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.1

פעילות החברה ותיאור התפתחות

עסקיה1

 .1.1החברה הוקמה ביום  6.11.2012כחברה פרטית מוגבלת במניות ,לפי הוראות חוק
החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות").
 .1.2בהתאם לתשקיף להשלמה ,המהווה גם תשקיף מדף של החברה ,שפורסם ביום
( 23.5.2018מס' אסמכתא( )2018-01-041451 :להלן" :התשקיף") ,והודעה משלימה
שפורסמה ביום ( 3.6.2018מס' אסמכתא  ,)2018-01-046728הנפיקה החברה לציבור
בחודש יוני  2018מניות ואגרות חוב (סדרה א') שנרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך
בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה" ו"-אגרות החוב" או "אגרות חוב (סדרה א')",
בהתאמה) ,ובעקבות זאת הפכה החברה לחברה ציבורית כמשמעותה בחוק החברות,
ולתאגיד מדווח כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק ניירות
ערך").
 .1.3סמוך לפני פרסום התשקיף התקשרה החברה עם דלק מערכות אנרגיה בע"מ( 2להלן:
"דלק אנרגיה") בהסכם לפיו רכשה מדלק אנרגיה זכות לקבלת תמלוגים בשיעור של
 1.125%לפני החזר השקעה ו 4.875%-לאחר החזר השקעה מדלק קידוחים – שותפות
מוגבלת (להלן" :דלק קידוחים") ומתמר פטרוליום בע"מ (להלן" :תמר פטרוליום")
(דלק קידוחים ותמר פטרוליום להלן יחד" :משלמות התמלוגים") ,ביחס לנפט ו/או גז
ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מזכויות של דלק קידוחים בשיעור של
( 22%מתוך  ,)100%ומזכויות של תמר פטרוליום בשיעור של ( 9.25%מתוך ,)100%
בחזקת "תמר"  I/12וחזקת "דלית" ( I/13להלן" :חזקת תמר" ו" -חזקת דלית",
בהתאמה ,וביחד "החזקות") (להלן" :הזכות לתמלוגים" ו"-ההסכם להעברת
התמלוגים" ,בהתאמה).
ביום  7.6.2018נרשמה הזכות לתמלוגים על שם החברה בפנקס הנפט המתנהל על-פי חוק
הנפט ,התשי"ב( 1952-להלן" :פנקס הנפט" ו" -חוק הנפט" ,בהתאמה).
לתיאור ההסכם להעברת התמלוגים ,ולפרטים אודות הזכות לתמלוגים ,מקורה ,תנאיה
ותחולתה ,ראו סעיף  8להלן .לפרטים אודות החזקות ,ראו סעיף  9להלן.
 .1.4נכון למועד פרסום הדוח ,אין בחברה בעל שליטה כמשמעותו בחוק ניירות ערך .בעלת
המניות הגדולה בחברה היא דלק אנרגיה המחזיקה ,נכון למועד פרסום הדוח ,בכ-
 39.93%מהון המניות המונפק של החברה ואינה בעלת זכויות הצבעה בחברה .לפרטים
נוספים ראו סעיף  8.6להלן.
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להגדרות של חלק מהמונחים המקצועיים הכלולים בפרק זה ,ראו נספח מונחים מקצועיים בסוף הפרק.
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,דלק אנרגיה היא חברה פרטית בבעלות מלאה של קבוצת דלק בע"מ
(להלן" :קבוצת דלק") ,שהיא חברה ציבורית אשר בעל השליטה בה הינו מר יצחק שרון (תשובה) ,המחזיק בכ61.12%-
מההון המונפק ובכ 64.27%-מזכויות ההצבעה בקבוצת דלק (כ 58.43%-וכ ,61.30%-בהתאמה ,בדילול מלא) .במועד
התקשרות של דלק אנרגיה עם החברה כאמור ,דלק אנרגיה הייתה חברה ציבורית.
2

.2

תחום הפעילות של החברה
2.1

על פי תקנון ההתאגדות של החברה (להלן" :התקנון") ,מטרות החברה הן החזקה
בתמלוגים של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז 3.בהתאם לכך ,תחום הפעילות היחיד
של החברה במועד הדוח הוא החזקה בזכות לקבלת תמלוגים ביחס לנפט ו/או גז ו/או
חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מחלקן של משלמות התמלוגים בחזקות תמר
ודלית ,כמפורט בסעיף  1.3לעיל (להלן" :תחום הפעילות") .בהתאם לכך ,הכנסותיה של
החברה תלויות בהכנסות מנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו מחזקות
תמר ודלית ,ככל שיופקו ,ובפעילותן של משלמות התמלוגים והשותפים האחרים
בחזקות ,כמפורט בסעיף  9להלן.

 .2.2החברה אינה חברת גז ונפט תפעולית והיא איננה נושאת בהוצאות ובעלויות כלשהן
בקשר לפעילות החיפושים ,הפיתוח וההפקה של נכסי נפט וגז .בכוונת החברה לגדול
ולגוון את תיק הנכסים שלה על-ידי רכישת תמלוגים נוספים מנכסי נפט וגז מפיקים או
בשלבי פיתוח מתקדמים הן בישראל והן מחוץ לישראל.
 .2.3למיטב ידיעת החברה ,דלק קידוחים היא שותפות מוגבלת ציבורית שעוסקת בחיפושים,
פיתוח והפקה של גז טבעי ,קונדנסט ונפט (להלן" :תחום הנפט והגז") ,המחזיקה ,נכון
למועד פרסום הדוח ,בזכויות בשיעור של ( 22%מתוך  )100%בחזקות תמר ודלית ,ובכ-
 22.6%מהזכויות ההוניות בתמר פטרוליום וכ 13.42%-מזכויות ההצבעה בה .השותף
הכללי בדלק קידוחים ,דלק ניהול קידוחים ( )1993בע"מ ,היא חברה פרטית בבעלות
ושליטה מלאה של דלק אנרגיה .הזכות לתמלוגים של החברה חלה על מלוא זכויותיה
של דלק קידוחים בחזקות במועד פרסום הדוח ( 22%מתוך  ,)100%והינה בשיעור של
 1.125%לפני החזר השקעה ו 4.875%-לאחר החזר השקעה מהזכויות האמורות הכפופות
לתמלוגים .על-פי מתווה הגז (כהגדרתו בסעיף  23.1להלן) ,על דלק קידוחים למכור את
כל זכויותיה בחזקות תמר ודלית לצד שלישי שאינו קשור עד המועד הקובע לתמר תוך
 72חודשים ממועד מתן הפטור לפי חוק התחרות (כהגדרתו בסעיף  23.1להלן).
 .2.4למיטב ידיעת החברה ,תמר פטרוליום היא חברה ציבורית שעוסקת בתחום הנפט והגז,
המחזיקה ,נכון למועד פרסום הדוח ,בזכויות בשיעור של ( 16.75%מתוך  )100%בחזקות
תמר ודלית .נכון למועד פרסום הדוח ,אין בתמר פטרוליום בעל שליטה כהגדרתו בחוק
ניירות ערך .בחודש יולי  2017רכשה תמר פטרוליום מדלק קידוחים זכויות בשיעור של
( 9.25%מתוך  )100%בחזקות תמר ודלית ,בכפוף להתחייבויות הקיימות של דלק
קידוחים לתשלום תמלוגים לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים ,ובכלל זאת
ההתחייבות לתשלום תמלוגים לדלק אנרגיה ,אשר הועברה לחברה על-פי ההסכם
להעברת התמלוגים .הזכות לתמלוגים של החברה חלה על זכויות בחזקות בשיעור של
( 9.25%מתוך  )100%שתמר פטרוליום רכשה כאמור מדלק קידוחים (ואינה חלה ביחס
ליתרת זכויותיה של תמר פטרוליום בחזקות).
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תיקון הוראה זו טעון אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ברוב של  95%מבעלי המניות.
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 .2.5בטבלה שלהלן מובאים פרטים בדבר נכסי הנפט בהם יש לחברה טובת הנאה ,נכון ליום
 ,31.12.2019וכן פרטים בדבר ההערכה המיטבית של כמויות העתודות ,המשאבים
המותנים והמשאבים המנובאים בנכסים אלו .לפירוט נוסף לגבי נכסים אלו ,ראו סעיף
 9להלן.
שם
נכס
הנפט
וסוג
הזכות

חזקת
תמר

חזקת
דלית

החב
בתשלום
התמלוג

שיעור
זכויות
החייב
בנכסי
הנפט
הכפופות
לתמלוג

דלק
קידוחים

22%

תמר
פטרוליום

9.25%

לפני החזר
השקעה – 0.35%

דלק
קידוחים

22%

לאחר החזר
השקעה –
61.52%

תמר
פטרוליום

4
5
6
7

שיעור התמלוג
מתוך כלל
הזכויות בנכס
הנפט (4)100%

מאגרים
שהתגלו
בשטח נכס
הנפט

הערכה מיטבית של הערכה מיטבית הערכה מיטבית )(2P
סך כמות משאבים
) (2Cשל כמות
של סך כמות העתודות
()100%
מנובאים ( 5)100%המשאבים המותנים
()100%
גז טבעי קונדנסט גז טבעי קונדנסט גז טבעי קונדנסט
BCF

Million
Barrels

Million BCF
Barrels

BCF

Million
Barrels

מאגר תמר
ומאגר תמר

South
West

-

-

-

-

10,771.1

14.0

(להלן" :תמר
7)"SW

מאגר דלית

267.6

-

270.7

-

-

9.25%

שיעורי התמלוג המצוינים בטבלה לעיל שווים למכפלת שיעור הזכות לתמלוגים (היינו  1.125%לפני החזר השקעה ו-
 4.875%לאחר החזר השקעה) בשיעור הזכויות של משלמות התמלוגים הכפופות לתמלוגים .לפרטים נוספים ראו
סעיף .9.1ט להלן.
המשאבים המנובאים המצוינים להלן נמצאים במספר תאי שבר ו/או בפרוספקטים שונים ,אשר סיכויי ההצלחה
להימצאותם שונים.
לפרטים נוספים בנוגע לקביעת מועד "החזר השקעה" בחזקת תמר ,ראו סעיף  8.3להלן.
חלק מהעתודות בקידוח תמר  SWגולשות לשטח רישיון "ערן"( 353/להלן" :רישיון ערן") .לפיכך ,הנתונים בטבלה
לעיל אינם כוללים את המשאבים שהוכחו על-ידי הקידוח כאמור כחלק ממאגר תמר  SWוגולשים לרישיון ערן.
לפרטים נוספים ,ראו סעיף .9.1ז להלן.
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 .2.6להלן מפה הכוללת את נכסי הנפט מהם יש לחברה זכות לתמלוגים:

.3

השקעות בהון החברה ועסקאות בניירות ערך שלה
להלן פרטים בדבר השקעות בהון החברה שבוצעו החל ממועד הנפקת ניירות ערך של החברה
לראשונה לציבור (חודש יוני  ,)2018ובדבר עסקאות מהותיות אחרות שנעשו על-ידי בעלי עניין
בחברה במניות החברה מחוץ לבורסה ,הידועות לחברה:
 .3.1הקצאת המניות לדלק אנרגיה בהתאם להסכם להעברת התמלוגים ,וכן הקצאות של
מניות למשקיעים שהפכו לבעלי עניין בחברה ,אשר נעשו על-פי התשקיף.
 .3.2עסקאות של בעלי עניין במניות החברה מחוץ לבורסה:
שם בעל
העניין

יום ביצוע
העסקה

סוג העסקה

כמות המניות

מחיר למניה
(בש"ח)

סך התמורה
(באלפי ש"ח)

קרנות
ההשתלמות
למורים
ולגננות –
חברה מנהלת
בע"מ

16.8.2018

רכישה

897,763

10.03

כ9,004-

5

.4

שם בעל
העניין

יום ביצוע
העסקה

סוג העסקה

כמות המניות

מחיר למניה
(בש"ח)

סך התמורה
(באלפי ש"ח)

קרנות
השתלמות
למורים
תיכוניים,
מורי סמינרים
ומפקחים –
חברה מנהלת
בע"מ

16.8.2018

רכישה

343,135

10.03

כ3,441-

מאיר מנחם

4.12.2019

רכישה

2,834

7.598

כ21.5-

מאיר מנחם

5.12.2019

רכישה

1,541

7.583

כ11.7-

מאיר מנחם

9.12.2019

רכישה

2,090

7.509

כ15.7-

חלוקת דיבידנדים
 .4.1בתקנון החברה נקבע כי החברה תחלק בכל שנה סכום רווחים השווה ל 90%-מהרווחים
הראויים לחלוקה ,כמשמעות המונח בחוק החברות ,בהסתמך על הדוחות הכספיים
השנתיים ,בכפוף לעמידה במבחני החלוקה ,כמשמעותם בחוק החברות ,ובכפוף לכל דין
ובניכוי סכומים הדרושים לחברה לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון לשם כל אלו:
א .עמידתה של החברה בהתחייבויותיה ובמגבלות החלות עליה מכוח הסכמי מימון
שהיא צד להם במועד ההכרזה ,לרבות סדרות אגרות חוב.
ב.

מימון פעולתה השוטפת של החברה לרבות תוכניות ההשקעה שלה לרכישת
תמלוגים ולרבות הוצאות בלתי צפויות מראש.

 .4.2לפרטים אודות מגבלות על חלוקת רווחים הקבועות בשטר הנאמנות לאגרת החוב
(סדרה א') של החברה (להלן" :שטר הנאמנות") ,ראו ביאור 8ז לדוחות הכספיים (פרק
ג' לדוח זה).
 .4.3הרווחים הראויים לחלוקה בחברה ,כמשמעות מונח זה בסעיף  302לחוק החברות ,ליום
 ,31.12.2019הינם כ 17,114-אלפי דולר ארה"ב (להלן" :דולר").
 .4.4בתקופה שממועד הנפקת ניירות ערך של החברה לראשונה לציבור (חודש יוני  )2018ועד
למועד פרסום הדוח ,הכריזה החברה על חלוקות רווחים כמפורט להלן:
תאריך הכרזה

מועד חלוקה

סכום חלוקה
למניה

סכום החלוקה
הכולל (באלפי
דולר)

דיווח מיידי

25.3.2019

11.4.2019

 0.17899דולר

כ3,580-

מס' אסמכתא
2019-01-024354
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.5

מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה
 .5.1לנתונים אודות הכנסות ,עלויות ורווח מפעולות רגילות של תחום הפעילות ,ראו דוחות
על הרווח הכולל הכלולים בדוחות הכספיים של החברה ליום  31.12.2018וליום
 ,31.12.2019המצורפים כפרק ג' לדוח זה.
 .5.2לפרטים אודות סך הנכסים וההתחייבויות של החברה ליום  31.12.2018וליום
 ,31.12.2019ראו דוחות על המצב הכספי הכלולים בדוחות הכספיים של החברה,
המצורפים כפרק ג' לדוח זה.
 .5.3להסברים אודות הנתונים הכספיים האמורים לעיל ,ראו דוח הדירקטוריון של החברה,
המצורף כפרק ב' לדוח זה.

.6

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
 .6.1נכון למועד פרסום הדוח ,החברה מחזיקה בזכות לקבלת תמלוגים ממשלמות התמלוגים
בגין זכויותיהן בחזקות תמר ודלית ( ,)31.25%ולפיכך יובא להלן תיאור הסביבה הכללית
והשפעת גורמים חיצוניים של תחום הפעילות של משלמות התמלוגים ,ככל שהם נוגעים
לזכות התמלוגים של החברה.
החברה אינה מחזיקה בזכויות ישירות בנכסי הנפט מהם היא זכאית לתמלוגים ,ואין
לחברה כל השפעה על אופן ניהול נכסי הנפט האמורים .8משכך ,לחברה גישה
מצומצמת למידע לא פומבי אודות נכסי הנפט האמורים ,והמידע וההערכות הכלולים
בדוח זה ביחס לנכסי הנפט האמורים ותחום הפעילות מבוססים במידה רבה על נתונים
פומביים שפרסמו השותפים בפרויקט תמר ,עד למועד פרסום דוח זה.
 .6.2תחום הנפט והגז בישראל מוסדר על-ידי חוק הנפט אשר קובע ,בין היתר ,כי פעולות
חיפושי נפט וגז טבעי בישראל יכולות להתבצע באזורים גיאוגרפיים בהם ניתנה לגורם
המחפש זכות נפט וגז על-פי חוק הנפט .בנוסף ,חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב2002-
(להלן" :חוק משק הגז הטבעי") מסדיר בעיקר את נושא ההולכה ,החלוקה ,השיווק
והאחסון של גז טבעי וגז טבעי נוזלי (להלן "LNG" :או "גט"ן") בתחומי מדינת ישראל.
לפרטים אודות חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי ,ראו סעיפים .23.3א ו.23.3-ב להלן,
בהתאמה.
 .6.3בשנים האחרונות עובר משק הגז הטבעי בישראל שינויים משמעותיים (הכוללים בין
היתר שינויים רגולטוריים ,כלכליים וסביבתיים) .תוך שנים ספורות הפך הגז הטבעי
במשק הישראלי למרכיב המרכזי בסל הדלקים לייצור חשמל וכן למקור אנרגיה
משמעותי לתעשייה בישראל .במשאבי הגז הטבעי שהתגלו בישראל ,יש כדי לספק את
כל צרכי הגז של המשק המקומי במהלך העשורים הבאים ואת מרבית צרכי האנרגיה
שלה ,ובכך להקטין בצורה משמעותית את התלות של מדינת ישראל במקורות אנרגיה
זרים.
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לפרטים נוספים ראו סעיף  8.7להלן.
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 .6.4בהתאם לנתוני משרד האנרגיה ,9בשנת  2019נמשכה מגמת העלייה בצריכת הגז הטבעי.
הצריכה הכוללת (כולל ייצוא לירדן) הסתכמה בשנת  2018בכ( 11.1 BCM-עליה של כ-
 7%בהשוואה לשנת  ,)2017ובשנת  2019בכ ,11.2 BCM-והכל כמפורט בגרף שלהלן:

 .6.5נוסף על כך ,בשנת  2017החל לראשונה ייצוא גז טבעי ממאגר תמר לירדן ,בהיקף של כ-
 ,0.07 BCMוהמשיך בכמויות של כ 0.14 BCM-וכ ,0.22 BCM-בשנים  2018ו,2019-
בהתאמה .כן יצוין ,כי במהלך השנים  2017-2019במועדים מסוימים ,ובעיקר בשעות
ביקושי השיא לחשמל בעונות החורף והקיץ ,הביקושים לגז טבעי בשוק בישראל עלו על
יכולת ההפקה השעתית המקסימאלית של פרויקט תמר ,ועל-כן לא היה בידי השותפים
בפרויקט תמר (להלן" :שותפי תמר") לספק במועדים אלה את מלוא הביקושים .ייבוא
גט"ן בשנים האחרונות נע בין  3%ל 7%-מהיקף הצריכה .10מנתונים אלו עולה ,כי צריכת
הגז הטבעי בישראל מתאפיינת במגמת עליה.
 .6.6בימים  1.1.2020 ,31.12.2019ו 15.1.2020-החלה הזרמת הגז ממאגר לוויתן לשוק
המקומי ,לירדן ולמצרים ,בהתאמה.
 .6.7לפי הערכות שותפי תמר ,צריכת הגז הטבעי בישראל צפויה כמעט להכפיל את עצמה עד
סוף העשור ,וזאת ,בין היתר ,בהינתן חיבורם של ספקי גז נוספים למערכת ההולכה
הארצית ,מדיניות הממשלה בדבר הגברת השימוש בגז טבעי לייצור חשמל והפסקה
הדרגתית של הפקת החשמל באמצעות תחנות פחמיות עד להפסקה מוחלטת של ייצור
חשמל מפחם בסוף שנת ( 2025לפרטים ראו סעיף .23.5ז להלן) ,הטמעת השימושים בגז
טבעי דחוס בחלק מענפי התחבורה (כדוגמת מעבר של אוטובוסים ורכבים כבדים
לשימוש בגז טבעי) ,הנגשת הגז הטבעי למפעלי תעשייה נוספים ברחבי הארץ ,כניסה של
רכבים חשמליים וחשמול רכבות ,פיתוח ומיצוי תעשיות המבוססות על גז טבעי כחומר

9
10

בהתבסס על הערכות משלמות התמלוגים ופרסומי משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי בדבר סקירת משק הגז הטבעי
לשנת https://www.gov.il/BlobFolder/guide/natural_gas_basics/he/ng_2019.pdf – 2019
לפרטים אודות ייבוא גט"ן באמצעות המצוף הימי שהוקם על-ידי נתג"ז ,ראו סעיף .14.2ד להלן.
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גלם ,התפתחות מפעלים פטרוכימיים שצורכים גז טבעי ופעולות המדיניות שיינקטו
לטובת הנושא ,וכל זאת מעבר לגידול הטבעי בביקוש לגז טבעי ולחשמל במשק הישראלי
עקב גידול באוכלוסייה ועלייה ברמת החיים .לעניין החלטת שר האנרגיה להפסקת
השימוש בפחם והרפורמה בחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן" :חברת החשמל")
ובמשק החשמל ,ותכנית שר האנרגיה להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת ראו סעיפים
.23.5ז ו.23.5-ז 5.להלן .לעניין צווים בקשר עם העלאת מס הבלו על פחם ועל גז טבעי
דחוס ( ,)CNGראו סעיף .23.5ח להלן.
 .6.8הגורמים החיצוניים העיקריים המשפיעים על תחום הפעילות הינם:
א .התפשטות נגיף קורונה  2019והשפעתו האפשרית על עסקי משלמות התמלוגים
והחברה
בסוף שנת  2019ובמהלך הרבעון הראשון של שנת  2020החל להתפשט בסין ,ולאחר
מכן בכל רחבי העולם ,נגיף קורונה  ,)COVID-19( 2019אשר הוגדר בחודש מרץ
 2020על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית (לעיל ולהלן" :מגיפת
הקורונה") .נכון למועד פרסום הדוח ,כתוצאה ממגיפת הקורונה ,מסתמנת מגמת
האטה בפעילות הכלכלית העולמית .ככל שהמגמה תימשך ,היא עלולה להביא
למשבר עולמי מתמשך ,הצפוי לפגוע בענפים רבים ,ובכללם תחום האנרגיה ,בו
פועלות משלמות התמלוגים .יצוין ,כי בתחילת חודש מרץ  2020ירדה תחזית
הצמיחה הגלובלית המוערכת על ידי ארגון ה OECD-בחצי אחוז ,ל.2.4%-
נכון למועד פרסום הדוח ,מגיפת הקורונה הולכת ומחמירה ומתפשטת ברחבי
העולם ,ולא ניתן להעריך כיצד היא תמשיך ותתפתח בהמשך שנת  2020ומה יהיה
היקף השפעתה על הכלכלה העולמית .בנסיבות אלו ,מגיפת הקורונה מהווה סיכון
מאקרו כלכלי גלובלי המייצר אי ודאות קיצונית לגבי הפעילות הכלכלית העתידית
בעולם והשפעותיה על השווקים הפיננסיים ,מרווחי הריבית ,שערי המטבעות
ומחירי הסחורות בתחום האנרגיה.
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2020נרשמו ירידות חדות ביותר במחירי הנפט
והגז הטבעי בשווקים הבינלאומיים ,אותן ,להערכת החברה ,ניתן לייחס ,בין היתר,
למגיפת הקורונה ,יחד עם סיבות נוספות המשפיעות על הביקוש וההיצע של מוצרי
אנרגיה .ככל שתימשך מגיפת הקורונה ואיתה ההאטה בכלכלה העולמית ,צפוי
הדבר להמשיך ולהשפיע לרעה על הביקושים למוצרי אנרגיה ומחיריהם.
מדינות רבות ,וישראל בתוכן ,נוקטות בצעדים מרחיקי לכת בניסיון למנוע את
הימשכות מגיפת הקורונה ,ביניהם סגר על איזורים שונים ,הוראות לבידוד ביתי,
מניעת התקהלויות והתכנסויות ,הגבלות לעניין תחבורה על נוסעים וסחורות,
צמצום ואף סגירה מוחלטת של אפשרות המעבר בין מדינות שונות ,ובכלל זאת
התעבורה האווירית והימית ,סגירה מלאה או חלקית של עסקים לא חיוניים
וכיוצ"ב.
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להערכת החברה ,התמשכות מגיפת הקורונה ו/או החרפתה ,לצד הימשכות המשבר
הכלכלי והמשבר בשווקים הפיננסיים בעקבותיה ,תשפיע לרעה על מצב עסקי
משלמות התמלוגים ועל כן על מצבה של החברה ועל ערכם של נכסיה ,ובכלל זאת:
•

ירידה בצריכת הגז הטבעי המופק ממאגר תמר – ההאטה בפעילות הכלכלית
עלולה לגרום לירידה בביקוש לגז טבעי מחד ולגידול בהיצע הגז הטבעי מאידך,
בין היתר ,עקב ירידה בהיקף הצריכה במשק הישראלי או בשווקי הייצוא,
מירידה במחירי הנפט ,הגז הטבעי ו/או הגט"ן בעולם (לפרטים ראו סעיף 6.8דד
להלן) .לעניין התחייבויות לכמות רכישה מינימאלית ( )Take or Payבהסכמי
משלמות התמלוגים עם לקוחותיהן ,ראו סעיף זה להלן.

•

תפעול מאגר תמר – פגיעה בפעילות השוטפת במתקני הפרויקט ו/או עיכובים
בעבודות התחזוקה בפרויקט ,בין היתר כתוצאה מהיעדרות או חוסר בכח אדם
חיוני ,לרבות כח אדם מחו"ל וכתוצאה מעיכובים או מחסור באספקת ציוד
למתקני פרויקט תמר .יצוין ,כי נובל (המפעילה בפרויקט תמר) ,הכינה תכנית
הכוללת פרוטוקולים ונהלים להתמודדות עם מגיפת הקורונה ,בתיאום עם
הממונה על ענייני הנפט ועם משרד הבריאות ,במטרה להביא להמשך הפעלה
בטוחה של מתקני ההפקה ושל הזרמת הגז הטבעי .לפי פרסומי משלמות
התמלוגים ,בשלב זה ,בהתחשב בתכנית הפעולה ,לא צפוי להיפגע מערך
התפעול של מאגר תמר .נובל הבהירה כי ככל שתחול הרעה בתנאי עבודה ,קיים
סיכון שההפקה ממאגר תמר תיפסק על מנת להבטיח את בריאות כח האדם
המועסק במתקנים ועל מנת להגן על הסביבה ועל נכסי הגז הטבעי .בהקשר זה
יצוין כי משלמות התמלוגים ונובל נכללות תחת סוגי המפעלים שהוחרגו לעניין
הגבלת מספר העובדים בהם לצורך הבטחת פעילותם החיונית ,בהתאם
לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר עובדים במקום העבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף.2020-

•

השפעה על לקוחות משלמות התמלוגים
o

פגיעה בהיבטים תפעוליים של הלקוחות ,בין היתר עקב מחסור בכח אדם
או בציוד הכרחי לפעילותם.

o

פגיעה בחוסן הפיננסי של הלקוחות ,בין היתר עקב ירידה בפעילות
העסקית ,פגיעה בהיבטים תפעוליים כאמור לעיל ו/או מחסור בזמינות
מקורות מימון.

