכאית לשיעור דמי טיפול (  )ג(

הביטוח לעסקאות מסוג זה נכון למועד  יעלה על המקובל בשוק

מהפרמיה, המשולמת בגין  15%ההתקשרות, ובכל מקרה לא יעלה על 

הפוליסה האמורה על ידי החברה ו/או חברות בנות שלה ו/או חברות 

 קשורות שלה.

  

על ידי דירקטוריון החברה  13.1.2011אושרה ביום  ,בהתאם לעסקת המסגרת

וליסת ביטוח קבוצתית עם קבוצת דלק התקשרות עם הפניקס, במסגרת פ

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עבורה ועבור רב חברות הבנות 

ליום ועד  1.1.2011 יוםלרבות החברה לתקופה של שנה, החל מ ,שלה

מליון דולר  100גבול אחריות (בפוליסה הקבוצתית) בסכום של ב 31.12.2011

, (חלק דולראלפי  320 - של כ )100%למקרה ולתקופה ובפרמיה כוללת (

תוקף פוליסה זו הוארך בהתאם לתנאי ). דולראלפי  31 - השותפות הינו כ

מליון דולר למקרה  100, בסכום של 31.12.2012יום להסכם המסגרת עד 

    .דולראלפי  340 - ) של כ100%ולתקופה ובפרמיה כוללת (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

 
  ) בע"מ1993דלק ניהול קידוחים (           

  
  שותפות מוגבלת -בשם: דלק קידוחים             

  
  :שמות החותמים ותפקידם

  יו"ר  הדירקטוריון  - גדעון תדמור

  מנכ"ל – יוסי אבו

  

 28.03.2012 תאריך:



 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

      
  
  
  
  ה'פרק 
  
  

  דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
  על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 ב' (א') 9לפי תקנה 
 

  

  
  דלק קידוחים שותפות מוגבלת

  
 



                                                                                               

                                                   

 1 -ה  

שותפות מוגבלת -דלק קידוחים   

ב' (א')  9בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  2011דוח שנתי לשנת 

  (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים")  1970 –לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל 

  

  ב(א):9פי תקנה דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי למצורף בזאת 

  

 -" והשותף הכללישותפות מוגבלת (להלן: " -דלק קידוחים בהשותף הכללי ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

  .בשותפות, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי ", בהתאמה)השותפות"

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 ;יו"ר דירקטוריון השותף הכלליגדעון תדמור,  .1

 ;השותף הכללי יוסי אבו, מנכ"ל .2

 ;יוסי גבורה, סמנכ"ל כספים ומנהל סיכוני שוק .3

 .יועצת משפטית ראשיתו עירית שדר טוביאס, סמנכ"ל .4

  

, אשר תוכננו בידי המנהל שותפותבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים ב

הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים 

, אשר נועדו לספק מידה סבירה של בטחון בהתייחס למהימנות השותף הכלליהאמורים, בפיקוח דירקטוריון 

א ילגלות בדוחות שה שהשותפות נדרשתולהבטיח כי מידע הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, 

  על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.מת מפרס

  

לגלותו כאמור,  שהשותפות נדרשת, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע השארהבקרה הפנימית כוללת, בין 

, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי השותף הכללינצבר ומועבר להנהלת 

לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת  כדישמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת 

  הגילוי.

  

 טחון מוחלטיבשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ב

  שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

  

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של השותף הכללי, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה והאפקטיביות שלה;  שותפותועל הגילוי ב

, כללה: בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח ןבפיקוח הדירקטוריוההנהלה 

כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע, בקרות על תהליך ההתחשבנות מול מפעילי העסקאות המשותפות ובקרות 

  .גיוס וניהול אשראי מתאגידים בנקאייםעל 

של השותף הכללי והנהלת השותף הכללי הגיעו למסקנה, כי הבקרה בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון 

  היא אפקטיבית. 2011בדצמבר,  31ליום  שותפותהפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ב
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  ):1ב(ד)(9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

  

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

תוספת לנוסח הקבוע בהצהרתי זו ניתנת בהתאם מפורט להלן. כאני, יוסי אבו, מנכ"ל השותף הכללי, מצהיר 
  התשיעית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים:

  

 :(להלן 2011") לשנת השותפותשותפות מוגבלת (להלן: " –בחנתי את הדוח התקופתי של דלק קידוחים  )1(
 );"הדוחות""
 

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית  )2(
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופת הדוחות;
  

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  )3(
עולות ותזרימי המזומנים של השותפות לתאריכים ולתקופות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפ

 שאליהם מתייחסים הדוחות;
  

גיליתי לרואה החשבון המבקר של השותפות, לדירקטוריון ולועדת דוחות כספיים של השותף הכללי  )4(
 בשותפות, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

ליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל ה  )א(
לאסוף, לעבד,  שותפותשל ה ההדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 
 -ם בהתאם להוראות הדין; וכן הכספיי

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או   )ב(
 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 
 אני, לבד או ביחד עם אחרים בשותף הכללי בשותפות: )5(

בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח קבעתי   )א(
שמידע מהותי המתייחס לשותפות מובא לידיעתי על ידי אחרים בשותף הכללי בשותפות, בפרט במהלך 

 –תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים  )ב(
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות 

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את   )ג(
שותף הכללי בשותפות לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית מסקנות הדירקטוריון וההנהלה של ה

 כאמור למועד הדוחות.
  

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
  
  
  

  
__________________                            _____________________  

  יוסי אבו, מנכ"ל                                                         2012במרץ,  28     
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  ):2ב(ד)(9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 
  

  הצהרת מנהלים
  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

בהתאם לנוסח כמפורט להלן. הצהרתי זו ניתנת מצהיר  ,אני, יוסי גבורה, סמנכ"ל הכספים של  השותף הכללי
  הקבוע בתוספת התשיעית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים:

  

שותפות מוגבלת (להלן:   -דלק קידוחים בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  )1(
 );"הדוחות" :(להלן 2011לשנת  ")השותפות"
 

אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  )2(
מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו 

 אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
 

הבחינות  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל )3(
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של השותפות לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;
  

עדת דוחות כספיים של השותף הכללי ו, לדירקטוריון ולושותפותגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה )4(
 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: בשותפות, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה

הפנימית על  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  )א(
ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות,  הדיווח הכספי ועל הגילוי

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע  פותהשותשל  ההעלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת
כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 -הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או   )ב(
 ד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקי

 
 אני, לבד או ביחד עם אחרים בשותף הכללי בשותפות: )5(

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח   )א(
ספי אחר הכלול ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כ לשותפותשמידע מהותי המתייחס 

 –וכן   , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; בשותפותמובא לידיעתי על ידי אחרים בדוחות, 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח   )ב(
להוראות הדין, לרבות באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת   )ג(

מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור  האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; לדוחות הכספיים ולמידע הכספי
 ומשולבות בדוח זה. ותף הכללי בשותפותשל הש פני הדירקטוריון וההנהלהלו אהוב

  

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
  
  
  
  

  _______________              __________________  
  , רו"חיוסי גבורה                            2012במרץ,  28      
  סמנכ"ל כספים                                  
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