יצוין ,שלחברה אין נגישות למידע על חוזי לקוחות תמר ,אך על פי פרסומי
שותפי תמר במרבית ההסכמים הקיימים (שחלק מהותי מהם ארוכי טווח) של
משלמות התמלוגים עם לקוחותיהם נקבעו כמויות רכישה מינימאליות ()TOP
וכן מחירי רצפה והצמדות שונות .עם זאת ,קיים חשש שלקוחות משלמות
התמלוגים שייקלעו לקשיים פיננסיים עלולים שלא לעמוד בהתחייבויות אלו.
הסכם תמר-דולפינוס המתוקן (כהגדרתו להלן) כולל מנגנון המאפשר להפחית
את כמות הצריכה המינימלית השנתית באופן משמעותי ,ככל שמחיר הברנט
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הממוצע באותה שנה היה נמוך מ 50-דולר .בנוסף ,ירידה אפשרית בביקושים
לגז טבעי ,כמפורט לעיל ,עלולה לגרום לירידת מחירים בהסכמים חדשים.
•

פגיעה בזמינות מקורות מימון ו/או צמצום מקורות אשראי
להערכת החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,בהתבסס על פרסומים של משלמות
התמלוגים ,לאור קיומן של התחייבויות לכמויות רכישה מינימאליות ומחירי
רצפה כאמור לעיל ,היא לא תידרש למקורות מימון נוספים בשנה הקרובה לכל
הפחות על מנת לממן את פעילותה ו/או לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות
והצפויות.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות החברה בדבר העדר הצורך
למקורות מימון בשנה הקרובה לכל הפחות לשם מימון פעילותה ו/או עמידה
בהתחייבויותיה ,מהוות מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס ,בין היתר ,על קיומן של התחייבויות לרכישה של לקוחות משלמות
התמלוגים ועל הערכות משלמות התמלוגים בקשר למחירי המכירה של הגז
הטבעי ,אשר אין כל ודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,והעשוי להתממש באופן
שונה מהותית ,וזאת עקב גורמים שונים שאינם בשליטת החברה ,בין היתר,
פגיעה בהיבטים תפעוליים של מאגר תמר ו/או של לקוחות משלמות
התמלוגים ופגיעה בחוסנם הפיננסי של אותם לקוחות.
הואיל והיקף ההשפעה השלילית של מגיפת הקורונה על הכלכלה העולמית
והמקומית תלוי בעוצמת מגיפת הקורונה ובמשך הזמן שיידרש למיגור המגיפה
או לבלימת התפשטותה ,אשר נכון למועד פרסום דוח זה קיימת אי וודאות
גדולה לגביהם ,אין ביכולת החברה בשלב זה לאמוד את משך ועוצמת המגיפה
ואת מלוא השלכותיה על פעילותה ותוצאותיה העסקיות של החברה .

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות החברה בדבר השלכותיה
האפשריות של מגיפת הקורונה על החברה ,כמפורט לעיל ,מהוות מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס ,בין היתר ,על פרסומים בארץ
ובעולם בנושא זה ,ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות ,ואשר אין כל ודאות כי
יתמשש ,כולו או חלקו ,והוא עשוי להתממש באופן שונה מהותית ,עקב
גורמים שונים שאינם בשליטת משלמות התמלוגים או החברה.
ב.

תנודות במדד המחירים לצרכן האמריקאי ( ,)U.S CPIבתעריף ייצור החשמל
ובמחיר חבית נפט מסוג ברנט ()Brent
מחירי הגז הנקובים בהסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט תמר מבוססים על
נוסחאות מחיר שונות הכוללות ,בין היתר ,הצמדה למדד המחירים לצרכן
האמריקאי ( ,)U.S CPIלתעריף ייצור החשמל כפי שנקבע מעת לעת על-ידי הרשות
לשירותים ציבוריים-חשמל (להלן" :תעריף ייצור החשמל" ו"-רשות החשמל",
בהתאמה) ולמחיר חבית נפט מסוג ברנט (( )Brentלהלן" :מחיר הברנט").
על אף האמור לעיל ,החשיפה לתנודות בתעריף ייצור החשמל ובמחיר הברנט
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בהסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט תמר מגודרת ברף תחתון כפי שנקבע
בהסכמים למכירת גז טבעי ,היות וכל ההסכמים הצמודים לרכיבים כאמור כוללים
"מחיר רצפה" .בשל כך ,לירידה במחיר הברנט או בתעריף ייצור החשמל כאמור,
השפעה מגודרת המוגבלת ל"מחיר רצפה" כאמור ,על הכנסות משלמות התמלוגים
מכח ההסכמים שהיא צד להם ,ובהתאם על הכנסות החברה מתמלוגים .בהקשר
זה יצוין כי הסכם תמר-דולפינוס המתוקן בו התקשרו שותפי תמר המפורט בסעיף
.11.5ב להלן כולל מנגנון ,לפיו הכמות השנתית המינימאלית הקבועה בהסכם
( )TOPפוחתת ל 50%-עבור שנה קלנדרית בה המחיר הממוצע של חבית נפט מסוג
ברנט ) (Brentנמוך מ 50-דולר .יצוין ,כי נכון למועד פרסום הדוח ,מחיר חבית מסוג
ברנט נמוך מ 50-דולר.
יחד עם זאת ,שינוי בכל אחד מרכיבי ההצמדה הנ"ל ו/או במחירי הדלקים
החלופיים כאמור לעיל עלול להשפיע על פעילות משלמות התמלוגים והכדאיות
הכלכלית של ביצוע השקעות נוספות על ידם.
לפרטים אודות ניתוחי רגישות למרכיבי ההצמדה העיקריים של מחיר הגז על-פי
ההסכמים למכירת גז בהם התקשרו שותפי תמר (מדד המחירים לצרכן האמריקאי
ותעריף ייצור החשמל) על תזרים המזומנים המהוון של הכנסות החברה מתמלוגים
מן העתודות בחזקת תמר ,ליום  ,31.12.2019אשר בוצע על-ידי החברה ,ראו סעיף
ה' לדוח מיידי של החברה מיום ( 10.1.2020מס' אסמכתא)2020-01-004524 :
(להלן" :דוח מיידי מיום  ,)"10.1.2020אשר המידע שבו מובא בזאת על דרך הפניה.
לפרטים אודות ירידת מחירי הברנט בעקבות התפשטות מגיפת הקורונה ,ראו סעיף
6.8ד להלן.
ג.

רגולציה
תחום הנפט והגז בישראל כפוף לרגולציה ענפה בכל הקשור לנכסי הנפט (לרבות
כללים להענקתם ,העברתם ושעבודם) ,התנאים לפיתוחם ,להפקה ולאספקה
(לרבות הקמת תשתיות הולכה וחלוקה וחיבור צרכנים) ,התמלוגים ,המיסוי,
הסדרה סביבתית ,הגבלים עסקיים וכיוצ"ב .בשנים האחרונות ,בעקבות תגליות גז
במימיה הכלכליים של מדינת ישראל חל גידול משמעותי בהיקף הרגולציה בתחום
האנרגיה בישראל ,כפועל יוצא משורה של מהלכים רגולטוריים משמעותיים
שננקטו על-ידי הממשלה ורשויות המדינה .דוגמאות בולטות לכך הן :חקיקת חוק
מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,התשע"א( 2011-להלן" :חוק מיסוי רווחים ממשאבי
טבע") ,החלטות הממשלה בדבר אימוץ המלצות דוח הוועדות לבחינת מדיניות
הממשלה בנושא משק הגז הטבעי ,הכרזת הממונה על התחרות הכלכלית (להלן:
"הממונה על התחרות") על שותפי תמר כבעלי מונופולין באספקת גז טבעי לישראל,
פרסום הנחיות שונות על-ידי הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה (להלן:
"הממונה על ענייני הנפט") ועל-ידי מינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה
(להרחבה ראו סעיפים  23.4ו.23.4-ה להלן) ,פרסום הצעת חוק האזורים הימיים,
התשע"ח( 2017-להלן" :הצעת חוק האזורים הימיים") ,החלטת הממשלה בעניין
מתווה הגז ,כמפורט בסעיף  23.1להלן ,תכנית מתאר ארצית בענין קבלה וטיפול
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בגז טבעי ,החלטת שר האנרגיה להפסקת השימוש בפחם ,כמפורט בסעיף .23.5ז
להלן וכיו"ב .בשנים האחרונות חלה החמרה ביישום הרגולציה הסביבתית,
לפרטים ראו סעיף  22להלן.
לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על תחום הנפט והגז בישראל ,ראו סעיף  23להלן.
ד.

שינויים במחירי מקורות האנרגיה בעולם
שינויים במחירי מקורות האנרגיה בעולם ,לרבות השינויים במחירי הגז הטבעי
והגט"ן ,עלולים להשפיע על היקפי המכירות והמחיר בו יימכר הגז הטבעי על ידי
שותפי תמר .לדוגמא ,ירידה במחירי הגט"ן עלולה לגרום להרחבת היקפי יבוא גט"ן
לישראל ו/או לשווקים האזוריים (לרבות השוק המצרי) ,חלף רכישת גז טבעי
ממאגר תמר.
למיטב ידיעת החברה ,בעת האחרונה ונכון למועד פרסום הדוח ,היצע הגט"ן בעולם
עלה על הביקוש ,דבר אשר גרם לירידה משמעותית במחירי הגט"ן והגז הטבעי
בשווקים באסיה ובאירופה .השינויים בהיצע ובביקוש לגט"ן כאמור נובעים
בעיקרם כתוצאה מתחילת ההפעלה של מתקני הנזלה חדשים בעולם ,אשר הובילו
לגידול בהיצע הגט"ן ,ומשינויים אקלימיים אשר פקדו את צרכני הגט"ן בעת
האחרונה ,אשר הובילו להקטנת הביקוש לגט"ן .בנוסף ,על רקע מגיפת הקורונה,
שפגעה קשות בכלכלה הסינית ,נוצר שפל במחירי הגט"ן בעקבות הפסקת רכישתו
על ידי חברות אנרגיה ממשלתיות בסין (בשל ירידה משמעותית בביקושים).
כמו כן ,מחירי הגז הטבעי מושפעים משינויים מאקרו-כלכליים ,שעיקרם ,נכון
למועד פרסום הדוח ,הינו כדלקמן:
 .1מגיפת הקורונה ,כמפורט בסעיף .6.8א לעיל.
 .2היעדר הסכמה של מדינות החברות בארגון אופ"ק ( )OPECומדינות נוספות
המפיקות נפט (כדוגמת רוסיה וארה"ב) ,בקשר עם הפחתת קצב הפקת הנפט
הנדרש בכדי לצמצם את היצע הנפט העולמי (מהלך אשר יוביל להתמתנות
הירידה במחיר הברנט ואולי אף לעלייתו) .יצוין ,כי במהלך הרבעון הראשון
של שנת  2020התפתח עימות בין רוסיה לבין ערב הסעודית בקשר עם קצב
הפקת הנפט ,אשר הוביל לירידה חדה במחירי הנפט בעולם.
 .3מלחמת סחר בין ארה"ב לסין המשפיעה על מחירי הסחורות בעולם.
 .4בעשור האחרון ,חלה התפתחות טכנולוגית משמעותית בהפקת נפט מפצלים.
התפתחות זאת הקטינה משמעותית את עלויות הפקת פצלי הנפט והורידה את
מחירי הנפט בעולם .כיום ,ארה"ב מפיקה באופן מסיבי נפט מפצלים ,ובכך
הפכה ליצואנית והפסיקה לייבא כמויות משמעותיות של נפט.
להערכת החברה ,בהתבסס על פרסומים של שותפי תמר ,נכון למועד פרסום הדוח,
לא ניתן לאמוד את השפעת השינויים המאקרו-כלכליים כאמור על הביקושים
למוצרי אנרגיה ועל מחיריהם.
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.7

מידע כללי על תחום הנפט והגז
 .7.1מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
פעילות פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי היא בדרך כלל פעילות מורכבת ,הכרוכה בעלויות
משמעותיות ובחוסר ודאות ניכר לגבי עלויות ,לוחות זמנים והיכולת להפיק נפט או גז
טבעי תוך שמירה על הסביבה ועל כדאיות כלכלית .פעולות בתחום הנפט והגז הטבעי
מבוצעות בדרך כלל במסגרת עסקאות משותפות בין מספר שותפים שחותמים על הסכם
תפעול משותף ( Joint Operating Agreementאו  ,)JOAעל-פיו מתמנה אחד השותפים
כמפעיל העסקה המשותפת (ראו לדוגמא הסכם תפעול החל על פרויקט תמר ,המתואר
בסעיף  24.10להלן).
 .7.2מגבלות ,חקיקה ותקינה
לפרטים ראו סעיף  23להלן.
 .7.3התפתחויות בשווקים או שינויים במאפייני לקוחות
א .נכון למועד פרסום הדוח ,מוכרים שותפי תמר גז טבעי מפרויקט תמר ללקוחות
שונים במשק המקומי ,העיקרי שבהם חברת החשמל ,וכן מייצאים גז טבעי
מפרויקט תמר לירדן .כמו כן חתמו שותפי תמר על הסכם לייצוא גז טבעי ,בהיקפים
מהותיים ,ללקוחות במצרים ,כמפורט בסעיף .11.5ב להלן .בנוסף ,מספקים שותפי
תמר קונדנסט מפרויקט תמר בעיקר לפז זיקוק אשדוד בע"מ (להלן" :פז זיקוק
אשדוד") .לתיאור יתר הסכמי שותפי תמר עם לקוחותיהם ,ראו סעיף  11להלן.
לאור היקף המשאבים המשמעותי שהתגלה לחופי מדינת ישראל ,הכוללים את
מאגרי הגז הטבעי תמר ,לוויתן ,11כריש ותנין ,בהיקף העולה על הביקוש המשוער
בשנים הקרובות במשק המקומי ,פועלים שותפי תמר לאיתור לקוחות נוספים וכן
בכוונתם לפעול גם לאיתור שווקים נוספים.
ב.

ביקושים לגז טבעי
היקף מכירות הגז הטבעי מושפע בין היתר מקצב החדירה של מקורות אנרגיה
תחליפיים ,כגון אנרגיות מתחדשות ואמצעים לאחסונן .מדיניות משרד האנרגיה
לעידוד וקידום ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת ,בין היתר ,בטכנולוגיות סולאריות,
יכולה להשפיע על נתח השוק של הגז הטבעי בתמהיל המקורות לייצור חשמל במשק
הישראלי .לפרטים אודות השפעת גורמים מאקרו-כלכליים עולמיים על הביקושים
לגז טבעי ,ראו סעיף .6.8ד לעיל .לעניין החלטת שר האנרגיה להפסקת השימוש
בפחם ותכנית שר האנרגיה להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת ,ראו סעיפים .23.5ז ו-
.23.5ח להלן ,בהתאמה.
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למיטב ידיעת החברה ,הזרמת הגז ממאגר לוויתן החלה ביום .31.12.2019
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 .7.4שינויים טכנולוגיים מהותיים
בעשורים האחרונים ,חלו שינויים טכנולוגיים בתחום נפט וגז טבעי ,הן בתחום איסוף
המידע ,עיבודו וניתוחו והן בשיטות הקידוח וההפקה ,אשר עשויים להקטין את
הסיכונים בביצוע קידוחים .כמו כן ,השיפורים הטכנולוגיים ייעלו את ביצוע עבודות
הקידוח וההפקה ,ואף מאפשרים כיום לבצע פעילויות בתנאים קשים יותר מבעבר,
לרבות קידוחים בעומקי מים משמעותיים ,קידוחים מורכבים המאפשרים הגעה
למטרות מורכבות יותר והפקה של פצלי נפט ו/או גז .המפעילה בפרויקט תמר חותרת
ליישם טכנולוגיות מיטיביות בכל מקטעי הפעילות .כמו כן ,יושמו בפרויקט תמר
טכנולוגיות המוגדרות מיטביות ( )Best Available Technologiesבכדי להגביר את
הבטיחות במתקנים ולצמצם את השפעתם על הסביבה.
בנוסף ,שינויים טכנולוגיים במקטע ההפקה והשיווק של הגז הטבעי ,כגון טכנולוגיות
חדשות ויעילות יותר להפיכת גז טבעי לגט"ן באמצעות מתקן יבשתי או ימי ( ,)FLNGאו
להפיכת גז טבעי לגז טבעי דחוס ( )CNGולנוזל ( )GTLעשויים לסייע בשינוע ובמסחור
יעילים יותר של גז טבעי .במקביל ,כל העת חלים שיפורים טכנולוגיים בתחום האנרגיה
המתחדשת ,המאפשרים התייעלות וחסכון בעלויות ,ניצול טוב יותר של המערכות
ושיפור הבטיחות .לאלו תיתכן השפעה רבה על הביקוש וההיצע לנפט ולגז טבעי,
ובאפשרותם לגרום לתנודתיות במחירי הנפט והגז הטבעי.
 .7.5גורמי הצלחה קריטיים בתחום הנפט והגז
א .איתור וקבלת זכויות לחיפושים (רכישה או הצטרפות) בשטחים בהם קיים
פוטנציאל לממצא מסחרי.
ב.

יכולות פיננסיות ויכולת גיוס משאבים כספיים ניכרים.

ג.

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות (כגון סקרים סייסמיים  3Dותהליכי עיבוד מידע
מתקדמים) לצורך איתור והכנת פרוספקטים לקדיחה ,לצורך הערכת תוצאות
הקידוחים וכן לצורך גיבוש תכנית פיתוח.

ד.

חבירה לגופים עתירי ידע וניסיון הפועלים בתחום לצורך ביצוע קידוחים ו/או
תוכניות פיתוח מורכבות ,תוך הסתייעות בידע המקצועי שברשותם והשתתפותם
בהשקעות הכספיות הניכרות.

ה .הצלחת פעילות החיפושים.
ו.

במקרה של מציאת גז טבעי ,התקשרות בהסכמים למכירת הגז בכמויות ובמחירים
מתאימים.

ז.

קיומם של ידע ,ניסיון ויכולת הנדסית ,גיאולוגית ,פיננסית ומסחרית לניהול
פרויקטי חיפושים ,פיתוח והפקה בהיקפים כספיים ניכרים ,לרבות הקמת תשתיות
הפקה וייצוא.
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 .7.6שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם
לפרטים ראו סעיף  17להלן.
 .7.7מחסומי כניסה ויציאה
מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם הצורך בהיתרים ורישיונות לביצוע
חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי ,עמידה בדרישות החוק והרגולציה ובכלל זה
בהנחיות ובקריטריונים שקבע הממונה על ענייני הנפט ,היכולת להעביר ו/או לרכוש
זכויות בנכסי נפט לרבות לעניין הצגת איתנות פיננסית של המבקש ויכולת טכנית של
המפעיל לצורך קבלתן ,וכן קיומה של יכולת טכנית ופיננסית לביצוע השקעות בהיקף
נרחב וברמת סיכון גבוהה יחסית.
חסמי היציאה המשמעותיים מתחום הפעילות בישראל הם בעיקר התחייבויות מכח
הסכמי אספקת גז ארוכי טווח .בנוסף ,קיימת חובת אטימת ונטישת קידוחים ופירוק
מתקני ההפקה לפני נטישת שטחי החזקות ,כמפורט בשטרי החזקות ובהוראות הדין.
מעבר לכך ,בכל הקשור ליציאה מפרויקטים קיימים בדרך של מכירה (חלקית או מלאה),
חסמי יציאה עלולים לנבוע מהדרישות הרגולטוריות שיחולו על הרוכש ו/או מהיקפה
הכספי של מכירה כאמור.
 .7.8תחליפים למוצרי תחום הנפט והגז
גז טבעי משמש בישראל בעיקר כאנרגיה ראשונית ונמכר בעיקר ליצרני חשמל וללקוחות
תעשייתיים .ככלל ,התחליפים לשימוש בגז הטבעי הם דלקים אחרים שעיקרם :סולר,
מזוט ,פחם ,גפ"מ ,גט"ן ,אנרגיה גרעינית ,פצלי שמן וכן אנרגיה ממקורות מתחדשים,
כגון אנרגיה סולרית ,אנרגיית רוח וכיו"ב .לכל אחד מהדלקים התחליפיים האמורים
ולשיטות הפקת האנרגיה החלופיות יתרונות וחסרונות והם כפופים לתנודתיות מחירים,
זמינות ,אילוצים טכניים ,סטטוטוריים ועוד .המעבר משימוש בסוג אנרגיה אחד לסוג
אנרגיה אחר כרוך בדרך כלל בהשקעות גדולות .יתרונותיו העיקריים של גז טבעי לעומת
פחם ודלקים נוזליים הם העובדה שהניצולת האנרגטית של תחנות כוח המופעלות בגז
טבעי גבוהה משמעותית מזו של תחנות כוח המופעלות בפחם ובמזוט ,והעובדה שפליטת
פחמן דו-חמצני ,חלקיקים ,תחמוצות חנקן וגופרית דו חמצנית מבעירת גז טבעי נמוכה
משמעותית מזו של פחם ומזוט .בהשוואה לסולר (בנצילות דומה) ,מתאפיין הגז הטבעי
בהיקפי פליטות נמוכים יותר ובמחיר זול משמעותית .לפרטים אודות הודעת שר
האנרגיה לעניין הקדמת המועד להפסקת השימוש בפחם במדינת ישראל לשנת  2025חלף
שנת  ,2030ראו סעיף .23.5ז להלן .יתרונו העיקרי של גז טבעי לעומת אנרגיה מתחדשת
בשוק המקומי ,שהיא בעיקרה אנרגיה סולרית ,הוא העובדה שהוא זמין לאורך כל שעות
היממה ,להבדיל מזמינותה המוגבלת של האנרגיה הסולרית ,הן במהלך השנה והן
בשעות היממה השונות ,כל עוד לא יימצא פתרון טכנולוגי לאחסון אנרגיה סולרית .יתרון
נוסף הטמון למשק המקומי בשימוש בגז הטבעי ,נובע ממדיניות המיסוי של הממשלה,
המעניקה למדינה הכנסות בשיעור ניכר על השימוש בגז הטבעי.
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 .7.9מבנה התחרות בתחום הנפט והגז
לפרטים בדבר התחרות ,ראו סעיף  14להלן.
.8

פרטים בדבר זכות התמלוגים של החברה
להלן פרטים בדבר הזכות לתמלוגים ,מקורה ותנאיה העיקריים:
 .8.1כללי
א .על-פי ההסכם להעברת התמלוגים המתואר בסעיף  8.5להלן ,רכשה החברה מדלק
אנרגיה את הזכות לתמלוגים ,כפי שהיא ( )As Isבמועד חתימת ההסכם ,ובכפוף
לאותם תנאים שבהם החזיקה דלק אנרגיה בזכות התמלוגים במועד חתימת
ההסכם.
ב.

מקורה של זכות התמלוגים של דלק אנרגיה שהועברה כאמור לחברה ,בהסכם
משנת ( 1993להלן" :הסכם העברת הרישיונות") לפיו דלק אנרגיה ו"-דלק" חברת
הדלק הישראלית בע"מ העבירו לדלק קידוחים זכויות במספר רישיונות נפט ,ואילו
דלק קידוחים התחייבה לשלם בתמורה (בחלוקה בין דלק אנרגיה ו"דלק" חברת
הדלק הישראלית בע"מ של  75%ו ,25%-בהתאמה) תמלוגים מנכסי נפט בים
בשיעור  3%לפני החזר השקעה ו 13% -לאחר החזר השקעה 12מכל חלקה של דלק
קידוחים בנפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו מנכסי
הנפט ,שבהם יש או יהיה בעתיד לדלק קידוחים אינטרס (לפני ניכוי תמלוגים מכל
סוג ,אך לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה)13.
בהתאם להסכם העברת הרישיונות ,נחתם בין דלק קידוחים לבין כל אחת
מהמעבירות שטר תמלוגים ביום  ,3.3.2003אשר תוקן בימים 30.5.2010 ,2.3.2009
ו ,29.9.2016-לצורך רישום זכויות התמלוגים בפנקס הנפט (להלן" :שטר
התמלוגים") ,לפיו נרשמה בפנקס הנפט ,בין היתר ,זכותה של דלק אנרגיה לקבלת
תמלוגים בשיעור של  2.25%לפני החזר השקעה ו 9.75%-לאחר החזר השקעה,
מחלקה של דלק קידוחים בחזקות תמר ודלית.

ג.

12

13

ביום  17.5.2017התמזגה אבנר חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (להלן" :שותפות
אבנר") עם ולתוך דלק קידוחים ,כך שכל נכסיה והתחייבויותיה של שותפות אבנר,
אשר כללו זכויות בחזקות תמר ודלית בשיעור זהה לשיעור זכויותיה של דלק
קידוחים בחזקות באותו מועד ,הועברו לדלק קידוחים ,כך שלאחר השלמת המיזוג
החזיקה דלק קידוחים זכויות בשיעור של ( 31.25%מתוך  )100%בחזקות .כתוצאה

שיעורי התמלוגים שנקבעו בהסכם העברת הרישיונות הם :עד מועד החזר ההשקעה ישולמו תמלוגים בשיעור 5%
מנכסי נפט ביבשה ו 3% -מנכסי נפט בים ,ולאחר מועד החזר ההשקעה – ישולמו תמלוגים בשיעור  15%מנכסי יבשה
ו 13% -מנכסי נפט בים .מתוך שיעורים אלו ,השיעורים הרלוונטים לזכות התמלוגים שתועבר לחברה מפורטים בסעיף
 8.1להלן.
זכותה של "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ לתמלוגים מכח ההסכם הנ"ל הועברה ביום  30.3.2000לדלק השקעות
ונכסים בע"מ ,אשר מוזגה עם ולתוך קבוצת דלק ,כך שכפועל יוצא מהמיזוג הועברה זכות התמלוגים האמורה
לקבוצת דלק .למיטב ידיעת החברה ,ביום  26.12.2019הועברה זכות התמלוגים האמורה מקבוצת דלק לקרנות
השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ וקרנות השתלמות למורים תיכוניים ,מורי סמינרים ומפקחים –
חברה מנהלת בע"מ.
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מהשלמת המיזוג הופחת במחצית ( )50%שיעור התמלוגים שזכאית דלק אנרגיה
לקבל מדלק קידוחים בגין חלקה בחזקות תמר ודלית ,ביחס לשיעור התמלוגים
ערב המיזוג ,והועמד על שיעור של  1.125%לפני החזר השקעה ו 4.875% -לאחר
החזר השקעה (ההפחתה כאמור בשיעור התמלוג נבעה מכך ששיעור זכויותיה של
השותפות הממוזגת בחזקות גדל פי שתיים ,והפחתת שיעור התמלוג בשיעור של
 50%נועדה להבטיח כי לא יהיה שינוי כלכלי בעקבות המיזוג בזכויות בעלי
התמלוגים).
ד.

ביום  20.7.2017הושלמה העסקה לפיה מכרה דלק קידוחים לתמר פטרוליום
זכויות בשיעור של ( 9.25%מתוך  )100%בחזקות תמר ודלית ,בכפוף להתחייבויות
הקיימות לתשלום תמלוגים לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים ,ובכלל זאת
זכותה של דלק אנרגיה לתמלוגים בשיעור  1.125%לפני החזר השקעה ו4.875%-
לאחר החזר השקעה בגין הזכויות שהועברו לתמר פטרוליום .לאחר העברה זו,
נותרו לדלק קידוחים ( 22%מתוך  )100%מהזכויות בחזקות.

ה .על-פי תנאי זכות התמלוגים ,כפי שנקבעו בהסכם העברת הרישיונות ושטר
התמלוגים (להלן" :תנאי התמלוגים") ,בעלי התמלוגים או מי מהם יהיו רשאים
לקבל את התמלוגים הנ"ל או מקצתם בעין ,דהיינו ,לקבל חלק מן הנפט ו/או הגז
הטבעי ו/או החומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט (עד גובה
השיעור הנזכר לעיל) .בחרו מי מבעלי התמלוגים לקבל את התמלוגים בעין ,יסדירו
הצדדים את האופנים והמועדים בהם יקבלו את התמלוג .אם מי מבעלי התמלוגים
לא יבחר לקבל התמלוגים בעין ,ישולם לו שווי השוק ,בדולרים או (אם על-פי דין
לא ניתן יהא לשלם אלא במטבע ישראלי) במטבע ישראלי ,כשהוא מחושב בדולרים
לפי השער היציג של הדולר בעת התשלום בפועל ,על-פי הבאר ,של התמלוגים
המגיעים לו (להלן" :שיעור התמלוג האפקטיבי") .התשלום כאמור יעשה אחת לכל
חודש .מדידת הכמויות של נפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו
וינוצלו מנכסי הנפט לצורך חישוב התמלוגים תיעשה בהתאם לעקרונות מקובלים
בענף הנפט.
ו.

לפי תנאי התמלוגים ,החייבת בתשלום התמלוגים תנהל רישומים מלאים ומדויקים
לגבי חלקה בנפט ו/או בגז הטבעי ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו
מנכסי הנפט .בעל הזכות לתמלוגים יהא זכאי למנות רואה חשבון אשר יהיה רשאי
לעיין ,לבדוק ולהעתיק ,בשעות העבודה הרגילות ,את פנקסי החייבת בתשלום
התמלוגים ויתר המסמכים והרישומים הנוגעים לזכות לקבלת התמלוגים.

ז.

על-פי תנאי התמלוגים ,הזכות לתמלוגים צמודה לחלקה של החייבת (דלק קידוחים
ו/או תמר פטרוליום) בנכס הנפט (חזקות תמר ודלית) .אם החייבת תעביר את
זכויותיה בנכס הנפט ,היא תגרום לכך שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את כל
ההתחייבויות לתשלום התמלוגים .האמור לעיל לא יחול במקרה של חילוט ו/או
החזרה של נכס נפט עקב פיגור החייבת (דלק קידוחים ו/או תמר פטרוליום) בגין
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הפרת הסכם התפעול המשותף בפרויקט תמר .14בהתאם ,להשפעת מגיפת הקורונה
על מצבן הכלכלי של משלמות התמלוגים ועל עמידתן בהסכמים עשויה להיות
השלכה על התמלוגים שתקבל החברה .לפרטים נוספים אודות השפעותיה
האפשריות של מגיפת הקורונה ,ראו סעיף .6.8א לעיל.
 .8.2אופן חישוב שווי השוק על-פי הבאר של

התמלוגים15

א .תשלום תמלוגים מפרויקט תמר
 .1על-פי תנאי התמלוגים ,משלמות התמלוגים מחויבות לשלם לחברה את שווי
השוק של התמלוגים "על-פי הבאר" .חישוב שווי השוק של התמלוגים
מפרויקט תמר על-פי הבאר נעשה עד כה בפועל בהתאם לאופן בו חושב שווי
השוק של תמלוגי המדינה ,כפי שיפורט להלן .לפיכך ,אופן חישוב שווי השוק
של תמלוגי המדינה משפיע גם על שיעור התמלוג האפקטיבי של זכות
התמלוגים של החברה.
חוק הנפט קובע ,בין היתר ,כי בעל חזקה ישלם למדינה תמלוג בשיעור שמינית
( )12.5%מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה וכי בעל חזקה ישלם
לאוצר המדינה את "שווי השוק של התמלוג על-פי הבאר".
נכון למועד פרסום הדוח ,השותפים בפרויקט תמר נמצאים בדיון עם הממונה
על ענייני הנפט לגבי אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי המדינה על-פי הבאר
בפרויקט תמר .עד להשלמת הדיונים האמורים ,משלמים שותפי תמר למדינה
מקדמות ,תחת מחאה ,על חשבון התמלוגים ,בשיעור שדורשת המדינה.
בהתאם לכך ,על פי דרישת המדינה ,בשנים  2017ו ,2018-שילמו שותפי תמר
מקדמות בשיעור כולל של כ 11.65%-ואילו בשנת  2019שילמו שותפי תמר
מקדמות בשיעור כולל של .11.3%
לעמדת משלמות התמלוגים ויתר שותפי תמר ,תחשיב שווי השוק של תמלוגי
המדינה על-פי הבאר צריך להיות מבוסס על העקרונות לפיהם חושב שווי
השוק האמור בפרויקט ים תטיס (עקרונות "הנוסחה האנגלית") ,אשר לפיהם
היו שותפי תמר אמורים לשלם למדינה תמלוגים בשיעורים נמוכים יותר
מהשיעורים שדרשה המדינה .יצוין ,כי בנתוני התזרים המהוון של השותפים
במאגר תמר והחברה ,נכון ליום  ,31.12.2019הניחו שיעור תמלוגים שנתי של
 .11.5%לפרטים נוספים בדבר שווי השוק של התמלוג על פי-הבאר ,ראו ביאור
10ב' לדוחות הכספיים (פרק ג' לדוח זה).
.2

14
15

כפי שצוין לעיל ,אופן חישוב שווי השוק על-פי הבאר של התמלוגים שמשלמות
משלמות התמלוגים לחברה נעשה עד כה בהתאם לאותם עקרונות לפיהם
מחושבים תמלוגי המדינה כאמור .לפיכך ,לעמדת החברה ,בהתאם להחלטה
שתתקבל בקשר עם אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי המדינה על-פי הבאר

לפרטים נוספים ראו סעיף  24.10להלן.
לפרטים בדבר הנחיות של הממונה על ענייני הנפט לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר ,ראו סעיף .23.4ה להלן.
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בפרויקט תמר ,עשוי להשתנות השיעור האפקטיבי של התמלוגים שישולמו
לחברה ,ובמקרה כזה יתכן כי החברה תידרש להחזיר הפרשים בגין תמלוגים
שישולמו לה ביתר ,או תהיה זכאית להפרשים בגין תמלוגים ששולמו לה
בחסר .יובהר ,כי בהתאם להסכם להעברת התמלוגים המתואר בסעיף 8.5
להלן ,אם תידרש השבת הפרשים בגין תמלוגים ששולמו ביתר לדלק אנרגיה
בתקופה שקדמה ליום  ,1.1.2018שהוא מועד הזכאות לתמלוגים (כהגדרתו
בסעיף .8.5ב להלן) על-פי ההסכם ,אזי חובת תשלום ההפרשים האמורים
תחול על דלק אנרגיה ,גם אם החובה תתגבש לאחר מועד העברת זכות
התמלוגים לחברה .ובאותו אופן ,אם יתקבלו הפרשים בגין תמלוגים ששולמו
בחסר בתקופה שקדמה למועד הזכאות לתמלוגים ,אזי הזכאות לקבלת
ההפרשים האמורים תהיה של דלק אנרגיה ,גם אם הזכות תתגבש לאחר מועד
העברת זכות התמלוגים לחברה.
ב.

תשלום תמלוגים מחזקת דלית
נכון למועד פרסום הדוח ,לא החלה הפקה מסחרית משטח חזקת דלית ולא קיים
סיכום כלשהו עם הממונה על ענייני הנפט לגבי אופן חישוב התמלוג בפועל למדינה
מחזקת דלית ,אם וכאשר תחל ההפקה המסחרית ממאגר זה .לפיכך ,לא ניתן
להעריך כיצד יחושב שווי השוק על-פי הבאר של התמלוגים שישולמו לחברה
מחזקת דלית ,אם וכאשר תחל ההפקה.16

 .8.3קביעת "מועד החזר ההשקעה"
כמפורט בסעיף .8.1ג לעיל ,זכות התמלוגים של החברה היא בשיעור של  1.125%לפני
מועד החזר ההשקעה ו 4.875% -לאחר מועד החזר ההשקעה ,מחלקן של דלק קידוחים
( )22%ותמר פטרוליום ( )9.25%בפרויקט תמר .להלן פרטים נוספים בעניין זה ,לפי תנאי
התמלוגים:
א .הגדרות
המונח "מועד החזר ההשקעה" משמעו – המועד לאחר חתימת הסכם העברת
הרישיונות אשר בו שווי התקבולים (נטו) (כהגדרתו להלן) אשר דלק קידוחים או
תמר פטרוליום ,לפי העניין ,קיבלה או זכאית לקבל בגין נפט ו/או גז טבעי ו/או
חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מנכס הנפט (דהיינו  -רישיון או חזקה) בו
נמצא הממצא ,כשהם מחושבים בדולרים (לפי השער היציג המתפרסם על-ידי בנק
ישראל) יגיע לסכום השווה למלוא שווי כל ההוצאות (כהגדרתו להלן) של דלק
קידוחים או תמר פטרוליום ,לפי העניין ,באותו נכס נפט כשהן מחושבות בדולרים
(לפי השער היציג כאמור).
המונח "שווי התקבולים (נטו)" משמעו – שווי כל התקבולים כפי שיאושרו על-ידי
רואי חשבון של דלק קידוחים או תמר פטרוליום ,לפי העניין ,בגין נפט ו/או גז טבעי

16

לפרטים בדבר השיעור המשויך בפועל לחברה מתוך ההכנסות מחזקת דלית ,ראו סעיף .9.1ט 2.להלן.
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ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מנכס הנפט (דהיינו  -רישיון או
חזקה) (להלן" :שווי התקבולים (ברוטו)") לאחר ניכוי כל הוצאות הפקתם
ותמלוגים ששולמו בגינם.
המונח "שווי כל ההוצאות" משמעו – כל ההוצאות שדלק קידוחים או תמר
פטרוליום ,לפי העניין ,הוציאה בנכס הנפט (דהיינו  -רישיון או חזקה) בו מופק הנפט
ו/או הגז טבעי ו/או החומרים בעלי ערך אחרים ,למעט הוצאות (עד גובה שווי
התקבולים (נטו)) שנוכו משווי התקבולים (ברוטו) לצורך קביעת סכום שווי כל
התקבולים (נטו) וכפי שיאושרו על-ידי רואי חשבון של דלק קידוחים או של תמר
פטרוליום ,לפי העניין.
ב .יצוין כי בהסכם להעברת התמלוגים נקבע ששיעור התמלוגים שתהא החברה
זכאית לקבל מחזקת תמר יהיה בכל מקרה שיעור התמלוגים לאחר מועד החזר
ההשקעה ,כך שאם יתברר כי מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר חל לאחר 1.1.2018
(מועד הזכאות לתמלוגים) ,דלק אנרגיה תשפה את החברה באופן שתזרים תקבולי
התמלוגים שינבע לחברה (כולל השיפוי האמור מדלק אנרגיה) ישקף את שיעור
התמלוגים לאחר מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר .יצוין כי בהתאם לפרסומי
קבוצת דלק ,המחזיקה במלוא ( )100%הון מניותיה של דלק אנרגיה ,ביום
 12.3.2020הודיעה חברת הדירוג  S&Pמעלות על הכנסתה של קבוצת דלק לרשימת
מעקב עם השלכות שליליות בשל אי ודאות לגבי המקורות שיעמדו לה וביום
 23.3.2020הודיעה חברת מדרוג על הורדת דירוג סדרות אגרות החוב של החברה
מ A2.il-ל Ca.il-עקב הערכתה לכשל פירעון (בהתאם להגדרותיה של מדרוג) צפוי
ברמת ודאות גבוהה .יצוין ,בהקשר זה ,שביום  5.2.2019הגישה קבוצת דלק לרשם
החברות הצעת מיזוג לפיה תתמזגנה דלק אנרגיה וחברת בת נוספת בבעלותה
המלאה ,עם ולתוך קבוצת דלק.
ככל שבעתיד ייקבע שעל החברה להשיב תמלוגים ששולמו לה ביתר בשל כך שמועד
החזר ההשקעה חל לאחר מועד הזכאות לתמלוגים ,ודלק אנרגיה לא תשפה את
החברה בהתאם להתחייבות האמורה ,אזי תידרש החברה לשלם סכומים בהיקף
מהותי למשלמות התמלוגים.
מובהר כי ההתחייבות הנ"ל של דלק אנרגיה אינה חלה ביחס לתמלוגים מחזקת
דלית ,אם וכאשר ישולמו בעתיד .לפרטים נוספים אודות השיפוי האמור מדלק
אנרגיה ,ראו ביאור 3ו 2לדוחות הכספיים (פרק ג' לדוח זה).
לפרטים אודות הליכים משפטיים בנושא מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר
שהחברה צד להם ,ראו ביאור 7א 2לדוחות הכספיים (פרק ג' לדוח זה).
 .8.4רישום הזכות לתמלוגים ושעבודים בפנקס הנפט
בהתאם להסכם להעברת התמלוגים ,ביום  7.6.2018נרשמה הזכות לתמלוגים על שם
החברה בפנקס הנפט .במקביל לכך נרשמה בפנקס הנפט המחאה לטובת החברה של
השעבוד שהיה רשום לטובת דלק אנרגיה על זכויותיה של דלק קידוחים בחזקת תמר
להבטחת התחייבות דלק קידוחים לתשלום התמלוגים לחברה ,במסגרת הסדרת מערכת
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היחסים בין בעלות התמלוגים של דלק קידוחים באותו המועד (קרי :קבוצת דלק
והחברה) לבין המממנים של דלק קידוחים (לפרטים נוספים ראו סעיף  8.13להלן).
מובהר ,כי לא נרשם בפנקס הנפט שעבוד לטובת החברה בגין זכותה לקבלת תמלוגים
מחלקה של תמר פטרוליום ,אולם ,במסגרת שטר הנאמנות לאגרות חוב (סדרה א') של
תמר פטרוליום ,נקבעו תניות מגבילות בקשר עם זכותה של החברה לתמלוגים ,כמפורט
בסעיף  8.13להלן.
בהתאם לתנאי שטר הנאמנות ,ביום  13.9.2018נתן הממונה על ענייני הנפט את אישורו
לרישום שעבוד של הזכות לתמלוגים ממאגר תמר בלבד לטובת הנאמן לאגרות החוב
(סדרה א') .לפרטים נוספים בנוגע לאגרות החוב ,ראו חלק רביעי לדוח הדירקטוריון.
 .8.5ההסכם להעברת התמלוגים
להלן תיאור עיקריו של ההסכם להעברת התמלוגים שנחתם בין החברה לדלק אנרגיה,
כפי שתוקן ביום ( 22.5.2018להלן בסעיף  8.5זה" :ההסכם"):
העסקה
א .דלק אנרגיה המחתה לחברה בהמחאה סופית ובלתי חוזרת את הזכות לתמלוגים
מחזקות תמר ודלית (להלן בסעיף  8.5זה" :הממכר") ,להם היא זכאית מכח הסכם
העברת הרישיונות ושטר התמלוגים המתוארים בסעיף  8.1לעיל ,כפי שהיא ()As Is
במועד חתימת ההסכם ,וכן את כל הזכויות הנלוות לזכות לתמלוגים ,ובהם
השעבודים הרשומים לטובת דלק אנרגיה על זכויותיה של דלק קידוחים בחזקות,
כנגד תשלום תמורת הממכר לדלק אנרגיה ,ובכפוף לאותם תנאים שבהם החזיקה
דלק אנרגיה בזכות התמלוגים במועד חתימת ההסכם.
ב.

כל הזכויות והחובות של החברה בגין הזכות לתמלוגים תחולנה למפרע ,החל מיום
( 1.1.2018לעיל ולהלן" :מועד הזכאות לתמלוגים") ,ובכלל זאת תהיה החברה
זכאית לכל זכות ותישא בכל חבות ביחס לתמלוגים שנתקבלו בגין נפט ו/או גז
שנמכר לאחר מועד הזכאות לתמלוגים (לרבות כל חבות בגין התביעה המתוארת
בביאור 7א 1לדוחות הכספיים (פרק ג' לדוח זה) ,ככל שתהיה כזו).

תמורת הממכר
ג.

בהתאם להסכם להעברת התמלוגים ,שילמה החברה לדלק אנרגיה ,מתוך תמורת
ההנפקה של המניות ואגרות החוב שהנפיקה ,סך של כ 533,329-אלפי ש"ח
(כ 149,530-אלפי דולר) במזומן ,ובנוסף לכך הקצתה החברה לדלק אנרגיה
 7,985,600מניות רגילות (להלן" :התמורה במניות") בנוסף ל 1,000-מניות רגילות
של החברה שהוחזקו על-ידה ערב ההנפקה .בהתחשב במחיר המניה של החברה
שנקבע בהנפקה לציבור על סך של  10.87ש"ח ,התמורה ששילמה החברה עבור
הזכות לתמלוגים (כולל התמורה במניות) הסתכמה לסך של כ 620,143-אלפי ש"ח
(כ 173,814-אלפי דולר).

מצגי הצדדים
ד.

דלק אנרגיה הצהירה והתחייבה:
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.1

כי הזכות לתמלוגים נקיה מכל שעבוד ,משכון ,עיקול ,זכות עכבון ,זכות קיזוז
או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ,והיא תועבר לחברה ,בכפוף ובהתאם
לתנאי ההסכם ,כשהיא נקיה מכל שעבוד ,משכון ,עיקול ,זכות עכבון או זכות
אחרת של צד שלישי כלשהו.

.2

כי לא קיימים תביעות ,דרישות או הליכים משפטיים אחרים תלויים ועומדים
בקשר לזכות התמלוגים שלא נזכרים בתשקיף ,ולמיטב ידיעתה לא צפויים
הליכים כאמור אשר משפיעים לרעה באופן מהותי על ההחזקה בממכר.

.3

כי בכפוף להתקיימות התנאים המתלים להסכם ,אין כל מגבלה ו/או איסור
ו/או מניעה על-פי הוראות הסכם או דין כלשהם להתקשרות דלק אנרגיה
בהסכם ולביצועו ,ואלו אינם מהווים הפרה של הסכם אשר דלק אנרגיה היא
צד לו או של התחייבות כלשהי שדלק אנרגיה נתנה לצד ג' כלשהו ,בין על-פי
דין ובין על-פי הסכם.

.4

כי היא מתחייבת לשפות את החברה בגין כל נזק או חבות שתיגרם לחברה
עקב כל תביעה ,טענה או הליך משפטי כתוצאה מהפרת המצגים המפורטים
לעיל .דלק אנרגיה לא תהיה אחראית על נזק שנגרם לחברה כתוצאה מהפרת
המצגים האמורים עד אשר סך הנזק האמור יעלה על  500אלפי דולר (ובמקרה
כזה תהיה האחריות מוגבלת רק כדי הסכום העולה על הסכום המזערי הנ"ל).
האחריות המירבית של דלק אנרגיה בגין הפרת המצגים כאמור לא תעלה בכל
מקרה על סך התמורה במזומן שתתקבל בגין הממכר.

ה .החברה הצהירה והתחייבה כי היא מסכימה לרכוש את זכות התמלוגים כפי שהיא
) ,(As-isבכפוף למצגים וההתחייבויות של דלק אנרגיה המפורטים בפסקה ד' לעיל,
מבלי שקיבלה מצג או התחייבות נוספים כלשהם.
הוראות נוספות
ו.

אם וכאשר תתקבל החלטה בקשר עם אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי המדינה
על-פי הבאר בפרויקט תמר כאמור בסעיף .8.2א לעיל ,אזי אופן ההתחשבנות לעניין
החבות או הזכות להשיב או לקבל ,לפי העניין ,תמלוגים ששולמו ביתר או בחסר,
לפי העניין ,יהיו כמפורט בסעיף האמור.

ז.

ככל שתתקבל החלטה בתביעה המתוארת בביאור 7א 1לדוחות הכספיים (פרק ג'
לדוח זה) ,לפיה תהיה זכאית דלק קידוחים להשבה של תמלוגים ששולמו על-ידה
ביתר בתקופה שקדמה למועד הזכאות לתמלוגים ,תישא דלק אנרגיה לבדה בחבות
האמורה.

ח .דלק אנרגיה תעביר לחברה באופן שוטף את המידע הנדרש לחברה לצורך עמידה
בדרישות הגילוי לגבי הזכות לתמלוגים ,ככל שיידרש וכל עוד תחולנה דרישות
הגילוי האמורות גם על דלק אנרגיה .יצוין ,בהקשר זה ,כי בחודש נובמבר 2018
קבוצת דלק הודיעה לחברה כי היא מוכנה להיכנס בנעלי דלק אנרגיה בהתחייבות
למתן מידע לחברה ,כמפורט בסעיף .8.7ג להלן.
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ט .החברה חתמה על הצטרפותה להסכם בעלי השעבודים המתואר בסעיף  20.5להלן,
וקיבלה על עצמה את כל הזכויות וההתחייבויות של דלק אנרגיה תחת הסכם.
י.

דלק אנרגיה זכאית לבקש מהחברה לפרסם תשקיף מדף ודוח הצעת מדף לצורך
מכירת החזקותיה של דלק אנרגיה במניות החברה ,כולן או חלקן ,בתוך  90ימים
ממועד קבלת בקשה בכתב בעניין זה מדלק אנרגיה .אם במועד הגשתה של בקשה
כאמור יהיה לחברה תשקיף מדף בתוקף ,אזי תפעל החברה לפרסם דוח הצעת מדף
בתוך  30ימים ממועד הבקשה .דלק אנרגיה תישא בכל ההוצאות הכרוכות בפרסום
דוח הצעת מדף כאמור ,למעט במצב בו דוח הצעת המדף יכלול הצעת ניירות ערך
המוחזקים על-ידי גוף נוסף מלבד דלק אנרגיה ,ובמקרה זה תישא דלק אנרגיה
בחלק יחסי מההוצאות האמורות .החברה תהיה רשאית לעכב את פרסום תשקיף
המדף ו/או דוח הצעת המדף אם לדעת דירקטוריון החברה פרסום כאמור באותה
עת עלול לפגוע באופן מהותי בחברה או בבעלי מניותיה (לרבות במקרה שהפרסום
יפריע באופן מהותי לעסקת רכישה מהותית ,ארגון מחדש או עסקה אחרת של
החברה ,הפרסום ידרוש חשיפת מידע מהותי שלחברה יש אינטרס עסקי לשמור
עליו בסודיות ,או שהפרסום ימנע מהחברה לעמוד בהוראות חוק ניירות ערך
והתקנות שמכוחו) ,למשך תקופה של  90ימים ,במהלכה לא תהיה החברה רשאית
להציע לציבור ניירות ערך המוחזקים על-ידי גוף אחר כלשהו .החברה לא תהיה
רשאית לעכב את פרסום התשקיף או דוח הצעת המדף כאמור לעיל יותר מפעם
אחת במהלך תקופה של שישה חודשים ,אלא אם סיבת העיכוב היא שהפרסום ימנע
מהחברה לעמוד בהוראות חוק ניירות ערך והתקנות שמכוחו .דלק אנרגיה תהיה
זכאית להפעיל את זכותה לבקש מהחברה לפרסם דוח הצעת מדף כאמור לעיל מעת
לעת ,אך לא לפני תום תקופת החסימה שתחול על המניות מכוח כללי הבורסה.

יא .כל צד יישא בכל מס ,היטל או אגרה המוטלים עליו על-פי כל דין בגין התקשרותו
בהסכם וביצועו .החברה נשאה בכל ההוצאות הקשורות להנפקת אגרות החוב .דלק
אנרגיה נשאה בכל ההוצאות הקשורות להנפקת המניות.
יב .הדין החל על ההסכם הוא דין מדינת ישראל.
יג .בהסכם נקבעו הוראות נוספות ,כמקובל בהסכמים מסוג זה ,לרבות לעניין פרשנות,
מסירת הודעות ,עריכת שינויים בהסכם ,התחשבנות ועוד.
 .8.6השלמת העסקה לרכישת הזכות לתמלוגים
א .ביום  7.6.2018התקיימו התנאים המתלים שנקבעו בהסכם להעברת התמלוגים,
לאחר שהזכות לתמלוגים נרשמה בפנקס הנפט על שם החברה והושלמה הנפקת
ניירות הערך על פי התשקיף .לפרטים נוספים ראו דוחות מיידים של החברה מיום
( 7.6.2018מס' אסמכתא )2018-01-048972 :ומיום ( 10.6.2018מס' אסמכתא:
 ,)2018-01-049209אשר המידע שבהם מובא בזאת על דרך הפניה.
ב.

סמוך למועד השלמת העסקה התחייבה דלק אנרגיה בהתחייבות בלתי חוזרת
לוותר על סממני שליטה בחברה ,לרבות זכויות הצבעה באסיפה הכללית וזכות
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למינוי דירקטורים ,וכן התחייבה ,על אף האמור בסעיף  8לתקנון החברה ,17כי
הויתור על זכויות ההצבעה והזכות למינוי דירקטורים יחול ביחס לכלל מניות
החברה המוחזקות או שתוחזקנה במישרין על ידה ,או על-ידי תאגיד אחר הנשלט
על ידה ,וכל עוד הן מוחזקות על-ידי אלה .מובהר כי כל הזכויות ההוניות הנלוות
למניות כאמור תישארנה בתוקפן ,וכי עם העברתן או מכירתן של המניות האמורות
לצד שלישי ,הן תקנינה לנעבר גם את מלוא זכויות ההצבעה הצמודות להן .נכון
למועד פרסום הדוח ,למיטב ידיעת החברה ,מחזיקה דלק אנרגיה בכ 39.93%-מהון
המניות המונפק של החברה ואינה בעלת זכויות ההצבעה בחברה.
 .8.7העדר גישה ישירה למידע אודות נכסי הנפט הנדרש לחברה לצורך דיווחיה לפי דיני
ניירות ערך
א .החברה ,תאגיד מדווח ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,כפופה לחובות דיווח שוטף לפי
חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו ,ובכלל זאת הוראות הגילוי החלות על
תאגיד מדווח בגין החזקה בזכות לתמלוגים מנכסי נפט ,כפי שתהיינה מעת לעת
(להלן" :דרישות הגילוי").
ב.

לחברה אין כאמור זכויות ישירות בחזקות תמר ודלית ,על כן דרישות הגילוי שחלות
על החברה מכוח חוק ניירות ערך או התקנות שהוצאו מכוחו לגבי הזכות
לתמלוגים ,החזקות או תחום הפעילות ,כוללות ,בין היתר ,פרטים אשר אינם
בידיעת החברה ממקור ראשון.

ג.

במסגרת ההסכם להעברת התמלוגים התחייבה דלק אנרגיה להעביר לחברה באופן
שוטף את המידע הנדרש לה לצורך עמידה בדרישות הגילוי לגבי הזכות לתמלוגים,
ככל שיידרש וכל עוד תחולנה דרישות הגילוי האמורות גם על דלק אנרגיה.
בעקבות הצעת רכש מלאה שביצעה קבוצת דלק למניות דלק אנרגיה ,הפכה דלק
אנרגיה בחודש אוקטובר  2018לחברה פרטית ,שכל הונה המונפק והנפרע מוחזק
על-ידי קבוצת דלק .בהמשך לכך ,בחודש נובמבר  2018ביצעה דלק אנרגיה פדיון
מוקדם של אגרות החוב הסחירות שלה ,ובעקבות זאת דלק אנרגיה איננה עוד
"תאגיד מדווח" הכפוף לחובות הדיווח לפי חוק ניירות ערך .בעקבות המתואר לעיל
הודיעה קבוצת דלק לחברה כי היא מוכנה להיכנס בנעלי דלק אנרגיה בקשר
להתחייבות למתן מידע לחברה ,קרי – החל מהמועד בו יפסיקו לחול על דלק
אנרגיה דרישות הגילוי ,קבוצת דלק תעביר לחברה באופן שוטף את המידע הנדרש
לחברה לצורך עמידה בדרישות הגילוי לגבי הזכות לתמלוגים ,ככל שיידרש וכל עוד
תחולנה דרישות הגילוי האמורות גם על קבוצת דלק ,מכוח אחזקתה בזכויות
ההשתתפות בחזקת תמר או ו/או דלית ,לפי העניין ,במישרין ו/או בעקיפין דרך
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סעיף  8לתקנון החברה קובע שככל שדלק אנרגיה או תאגיד אחר הנשלט על-ידי אנרגיה תחזיק/יחזיק תחזיק מעל
 12%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ,אזי המניות המוחזקות על-ידה/ו בשיעור העולה על  12%לא תקנה
לה/לו זכויות הצבעה כלשהן על עוד הן מוחזקות על ידה /ו .סעיף זה בתקנון ניתן יהא לשינוי באסיפה הכללית של
בעלי המניות החברה ברוב של  95%מבעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה ,ולא יובאו במניין הקולות
מניותיה של דלק אנרגיה או תאגיד אחר הנשלט על-ידה.
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תאגידים בשליטה ,ולמעט מכוח זכותה לתמלוגים ,ככל שתהיה (מובהר כי לא כולל
כהן פיתוח גז ונפט בע"מ).
ד.

אם וככל שתחולנה בעתיד על החברה דרישות גילוי כלשהן לרבות אלה החלות
כיום ,וקבוצת דלק לא תספק לחברה את המידע האמור ,תעשה החברה את כל
הפעולות הנדרשות על מנת לקיים את דרישות הגילוי שתחולנה עליה ,ובכלל זאת,
במידת הצורך ולפי העניין ,תפעל החברה במטרה להתקשר עם מי מהשותפים
בחזקות לצורך קבלת המידע ו/או תתקשר עם יועצים ומומחים מקצועיים
הבקיאים בתעשיית הנפט והגז המקומית ו/או תפעל להשגת המידע הנדרש
מדיווחים רשמיים שיפרסמו השותפים בחזקות (שחלקם הם תאגידים מדווחים)
ו/או תפנה בדרישה לקבלת המידע הנדרש מדלק קידוחים ותמר פטרוליום עליהן
חלה חובת תשלום התמלוגים (או כל מי שיבוא במקומן בעתיד) .יצוין לענין זה כי
לפי ייעוץ משפטי ראשוני שקיבלה החברה ,קיימת לחברה זכות ,מכוח הוראות
הסכם ודין ,לקבלת מידע אודות נכסי הנפט מהגופים המחוייבים בתשלום תמלוגים
בגין הנכסים האמורים.

ה .נכון למועד פרסום הדוח ,החברה בוחנת פעולות במספר מישורים על מנת להסדיר
לטווח ארוך את אופן קבלת המידע הנדרש לצורך דרישות הגילוי.
 .8.8העדר שליטה לגבי ניהול נכסי הנפט
יודגש ,כי לחברה כבעלת הזכות לתמלוגים אין כל השפעה על אופן ניהול נכסי הנפט ואין
ביכולתה להבטיח כי תנאי החזקות לא יופרו על-ידי משלמות התמלוגים ו/או למנוע
חילוט של נכסי הנפט במקרים כאמור.
 .8.9תחולת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע
על-פי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,התמלוגים המשולמים לחברה מהווים "תשלום
נגזר" ,כמשמעותו בחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,ולפיכך על החברה כבעלת הזכות
לתמלוגים חלה חובת תשלום היטל בגינם ,בסכום השווה למכפלת התשלום הנגזר
בשיעור ההיטל החל לגבי מיזם הנפט באותה שנת מס שבה התקבל התשלום .לפרטים
נוספים בעניין זה ראו ביאור 7ב לדוחות הכספיים (פרק ג' לדוח זה).
 .8.10השפעת הוצאות הפרויקט בנכסי הנפט על הזכות לתמלוגים
הוצאות חיפושים ,פיתוח והפקה מכל סוג החלות על השותפים בפרויקטים עליהם חלה
זכות התמלוג של החברה (להלן" :הוצאות הפרויקט") ,אינם מנוכים מזכות התמלוגים
של החברה .למרות שבעל זכות התמלוגים אינו נושא כאמור בתשלום הוצאות הפרויקט,
לגובה ועיתוי הוצאות הפרויקט יש השפעה עקיפה על התמלוגים המשולמים ,במספר
היבטים עיקריים ,כמפורט להלן:
א .כאמור בסעיף .8.2א 1.לעיל ,בפרויקט ים-תטיס אימץ הממונה על ענייני הנפט את
עקרונות הנוסחה האנגלית ,לפיהם גידול בהוצאות הפרויקט משפיע לרעה על
החברה ,מאחר שהוא גורם להגדלת גובה ההוצאות המוכרות לניכוי כפחת שנתי,
וכתוצאה מכך קטן שיעור התמלוג האפקטיבי .כאמור בסעיף .8.2א לעיל ,נכון
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למועד פרסום הדוח ,שותפי תמר נמצאים בדיון עם הממונה על ענייני הנפט לגבי
אופן חישוב שווי השוק של התמלוג על-פי הבאר בפרויקט תמר ,לכן לא ניתן להעריך
כיצד יחושב בפרויקט תמר השווי על-פי הבאר של תמלוגי המדינה ,ומה תהיה
ההשפעה (אם בכלל) של הוצאות הפרויקט על שיעור התמלוג האפקטיבי.18
ב.

כאמור לעיל ,על החברה כבעלת זכות לתמלוגים חלה חובת תשלום היטל על-פי חוק
מיסוי רווחים ממשאבי טבע (להלן בסעיף זה" :ההיטל") ,הנגזר משיעור ההיטל
החל לגבי פרויקט תמר .לפיכך ,להשקעות והוצאות הפרויקט עשויה להיות השפעה
על גובה ההיטל שתשלם החברה ועל עיתויו .גידול בהשקעות והוצאות הפרויקט
עשוי להשפיע לטובה על החברה מאחר שהוא ממתן את קצב גידול מקדם ההיטל
ושיעורי ההיטל הנגזרים ממנו .יצוין כי השפעה זו קיימת לגבי נכס נפט מסוים ,רק
כל עוד ההיטל החל באותו נכס טרם הגיע לשיעורו המירבי של ההיטל.

 .8.11תוצאות העברת זכויות משלמות התמלוגים בנכסי הנפט לצדדים שלישיים
כאמור בסעיף .8.1ז לעיל ,על-פי הסכם העברת הרישיונות ושטר התמלוגים ,הזכות
לתמלוגים צמודה לחלקן של משלמות התמלוגים בחזקות תמר ודלית ,ואם תעביר אחת
ממשלמות התמלוגים את זכויותיה בנכס נפט עליה לגרום לכך שמקבל ההעברה יקבל
על עצמו את כל ההתחייבויות לתשלום התמלוגים כאמור לעיל .בהתאם להסכם התפעול
המשותף בפרויקט תמר ,האמור לעיל לא יחול במקרה של חילוט נכס עקב פיגור אחת
ממשלמות התמלוגים .19לפיכך מובהר כי במקרה שזכויותיהן של דלק קידוחים ו/או
תמר פטרוליום בחזקת תמר ו/או בחזקת דלית תחולטנה ,עלולה לפקוע זכותה של
החברה לקבלת תמלוגים מהזכויות האמורות .יצוין ,להשפעת מגיפת הקורונה על מצבן
הכלכלי של משלמות התמלוגים ועל עמידתן בהסכמים עשויה להיות השלכה על
התמלוגים שתקבל החברה .לפרטים נוספים אודות השפעותיה האפשריות של מגיפת
הקורונה ,ראו סעיף .6.8א לעיל.
יובהר ,כי משלמות התמלוגים רשאיות להעביר לצד שלישי כלשהו את זכויותיהן בנכסי
הנפט ,כולן או חלקן ,ללא צורך בקבלת הסכמת החברה כבעלת זכות התמלוגים ,ובלבד
שהעברת הזכויות תהיה בכפוף לזכות לתמלוגים ובהתאם להתחייבויות משלמות
התמלוגים כלפי החברה על-פי הסכם העברת הרישיונות ,שטר התמלוגים וזכויותיה של
החברה על-פי כל דין.
 .8.12העדר זכות לקבלת תקבולי ביטוחים
ביטוחים שנרכשים על-ידי השותפים בנכסי הנפט עליהם חלה זכות התמלוגים ,לכיסוי
אירועים ביטוחיים מסוימים שעלולים להתרחש במסגרת פעילויות החיפושים ,הפיתוח
וההפקה בנכסי הנפט ,אינם מעניקים לחברה זכויות כלשהן ואינם מזכים אותה בפיצוי
כלשהו בגין נזק או הפסד שעשויים להיגרם לה במקרים כאמור .עם זאת ,במסגרת
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לפרטים בדבר הנחיות של הממונה על ענייני הנפט לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר ,ראו סעיף .23.4ה להלן.
לפרטים נוספים ,ראו סעיף  24.10להלן.
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הוראות שטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ,החברה התחייבה (תחת המגבלות
המפורטות בסעיף  27להלן) להתקשר בפוליסה לביטוח ירידה בתפוקה בחזקת תמר
כתוצאה מנזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי לרכוש חזקת תמר המכוסה בפוליסה מסוג "כל
הסיכונים" לרכוש ובפוליסת אבדן שליטה על באר כנהוג בפוליסות של שותפי תמר
הישראלים .לפרטים נוספים ראו סעיף  27להלן.
 .8.13הסדרים מיוחדים לגבי הזכות לקבלת תמלוגים ממשלמות התמלוגים בגין חזקת תמר
א .במסגרת הלוואות שנטלה דלק קידוחים ,המובטחות בשעבוד קבוע ראשון בדרגה
על זכויותיה בפרויקט תמר ,נוצרו ונרשמו בעבר שעבודים קבועים ראשונים בדרגה
לטובת בעלי התמלוגים על זכויותיה של דלק קידוחים בחזקת תמר להבטחת
תשלום התמלוגים בנכסי נפט אלו ,ונחתמו הסכמים המסדירים את היחסים בין
בעלות התמלוגים לבין המממנים בנוגע לשעבודים ומימושם .מובהר כי רישום
השעבוד לטובת בעלי התמלוגים נעשה לדרישת הגופים שהעמידו לדלק קידוחים
את המימון ,ולא נבע מזכות המוקנית לבעלי התמלוגים .בהתאם ,לרישום השעבוד
כאמור בסעיף  8.4לעיל ,החברה הצטרפה כצד להסדרים עם המממנים הנ"ל.
ב.

.9

בפנקס הנפט לא נרשם שעבוד לטובת החברה בגין זכותה לקבלת תמלוגים מחלקה
של תמר פטרוליום בחזקת תמר .אולם ,במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב
(סדרה א') של תמר פטרוליום ,נקבע כדלקמן )1( :בסדר התשלומים ,התמלוגים
לחברה קודמים לתשלומי קרן וריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'); ( )2במהלך
אכיפת שעבודים (שנרשמו לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')) ,על זכויות תמר
פטרוליום בחזקות תמר ודלית ,ככל שתהיה ,תועברנה הזכויות כאמור בכפוף
לזכויות החברה לתמלוגים ,ולא תותר כל העברת זכויות התמלוגים של החברה
אלא לנעבר שיקבל על עצמו את כל התחייבויות תמר פטרוליום על-פי הסכמי
התמלוגים מכוחם זכאית החברה לתמלוגים ,וכי בכל עת עד למועד מכירת הנכסים
המשועבדים יהיו קיימים בחשבונות תמר פטרוליום כספים הנובעים ממכירות
שנעשו לצרכנים על פי הסכמים קיימים ואשר מתוכם אמורים להשתלם תמלוגים
לחברה ,בעל תפקיד שימונה ינקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת שהתמלוגים
ימשיכו להשתלם לחברה .הוראות כאמור לא ישונו אלא בהסכמת החברה.

פרטים בדבר נכסי הנפט המוחזקים על-ידי החברה
 .9.1חזקות תמר ודלית
החברה אינה מחזיקה בזכויות ישירות במאגר תמר ,ואין לחברה כל השפעה על אופן
ניהול מאגר תמר .20משכך ,המידע וההערכות הכלולים בסעיף  9זה מבוססים על נתונים
פומביים שפרסמו שותפי תמר ,עד למועד פרסום דוח זה.
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לפרטים נוספים ,ראו סעיף  8.7לעיל.
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א .כללי
חזקת תמר
פרטים כלליים אודות נכס הנפט
חזקת תמר21
שם נכס הנפט:
נכס ימי כ 90 -ק"מ מערבית לחופי חיפה ,בעומק
מיקום:
מים של  1,670מטר.
כ 250 -קמ"ר
שטח:
סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי חזקה;
פעולות מותרות על-פי חוק הנפט – חיפושים
סוג זה :
והפקה
2.12.2009
תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:
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 בכפוף לחוק הנפט ,ב 20 -שנים נוספות.
תקופת נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת –
יש לציין את תקופת ההארכה האפשרית:
( Noble Energy Mediterranean Ltdלהלן:
ציון שם המפעיל (:)Operator
"נובל")22
ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט ▪ ישראמקו נגב  ,2שותפות מוגבלת (להלן:
"ישראמקו") (23)28.75%
וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן ,למיטב ידיעת
החברה ,שמות בעלי השליטה בשותפים ▪ נובל ()25%
▪ דלק קידוחים (24)22%
האמורים:
▪ תמר פטרוליום (25)16.75%
▪ דור חיפושי גז ,שותפות מוגבלת (להלן" :דור")
(26)4%
▪ אוורסט תשתיות – שותפות מוגבלת (להלן:
"אוורסט") (27)3.5%

חזקת תמר
פרטים כלליים אודות חלקה של החברה
בעד החזקה בנכס נפט שנרכש – ציון תאריך  ,7.6.2018בהתאם להסכם להעברת התמלוגים
המתואר בסעיף  8.5לעיל.
הרכישה:
תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס באמצעות הזכות לתמלוגים.
הנפט:
ציון החלק בפועל המשויך לחברה בהכנסות ( 1.52%היינו שיעור התמלוגים החל לאחר מועד
החזר ההשקעה – כמפורט בסעיף  8.3לעיל).
מנכס הנפט:
לפרטים אודות אופן החישוב הנ"ל ,ראו סעיף
.9.1ט להלן.

21
22
23

24
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בשטח חזקת תמר התגלו שדות הגז הטבעי תמר ו-תמר  SWבשנים  2009ו ,2013 -בהתאמה.
נובל הינה חברה בת בבעלותה המלאה של ( Noble Energy Inc.להלן ,)"Noble Inc." :חברה ציבורית שמניותיה
נסחרות ב .NYSE-למיטב ידיעת החברה ,אין ב Noble Inc.-בעל שליטה.
למיטב ידיעת החברה ,השותף הכללי בישראמקו ,ישראמקו אויל אנד גז בע"מ ,הוא חברה פרטית הנשלטת בעקיפין
על-ידי מר חיים צוף .נכון למועד פרסום הדוח ,תאגידים הנשלטים על-ידי מר חיים צוף מחזיקים בכ 22.26%-מיחידות
ההשתתפות שהונפקו על-ידי ישראמקו ניהול ( )1988בע"מ (השותף המוגבל בישראמקו) .כמו כן ,מר חיים צוף מחזיק
במישרין בכ 0.43%-מיחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי השותף המוגבל בישראמקו.
לפרטים ראו סעיף  2.3לעיל.
לפרטים ראו סעיף  2.4לעיל.
למיטב ידיעת החברה ,השותף הכללי בדור הוא אלון ניהול חיפושי גז טבעי בע"מ ,חברה פרטית בשליטת אלון חיפושי
גז טבעי בע"מ ,שהיא חברה ציבורית אשר בעלת השליטה בה היא "אלון" חברת הדלק לישראל בע"מ ,חברה פרטית.
למיטב ידיעת החברה ,אוורסט היא שותפות מוגבלת אשר שותפות בה הראל חברה לביטוח בע"מ וגופים מוסדיים
נוספים שבבעלותה ,וכן שותפות מקבוצת קרן תשתיות ישראל.

29

חזקת דלית
פרטים כלליים אודות נכס הנפט
חזקת דלית28
שם נכס הנפט:
נכס ימי כ 50 -ק"מ מערבית לחופי חיפה
מיקום:
כ 250 -קמ"ר
שטח:
סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי חזקה;
פעולות מותרות על-פי חוק הנפט – חיפושים
סוג זה :
והפקה
2.12.2009
תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:
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 בכפוף לחוק הנפט ,ב 20-שנים נוספות
תקופת נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת
– יש לציין את תקופת ההארכה האפשרית:
נובל
ציון שם המפעיל (:)Operator
הנפט
בנכס
הישירים
ציון שמות השותפים
▪ ישראמקו ()28.75%
וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן ,למיטב ידיעת ▪ נובל ()25%
החברה ,שמות בעלי השליטה בשותפים ▪ דלק קידוחים ()22%
האמורים:
▪ תמר פטרוליום ()16.75%
▪ דור ()4%
▪ אוורסט ()3.5%

חזקת דלית
פרטים כלליים אודות חלקה של החברה
בעד החזקה בנכס נפט שנרכש – ציון תאריך  ,7.6.2018בהתאם להסכם להעברת התמלוגים
המתואר בסעיף  8.5לעיל.
הרכישה:
תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס באמצעות הזכות לתמלוגים.
הנפט:
ציון החלק בפועל המשויך לחברה בהכנסות לפני החזר ההשקעה – 0.35%
לאחר החזר ההשקעה – 1.52%
מנכס הנפט:
לפרטים אודות אופן החישוב הנ"ל ,ראו סעיף
.9.1ט להלן.

ב.

עיקר תנאי שטרי חזקות תמר ודלית
התנאים שנקבעו בחזקות תמר ודלית זהים בעיקרם וכוללים ,בין היתר ,הוראות
בנושאים העיקריים הבאים :בעלי החזקות ושיעור החזקתם בכל אחת מהחזקות
כמפורט לעיל; קביעה כי בעלי החזקות לא יחליפו את המפעיל אלא בחברה
שאושרה על-ידי הממונה על ענייני הנפט ,מראש ובכתב; שטח כל אחת מהחזקות
הינו  250קמ"ר שנבחרו מתוך שטחי הרישיונות בהן ניתנו החזקות; היקף החזקות
וחובותיהם של בעלי החזקות; תקופת החזקות כמפורט לעיל; מכירה לצרכנים

28

בשטח חזקת דלית התגלה בשנת  2009מאגר הגז דלית.
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בישראל; חובות בעלי החזקות בהקמת מערכת ההפקה ומערכת ההולכה באופן
שיאפשר יכולת הפקה מסחרית כוללת משטח שתי החזקות שלא תפחת מ7-
מיליארד מטר מעוקב של גז טבעי בשנה החל מתחילת תקופת ההפקה המסחרית
בכפוף להוראות שטרי החזקות; חובות בעלי החזקות לפעול בהתאם ללוחות זמנים
בנוגע להגשת תכניות לפיתוח מערכת ההפקה ,להקמת מערכת ההולכה ולהקמת
מתקן הקבלה (להלן" :המתקנים") ובנוגע לתחילת ההקמה של כל אחד מהנ"ל וכן
אופן עדכון לוחות הזמנים כאמור; התקשרות עם חברת פיקוח שתפקח על התכנון
וההקמה של מערכת ההפקה; עקרונות להפקה מסחרית; אחסון גז טבעי; תנאים
להפעלת המתקנים ותחזוקתם; הסדרי בטיחות בהתקנה ,בהפעלה ובתחזוקה של
המתקנים; ביטול החזקות או הגבלתן כמפורט לעיל; נטישת מתקני מערכת
ההפקה ואיטום קידוחים; המצאת ערבויות בנקאיות להבטחת מילוי תנאי שטרי
החזקות ,ותנאים לחילוטן; אחריות ,שיפוי וביטוח.
ג.

עמידה בתנאי תכנית העבודה בפרויקט

תמר29

למיטב ידיעת החברה ,מעבר לאמור בתנאי שטרי חזקות תמר ודלית כמפורט בסעיף
.9.1ב לעיל ,לא נקבעה תכנית עבודה מחייבת בפרויקט תמר.
ד.

תכנית עבודה בפועל ומתוכננת בפרויקט

תמר30

להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בפרויקט תמר מיום
 1.1.2017ועד למועד פרסום הדוח ,וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות:
חזקת תמר
תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה או של תכנית העבודה
המתוכננת

תקופה
2017

•
•

המשך הפקה מפרויקט תמר ,תפעול ותחזוקה שוטפים.
השלמת קידוח תמר ,8-חיבורו למערכת ההפקה ותחילת הזרמת הגז הטבעי
ממנו.
שידרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה ,לרבות הוספת מבנים
והחלפת שסתומי הניתוק הראשיים בפלטפורמה בשסתומים חדשים מסוג
שונה על מנת לשפר את תפקודם.
תחילת עיבוד מחדש של סקרים סייסמים.
תחילת פרויקט התקנת מערכות לצמצום פליטות מפלטפורמת תמר.
המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה ,בין השאר ,בהתאם לנתוני
הקידוחים וההפקה ותכנון והכנות לביצוע קידוחים נוספים.
מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים ובכלל זה פרוספקט למטרות עמוקות
בשטח החזקה.

•
•
•

המשך הפקה מפרויקט תמר ,תפעול ותחזוקה שוטפים.
המשך פרויקט התקנת מערכות לצמצום פליטות מפלטפורמת תמר.
המשך שדרוג ושיפור מערך ההפקה בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה ,לרבות
שיפור מערכות התפעול ,ושדרוג צנרת פלב"מ (פלדה בלתי מחלידה) למניעת
שיתוך (קורוזיה).
המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה ,בין היתר ,בהתאם לנתוני
הקידוחים וההפקה ותכנון והכנות לביצוע קידוחים והשלמות נוספים.

•
•
•
•
•

2018

•
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נכון למועד פרסום הדוח ,למיטב ידיעת החברה ,הוגשה תכנית פיתוח מפורטת לגבי חזקת תמר בלבד.
הטבלה אינה כוללת פירוט פעולות הנטישה של המאגר.
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חזקת תמר
תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה או של תכנית העבודה
המתוכננת

תקופה
•
•

2019

• המשך הפקה מפרויקט תמר ,תפעול ותחזוקה
• סיום פרויקט התקנת מערכות לצמצום פליטות לאוויר מפלטפורמת תמר.
• המשך פיתוח מאגר תמר  SWוחיבורו למערכת ההפקה התת ימית בשדה תמר,
כולל רכישת ציוד וצנרת לצורך פיתוחו .לפרטים נוספים ,ראו סעיף קטן ז'
להלן.
• סיום פרויקט עיבוד מחדש של סקרים סייסמים ,ופענוח הסקרים המעובדים.
• המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה ,בין היתר ,בהתאם לנתוני
הקידוחים וההפקה ותכנון והכנות לביצוע קידוחים והשלמות נוספים.
• המשך ביצוע שדרוג ושיפור מערך ההפקה בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה,
לרבות שיפור מערכות התפעול ,הוספת מבנים ,שדרוג צנרת פלב"מ למניעת
שיתוך (קורוזיה) ,צביעת ציוד וצנרת והמשך שידרוג מערך השסתומים.

2020
ואילך

• המשך הפקה מפרויקט תמר ,תפעול ותחזוקה שוטפים.
• השלמת קידוח מאגר תמר  SWוחיבורו למערכת ההפקה התת ימית בשדה
תמר .לפרטים נוספים ראו סעיף ז להלן.
• המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה ,בין היתר ,על סמך נתוני העיבוד
מחדש של הסקרים הסייסמיים שהושלם בשנת  ,2019וכן בהתאם לנתוני
הקידוחים וההפקה ותכנון והכנות לביצוע קידוחים והשלמות נוספים.
• קדיחת קידוחים נוספים והשלמתם ,ככל שיידרש ,בהתאם לנתוני ההפקה
בפועל ולביקושים בשוק.
• מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים ,ובכלל זה פרוספקט למטרות עמוקות
בשטח החזקה.
• המשך ביצוע שדרוג ושיפור מערך ההפקה בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה,
לרבות שיפור מערכות התפעול ,הוספת מבנים ,הוספת מערכות סביבתיות
לניטור והפחתת פליטות ,שדרוג צנרת פלב"מ למניעת שיתוך (קורוזיה) ,צביעת
ציוד וצנרת ,המשך שידרוג מערך השסתומים ,שדרוג מערכות הטיפול בMEG-
וכיסוי מקטע בצנרת שירות תת-ימית מהפלטפורמה למתקן הקבלה.
• הנחת צינור שלישי משדה תמר לפלפטורמה ,ככל שיידרש.

שוטפים.31

חזקת דלית
תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה או של תכנית העבודה
המתוכננת

תקופה
20172019

2020
ואילך

• בחינת חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים הסמוכים
ונתוני ההפקה ממאגר תמר.
• עדכון מיפוי וניתוח של מאגר דלית בהתבסס על הסקר הסייסמי כאמור ועל
נתונים ממאגרים סמוכים ,ובכלל זה ,נתוני הפקה ממאגר תמר.
• מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח החזקה ,ובכלל זה ,פרוספקט
למטרות עמוקות בשטח החזקה.
•
•
•
•
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מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים ובכלל זה פרוספקט למטרות עמוקות
בשטח החזקה.
המשך פרויקט עיבוד מחדש של סקרים סייסמים.

בחינת חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים הסמוכים
ולנתוני ההפקה ממאגר תמר.
עדכון מיפוי וניתוח של מאגר דלית ,בהתבסס על הסקר הסייסמי כאמור ועל
נתונים ממאגרים סמוכים ,ובכלל זה ,נתוני הפקה ממאגר תמר.
מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח החזקה ,ובכלל זה ,פרוספקט
למטרות עמוקות בשטח החזקה.
השלמת קידוח דלית ,1-קדיחת קידוחים נוספים ככל שיידרש ,וחיבור המאגר
למערכת ההפקה התת ימית של פרויקט תמר.

ביום  6.5.2019חודשה הפקת הגז הטבעי ממאגר תמר (שבאותה עת היה שדה הגז המשמעותי היחיד במשק) ,לאחר
שהופסקה ביום  5.5.2019אחר הצהריים ,בהתאם להחלטת שר האנרגיה ,בהתחשב במצב הבטחוני ששרר באותה עת.
לפרטים ראו דוח מיידי של החברה מיום ( 6.5.2019מס' אסמכתא ,)2019-01-043618 :אשר המידע המופיע בו נכלל
בזאת על דרך ההפניה .ביום  7.5.2019שבה הזרמת הגז ממאגר תמר להיקף של קיבולת הפקה מלאה.
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ה .תכנית הפיתוח בפרויקט

תמר32

כיום ,כולל פרויקט תמר (להלן בסעיף זה" :תכנית הפיתוח")  6בארות הפקה תת
ימיות שכל אחת מהן יכולה להפיק עד כ 250 MMCF -ליום .הגז מוזרם מהבארות
שבשדה תמר דרך מערכת תת ימית ומשם באמצעות שני צינורות( 33להלן" :הצנרת
הכפולה") אל פלטפורמת הפקה וטיפול הממוקמת כ 25 -ק"מ מחופי אשדוד (להלן:
"פלטפורמת תמר") ,כ 2-ק"מ צפונית לפלטפורמה של פרויקט ים תטיס.
מפלטפורמת תמר מוזרמים הגז הטבעי והקונדנסט בצינורות למתקן הקבלה לצורך
השלמת הטיפול בהם ,ומשם מוזרם הגז הטבעי למערכת ההולכה הארצית של
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :נתג"ז") והקונדנסט מוזרם בצינור לפז
זיקוק אשדוד הסמוך.
ביום  29.8.2016העניק שר האנרגיה לשותפי תמר רישיון להפעלה של צינור אשר
יועד במקור להובלת קונדנסט מפלטפורמת תמר 34לחוף ,לשם העברת גז טבעי בכדי
להגדיל את קיבולת אספקת הגז.
יכולת אספקת הגז מפרויקט תמר (הכולל את מתקני פרויקט תמר ומערכות
ההולכה והטיפול של פרויקט ים תטיס ששודרגו והותאמו לשימוש בפרויקט תמר)
למערכת ההולכה של נתג"ז עומדת על כ 1.1 BCF-ליום בהפקה מקסימאלית .היקף
ההפקה הממוצע של גז טבעי ליום הסתכם בשנתיים האחרונות ( 1.1.2018עד
 )31.12.2019בכ.)1.002 BCF( 1,002 MMCF-
מערכת ההפקה של פרויקט תמר ,מאז הפעלתה המסחרית ,היא בעלת אמינות
תפעולית גבוהה ביותר (למעלה מ.)Up-time 99% -
ו.

בחינת הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר
יכולת האספקה הכוללת של מתקני תמר מוגבלת כיום ליכולת ההזרמה של הצנרת
הכפולה .שותפי תמר בוחנים את המשך פיתוחו של מאגר תמר  SWו/או קדיחת
והשלמת בארות הפקה נוספות אשר יחוברו למערך ההפקה התת ימי הקיים.

ז.

פיתוח מאגר תמר SW

כמפורט להלן ,מאגר תמר  SWמחולק בין שטח חזקת תמר ( )78%לבין שטח רישיון
ערן (.)22%
על-פי תכנית הפיתוח של מאגר תמר  ,SWאשר אושרה על-ידי הממונה על ענייני
הנפט בחודש ינואר  ,2019בשים לב להוראות מתווה הגז המפורטות בסעיף .23.1ב3.
להלן ,מאגר תמר  SWעתיד להיות מפותח על-ידי הסבת קידוח התגלית לקידוח
מפיק וחיבורו למתקנים התת ימיים של פרויקט תמר .עלות פיתוחו של מאגר
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תכנית הפיתוח של מאגר תמר ,אשר הוגשה לממונה על ענייני הנפט על-ידי המפעיל בשם שותפי חזקות תמר ודלית,
כללה ,בין היתר ,התייחסות לפיתוח חזקת דלית.
שני צינורות תת ימיים באורך של כ 150-ק"מ כל אחד.
רישיון ההולכה ניתן לחברה בבעלות שותפי תמר בהתאם לשיעור זכויותיהם בחזקה.
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תמר  SWבמתכונת האמורה אושרה בחלקה על-ידי שותפי תמר .לפי הערכת שותפי
תמר ,השלמת פיתוח באר תמר  SWוחיבורה למערכת ההפקה צפויים להתבצע
במהלך השנים .2021-2024
יצוין ,כי חלק מהעתודות במאגר תמר  SWגולשות לשטח רישיון ערן ,אשר פקע
ביום  .14.6.2013במסגרת הליך גישור של השותפים ברישיון ערן עובר לפקיעתו
(להלן" :שותפי ערן") עם הממונה על ענייני הנפט בקשר עם פקיעת רישיון ערן ,פנו
שותפי ערן לשותפי תמר בבקשה לקבלת הסכמתם לחלוקת הזכויות במאגר תמר
 SWביחס של  78%לחזקת תמר ו 22%-לרישיון ערן .בחודש מרץ  2019נתנו שותפי
תמר את הסכמתם לחלוקה האמורה בהתבסס על הערכות המפעיל (נובל),
חברת( Netherland Sewell & Associates, Inc.להלן ("NSAI" :ומעריך עתודות של
משרד האנרגיה .ביום  ,11.4.2019ניתן תוקף של פסק דין להסדר גישור בין שותפי
ערן לבין המדינה ,לפיו מאגר תמר  SWיחולק בין שטח חזקת תמר ( )78%לבין שטח
רישיון ערן ( .)22%נכון למועד פרסום הדוח ,פועלים הצדדים לגיבוש ההסכמות
הנדרשות לצורך יישום הסדר הגישור.
לפרטים בדבר פעולות להשלמתו ולפיתוחו של מאגר תמר  ,SWראו סעיף .9.1ד
לעיל.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות כאמור לעיל לעניין הפעולות
המתוכננות ,העלויות ,לוחות הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות ,לרבות
אפשרות הרחבת קיבולת האספקה וקצבי ההפקה בפרויקט תמר ,הינן מידע צופה
פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות משלמות התמלוגים
לגבי הפעולות המתוכננות ,העלויות ,לוחות הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות
המתוכננות וקצבי ההפקה המתבססים כולם על הערכות שקיבלו משלמות
התמלוגים מהמפעילה בפרויקט תמר .הפעולות המתוכננות ,העלויות ,לוחות
הזמנים וקצב ההפקה בפועל עשויים להיות שונים מהותית מההערכות לעיל לאור
השפעתם של גורמים שונים הכוללים ,בין היתר ,האטה כלכלית במשק האנרגיה
המקומי והעולמי ,המושפעת מהתפשטות מגיפת הקורונה (ראו לעניין זה סעיף
.6.8א לעיל) ,וכן הם מותנים ,בין היתר ,בקבלת ההחלטות המתאימות על-ידי
שותפי תמר לרבות משלמות התמלוגים ,בקבלת האישורים הנדרשים על-פי כל
דין ,בהשלמת התכנון המפורט של מרכיבי הפעולות ,בקבלת הצעות מקבלנים,
בשינויים בשוק הספקים וחומר הגלם בעולם ,ברגולציה החלה ,ביכולת טכנית
ובכדאיות כלכלית.
ח .הסדרה מסחרית של התפעול וההפקה מפרויקט ים תטיס ומפרויקט תמר
למיטב ידיעת החברה ,בהתאם לדיווחים פומביים של שותפי תמר ,בהמשך
להודעתה של נובל לשותפים במאגר ים תטיס (להלן" :שותפי ים תטיס") מיום
 31.5.2019אודות הפסקת הפקת הגז הטבעי ממאגר מרי  ,Bהחל מחודש מאי ,2019
מספקים שותפי תמר ,בלבד ,גז טבעי ללקוחות פרויקט ים תטיס.
אספקת הגז כאמור מבוצעת הן על ידי שותפי תמר המשותפים לפרויקט ים תטיס
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ואשר להם התחייבויות מכוח ההסכמים כאמור והן על ידי שותפי תמר שאינם
משותפים לפרויקט ים תטיס ואשר אינם מחויבים מכוח ההסכמים כאמור.
התמורה אשר תתקבל מלקוחות ים תטיס ,בצירוף התמורה המשקפת את חלקה
של קבוצת דלק ,אשר הינה בעלת זכויות בים תטיס ואינה בעלת זכויות ישירות
בפרויקט תמר ,תתחלק באופן שבו שותפי תמר שאינם שותפי ים תטיס יקבלו מחיר
גז טבעי השווה למחיר הממוצע החודשי של גז טבעי שיסופק במהלך אותו חודש
מכוח הסכמים שנחתמו בין שותפי תמר ללקוחותיהם ,והיתרה הכספית שתיוותר
תחולק בין שותפי ים תטיס שלהם זכויות בפרויקט תמר ,לפי חלקם בפרויקט תמר.
ט .השיעור המשוייך בפועל לחברה בהכנסות מפרויקט תמר
החברה איננה מחזיקה כאמור זכות ישירה 35בנכסי הנפט של משלמות התמלוגים,
והיא איננה נושאת בהוצאות כלשהן בקשר לפעילות החיפושים ,הפיתוח וההפקה
בנכסי הנפט .זכות התמלוגים מקנה לחברה שיעורים מסוימים מחלקן של משלמות
התמלוגים בנפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו
מחזקות תמר ודלית.
.1

בטבלה שלהלן מובאים פרטים לעניין השיעור המשויך בפועל לחברה מתוך
ההכנסות מחזקת תמר (הנתונים להלן מחושבים לפי שיעור התמלוג לאחר
החזר ההשקעה ,כאמור בסעיף  8.3לעיל):
אחוז

פריט
סך ההכנסות ממכירות גז
בחזקת תמר

הסברים

100%

שיעור זכויותיה של דלק
קידוחים בחזקת תמר
שיעור זכויותיה של תמר
פטרוליום בחזקת תמר עליהן
חלה זכות התמלוגים

22%
9.25%
-----------------------------

סה"כ השיעור ממנו זכאית
החברה לקבל תמלוגים
מהזכויות בחזקת תמר
שיעור התמלוג לו זכאית
החברה מתוך חלקן של
משלמות התמלוגים
השיעור המשויך בפועל
הכנסות
מתוך
לחברה
הפרויקט בחזקת תמר
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31.25%
4.875%
1.52%
(מתוכם מחויבת דלק
קידוחים בתשלום של 1.07%
ותמר פטרוליום מחויבת
בתשלום של )0.45%

לפרטים נוספים ,ראו סעיף  8.7לעיל.
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זכות
בדבר
לפרטים
התמלוגים של החברה
ושיעוריה ,ראו בסעיף  8לעיל.
מחושב לפי שיעור התמלוג לו
זכאית החברה מתוך חלקה
של דלק קידוחים כמפורט
לעיל ,כשהוא מוכפל בשיעור
זכויותיה של דלק קידוחים
בנכס הנפט כמפורט לעיל,
בתוספת שיעור התמלוג לו
זכאית החברה מתוך חלקה
של תמר פטרוליום כמפורט
לעיל ,כשהוא מוכפל בשיעור
זכויותיה של תמר פטרוליום
בנכס הנפט הכפופים לזכות

פריט

.2

הסברים
לתמלוגים (קרי.)9.25% :
יודגש ,כי השיעור בפועל של
המשולמים
התמלוגים
לחברה הינו נמוך יותר ,עקב
חישוב התשלום לפי שווי
התמלוג על-פי הבאר ,בדומה
לאופן בו מחושבים תמלוגי
המדינה .לפרטים נוספים
חישוב
אופן
אודות
התמלוגים ,ראו סעיף  8לעיל.

אחוז

בטבלה שלהלן מובאים פרטים לעניין השיעור המשויך בפועל לחברה מתוך
ההכנסות מחזקת דלית:
פריט

סך ההכנסות ממכירות גז
בחזקת דלית
שיעור זכויותיה של דלק
קידוחים בחזקת דלית
שיעור זכויותיה של תמר
פטרוליום בחזקת דלית עליהן
חלה זכות התמלוגים

סה"כ השיעור ממנו זכאית
החברה לקבל תמלוגים
מהזכויות בחזקת דלית
שיעור התמלוג לו זכאית
החברה מתוך חלקן של
משלמות התמלוגים
השיעור המשויך בפועל
הכנסות
מתוך
לחברה
הפרויקט בחזקת דלית

לפני החזר
השקעה

לאחר החזר
השקעה

100%

100%

22%

22%

9.25%

9.25%

----------------------

-----------------------

31.25%

31.25%

1.125%

4.875%

0.35%

1.52%

(מתוכם
מחויבת
דלק
קידוחים
בתשלום
של 0.247%
ותמר
פטרוליום
מחויבת
בתשלום
של
)0.104%

(מתוכם
מחויבת
דלק
קידוחים
בתשלום
של 1.07%
ותמר
פטרוליום
מחויבת
בתשלום
של )0.45%
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הסברים

לפרטים בדבר זכות
התמלוגים של החברה
ושיעוריה ,ראו בסעיף  8לעיל.
מחושב לפי שיעור התמלוג לו
זכאית החברה מתוך חלקה
של דלק קידוחים כמפורט
לעיל ,כשהוא מוכפל בשיעור
זכויותיה של דלק קידוחים
בנכס הנפט כמפורט לעיל,
בתוספת שיעור התמלוג לו
זכאית החברה מתוך חלקה
של תמר פטרוליום כמפורט
לעיל ,כשהוא מוכפל בשיעור
זכויותיה של תמר פטרוליום
בנכס הנפט הכפופים לזכות
לתמלוגים (קרי.)9.25% :
יודגש ,כי השיעור בפועל של
התמלוגים המשולמים לחברה
הינו נמוך יותר ,עקב חישוב
התשלום לפי שווי התמלוג על-
פי הבאר ,בדומה לאופן בו
מחושבים תמלוגי המדינה.
לפרטים נוספים אודות אופן
חישוב התמלוגים ,ראו סעיף 8
לעיל.

י.

עתודות ,משאבים מותנים ומשאבים מנובאים בפרויקט תמר
.1

עתודות בחזקת תמר
(א)

נתוני כמויות
לפרטים בדבר עתודות הגז הטבעי והקונדנסט בפרויקט תמר ,נכון ליום
 ,31.12.2019ראו דוח עתודות של פרויקט תמר שהוכן עבור דלק
קידוחים על-ידי  ,NSAIהמצורף כנספח לדוח מיידי של דלק קידוחים
מיום ( 10.1.2020מס' אסמכתא ,)2020-01-004515 :אשר המידע המצוי
בהם מובא בזאת על דרך ההפניה .מצ"ב כנספח לדוח זה הסכמת NSAI
להכללה של דוח העתודות בדוח זה (לרבות בדרך של הפנייה) ,וכן מכתב
מיום  30.3.2020שקיבלה החברה מ NSAI-בדבר היעדר שינויים
מהותיים בפרופיל ההפקה בפרויקט תמר.

(ב)

תזרים מהוון ונתוני הפקה
לפרטים בדבר הערכת התזרים המהוון המיוחס להכנסות החברה
מתמלוגים מן עתודות הגז הטבעי והקונדנסט בפרויקט תמר ,נכון ליום
( 31.12.2019להלן" :התזרים המהוון") ,ונתוני הפקה בפרויקט תמר
המיוחסים לחברה ,ראו דוח מיידי מיום  ,10.1.2020אשר המידע המצוי
בו מובא בזאת על דרך ההפניה .בהתייחס לתזרים המהוון ,יובהר ,כי
לצורך חישוב תחזיות המחירים בדוח מיידי מיום  ,10.1.2020משלמות
התמלוגים עשו שימוש בהנחות המבוססות על נתונים שהתקבלו
מחברת ייעוץ המבוססים על שקלול נתונים של מספר גופים ציבוריים
ופרטיים.

(ג)

ניתוחי רגישות נוספים לתזרים המזומנים המהוון בפרויקט תמר
יצוין ,כי בתקופה האחרונה נרשמו ירידות חדות בשווקים הפיננסיים
וכן ירידות חדות ביותר במחירי הנפט והגז הטבעי בשווקים
הבינלאומיים (לפרטים נוספים ראו ,סעיף .6.8ד לעיל) .עוד יצוין ,כי
השווקים הפיננסים ומחירי הסחורות האמורים נתונים בשבועות
האחרונים לתנודתיות גבוהה ביותר ,זאת בשל אי הוודאות הגדולה
השוררת באשר להיקף ההשפעה השלילית של מגיפת הקורונה על
הכלכלה העולמית והמקומית (לפרטים נוספים ראו ,סעיף .6.8א לעיל).
לפיכך ,להערכת החברה טרם ניתן להעריך את היקף השפעת האירועים
האמורים על התזרים המהוון .יחד עם זאת ,לנוכח הירידות החדות
והתנודתיות במחירי הברנט ,אשר התרחשו בתקופה שחלה לאחר מועד
פרסום התזרים המהוון ועד בסמוך למועד פרסום הדוח ,מובאים להלן
ניתוחי רגישות לתזרים המזומנים המהוון המיוחס להכנסות החברה

37

מפרויקט תמר בקשר עם מחיר הברנט:36
( )1נתוני התזרים המהוון כפי שמופיעים בדוח מיום ( 10.1.2020באלפי
דולר):
שווי נוכחי
בהוון של 0%
303,131

שווי נוכחי
בהוון של 5%
190,251

שווי נוכחי
בהוון של 10%
132,991

שווי נוכחי
בהוון של 15%
100,728

שווי נוכחי
בהוון של 20%
80,878

עתודות צפויות
()Probable Reserves

111,522

36,552

12,704

4,474

1,442

סה"כ עתודות מסוג P2
( Proved + Probable
)Reserves

414,653

226,803

145,694

105,202

82,321

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

99,564

23,116

5,882

1,622

479

סה"כ עתודות מסוג P3
( Proved + Probable +
)Possible Reserves

514,217

249,918

151,576

106,824

82,799

קטגוריה
עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves

( )2ניתוח רגישות על פי עקומת מחירי הברנט (באלפי דולר):37
שווי נוכחי
בהוון של 0%
276,859

שווי נוכחי
בהוון של 5%
175,946

שווי נוכחי
בהוון של 10%
124,235

שווי נוכחי
בהוון של 15%
94,830

שווי נוכחי
בהוון של 20%
76,593

עתודות צפויות
()Probable Reserves

92,686

30,344

10,465

3,601

1,078

סה"כ עתודות מסוג P2
( Proved + Probable
)Reserves

369,545

206,290

134,701

98,430

77,671

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

80,172

18,638

4,736

1,295

372

סה"כ עתודות מסוג P3
( Proved + Probable +
)Possible Reserves

449,718

224,928

139,437

99,725

78,043

רגישות  /קטגוריה
עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves
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בנוגע לניתוחי הרגישות האמורים ,יצוין כדלקמן:
א .למעט השינוי במחיר הברנט ,לא נערכו שינויים בפרמטרים אחרים של התזרים החזוי.
ב .כתוצאה מהשינוי במחיר הברנט הונחה הקטנת הכמויות החוזיות שתימכרנה לפי הסכם תמר-דולפינוס המתוקן
למינימום המחייב בהתאם להסכם ,אשר מאפשר לדולפינוס ,בין היתר ,להקטין את כמות ה Take or Pay-בשנה
בה מחיר הברנט היומי הממוצע (כהגדרתו בהסכם) ירד מתחת ל 50-דולר ,כך שתעמוד על  50%מהכמות החוזית
השנתית .יצוין ,כי במסגרת ניתוח הרגישות שבוצע למשאבים המותנים (הכוללים עתודות) ,הונח שחלק מכמויות
הגז הטבעי אשר לא תימכרנה לדולפינוס עקב הקטנת הכמויות תימכרנה בשוק המקומי ,לרבות תוך התייחסות
לתחזיות הביקוש של .BDO
ג .השפעת שינוי מחיר הברנט נוגעת בעיקר להגנות ממכירת גז טבעי תחת הסכמים קיימים ועתידיים של מאגר
תמר ,בהם יש הצמדה למחיר הברנט ,בדגש על הסכם תמר-דולפינוס ובכפוף ל"מחיר רצפה" ,וכן להכנסות
ממכירת קונדנסט.
עקומת מחירי הברנט המעודכנת מתבססת על מחירי ה Forward -של הברנט ,נכון ליום  .17.3.2020מחירי הForward-
שנלקחו בחשבון הינם כ 34.8-דולר לחבית בשנת  ,2020כ 41.1-דולר לחבית בשנת  ,2021כ 44.8-דולר לחבית בשנת
 ,2022כ 47.7-דולר לחבית בשנת  ,2023כ 49.8-דולר לחבית בשנת  ,2024ולאחר מכן  50דולר לחבית לכל משך התקופה
הנותרת.
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( )3ניתוח רגישות על פי מחיר חבית ברנט של  25דולר לחבית ,קבוע לכל
אורך תקופת ההפקה (באלפי דולר):
שווי נוכחי
בהוון של 0%
276,525

שווי נוכחי
בהוון של 5%
175,681

שווי נוכחי
בהוון של 10%
123,996

שווי נוכחי
בהוון של 15%
94,608

שווי נוכחי
בהוון של 20%
76,389

עתודות צפויות
()Probable Reserves

92,106

30,148

10,393

3,572

1,066

סה"כ עתודות מסוג P2
( Proved + Probable
)Reserves

368,631

205,829

134,389

98,181

77,456

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

79,690

18,522

4,705

1,285

368

סה"כ עתודות מסוג P3
( Proved + Probable +
)Possible Reserves

448,321

224,351

139,094

99,466

77,823

רגישות  /קטגוריה
עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves

.2

משאבים מותנים ומנובאים בחזקת דלית
לפרטים בדבר משאבים מותנים ומנובאים בחזקת דלית ,נכון ליום
 ,31.12.2017ראו דוח משאבים מותנים ומנובאים בחזקת דלית שהוכן עבור
דלק קידוחים על-ידי ( NSAIלהלן בסעיף זה" :דוח המשאבים") ,הנכלל
בסעיף (7.3.9ב) לדוח התקופתי של דלק קידוחים ליום  ,31.12.2017כפי
שפורסם ביום ( 21.3.2018מס' אסמכתא ,)2018-01-022209 :וסעיף .6.8.1ו2.
לתשקיף ,אשר המידע המצוי בהם מובא בזאת על דרך ההפניה .להערכת דלק
קידוחים ,נכון ליום  ,31.12.2019לא חל כל שינוי בפרטים הנ"ל .מצ"ב כנספח
לדוח זה הסכמת  NSAIלהכללה של דוח המשאבים בדוח זה (לרבות בדרך של
הפנייה).

.10

המוצרים שמספקות משלמות התמלוגים
 .10.1גז טבעי
הגז הטבעי שנתגלה במאגר תמר הוא יבש וללא מרכיבים קורוזיביים ,ומורכב רובו ככולו
מגז מתאן .ככזה ,הטיפול הנדרש בכדי להעבירו אל הלקוחות הוא מינימאלי.
ככלל ניתן להוביל גז טבעי בשלוש דרכים עיקריות – (א) באמצעות צנרת; (ב) באמצעות
הנזלתו (קרי ,להופכו לנוזל  )LNGעל-ידי קירורו לטמפרטורה של  161מעלות צלסיוס
מתחת לאפס ,אשר מקטינה את נפחו פי  600ומאפשרת את הובלתו ואחסונו בכמויות
גדולות; ו( -ג) באמצעות דחיסתו ( ,)CNGכך שנפחו מצטמצם פי  ,300-100כתלות בלחץ
הדחיסה .הן גז נוזלי והן גז דחוס ניתן להוביל בכמויות גדולות ולמרחקים גדולים
באמצעות מכליות ייעודיות.
לפרטים אודות משק הגז המקומי לרבות התפתחויות ושינויים בו ,ראו סעיפים  6ו7-
לעיל ,וכן לפרטים אודות האפשרות לייצוא הגז הטבעי ומכירתו בשוק הבינלאומי ,ראו
סעיף  12.2להלן.
39

 .10.2קונדנסט
במהלך הפקת גז טבעי ,מופק גם קונדנסט ,שהוא תוצר טבעי של תהליך העיבוי של
מרכיבים שונים בגז הטבעי ונגרם כתוצאה מהפרשי הלחץ והטמפרטורה השוררים
במאגר לבין אלו השוררים על פני השטח .לקונדנסט נדרש טיפול מינימאלי ,שעיקרו
ייצוב ,בכדי להעבירו ללקוחות ,והוא משמש בעיקר כחומר גלם בייצור תזקיקי נפט.
יצוין ,כי כמות הקונדנסט המופקת הינה קטנה ונגזרת באופן ישיר מכמות הגז הטבעי
המופקת ועומדת על בערך מספר חביות בודדות לכל מיליון רגל מעוקב של גז טבעי
(.)MMCF
.11

לקוחות משלמות התמלוגים
החברה אינה מחזיקה בזכויות ישירות במאגר תמר ,ואין לחברה כל השפעה על אופן ניהול
מאגר תמר .38משכך ,אין לחברה נגישות לחוזי לקוחות תמר וכל המידע וההערכות הכלולים
בסעיף  11זה מבוססים על נתונים פומביים שפרסמו שותפי תמר ,עד למועד פרסום דוח זה.
 .11.1שוק מקומי :למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,שותפי תמר מספקים גז
טבעי למגוון לקוחות הכולל את חברת החשמל ,לקוחות תעשייתיים ,יצרני חשמל
פרטיים וכן חברות שיווק של גז טבעי ומספקים קונדנסט לפז זיקוק אשדוד ,כמפורט
בסעיפים .11.4ג ו 11.6-להלן.
 .11.2ייצוא :למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,שותפי תמר מייצאים גז לירדן
בהתאם להסכם המפורט בסעיף .11.5א להלן .כמו כן ,נחתם הסכם מחייב בין שותפי
תמר ובין ( Dolphinus Holdings Limited39להלן" :דולפינוס") ,40שעניינו יצוא גז טבעי
למצרים ,כמפורט בסעיף .11.5ב להלן.
 .11.3חברת החשמל היא הלקוח הגדול ביותר של משלמות התמלוגים ,ולפיכך ביטול ההסכם
בינה לבין שותפי תמר או אי קיומו צפוי להשפיע באופן מהותי על הכנסותיהן העתידיות
של משלמות התמלוגים ,וכפועל יוצא מכך גם על הכנסות החברה .לפרטים בדבר שיעור
הכנסות משלמות התמלוגים מחברת חשמל מסך הכנסותיהן בשנים  2017עד  2019ראו
סעיף .11.4ב להלן .יחד עם זאת ,ככל שיורחב מעגל הלקוחות של שותפי תמר ובכלל זה
של משלמות התמלוגים ,בשוק המקומי והבינלאומי ,תפחת התלות בחברת החשמל.
לפרטים בדבר הסכם אספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל (להלן" :הסכם
חברת חשמל") ,תיקון להסכם חברת חשמל ,וכן הליכים משפטיים המתנהלים בקשר
עם הצעה שהגישו שותפי תמר לחברת החשמל לאספקת גז טבעי ,ראו סעיפים .11.4ד,
.11.4ה ו.11.4-ו להלן.

38
39
40

לפרטים נוספים ראו סעיף  8.7לעיל.
למיטב ידיעת החברה ,הקונה היא חברה העוסקת בסחר בגז טבעי ואשר מתעתדת לספק גז לצרכנים תעשייתיים
ומסחריים גדולים במצרים.
למיטב ידיעת החברה ,הרוכשת מייצגת קונסורציום של צרכני גז לא ממשלתיים תעשייתיים ומסחריים גדולים ,מפיצי
גז ויזמים בראשות ד"ר עלא ערפא.

40

.11.4

התקשרויות לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר
א .להלן טבלה המציגה את ריכוז ההסכמים למכירת גז טבעי של שותפי תמר נכון למועד פרסום הדוח (הנתונים מתייחסים ל 100% -מהזכויות בפרויקט
תמר) .יצוין ,כי למעט חברת החשמל ודליה אנרגיות כוח בע"מ (להלן" :דליה אנרגיות") אין לשותפי תמר לקוח נוסף אשר היקף ההכנסות ממנו
בשנים  2017-2019היווה יותר מ 10%-מהכנסות מי ממשלמות התמלוגים .יתר הלקוחות עימם התקשרו שותפי תמר בהסכמים לאספקת גז קובצו
בטבלה שלהלן ,בהתאם לבסיס הצמדת המחיר שנקבע בהסכמים כאמור .לפרטים נוספים אודות הסכמים אלה ,ראו פסקאות ג' ו -ד' להלן .לפרטים
אודות התקשרות שותפי תמר בהסכם לאספקת קונדנסט מפרויקט תמר עם פז זיקוק אשדוד ,ראו סעיף  11.6להלן.
שנת תחילת
אספקה

תקופת אספקת הגז
הבסיסית41

האם קיימת אפשרות
הארכה?

כמות מירבית
כוללת לאספקה
()100%
(42)BCM

הכמות
שסופקה עד
ליום
31.12.2019
()BCM( )100%

החשמל43

2013

 15שנים

אפשרות להארכה בעוד
שנתיים נוספות

כ87-

כ30-

מדד המחירים לצרכן האמריקאי ()U.S CPI

אנרגיות44

2015

 17שנים

אפשרות להארכה בעוד
שנתיים נוספות

כ23.3-

כ5.2-

נוסחת ההצמדה מבוססת בעיקרה על הצמדה
לתעריף ייצור החשמל וכוללת "מחיר רצפה".

חברת
דליה

41
42

43

44

בסיס ההצמדה העיקרי למחיר הגז

במרבית ההסכמים ,תקופת אספקת הגז ,שתחילתה ממועד ההזרמה ביחס להסכם הרלוונטי ,תהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת לעיל ,או עד אשר תצרוך הרוכשת את הכמות החוזית המירבית
הקבועה בהסכם ,לפי המוקדם.
כמות זו היא הכמות המירבית אותה התחייבו שותפי תמר לספק ללקוח במשך כל תקופת ההסכמים .הכמות אותה התחייבו הלקוחות לרכוש נמוכה מכמות זו (לפרטים ראו סעיף  13להלן) .הכמות
האמורה כוללת כמויות אשר יכול שיופחתו בהתאם לאופציית ההפחתה כאמור בסעיף .11.4ג 2.להלן .יובהר ,כי הכמות המירבית אינה כוללת כמויות גז אשר נמכרות לשני לקוחות במסגרת הסכמים
בהם לא נקבעה כמות מירבית לאספקה.
לפי הערכת משלמות התמלוגים ,נכון ליום  ,31.12.2019בהמשך לשיחות שנוהלו בין חברת החשמל לבין חלק מהשותפים בפרויקט תמר (כהגדרתם להלן) ,יתרת ההיקף הכספי של ההסכם עם חברת
החשמל עומדת על כ 4,516-מיליוני דולר ( ,)100%בהנחה שצריכת חברת החשמל בשנים  2020ו 2021-תהא בה תאם לתיקון המוצע להסכם חברת חשמל ,כמפורט בסעיף .11.4ה להלן והחל משנת
 2022בהתבסס על כמויות הגז המינימאליות לגביהן קיימת התחייבות לרכישה או לתשלום ( ,) Take or Payובהתבסס על הערכות משלמות התמלוגים לגבי מחיר הגז במהלך תקופת האספקה.
לפי הערכת משלמות התמלוגים ,נכון ליום  31.12.2019יתרת ההיקף הכספי של ההסכם עם דליה אנרגיות עומדת על כ 1,242-מיליוני דולר ( ,)100%בהתבסס על כמויות הגז המינימאליות לגביהן
קיימת התחייבות לרכישה או לתשלום עבורן ( ,) Take or Payבהנחה של מימוש אופציית הפחתת הכמויות בהיקף מקסימא לי ובהתבסס על הערכת משלמות התמלוגים לגבי מחיר הגז במהלך
תקופת האספקה.
41

שנת תחילת
אספקה

תקופת אספקת הגז
הבסיסית41

האם קיימת אפשרות
הארכה?

כמות מירבית
כוללת לאספקה
()100%
(42)BCM

יצרני חשמל
פרטיים אחרים

2013-2020

 15-18שנים (למעט
הסכם אחד
לתקופה של  8שנים
ושני הסכמים
לתקופות קצרות
טווח)

מההסכמים
בחלק
אפשרות
קיימת
להארכתם לתקופה של
בין שנה לשלוש שנים
נוספות45

כ44.6-

לקוחות
תעשייתיים
וחברות לשיווק
גז טבעי

2013-2020

מההסכמים
באחד
אפשרות
קיימת
עד
של
להארכה
שנתיים נוספות .בחלק
קיימת
מההסכמים
להארכתם
אפשרות
לתקופה של עד שנה
46
נוספת

כ7.6-

הסכמי ייצוא-
( NBLהמתוארים
בסעיף .11.5א
להלן)

 2017ו2018-

 13-15שנים

הסכם ייצוא
דולפינוס
(כמפורט בסעיף
.11.5ב להלן)

לפרטים ראו
סעיף .11.5ב
להלן

 15שנים

 3-7שנים

הכמות
שסופקה עד
ליום
31.12.2019
()BCM( )100%

כ16.1-

כ6.1-

בסיס ההצמדה העיקרי למחיר הגז
במרבית ההסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת על
הצמדה לתעריף ייצור החשמל ובחלקם הקטן למדד
המחירים לצרכן האמריקאי.
במספר הסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה
על הצמדה לתעריף ייצור החשמל ובחלקה הקטן
למחיר הברנט.
בכל ההסכמים מחיר הגז נקבע על-ידי נוסחה
הכוללת מחיר בסיס והצמדה וכוללת "מחיר רצפה".
במרבית ההסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת על
הצמדה למחיר הברנט וכוללת "מחיר רצפה" (כאשר
בהסכם אחד ,בנוסף לאמור לעיל ,נוסחת ההצמדה
מבוססת בחלקה הקטן גם על תעריף ייצור החשמל).
באחד מההסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת על
מחירי דלקים נוזליים וכוללת "מחיר רצפה",
ובהסכם נוסף נוסחת המחיר מבוססת על מחיר
הבסיס שנקבע במתווה הגז.

הסכמי ייצוא

45

46

יש אפשרות להארכה
בשנתיים נוספות

כ3.1-

להארכה
אפשרות
נוספות
בשנתיים
(במקרה שדולפינוס לא
תרכוש את הכמות
החוזית הכוללת עד
ליום )31.12.2034

כ25-

כ0.4-

-

נוסחת ההצמדה מבוססת על הצמדה למחיר הברנט
וכוללת "מחיר רצפה".

נוסחת ההצמדה מבוססת על הצמדה למחירי הברנט
וכוללת "מחיר רצפה".

למעט תקופת הארכה שנקבעה בהסכם עם לקוח ,בו מותרת הארכתו במתווה שמאפשר ללקוח התאמת תקופת ההסכם למועד הזרמת הגז מממאגרי כריש ותנין.
למעט תקופת הארכה שנקבעה בהסכם עם לקוח ,בו מותרת הארכתו במתווה שמאפשר ללקוח התאמת תקופת ההסכם למועד הזרמת הגז מממאגרי כריש ותנין.

42

שנת תחילת
אספקה

תקופת אספקת הגז
הבסיסית41

האם קיימת אפשרות
הארכה?

כמות מירבית
כוללת לאספקה
()100%
(42)BCM

סה"כ

ב.

כ190.9-

הכמות
שסופקה עד
ליום
31.12.2019
()BCM( )100%
כ58-

בסיס ההצמדה העיקרי למחיר הגז
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פילוח הכנסות לפי בסיס המחיר
בטבלה שלהלן מוצג פילוח של הכנסות משלמות התמלוגים בפרויקט תמר בשנים  2018 ,2017ו ,2019-לפי בסיס הצמדת המחיר שחל ביחס להכנסות
אלו .מובהר כי הנתונים המוצגים להלן משקפים את הכנסות משלמות התמלוגים ,כפי שהיו בתקופות הרלוונטיות ,לפי העניין ,בגין זכויות בפרויקט
תמר בשיעור של ( 31.25%השווה לשיעור הזכויות הכפופות לזכות לתמלוגים של החברה) ,והם מבוססים על הנתונים הכלולים בדוחות התקופתיים
של משלמות התמלוגים ליום .31.12.2019
()1

שנת 2017

שנת 2019

שנת 2018

סך הכנסות
(במיליוני דולר)

ב %-מסך כל ההכנסות

סך הכנסות
(במיליוני דולר)

ב %-מסך כל ההכנסות

סך הכנסות (במיליוני
דולר)

ב %-מסך כל ההכנסות

חברת החשמל ()CPI

כ310-

כ54-

כ315-

כ50-

297

46

סוג הלקוח

יצרני חשמל פרטיים
דליה אנרגיות

כ66-

כ11-

כ64-

כ10-

כ64-

כ10-

אחרים

כ136-

כ23-

כ192-

כ30-

כ209-

כ32-

אחרים

כ71-

כ12-

לקוחות תעשייתים וחברות שיווק

47

כ10-

כ62.1-

הכמות אינה כוללת את כמויות הגז שנמכרו ללקוחות פרויקט ים תטיס כאמור בסעיף .9.1ח לעיל.

43

כ78-

כ12-

ג.

פרטים נוספים אודות ההסכמים למכירת גז טבעי למשק המקומי שנחתמו על-ידי שותפי
תמר
במרבית מהסכמי מכירת הגז הטבעי ,נקבעה ,בין היתר ,התחייבות של הרוכשות ,ככל
.1
שאספקת הגז על-פי ההסכם היא על בסיס מחייב ,לרכוש או לשלם ()Take Or Pay
בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם
האספקה (להלן" :הכמות המינימאלית") .במידה שאותן רוכשות לא תרכושנה את
הכמות המינימאלית בשנה כלשהי ,הן תחויבנה לשלם למוכרים בעבור ההפרש בין
הכמות המינימאלית שהוגדרה לבין הכמות שנרכשה על-ידן בפועל .עוד קובעים
מרבית הסכמי האספקה מנגנון של צבירת יתרה בגין כמויות עודפות שנצרכו על-ידי
הרוכשות בשנה כלשהי מעבר לכמות המינימאלית ,וניצולה להפחתת חובת הרוכשות
לרכישת הכמות המינימאלית כאמור לעיל במספר שנים לאחר מכן (להלןCarry " :
 .)"Forwardכמו כן ,בהסכמים בהם נכללה התחייבות לכמות המינימאלית ,נקבעו
הוראות ומנגנונים המאפשרים לרוכשות האמורות ,לאחר שצרכו את הכמות
המינימאלית לחיוב בגין שנה מסוימת ,לקבל באותה שנה גז ללא תשלום נוסף עד
ליתרת כמות הגז שלא נצרכה בשנים קודמות ואשר בגינה שילמו למוכרים במסגרת
התחייבותן לכמות המינימאלית לחיוב כאמור לעיל.
.2

בעקבות החלטות הממונה על התחרות בסעיף .23.2ג להלן בדבר הענקת פטור מהסדר
כובל בקשר להסכמים בהם תקופת האספקה הבסיסית ארוכה מ 7-שנים למעט
ההסכם עם חברת החשמל (להלן" :הסכמים ארוכי טווח") ,בחלק מההסכמים
שנחתמו עם לקוחות ניתנה לכל אחת מהרוכשות אופציה להקטין את הכמות
המינימאלית ,כך שזו תעמוד על כ 50%-מהכמות השנתית הממוצעת שצרכה בשלוש
השנים שקדמו להודעה על מימוש האופציה ,בכפוף להתאמות כפי שנקבעו בהסכם
האספקה (להלן בסעיף זה" :האופציה") .עם הקטנת הכמות המינימאלית יופחתו
בהתאם יתר הכמויות שנקבעו בהסכם האספקה.

.3

בהקשר זה יצוין ,כי במהלך שנת  2019חתמו שותפי תמר על תיקונים להסכמים עם
מספר יצרני חשמל פרטיים ,ובכללם דליה אנרגיות (להלן בסעיף זה" :התיקונים" ו-
"יצרני החשמל" ,בהתאמה) ,במסגרתם התחייבו יצרני החשמל לרכוש מפרויקט
תמר ,בעדיפות על פני מקורות אחרים (למעט חריגים הנזכרים בהסכמים) ,את
כמויות הגז הטבעי שיצרכו במתקניהם במהלך התקופה שהחל ממועד הזרמת הגז
ממאגר לוויתן ועד למועד שבו יממשו את האופציה (להלן בסעיף זה" :התקופה"),
אם וככל שיממשו אותה או עד למועד ההפעלה של מאגר כריש .כמו כן ,במסגרת
התיקונים ,הוסכם כי חישוב הכמות הממוצעת שנצרכה על ידי יצרני החשמל תחת
ההסכמים האמורים בשלוש השנים שקדמו להודעה על מימוש האופציה ביחס
לתקופה יעשה ,החל ממועד הפעלת מאגר לוויתן ,על בסיס הכמות המינימאלית
(בהתאם למנגנון שנקבע בתיקונים) ולא על בסיס הכמות שתלקח על ידי יצרני
החשמל בפועל .במסגרת התיקונים הוסדר השימוש ביתרת ה Cary Forward -בין אם
לצרכים תפעוליים ובין אם במסגרת אופציית ההפחתה .כלל התיקונים להסכמים
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נכנסו לתוקפם .בנוסף ,שותפי תמר חתמו על הסכם עם לקוח נוסף ,שהתחייב לרכוש
את הגז שייצרך במתקניו מפרויקט תמר בעדיפות על פני מקורות אחרים.
.4

בעקבות מתווה הגז ,בהסכמים לאספקת גז טבעי שנחתמו החל מיום 16.8.2015
לתקופה העולה על  8שנים ניתנה לצרכן זכות חד צדדית לקיצור תקופת ההסכם.
זכות זו תינתן גם בהסכמים שיחתמו עד ליום  13.12.2020לתקופה העולה על  8שנים.
לפרטים ראו סעיף .23.1א 2.להלן.

.5

אספקת מלוא הכמויות הקבועות בהסכמי האספקה שנחתמו לפני חודש אוקטובר
 ,2012מנצלת בזמני שיא הצריכה את מלוא הקיבולת של מערכת ההפקה ,הטיפול
וההולכה של פרויקט תמר (להלן ביחד בסעיף זה" :מערכת ההפקה") ולפיכך
בהסכמים למכירת גז טבעי שנחתמו מחודש אוקטובר  2012נקבעה תקופת ביניים
אשר החלה במהלך חודש מאי  2015ותסתיים כאשר קיבולת מערכת ההפקה תאפשר
להם לספק את הכמויות הקבועות בהסכמי האספקה (להלן בסעיף זה" :תקופת
הביניים") .על-פי הסכמים אלה ,אספקת הגז בתקופת הביניים תהיה כפופה ,בין
היתר ,לכמויות הגז שתהיינה זמינות באותה העת ,לאחר אספקת הגז ללקוחות
שחתמו על הסכמי אספקה לפני חודש אוקטובר  2012בהתאם למנגנונים שנקבעו בכל
אחד מהסכמי האספקה האמורים .בכל ההסכמים האמורים במשך תקופת הביניים
לא תחול ההתחייבות לרכישת הכמות המינימאלית כאמור לעיל.

.6

למיטב ידיעת החברה ,בחודש נובמבר  2016הודיעו שותפי תמר למרבית הלקוחות
עמם נחתמו הסכמים למכירת גז טבעי החל מחודש אוקטובר  2012כאמור (על-פי
סדר קדימות חתימת ההסכמים) ,לרבות יצרני חשמל פרטיים ובהם דוראד אנרגיה
בע"מ ואו.פי.סי רותם בע"מ ,חברות לשיווק גז טבעי ולקוחות תעשייתיים ,כי ביום
 30.9.2020תסתיים תקופת הביניים ובהתאם ,שותפי תמר יספקו ללקוחות אלו גז
טבעי תחת ההסכמים על בסיס מחייב החל מיום  .1.1.2020בנוסף ,למיטב ידיעת
החברה ,ביום  22.1.2020הודיעו שותפי תמר ללקוחות האמורים כי מועד סיום
תקופת הביניים (קרי  )30.9.2020הוקדם ליום  1.3.2020ובהתאם ,החל ממועד זה
החלו שותפי תמר לספק ללקוחות אלו גז טבעי על בסיס מחייב.

.7

למיטב ידיעת החברה ,בחודש מרץ  2020הודיעו שותפי תמר למספר לקוחות נוספים
(מעבר ללקוחות המצוינים בסעיף קטן  6לעיל) ,כי תקופת הביניים הקבועה
בהסכמים עימם תסתיים ביום  ,30.9.2020ובהתאם ,שותפי תמר יספקו ללקוחות
אלו גז טבעי על בסיס מחייב החל מיום .1.10.2020

.8

בהסכמי האספקה נקבעו הוראות נוספות ,בין היתר ,בנושאים הבאים :זכות לסיום
ההסכם במקרה של הפרת התחייבות מהותית ,זכות שותפי תמר לספק גז לרוכשות
האמורות ממקורות גז טבעי אחרים ,מנגנוני פיצויים במקרה של עיכוב באספקת הגז
מפרויקט תמר או במקרה של אי אספקת הכמויות הקבועות בהסכם ,מגבלות
לאחריות הצדדים בהסכם ,הוראות בעניין זכות הצדדים להמחות את זכויותיהם על-
פי ההסכמים ,פטור מאחריות הצדדים בהתקיימות אירוע כוח עליון (כהגדרתם
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בהסכמים) ,מנגנונים ליישוב סכסוכים ומחלוקות בין הצדדים ,וכן בנוגע ליחסים בין
המוכרים לבין עצמם בכל הקשור לאספקת הגז לרוכשות האמורות.
.9
ד.

ההסכמים כפופים לחוקי מדינת ישראל ומתפרשים לאורם.

פרטים נוספים אודות הסכם חברת חשמל
הסכם אספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל נחתם ביום  14.3.2012ותוקן
.1
בימים  7.5.2015 ,22.7.2012ו( 1.9.2016-להלן בסעיף זה" :ההסכם") ,בין היתר,
בקשר עם מימוש האופציות להגדלת כמויות הגז אותן תצרוך חברת החשמל.
.2

תקופת ההסכם תימשך עד לאספקת הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם או עד
ליום  ,1.7.2028לפי המוקדם מביניהם ,אלא אם כן ההסכם יסתיים קודם לכן על-ידי
אחד הצדדים בהתאם לתנאי ההסכם או ההסכם הוארך בהתאם לתנאיו.

.3

במסגרת ההסכם ניתנה לחברת החשמל אופציה להגדלת הכמות החוזית הכוללת
מכ 78 BCM-לכ 87 BCM-ולהגדלת הכמות השעתית המירבית (להלן בסעיף זה:
"האופציה") .האופציה מתייחסת לשתי תקופות כמפורט להלן( :א) עד ליום
 15.4.2013תוכל חברת החשמל לממש את האופציה להודיע על הגדלת כמויות הגז
אותן תצרוך החל מיום  1.1.2017ועד ( 31.12.2018להלן" :האופציה הראשונה"); (ב)
עד ליום  15.4.2015תוכל חברת החשמל לממש את האופציה להודיע על המשך צריכת
כמויות הגז המוגדלות החל מיום  1.1.2019ועד לתום תקופת ההסכם (להלן:
"האופציה השנייה") ,בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.

.4

ביום  11.4.2013הודיעה חברת החשמל לשותפי תמר על החלטתה לממש את
האופציה הראשונה עד לסוף שנת  ,2018וביום  16.4.2015הודיעה חברת החשמל
לשותפי תמר כי החליטה לממש באופן חלקי את האופציה השניה.

.5

הכמות המינימאלית ממועד ההפעלה המסחרית ועד ליום  31.12.2016עמדה על כ-
 .3.5 BCMהכמות המינימאלית מיום  1.1.2017ועד ליום  31.12.2018עמדה על כ-
 5 BCMלשנה (בכפוף להתאמות בהתאם להיקף מכירות הגז של שותפי תמר ליצרני
חשמל פרטיים ולהיקף ייצור החשמל של חברת החשמל ,אך לא פחות מכ3.6 BCM-
לשנה) .החל מיום  1.1.2019ועד לתום תקופת ההסכם ,הכמות המינימאלית עומדת
על כ 3 BCM-לשנה.

.6

ההסכם כולל הוראות לעניין חישוב והתאמת הכמות המינימאלית ובכלל זה בנסיבות
של כוח עליון ,של אי אספקה על-ידי המוכרים או התאמות הנובעות ממנגנון
ה( Carry Forward-כאמור בסעיף קטן ג 1.לעיל) .הכמות שנצברה לזכות חברת
החשמל במסגרת מנגנון ה ,Carry Forward-נכון ליום  ,31.12.2019מגיעה לכBCM-
( 3.1עבור  100%מהמאגר) ,והכמות המקסימלית הניתנת לניצול בשנה קלנדרית הינה
.1.25 BCM

.7

מחיר הגז נקבע על-פי נוסחה הכוללת מחיר בסיס והצמדה המבוססת על מדד
המחירים לצרכן האמריקאי ( ,)U.S CPIבתוספת  1%לשנה עד שנת  2019ובהפחתת
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 1%לשנה משנת  2020ואילך .מחיר הגז בגין יחידה אחת של  MMBTUבשנת 2011
חושב על-פי מחיר בסיס של  5.042דולר .ביחס לכמויות הגז הטבעי הנוספות שתצרוך
חברת החשמל במסגרת האופציות להגדלת הכמויות הנקובות בהסכם ,החל משנת
 ,2014מוצמד מחיר הגז (עבור כמויות הגז שנצרכו מעל  MMBtu 24,000לשעה) רק
ל 30%-משיעור השינוי במדד המחירים לצרכן האמריקאי ( ,)U.S CPIוההוספה או
ההפחתה של  1%לשנה כאמור לעיל אינה חלה.
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.8

בהסכם נקבעו שני מועדים בהם רשאי כל צד לבקש התאמת המחיר (בהתאם למנגנון
שנקבע בהסכם) ,אם אותו צד בדעה כי המחיר שנקבע בחוזה אינו מתאים עוד לחוזה
ארוך טווח עם קונה עוגן לצריכת גז טבעי לשימוש בשוק הישראלי :בחלוף  8שנים
ו 11-שנים ממועד ההפעלה המסחרית (כהגדרתו בהסכם החל ביום )1.7.2013
מפרויקט תמר (קרי 1.7.2021 :ו ,)1.7.2024 -לפי המוקדם .במועד ההתאמה הראשון
( -1.7.2021לאחר  8שנים) ההתאמה שתבוצע למחיר תהיה בטווח של עד ( 25%תוספת
או הפחתה) ,ובמועד ההתאמה השני ( – 1.7.2024לאחר  11שנים) ההתאמה שתבוצע
למחיר תהיה בטווח של עד ( 10%תוספת או הפחתה) מהמחיר באותו מועד .48אם
שותפי תמר וחברת החשמל לא יגיעו להסכמה על שיעור התאמת המחיר ,רשאי כל
צד להפנות את העניין להליך בוררות ,כמפורט בסעיף קטן  18להלן.

.9

במידה שאחד הצדדים להסכם לא ישלם במועד תשלום הנדרש ממנו על-פי ההסכם,
אזי הסכום שבפיגור יצבור ריבית בשיעור שנתי השווה לריבית  LIBORבתוספת ,5%
החל ממועד התשלום על-פי ההסכם ועד למועד התשלום בפועל .אם האיחור בתשלום
נמשך  7ימים או יותר ,אזי רשאי הצד הזכאי לתשלום ,על-ידי מתן הודעה מראש
ובכתב של  14יום ,להשעות את מסירת הגז או קבלתו ,לפי הענין .אם האיחור
בתשלום נמשך  120יום ממועד הפרעון הרלוונטי ,אזי רשאי הצד הזכאי לתשלום,
על-ידי מתן הודעה מראש ובכתב של  14יום ,להביא לסיום את ההסכם .מימוש
הזכות לסיום ההסכם לא תהווה ויתור על תרופות אחרות העומדות לאותו צד.

.10

חברת החשמל או שותפי תמר יהיו רשאים לסיים את ההסכם ,במקרה בו הצד השני
יבצע פעולת חדלות פירעון (כהגדרתה בהסכם) שסביר כי תהיה לה השפעה מהותית
לרעה על ביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם ,על-ידי מתן הודעה מראש ובכתב של
 120יום לפחות .אם בשל אירוע של כוח עליון לא יהיה באפשרותם של שותפי תמר
או חברת החשמל לבצע כל התחייבות מהותית הנדרשת על-פי ההסכם וחוסר יכולתם
לבצע את ההתחייבות כאמור נמשך לתקופה של שלוש שנים רצופות ,הצד השני רשאי
לסיים את ההסכם על-ידי מתן הודעה מראש ובכתב של  90יום לפחות .חברת החשמל
ושותפי תמר הסכימו שלא לממש כל זכות שעשויה להיות להם לסיים את ההסכם
בהתאם לכל דין ,אלא ביחס להפרות משמעותיות או נמשכות של הוראות מהותיות

לעניין זה ראו הנחות החברה בנתוני התזרים המהוון שבפרויקט תמר הכלול בדוח מיידי מיום .10.1.2020
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של ההסכם ורק לאחר מתן תקופה של  120יום לצד המפר (אלא אם כן נקבעה תקופה
קצרה יותר בהסכם) לתיקון ההפרה.
.11

על-פי ההסכם ,אם שותפי תמר לא יספקו את כמויות הגז שהוזמנו על-ידי חברת
החשמל בהתאם להוראות ההסכם ואי-האספקה היא בכמות העולה על שעורי
הסטייה המותרים על-פי ההסכם ,אזי יפצו שותפי תמר את חברת החשמל בדרך של
אספקת גז בחודש העוקב בכמות שלא סופקה במחיר מופחת .כמו כן ,קובע ההסכם
הפרות מיוחדות שבגינן ישולמו פיצויים בשיעורים גבוהים יותר .בהסכם נקבעו
גבולות לאחריות כל אחד מהצדדים בגין הפרת חלק מהוראות ההסכם בשיעורים
הקבועים בהסכם ,הן על בסיס שנתי והן לאורך תקופת ההסכם .חברת החשמל אינה
אחראית כלפי שותפי תמר ושותפי תמר אינם אחראים כלפי חברת החשמל בגין
נזקים או הפסדים עקיפים ,תוצאתיים או עונשיים .שותפי תמר יהיו אחראים בנפרד,
ולא במשותף ,להפרות כאמור של ההסכם.

.12

שותפי תמר פועלים יחדיו ביחס לנושאים כגון פיתוח המאגר ,מתקני שותפי תמר,
הפקת הגז ,הובלתו ואספקתו בהתאם לכל אחד מההסכמים .יחד עם זאת ,נקבע כי
אף הוראה בהסכם לא תפורש כיוצרת אחריות הדדית בין שותפי תמר וכל אחד
משותפי תמר יהא אחראי כלפי חברת החשמל אך ורק ביחס לחלקו בזכויות הנפט
בקשר עם אחריות שתנבע מההסכם .על אף שחברת החשמל רשאית להזמין כמויות
גז באמצעות הודעה אחת שתומצא למתאם מטעם שותפי תמר ,הכמות שתיחשב
כמוזמנת מכל אחד משותפי תמר תהא חלקו של כל אחד משותפי תמר מהכמות
המוזמנת הכוללת.

.13

אספקת הגז והתחייבות שותפי תמר להעמדת גז זמין על-פי ההסכם היא על בסיס
שעתי עם כמות מקסימלית לשעה ,בהתאם למנגנונים ולפרוצדורות המפורטים
בהסכם.

.14

מסירת הגז נעשית בנקודת החיבור למערכת ההולכה הארצית של נתג"ז ,בסמוך
למתקן הקבלה או בכל נקודת חיבור אחרת שתוסכם בין הצדדים.

.15

הגז הטבעי שמסופק בנקודת המסירה בהתאם להסכם נדרש לעמוד בספציפיקציות
הקבועות בהסכם .לחברת החשמל זכות לסרב לקבל גז לא תקני עד שהליקוי יתוקן.
כל מחלוקת בין הצדדים הנוגעת לאיכות הגז תופנה (לבקשת צד כלשהו) למומחה
לשם הכרעה.

.16

המחאת חובותיה וזכויותיה של חברת החשמל על-פי ההסכם מותנית בכך שלנעבר
תהיה יכולת טכנית ופיננסית לעמוד בהתחייבויותיו על-פי ההסכם וכן שלנעבר יועבר
גם אותו חלק פרופורציונלי של תחנות הכח של חברת החשמל (משמע אם מעבירים
חלק פרופורציונלי מהזכויות וההתחייבויות לנעבר כלשהו ,הוא יקבל גם חלק
פרופורציונלי מתחנות הכוח של חברת החשמל).
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.17

חברת החשמל או שותפי תמר ,לפי הענין ,ישוחררו מאחריות על-פי ההסכם ,במידה
שאי עמידתם בהתחייבות לפי ההסכם (לרבות התחייבות של נקיטת מאמצים
סבירים) נבעה מאירוע כוח עליון ,ורק במידה שביצועה של ההתחייבות הזו נמנע,
סוכל או עוכב עקב האירוע של כוח עליון .המושג "כוח עליון" מוגדר בהסכם וכולל
בעיקר אירוע או נסיבות שאינם בשליטתם של חברת החשמל או שותפי תמר (אשר
פעלו ופועלים באופן סביר וזהיר) ,אשר גרמו לאי-ביצוע או לחוסר יכולת של חברת
החשמל או של שותפי תמר לבצע אחת או יותר מהתחייבויותיהם (לרבות התחייבות
לנקיטת מאמצים סבירים) על-פי ההסכם.

.18

כל מחלוקת או תביעה הנוגעת להסכם תיפתר על-ידי החלטה של מומחה בנושאים
מסוימים שנקבעו בהסכם (בעיקרם בעלי אופי טכני מקצועי) ,או בהליך של בוררות
בהתאם לנהלים שנקבעו בהסכם.
מחלוקות הנוגעות לעניינים בהם הסכום אשר במחלוקת נמוך מהסף המוסכם שנקבע
בהסכם ,יידונו בפני בורר יחיד ,בהתאם לכללי הבוררות של המוסד הישראלי
לבוררות עסקית ומושב הבוררות יהיה בתל אביב .כל מחלוקת בסכומים מעל הסף
האמור אך בטווח מוסכם הקבוע בהסכם ,תידון בפני מותב של שלושה בוררים
והבוררות תתבצע בהתאם לכללים של בית הדין לבוררות בינ"ל בלונדון ומושב
הבור רות יהיה בתל אביב .מחלוקות הנוגעות לעניינים שסכומם עולה על הטווח
האמור שנקבע בהסכם ,יידונו בפני מותב של שלושה בוררים והבוררות תתבצע
בהתאם לכללים של בית הדין לבוררות בינ"ל בלונדון ומושב הבוררות יהיה בלונדון.

ה .שיחות לתיקון הסכם חברת חשמל
.1

נכון למועד פרסום הדוח ,למיטב ידיעת החברה ,חלק מהשותפים בפרויקט תמר
שאינם מחזיקים בפרויקט לוויתן (להלן" :חלק מהשותפים בפרויקט תמר") מנהלים
שיחות עם הנהלת חברת החשמל ,במסגרתן נדון תיקון אפשרי להסכם חברת חשמל
(להלן" :התיקון להסכם") ,שעיקריו כדלקמן:
בתקופה שבין  1.1.2020לבין ( 30.6.2021להלן" :תקופת התיקון להסכם") תשלם
חברת החשמל לשותפי תמר מחיר המגלם הנחה ביחס למחיר הקבוע בהסכם חברת
חשמל בגין כמויות הגז הטבעי שתרכוש מעבר לכמות המינימאלית.
כמו כן ,בהתאם לדיווחים של שותפי תמר ,החל מיום  1.1.2020תופחת כמות הגז
הטבעי היומית המקסימלית אשר חברת החשמל תהא רשאית להזמין תחת הסכם
חברת חשמל מ 655,200 MMBTU-ל ,500,000 MMBTU-ללא הפחתת הכמות
השעתית המינימאלית והכמות המינימאלית (השנתית) ,אשר התחייבה חברת
החשמל לרכוש או לשלם ( )Take or Payבמסגרת הסכם חברת חשמל ,ובתמורה
חברת החשמל תהא זכאית למענק בסך של עד  70מיליון דולר ,מתוכם  10מיליון דולר
ישולמו בסמוך לחתימת התיקון להסכם ,והיתרה תשולם לאורך תקופת התיקון
להסכם ,בכפוף לעמידה באבני דרך של היקף הצריכה של חברת החשמל.
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.2

השיחות עם חברת החשמל נוהלו ללא מעורבות נובל ודלק קידוחים .על כן ,הציגו
חלק מהשותפים בפרויקט תמר את המתווה המפורט לעיל לנובל ולדלק קידוחים.
בהתאם לדיווחים פומביים של שותפי תמר ,קיימת מחלוקת בין נובל ודלק קידוחים
ובין חלק מהשותפים בפרויקט תמר ,לרבות לגבי יכולתם של נובל ודלק קידוחים
למנוע את התיקון להסכם.
בהתאם ,ביום  20.11.2019פנו חלק מהשותפים בפרויקט תמר לממונה על התחרות,
בבקשה דחופה שעניינה סיכול האפשרות לתחרות מצד מאגר תמר מול מאגר לוויתן
על ידי נובל ודלק קידוחים ,הפועלות בניגוד לאיסורי וטו החלים עליהן מכוח מתווה
הגז והחלטת ( 2006כהגדרתם להלן) בקשר עם שיווק משותף של גז טבעי מחזקת
תמר ,וזאת על רקע החזקותיהן הצולבות בחזקת תמר ובחזקות לוויתן.
במסגרת הפניה האמורה ,התבקשה הממונה על התחרות ,בין היתר ,להבהיר ,כי
בהתאם ללשונם הברורה ותכליתם של החלטת  2006ומתווה הגז ,דלק קידוחים
ונובל אינן רשאיות להפעיל זכות וטו (לחוד או יחדיו) ובכך למנוע שיווק משותף של
גז מחזקת תמר ללקוח חדש או תיקון להסכם לשיווק משותף של גז מחזקת תמר
ללקוח קיים (לרבות התיקון להסכם חברת החשמל) ,בהינתן שיתר השותפים
בפרויקט תמר תומכים בשיווק המשותף או בתיקון להסכם כאמור.
לעמדת דלק קידוחים ,כפי שדווחה לציבור ,חלק מהשותפים בפרויקט תמר אינם
מנועים מלתקן את הסכם חברת חשמל בגין כמויות הגז שבבעלותם ,אך אין ביכולתם
לחייב את דלק קידוחים ואת נובל לשאת בעלות התיקון להסכם בגין חלקן בגז.
בנוסף ,טוענת דלק קידוחים כי תכלית פנייתם של חלק מהשותפים בפרויקט תמר
הינה לסכל את תוצאות ההליך התחרותי (כהגדרתו בסעיף .11.4ו 1.להלן) בו זכו
השותפים בפרויקט לוויתן ולאיין את פסק הדין (כהגדרתו בסעיף .11.4ו 4.להלן).
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,הפניה האמורה נמצאת בבחינה של
הממונה על התחרות וגורמי ממשלה אחרים.

.3

ו.

יובהר ,כי על התיקון להסכם להיחתם על ידי כלל שותפי תמר וכן על ידי חברת
החשמל .נכון למועד פרסום הדוח ,למיטב ידיעת החברה ,התיקון להסכם טרם
נחתם .כן יצוין ,כי התיקון להסכם יהיה כפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים
הנדרשים וכי אין כל ודאות שהתיקון להסכם ייחתם במתווה המפורט לעיל ו/או בכל
מתווה אחר.

מכרז לאספקת גז טבעי לחברת חשמל
.1

ביום  2.12.2018הועברה לשותפי תמר ולשותפים בפרויקט לוויתן (רציו חיפושי נפט
( - )1992שותפות מוגבלת (להלן" :רציו") ,נובל ודלק קידוחים ,להלן יחד" :שותפי
לוויתן") על-ידי חברת החשמל בקשה לקבלת הצעות לאספקת גז טבעי ,אשר יסופק
החל ממועד תחילת הפקת הגז ממאגר לוויתן ועד ליום  30.6.2021או למועד תחילת
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הפקת הגז ממאגר כריש ,המוקדם מביניהם (להלן בסעיף זה" :תקופת האספקה" ו-
"ההליך התחרותי" ,לפי העניין).
במהלך תקופת האספקה תפנה חברת החשמל לזוכה אחד בלבד לצורך רכישת גז,
בהתאם לצרכיה ,מעבר לגז המסופק לה תחת ההסכם המתואר לעיל ,כפי שיתוקן
מעת לעת.

ז.

.2

ביום  7.3.2019הגישו שותפי תמר הצעה במסגרת ההליך התחרותי .ביום 4.4.2019
קיבלו שותפי תמר הודעה מחברת החשמל ,לפיה הצעתם לא נבחרה על ידי חברת
החשמל.

.3

ביום  18.4.2019הגישו חלק מהשותפים בפרויקט תמר (להלן בסעיף קטן זה:
"התובעים") לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו עתירה מנהלית נגד חברת החשמל,
דלק קידוחים ,נובל ורציו (להלן בסעיף זה יחד" :המשיבות") ,על פיה התבקש בית
המשפט להצהיר כי החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל מיום  4.4.2019להכריז
על זכיית שותפי לוויתן במכרז – פסולה ומנוגדת לדין ,פוגעת בשוויון וחותרת תחת
עקרונות יסוד של דיני המכרזים ועל כן דינה בטלות ,לחלופין להחזיר את ההחלטה
לוועדה ולהורות לה לשקול אפשרויות אחרות ,כמפורט בעתירה ולחלופי לחלופין
להורות על ביטול המכרז.

.4

בהתאם לפרסומים של שותפי תמר ,ביום  7.7.2019ניתן פסק דין של בית המשפט
המחוזי בתל אביב הדוחה את העתירה (לעיל ולהלן בסעיף  11.4זה" :פסק הדין").

.5

ביום  19.8.2019הגישו התובעים ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון ,וביקשו
להורות על ביטולו של פסק הדין ולפסוק כמבוקש בעתירה .בהתאם להחלטות בית
המשפט העליון ,הגישו שותפי תמר את סיכומי הטענות מטעמם .בהתאם להחלטת
בית המשפט העליון ,על המשיבות לגיש סיכומי טענות מטעמן עד ליום  5.4.2020ועל
התובעים להגיש סיכומי תשובה עד ליום  .5.5.2020דיון בערעור נקבע ליום
.14.5.2020

.6

לפי פרסומים של שותפי לוויתן ,ביום  12.6.2019נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין
שותפי לוויתן לבין חברת החשמל לפיו תרכוש חברת החשמל משותפי לוויתן גז טבעי
על בסיס קיבולת פנויה ,בכמות כוללת שהוערכה ,על פי דיווח של שותפי לוויתן ,בכ-
 4 BCMלפחות .תקופת ההסכם החלה ביום  31.12.2019והיא תסתיים במוקדם מבין
יום  30.6.2021ומועד תחילת הפקת הגז ממאגר כריש .התקופת עשויה להתקצר
בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם ,או להתארך (בהסכמת הצדדים) אם עד ליום
 30.6.2021טרם החל מאגר כריש להפיק גז.

למיטב ידיעת החברה ,בחודש מרץ  2020הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה
ייצוגית ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית (להלן בסעיף זה" :בקשת האישור") על-ידי
צרכן של חברת החשמל (להלן בסעיף זה" :המבקש") ,על פיה מתבקש בית המשפט לקבוע
כי דלק קידוחים ונובל ,המחזיקות בבעלות צולבת במאגרי תמר ולוויתן ,אינן יכולות למנוע
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משותפי מאגר תמר להתקשר עם חברת החשמל בהסכם המוזיל את עלות הגז הטבעי שהיא
מספקת לחברת החשמל ,בכל דרך שהיא ,לרבות על-ידי ניצול זכות וטו ,שלטענת המבקש,
נתונה להן בהסכמים שלהן עם חלק מהשותפים בפרויקט תמר.
בקשת האישור הוגשה כנגד דלק קידוחים ונובל ,וצורפו אליה כמשיבים גם כל יתר
התאגידים המחזיקים בפרויקט תמר והתאגידים המחזיקים בפרויקט לוויתן ,לרבות
משלמות התמלוגים ,כאשר המבקש מציין כי הם בבחינת בעל דין נדרש בהתחשב בזיקתם
ההדוקה לאירועים נושא בקשת האישור ,ולא מתבקש נגדם סעד.
לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  1במרץ ( 2020מס' אסמכתא2020-01- :
 ,)020832אשר המידע על פיו מובא על דרך ההפניה.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – ההערכות דלעיל ביחס להיקפים הכספיים הכוללים של
הסכמי האספקה המפורטים לעיל ,כמויות הגז הטבעי שתירכשנה על-ידי הרוכשות האמורות
לעיל ,ותחילת מועדי האספקה על-פי הסכמי האספקה ,מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו
בחוק ניירות ערך ,אשר אין כל ודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,והעשוי להתממש באופן שונה
מהותית ,וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים בכל אחד
מהסכמי האספקה (ככל שאלו טרם התקיימו) ,אי קבלת אישורים רגולטוריים ,שינויים
בהיקף ,בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על-ידי כל אחת מהרוכשות האמורות ,מחירי הגז
שיקבעו בהתאם לנוסחאות הקבועות בהסכמי האספקה ,תעריף ייצור החשמל ,שער חליפין
דולר-שקל (ככל שרלוונטי להסכם האספקה) ,מחיר הברנט (ככל שרלוונטי להסכם האספקה),
מדד המחירים האמריקאי (( )U.S CPIככל שרלוונטי להסכם האספקה) ,הקמת והפעלת
תחנות הכח ו/או מתקנים אחרים של הרוכשות (ככל שרלוונטי להסכם האספקה) ,מימוש
האופציות הניתנות בכל אחד מהסכמי האספקה ומועד מימושן וכיוצ"ב.
 .11.5התקשרויות לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר
א.

ביום  ,19.2.2014נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר ,לבין חברת NBL Eastern

( Mediterranean Marketing Limitedלהלן )"NBL" :לצורך ייצוא גז טבעי לצרכנים בירדן
(להלן" :הסכם -NBLתמר הראשון") אשר תוקן בימים  16.2.2016ו NBL .30.9.2017-היא
חברת בת בבעלות מלאה (בשרשור) של .Noble Inc.
בד בבד עם חתימת הסכם -NBLתמר הראשון ,חתמה  NBLעל הסכם עם שתי חברות
מירדן Arab Potash Company ,ו( Jordan Bromine Company-להלן יחד בסעיף זה:
"הרוכשות") ,לפיו תרכושנה מ NBL-גז טבעי שישמש אותן במפעליהן הממוקמים בגדה
המזרחית של ים המלח בירדן (להלן בסעיף זה" :הסכם האספקה הראשון").
במסגרת הסכם -NBLתמר הראשון ,התחייבו שותפי תמר לספק ל NBL-גז טבעי לצורך
מכירתו על-ידי  NBLלרוכשות במסגרת הסכם האספקה בתנאי ( Back to Backדהיינו:
שותפי תמר יהיו אחראים לקיום התחייבויות  NBLעל-פי הסכם האספקה הראשון וכן יהיו
זכאים לכל ההכנסות נטו שיגיעו ל NBL-מכוחו).
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על-פי הסכם האספקה הראשון (כפי שתוקן) ,התחייבה  NBLלספק לרוכשות גז טבעי בהיקף
כולל של עד כ .2 BCM-האספקה על-פי הסכם האספקה הראשון החלה במהלך חודש ינואר
 2017וצפויה להימשך כ 15-שנה.
ביום  14.10.2018נחתם הסכם נוסף לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר לבין  ,NBLלצורך
ייצוא גז טבעי לירדן ואספקתו לרוכשות (להלן" :הסכם -NBLתמר השני") .בד בבד עם
חתימת הסכם -NBLתמר השני ,חתמה  NBLעל הסכם נוסף עם הרוכשות ,לפיו תרכושנה
מ NBL-כמות נוספת של גז טבעי ,שתשמש אותן במפעליהן כאמור (להלן" :הסכם האספקה
השני") .האספקה לפי הסכם האספקה השני תהא על בסיס מזדמן ( )Interruptibleבהיקף
כולל של עד כ ,1 BCM-כאשר ל NBL-קיימת זכות בהתאם למועדים הקבועים בהסכם
להודיע לרוכשות כי האספקה בהתאם להסכם -NBLתמר השני תתבצע על בסיס מחייב
( .)Firmהאספקה על בסיס הסכם -NBLתמר השני החלה במהלך הרבעון הראשון של שנת
 2019וצפויה להימשך עד למועד סיום האספקה על-פי הסכם האספקה הראשון .ביום
 19.9.2019הודיעו שותפי תמר ל NBL-כי החל מיום  1.1.2020ועד ליום  31.12.2020תבוצע
האספקה מכח הסכם -NBLתמר הראשון על בסיס מחייב ( ,)Firmחלף אספקה על בסיס
מזדמן בחודשי שיאי הביקוש ,כפי שהיה עד לאותו מועד .ביום  29.1.2020הודיעו שותפי
תמר ל NBL-כי החל מיום  1.8.2020תבוצע האספקה מכוח הסכם -NBLתמר השני על בסיס
מחייב (.)Firm
יצוין ,כי על-פי החלטת מיסוי שניתנה לשותפי תמר על-ידי רשות המיסים בקשר עם הסכם
-NBLתמר הראשון והסכם -NBLתמר השני ,התחייבו שותפי תמר להציע לצרכנים
פוטנציאלים חדשים להתקשר בהסכמים למכירת גז טבעי במחיר שיחושב בהתאם לנוסחה
המיטבית מבוססת מחיר הברנט ,כמפורט במתווה הגז ,כאשר התחייבות להצעה כאמור
תחול במהלך תקופה של  3שנים מיום החלטת הממשלה (קרי ,עד  )16.8.2018ומיום חתימת
הסכם -NBLתמר השני (קרי ,עד יום  .)14.10.2021ההצעה תתבצע בהתאם להוראות מתווה
הגז ,לרבות לעניין מועד האספקה אשר יכול לחול בכל מועד החל מתחילת האספקה על-פי
הסכמי הייצוא האמורים (הראשון והשני ,לפי העניין) ועד לשש שנים ממועד חתימתם,
כמפורט לעיל .לפרטים נוספים ראו סעיף  23.1להלן.
ב.

ביום  19.2.2018נחתם הסכם לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר למצרים בין דלק קידוחים
ונובל לבין דולפינוס (להלן בסעיף זה" :הסכם תמר-דולפינוס המקורי").49
ביום  26.9.2018הסבו דלק קידוחים ונובל את הסכם תמר-דולפינוס המקורי ליתר שותפי
תמר .ביום  26.9.2019הושלמה חתימת הסכם לתיקון הסכם תמר-דולפינוס המקורי בין
שותפי תמר לבין דולפינוס (להלן" :הסכם תמר-דולפינוס המתוקן") וכן נחתם הסכם בין
דלק קידוחים ונובל לבין שותפי לוויתן ולבין שותפי תמר בקשר עם הקצאת הקיבולת

49

הסכם תמר-דולפינוס המקורי החליף הסכם בין שותפי תמר לדולפינוס מיום .17.3.2015
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הזמינה במערכת ההולכה מישראל למצרים (( )Capacity Allocation Agreementלהלן:
"הסכם הקצאת הקיבולת") ,כמפורט בסעיף קטן ג' להלן.
במסגרת החלטת מיסוי בקשר עם הסכם תמר-דולפינוס המתוקן שניתנה לשותפי תמר על-
ידי רשות המסים ביום  9.12.2019ובהתאם לתנאי מתווה הגז ,התחייבו שותפי תמר להציע
ללקוחות חדשים (כהגדרתם במתווה הגז) ו/או לקוחות שעימם התקשרו או יתקשרו או
נוהל איתם משא ומתן להתקשרות מיום  19.2.2018ועד ליום  9.12.2022להתקשר בהסכמים
למכירת גז טבעי במחיר שיחושב בהתאם לנוסחת הסכם תמר-דולפינוס המתוקן ,ובניכוי
עלות הולכת הגז לנקודת המסירה ,המבוססת מחיר ברנט ,הקבועה בהסכם תמר-דולפינוס
המתוקן ,בה נושאים שותפי תמר ,כמפורט במתווה הגז ,ובתנאים הקבועים במתווה הגז
לעניין הסכמים אלה לרבות תקופה מינימאלית של  5שנים ,התחייבות  Take or Payועוד.
יצוין ,כי במקביל לחתימת הסכם תמר-דולפינוס המתוקן ולחתימת הסכם הקצאת
הקיבולת ,נחתם הסכם לתיקון הסכם הייצוא שנחתם בין שותפי לוויתן לבין דולפינוס
(במקביל לחתימת הסכם תמר-דולפינוס המקורי) (להלן" :הסכם לוויתן המתוקן").
להלן עיקרי תנאי הסכם תמר-דולפינוס המתוקן:
.1

אספקת הגז לדולפינוס על פי הסכם תמר-דולפינוס המתוקן הינה על בסיס מחייב
() )Firmלעומת אספקה על פי הסכם תמר-דולפינוס המקורי ,שהיתה על בסיס מזדמן
( ,)Interruptibleעם מתן אופציה לשותפי תמר להפכו למחייב).

.2

כמות הגז החוזית הכוללת שהתחייבו שותפי תמר לספק לדולפינוס על פי הסכם
תמר-דולפינוס המתוקן הינה כ( 25.3 BCM-להלן" :הכמות החוזית הכוללת")
(לעומת כ 32 BCM-על פי הסכם תמר-דולפינוס המקורי ,שהייתה ,כאמור ,על בסיס
מזדמן).

.3

האספקה על-פי הסכם תמר-דולפינוס המתוקן תחל ביום  30.6.2020ותהא עד ליום
 31.12.2034או עד לאספקת הכמות החוזית הכוללת ,המוקדם מביניהם (להלן:
"מועד סיום ההסכם") .במקרה שדולפינוס לא תרכוש את הכמות החוזית הכוללת
עד ליום  ,31.12.2034יהיה כל צד רשאי להאריך את תקופת האספקה בעד שנתיים
נוספות.

.4

על-פי הסכם תמר-דולפינוס המתוקן ,התחייבו שותפי תמר לספק לדולפינוס כמויות
גז שנתיות כדלקמן )i( :בתקופה המתחילה ביום  30.6.2020ומסתיימת ביום
 :30.6.2022כ 1 BCM-לשנה; ( )iiבתקופה המתחילה ביום  1.7.2022ומסתיימת
במועד סיום ההסכם :כ 2 BCM-לשנה.

.5

דולפינוס התחייבה לרכוש או לשלם ( )Take or Payעבור כמויות רבעוניות ושנתיות
מינימאליות בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם תמר-דולפינוס המתוקן ,הכולל גם
הפחתת הכמות השנתית המינימאלית ל 50%-עבור שנה קלנדרית בה מחיר הברנט
הממוצע נמוך מ 50-דולר .יצוין כי ,ככל שתופחת הכמות החוזית במקרה של אי
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הסכמה על שיעור עדכון המחיר כאמור בסעיף קטן  6להלן ,זכותה של דולפינוס
להפחית את הכמות השנתית המינימאלית כאמור בסעיף קטן זה לעיל ,תתבטל.
.6

מחיר הגז שיסופק לדולפינוס ייקבע על-פי נוסחה המבוססת על מחיר חבית נפט מסוג
ברנט וכוללת "מחיר רצפה" .הסכם תמר-דולפינוס המתוקן כולל מנגנון לעדכון
המחיר בשיעור של עד ( 10%תוספת או הפחתה) לאחר השנה החמישית (להלן בסעיף
זה" :מועד ההתאמה הראשון") ולאחר השנה העשירית (להלן בסעיף זה" :מועד
ההתאמה השני") של ההסכם בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בו .במקרה של
אי הסכמה על שיעור עדכון המחיר ,הרוכשת תוכל להפחית את הכמות החוזית
בשיעור של עד  50%במועד ההתאמה הראשון ובשיעור של עד  30%במועד ההתאמה
השני .יצוין כי ההסכם כולל מנגנון תמריצים תלוי כמויות ובכפוף לגובה מחיר חבית
נפט.

.7

הסכם תמר-דולפינוס המתוקן כולל הוראות מקובלות הנוגעות לסיום ההסכם,
והוראה לסיום הסכם תמר-דולפינוס המתוקן במקרה של סיום הסכם לוויתן
המתוקן כתוצאה מהפרתו ואי הסכמת שותפי תמר לספק גם את הכמויות האמורות
בהס כם לוויתן המתוקן ,כמפורט בהסכם ,וכן כולל מנגנוני פיצוי במקרה כאמור.
למיטב ידיעת החברה ,בהתאם לפרסומים של חלק משותפי תמר ,הסכם לוויתן
המתוקן כולל הוראות דומות לגבי הסכם תמר-דולפינוס המתוקן.

.8

ההערכה בנוגע להיקף ההכנסות הצפויות מהסכם תמר-דולפינוס המקורי קטנה
בעיקר עקב העדכון בכמות החוזית הכוללת על פי הסכם תמר-דולפינוס המתוקן,
כמפורט לעיל .יצוין ,כי ההכנסות בפועל מהסכם תמר-דולפינוס המתוקן ייגזרו
ממכלול גורמים ,לרבות מכמויות הגז שתירכשנה בפועל על ידי דולפינוס וממחיר
הברנט בעת המכירה.

.9

ביום  6.11.2019הושלם התנאי המתלה בהסכם תמר-דולפינוס המתוקן ,בדבר
השלמת עסקה לרכישת חלק ממניות Eastern Mediterranean Gas Company S.A.E
(להלן )"EMG" :ורכישת זכויות בצינור בבעלות  ,EMGהמחבר בין מערכת ההולכה
הישראלית באזור אשקלון לבין מערכת ההולכה המצרית באזור אל-עריש ובמתקנים
נלווים שבבעלות ( EMGלהלן" :צינור  )"EMGעל ידי חברת ,EMED Pipeline BV
חברה בבעלות משותפת של חברות בנות של נובל ,דלק קידוחים וEast Gas -
( Company S.A.Eחברה המחזיקה ,בין היתר ,בצנרת גז ותשתיות במצרים) (להלן:
" "EMEDו"-עסקת  .)"EMGבהתאם לדיווחי שותפי תמר ,ביום 16.12.2019
התקיימו התנאים המתלים בדבר קבלת אישור רשות המיסים ואישור הממונה על
ענייני הנפט לייצוא גז טבעי ,בהתאם לתנאים הקבועים באישורו .בהתאם לדיווחי
שותפי תמר ,ביום  24.12.2019נכנס הסכם תמר-דולפינוס המתוקן לתוקפו .אספקת
הגז הטבעי ממאגר תמר תחת הסכם תמר-דולפינוס המתוקן צפויה להתחיל במחצית
השנייה של שנת  .2020למיטב ידיעת החברה תחילת אספקת הגז הטבעי ממאגר
לוויתן תחת הסכם לוויתן המתוקן החלה ביום .15.1.2020
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.10

ג.

מדיווחים של שותפי תמר עולה ,כי להערכתם ,ההכנסות הצפויות המצטברות ביחס
לכלל שותפי תמר ממכירת גז טבעי לדולפינוס תחת הסכם תמר-דולפינוס המתוקן
עשויות להסתכם בכ 5.3-מיליארד דולר ,בהנחה שדולפינוס תצרוך את הכמות
החוזית הכוללת הקבועה בהסכם תמר-דולפינוס המתוקן ובהתחשב בהערכות שותפי
תמר בכל הנוגע למחיר הגז הטבעי במהלך תקופת הסכם תמר-דולפינוס המתוקן.
ההכנסות בפועל מהסכם תמר-דולפינוס המתוקן תיגזרנה משילוב של גורמים,
ביניהם כמויות הגז שתרכשנה בפועל ומחירי הברנט בעת המכירה.

בד בבד עם חתימת הסכם תמר-דולפינוס המתוקן ,נחתם הסכם הקצאת הקיבולת ,שעיקריו
כדלקמן:
.1

חלוקת הקיבולת במערכת ההולכה מישראל למצרים (בצינור  EMGוצנרת ההולכה
בישראל) תהיה על בסיס יומי ,לפי סדר קדימות כדלקמן:
(א) רובד ראשון – עד  350,000 MMbtuליום יוקצה לטובת שותפי לוויתן.
(ב) רובד שני – הקיבולת מעבר לרובד הראשון ,עד  150,000 MMbtuליום עד ליום
( 30.6.2022להלן" :מועד הגדלת הקיבולת") ,ו 200,000 MMbtu-ליום לאחר
מועד הגדלת הקיבולת – תוקצה לטובת שותפי תמר.
(ג) רובד שלישי – כל קיבולת נוספת מעבר לרובד השני תוקצה לטובת שותפי
לוויתן.

.2

במועד השלמת עסקת  EMGשילמו שותפי תמר סכום של  50מיליון דולר (להלן:
"דמי השתתפות תמר") ושותפי לוויתן שילמו סכום של  200מיליון דולר (להלן" :דמי
השתתפות לוויתן") (אשר שימשו את דלק קידוחים ונובל כחלק מהתמורה ששולמה
על ידם בעסקת  ,EMGבתמורה להתחייבות לאפשר העברת גז טבעי ממאגרי תמר
ולוויתן ובהבטחת קיבולת בצינור  ,EMGוהכל לצורך מימוש הסכם תמר-דולפינוס
המתוקן והסכם לוויתן המתוקן .יצוין ,כי דמי השתתפות תמר ודמי השתתפות
לוויתן הסופיים ייקבעו עד ליום  ,30.6.2022בהתאם ליחס כמויות הגז שסופקו בפועל
על ידי שותפי תמר ושותפי לוויתן דרך צינור  EMGוצנרת ההולכה בישראל עד לאותו
מועד (לרבות כמויות גז שטרם סופקו והתקבל תשלום בעבורן מכוח התחייבות Take
.)or Pay

.3

בנוסף ,נקבעו בהסכם הקצאת הקיבולת הסדרים להשתתפות בעלויות עסקת ,EMG
עלויות נוספות בקשר עם הזרמת הגז וכן השקעות שיידרשו לצורך ניצול מקסימלי
של הקיבולת בצינור  ,EMGשתשולמנה בחלוקה בין שותפי לוויתן ושותפי תמר.

.4

הסכם הקצאת הקיבולת קובע בנוסף עקרונות להסדר "גיבוי" בין שותפי תמר ובין
שותפי לוויתן ,לפיו החל מיום  30.6.2020ועד למועד הגדלת הקיבולת ,ככל ששותפי
תמר לא יוכלו לספק את הכמויות שהתחייבו לספק לדולפינוס ,יספקו שותפי לוויתן
את הכמויות הנדרשות.
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.5

תקופת הסכם הקצאת הקיבולת הינה עד לסיום הסכם תמר-דולפינוס המתוקן ,אלא
אם הגיע לסיומו קודם לכן במקרים הבאים :הפרת התחייבות לתשלום שלא תוקנה
על ידי הצד המפר; במקרה בו רשות התחרות לא אישרה את הארכתו של הסכם
הקיבולת וההפעלה ( )Capacity Lease & Operatorship Agreementשנחתם בין
 EMEDובין  ,EMGבמסגרתו העניקה  EMGל EMED-את הזכות הבלעדית לחכור
ולהפעיל את צינור  EMGלצורך הזרמת גז טבעי מישראל למצרים מעבר לתקופה של
 10שנים ממועד חתימתו בהתאם להחלטת  ,2006כהגדרתה בסעיף .23.2א 1.להלן.
כמו כן ,לכל צד תהיה זכות לסיים את חלקו בהסכם הקצאת הקיבולת ככל שהסכם
הייצוא שלו בוטל.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – ההערכות דלעיל ביחס להיקף ההכנסות הצפויות
מהסכם תמר-דולפינוס המתוקן וכמויות הגז הטבעי שעשויות להימכר לדולפינוס על פי
הסכם תמר-דולפינוס המתוקן וכן בדבר הצפי למועד תחילת אספקת הגז הטבעי בהתאם
להסכם תמר-דולפינוס המתוקן ,מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך,
אשר אין כל ודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,והעשוי להתממש באופן שונה מהותית ,וזאת
עקב גורמים שונים לרבות שינויים בהיקף ,בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על-ידי
דולפינוס ,שינויים במחיר הגז בהתאם להוראות הסכם תמר-דולפינוס המתוקן או גורמים
אחרים שלא ניתן לצפות אותם במועד זה ,ואשר לשותפי תמר אין שליטה לגביהם.
 .11.6הסכם לאספקת קונדנסט לפז זיקוק אשדוד
ביום  28.11.2012נחתם בין פז זיקוק אשדוד לבין שותפי תמר (להלן בסעיף זה" :המוכרים"),
הסכם לאספקת קונדנסט (להלן בסעיף זה" :ההסכם") ,על-פיו התחייבו המוכרים לספק לפז
זיקוק אשדוד קונדנסט במשך תקופה של  5שנים שהחלה ביום  ,30.3.2013בהיקף (כמויות ומחיר)
שאינו מהותי .בחודש נובמבר  2016הוסכם בין הצדדים על הארכת ההסכם ל 5-שנים נוספות
מיום  .30.3.2018מחיר הקונדנסט נקבע על-פי מחיר הברנט בניכוי מרווח ,כפי שנקבע בהסכם
האספקה .כלל המכירות של קונדנסט על-ידי שותפי תמר הינן במסגרת הסכם ההתקשרות הנ"ל.
.12

שיווק והפצה
 .12.1אספקה לשוק המקומי
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,פועלים שותפי תמר לשיווק גז טבעי וקונדנסט
לצרכנים קיימים ופוטנציאליים ומנהלים משאים ומתנים בשלבים שונים עם לקוחות
פוטנציאלים במשק המקומי ובכללם יצרני חשמל פרטיים וצרכנים תעשייתים ,במטרה להתקשר
בהסכמים מחייבים למכירת גז טבעי ו/או קונדנסט מפרויקט תמר ,והכל בהתאם למחירי הגז
ותקופת ההסכמים הקבועים במתווה הגז ,כמפורט בסעיפים .23.1א 1.ו.23.1-ב 1.להלן ובכפוף
ליכולת האספקה של פרויקט תמר.
הזרמת הגז הטבעי לחלק מהלקוחות הנוספים עשויה להיות תלויה גם בהמשך פיתוחה של
מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי ,על-ידי נתג"ז ,ובהשלמת מערכות החלוקה האזוריות.
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 .12.2ייצוא
א .למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,בכוונת שותפי תמר לפעול לאיתור לקוחות
בשווקים מחוץ לישראל למכירת הגז הטבעי .לפי הערכת משלמות התמלוגים ,השווקים
הפוטנציאליים כוללים את המדינות הקרובות לישראל ,ובראשן מצרים וירדן אליהן ניתן
לייצא גז באמצעות צנרת והשווקים הגלובליים הרחוקים יותר אשר ניתן לייצא אליהם גז
טבעי באמצעות גט"ן או גז טבעי דחוס .במסגרת מאמצי השיווק של שותפי תמר לייצוא,
נחתמו הסכמים עם לקוחות בירדן ובמצרים.50
ב.

לפרטים בקשר עם הסכם הקצאת הקיבולת (בקשר עם צינור  EMGוצנרת ההולכה
בישראל) ,ראו סעיף .11.5ג לעיל.

ג.

כמו כן ,למיטב ידיעת החברה ,מתקיימים מגעים ובחינת היתכנות טכנית של גורמי ממשל
שונים וגורמים עסקיים חיצוניים ובמימונם לבניית צנרת לייצוא גז טבעי לאיטליה ,דרך,
בין היתר ,קפריסין ,ויוון .למיטב ידיעת החברה ,בחודש ינואר  2020נחתם בין ישראל,
קפריסין ויוון הסכם במסגרתו התחייבו המדינות לשתף פעולה בכלל התחומים והמישורים
על מנת לאפשר את הקמת הפרויקט לייצוא גז טבעי מישראל וקפריסין לאירופה ,כאשר
מדינות המקור לגז הטבעי יהיו ישראל וקפריסין.

ד.

להלן תיאור שווקי היעד המרכזיים לייצוא גז טבעי בצנרת מפרויקט תמר:51
.1

ירדן – למיטב ידיעת החברה ,ירדן הינה מדינה דלה במשאבי אנרגיה מקומיים
ומייבאת מדי שנה את מרבית האנרגיה לצורך ייצור החשמל בירדן .הגז הטבעי הוא
מקור האנרגיה העיקרי לייצור חשמל בירדן .צריכת הגז בירדן לשימוש מקומי עמדה
על כ 4 BCM-בשנת  ,2019בדומה להיקף הצריכה בשנת  .2018ממשלת ירדן פועלת
להגדלת ייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת ,כאשר היעד שהוצב על-ידה הינו
שאנרגיות מתחדשות יהוו כ 20%-מהיקף ייצור החשמל בירדן בשנת .2020
החל מראשית שנת  ,2017ירדן מייבאת גז טבעי מפרויקט תמר למפעלי תעשייה
באזור ים המלח הירדני באמצעות חיבור מערכת ההולכה הישראלית למפעלים
הממקומים בגדה המזרחית של ים המלח בירדן ,כמפורט בסעיף .11.5א לעיל .למיטב
ידיעת החברה ,בשנים האחרונות ,גט"ן היווה את מקור הגז הטבעי העיקרי של ירדן,
והוא יובא באמצעות מתקן גיזוז צף הממוקם בעקבה .למיטב ידיעת החברה ,לירדן
קיים הסכם לרכישת  1.1מיליון טון גט"ן בשנה ,המסתיים במחצית  .2020למיטב
ידיעת החברה ,ייבוא הגט"ן לירדן פסק לחלוטין ברבעון הרביעי של שנת  ,2019עם
זאת ,מתקן הגיזוז בעקבה עדיין פעיל וביכולתה של ירדן להמשיך ולייבא גט"ן
(לרבות את הכמויות הנותרות בהסכם כאמור).

50
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לפרטים אודות הסכמי הייצוא ,ראו סעיף  11.5לעיל.
המידע האמור נערך על -ידי החברה ,בהתבסס על מידע והערכות פומביות שפרסמו שותפי תמר וכן על יועצים מתעשיית הנפט
והגז.
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בנוסף ,הסתיים פרויקט הקמת צינור גז טבעי חדש אשר מחבר את מערכת ההולכה
של נתג"ז (מאזור דוברת) לגבול עם ירדן והקמת צינור המשך בצד הירדני ,שמחבר
את הצינור החדש שהוקם על ידי נתג"ז בגבול ישראל ירדן לצנרת ההולכה הקיימת
בירדן .
מצרים – למיטב ידיעת החברה ,לגז הטבעי תפקיד מרכזי בשוק האנרגיה המצרי .הגז
הטבעי הנצרך במצרים משמש בעיקר לייצור חשמל ,אך גם לתעשייה ולמשקי הבית
והוא מקור האנרגיה העיקרי לייצור חשמל במצרים .למיטב ידיעת החברה ,בשנת
 2019כ 84%-מהחשמל במצרים יוצר באמצעות גז טבעי .יצוין ,כי העונתיות בשימוש
בגז טבעי במצרים גורמת לתנודתיות בצריכת הגז בין העונות .כמו כן ,במצרים שני
מתקני הנזלת גז טבעי לייצור גט"ן המיועד לייצוא (להלן" :מתקני ההנזלה") ,להם
יכולת הנזלה כוללת של כ 12.2-מיליון טון גז נוזלי בשנה .להזנת מתקני ההנזלה נדרש
גז טבעי ( )Feed Gasבהיקף של כ 17-18 BCM-בשנה ,בנוסף לביקוש המקומי .נכון
למועד פרסום הדוח ,פעילות חיפושי גז טבעי ,המקודמת על-ידי ממשלת מצרים,
עשויה להגביר ולהאיץ את פעילות חיפושי הגז הטבעי במצרים ,ולפיכך תתיכנה
תגליות גז טבעי נוספות במצרים אשר יגבירו את כושר אספקת הגז המקומית .כמו
כן ,במחירי גז טבעי נמוכים ,תיתכן פגיעה בכדאיות השימוש במתקני ההנזלה
הקיימים במצרים.
לפרטים אודות הסכם הקצאת הקיבולת הזמינה במערכת ההולכה מישראל למצרים
והתקשרות שותפי תמר בהסכם לייצוא גז טבעי למצרים ,ראו סעיפים .11.5ב ו-
.11.5ג לעיל.
בהתאם להערכה שנמסרה לשותפי תמר על ידי נובל ,בהתחשב בביקושים הצפויים
במשק הישראלי ועל בסיס תשתית ההולכה הקיימת במשק הישראלי ,נכון למועד
פרסום הדוח ,ניתן להזרים בצינור  ,EMGבאמצעות תשתית מערכת ההולכה הקיימת
של נתג"ז ,גז טבעי בכמות של כ 200,000 MMBtu-ביום ,כמות אשר צפויה לעלות לכ-
 450,000 MMBtuביום (כ 4.5 BCM-בשנה) עם השלמת התקנת מערכת מדחסים
בכניסה למערכת  EMGבאשקלון ,המתוכננת להתבצע עד לסוף שנת .2020
עוד מעריכה נובל ,כי ניתן יהיה להזרים גז טבעי מישראל למצרים דרך ירדן (תוך
שימוש בצינור הפן ערבי) באמצעות הצינור המחבר את מערכת ההולכה של נתג"ז
לגבול עם ירדן וצינור המשך בצד הירדני המחבר אותו לצנרת ההולכה בירדן.
במקביל ,בוחנת נובל ,יחד עם יתר שותפי תמר ולוויתן ונתג"ז ,פתיחת צווארי בקבוק
והנחת צנרת נוספת במערכת נתג"ז על מנת להגדיל את קיבולת ההזרמה האפשרית
של מערכת ההולכה של נתג"ז לצינור  ,EMGבאמצעות התקנת מדחס נוסף בכניסה
למערכת  EMGבאשקלון ,שיאפשר הזרמת גז טבעי בכמות של כ 7 BCM-בשנה (ואף
מעבר לכך) בצינור .EMG
בהתאם לדיווחים פומביים של שותפי תמר ,ביום  28.5.2019נחתם בין נתג"ז לבין
נובל הסכם לאספקת שירותי הולכה לא רציפים ( )Interruptibleבקשר עם הזרמת גז
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טבעי ממאגר תמר וממאגר לוויתן אל נקודת הקבלה של  EMGבאשקלון (להלן:
"הסכם נתג"ז") .מנקודה זו יוזרם הגז למצרים באמצעות צינור  .EMGהתשלום על
פי הסכם נתג"ז יתבצע על בסיס כמות הגז שתוזרם בפועל במערכת ההולכה של
נתג"ז ,בכפוף להתחייבות נובל לתשלום בגין כמויות מינימאליות ,כמפורט בהסכם
נתג"ז .התחייבות נתג"ז להולכת הגז לא תחול במקרים מסוימים שנקבעו בהסכם
נתג"ז ,שעיקרם העדר קיבולת זמינה במערכת ההולכה .הסכם נתג"ז יעמוד בתוקף
החל ממועד חתימתו ועד ליום  .1.1.2023יצוין ,כי הסכם נתג"ז כולל תנייה
המאפשרת סיומו המוקדם במקרה בו יושג בין הצדדים הסכם קיבולת על בסיס
מחייב ( .)Firmבמקרה כאמור ,התחייבות נובל לתשלום בגין הכמויות המינמאליות
לטובת התשלומים הנדרשים תועבר להסכם החדש .נכון למועד פרסום הדוח ,מתנהל
בין הצדדים משא ומתן בעניין הסכם קיבולת על בסיס מחייב ( ,)Firmבמסגרתו
מתכוונים הצדדים להרחיב את הקיבולת ,באופן שתתאפשר הזרמת מלוא הכמויות
האפשריות תחת הסכם תמר-דולפינוס המתוקן והסכם לוויתן המתוקן .לעניין זה
ראו גם פרסום להערות הציבור של החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי בקשר
עם מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת עלויות
ההקמה של המקטע המשולב אשדוד-אשקלון ,כמפורט בסעיף .23.5ה להלן.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – ההערכות בנוגע לקיבולת תשתיות ההולכה
כאמור לעיל ,שנמסרו ,למיטב ידיעת החברה ,לשותפי תמר על ידי נובל ,מהוות
מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על בדיקות וסימולציות
שנערכו על-ידי נובל .מידע זה עשוי שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או עשוי
להתממש באופן שונה מהותית ,בין היתר ,כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או
כתוצאה מאילוצי מערכת ו/או תנאי היצע וביקוש במשק המקומי.
בנוסף ,התחזיות וההערכות לעניין השוק הירדני והמצרי הינן מידע צופה פני עתיד
כמשמעו בחוק ניירות ערך .מידע זה ,מבוסס ,בין היתר ,על מידע פומבי של שותפי
תמר ,והינו בגדר תחזיות והנחות יסוד משוערות אשר כפוף מטבעו לאי וודאות.
תחזיות והערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או עלולות להתממש
באופן שונה מהותית ,וזאת עקב גורמים שונים אשר לחברה אין עליהם שליטה,
זאת לרבות שינויים בצד הביקוש לגז טבעי ,שינויים בצד היצע הגז הטבעי – לרבות
הפקה מקומית ,גילוי מאגרים חדשים וכניסתם להפקה ,שינויים בתמהיל האנרגיה
– לרבות חדירה מואצת של מקורות אנרגיה נוספים ובהם אנרגיות מתחדשות,
שינויים עקב השפעות מאקרו כלכליות המשליכות על הפעילות הכלכלית בשווקים
אלה לרבות האצה או האטה בפעילות הכלכלית וכדומה.
ה .גז טבעי דחוס ( – )CNGלמיטב ידיעת החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,שותפי תמר
מקדמים את האפשרות לייצוא גז טבעי למדינות באגן הים התיכון באמצעות דחיסתו
( )CNGושינועו באוניות ייעודיות ,לרבות בחינת תכנון הנדסי לפרויקט .ייצוא גז טבעי באופן
זה עשוי לאפשר גישה לשווקי ייצוא נוספים ,לרבות יוון ,איי הים התיכון ,איטליה ומדינות
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נוספות .למיטב ידיעת החברה ,התקיימו דיונים ראשוניים עם ממשלות המעוניינות לייבא
גז טבעי דחוס .יצוין כי למיטב ידיעת החברה ,בעולם לא קיימים כיום פרויקטים לאספקת
 CNGבאמצעות שינוע ימי בהיקפים גדולים.
.13

צבר הזמנות של משלמות התמלוגים
החברה אינה מחזיקה בזכויות ישירות במאגר תמר ,ואין לה כל השפעה על אופן ניהול מאגר תמר.52
משכך ,כל המידע וההערכות הכלולים בסעיף  13זה מבוססים על נתונים פומביים שפרסמו שותפי
תמר.
להלן צבר ההזמנות של משלמות התמלוגים (בהתייחס לזכויות בגין  31.25%בחזקת תמר) ,ממנו נגזר
סך הכנסות החברה מתמלוגים ,אשר חושב בהתבסס על כמויות הגז המינימאליות שנקבעו בהסכמים
על בסיס מחייב ( )Firmלאספקת גז טבעי וקונדנסט מפרויקט תמר (אשר הינם בתוקף נכון למועד פרסום
הדוח) ,אותן התחייבו הלקוחות לצרוך או לשלם ,53בכפוף להנחות העיקריות הבאות ,הידועות לחברה,
בהתבסס על הדיווחים הפומביים של משלמות התמלוגים ,נכון למועד פרסום הדוח )1( :ניצול מלוא
יתרת ה Carry Forward-של חברת החשמל בשנים  ,2020-2021קרי :בשנים  2020ו 2021-תעמוד הצריכה
השנתית של חברת חשמל על כ )2( ;1.75 BCM-האופציות שניתנו ללקוחות שותפי תמר להפחתת הכמות
החוזית הכוללת כמפורט בסעיף .11.4ג 1.לעיל תמומשנה ,וההפחתות (לאחר מתן הודעה מוקדמת לפי
ההסכמים) תחלנה בחודש יוני  ;2022הסכמים שנחתמו לתקופה קצרה הכוללים אופציות הארכה
יסתיימו ביום  )4( ;30.6.2021לא יחול שינוי בשיעור הכמויות השנתיות המינימאליות בהסכם תמר-
דולפינוס המתוקן ,כאמור בסעיף .11.5ב 5.לעיל; ( )5ההכנסות בפועל בחודשים ינואר עד פברואר 2020
חושבו גם מהסכמים על בסיס מזדמן ( )6( ;)Interruptibleתחזיות המחירים מבוססות על ההנחות
שנלקחו ביחס לחישוב התזרים המהוון בפרויקט תמר ,כמפורט בדוח מיידי מיום  .10.1.2020מובהר כי
הנתונים להלן מבוססים על הנתונים הכלולים בדוחות התקופתיים של משלמות התמלוגים ליום
:31.12.2019
תקופה
**2020 1Q
**2020 2Q
**2020 3Q
**2020 4Q
2021
2022
2023
2024
2025
2026

52
53

סך הכנסות (במיליוני דולר)*
106
90
100
106
361
372
384
391
393
399

לפרטים נוספים ראו ,סעיף  8.7לעיל.
בצבר ההזמנות נכללו כמויות של  0.4 BCMלשנת  2020ושל  0.2 BCMלשנת  2021מכוח הסכם לפיו התחייב לקוח לצרוך את
הכמויות הדרושות לו ממאגר תמר בלבד ,וזאת למרות העדר התחייבות לצריכה של כמות מינימאלית.

61

סך הכנסות (במיליוני דולר)*
406
311
215
197

תקופה
2027
2028
2029
2030
______________
* במועד פרסום הדוח לא חלו שינויים בצבר הזמנות משלמות התמלוגים.
** תיתכן תנודתיות בין הרבעונים ,בין היתר ,בהתחשב בעובדה שבמרבית ההסכמים הכמויות
המינימאליות נקבעות על בסיס שנתי.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – ההערכות בדבר מועד והיקף ההכנסות הצפויות מצבר ההזמנות
הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על כמויות הגז המינימאליות שנקבעו
בהסכמים לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר ועל ההנחות המפורטות בסעיף זה ,ואין כל ודאות
בהתממשותן ,וזאת בין היתר ,עקב השפעתם האפשרית של מי מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות
משלמות התמלוגים ,כמפורט בסעיף  28להלן.
צבר ההזמנות של משלמות התמלוגים נכון ליום  31.12.2018בגין שנת  2019היה בהיקף כספי של כ304-
מיליוני דולר .בפועל ,הכנסות משלמות התמלוגים (בהתייחס לזכויות בגין  31.25%בחזקת תמר) מצבר
ההזמנות הנ"ל הסתכמו בשנת  2019לסך של כ 650 -מיליוני דולר .בהתאם לנתונים פומביים של
משלמות התמלוגים ,הפער בין היקף ההכנסה הצפוי בצבר ההזמנות לבין ההכנסות בפועל בשנת 2019
נובע מכך שהיקף המכירות בפועל היה גבוה יותר מכמויות הגז המינימאליות שנקבעו בהסכמים
לאספקת גז טבעי מהפרויקטים האמורים.
.14

התחרות בתחום הפעילות
 .14.1תגליות גז טבעי בישראל
א .ככלל ,עקב המורכבות והעלות הגבוהה בהובלת גז טבעי שלא באמצעות צנרת הולכה (כגון,
באמצעות הקמת מתקן גט"ן אשר מחייבת עתודות גז טבעי בהיקף משמעותי והשקעות
כספיות ניכרות) ,השווקים הראשוניים לאספקת גז טבעי הם השוק המקומי והשווקים
במדינות שכנות עימן יש יחסי שלום ושניתן להוביל את הגז הטבעי אליהן באמצעות צנרת.
על-כן ,עיקר התחרות של שותפי תמר הינו מול בעלי נכסי נפט וגז טבעי בישראל ומול בעלי
נכסי גז טבעי במדינות שכנות כאמור ,וכן מול יבואני גט"ן ,כדוגמת המצוף הימי לייבוא
 .LNGיצוין כי ככל שיוקמו מתקני גט"ן נוספים ויורחבו אפשרויות הייצוא בצנרת ,כך
יתרחב פוטנציאל שווקי היעד ותגבר המוטיבציה לביצוע קידוחים נוספים.
ב.

רובו המכריע של הגז הטבעי שמסופק כיום למשק הישראלי מקורו במאגרי תמר ולוויתן,
שהם המאגרים היחידים המפיקים בשטח מדינת ישראל ,נכון למועד פרסום הדוח .בנוסף,
מסופקות לחברת החשמל כמויות גז טבעי באמצעות אוניית הגיזוז דרך המצוף הימי לייבוא
.LNG

ג.

לשם קיום הוראות מתווה הגז (כמפורט בסעיף  23.1להלן)( :א) נמכרו זכויותיהן של דלק
קידוחים ונובל במאגרי כריש ותנין לחברת ( Energean Israel Ltdלהלן" :אנרג'יאן ישראל"),
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(ב) דלק קידוחים מכרה  9.25%מזכויותיה בחזקות תמר ודלית לתמר פטרוליום ,כמפורט
בסעיף  2.4לעיל; (ג) נובל מכרה  3.5%מזכויותיה בחזקות תמר ודלית לאוורסט; וכן (ד) נובל
מכרה  7.5%מזכויותיה בחזקות תמר ודלית לתמר פטרוליום.
ד.

בהתאם לפרסומי בעלי הזכויות במאגר לוויתן ,הוא מכיל משאבי גז טבעי בכמות של כ-
( 22.9 TCFעתודות מסוג  2Pומשאבים מותנים מסוג  .)2Cבנוסף ,להערכת החברה ,בשנים
הקרובות צפויים בעלי מאגרי כריש ותנין להוות ספקים משמעותיים נוספים של גז טבעי.
על פי הערכות שפרסמה ( Energean Oil & Gas plcלהלן" :אנרג'יאן") (שהיא ,למיטב ידיעת
החברה ,בעלת השליטה באנרג'יאן ישראל ,המחזיקה בזכויות במאגרי כריש ותנין) ,מאגרי
כריש ותנין מכילים עתודות ( )2Pבהיקף של  2.2 TCFו 31.8-מיליון חביות נפט קל /קונדנסט
ומשאבים מותנים ( )2Cבהיקף של  0.2 TCFו 1-מיליון חביות נפט קל/קונדנסט וכן כמות
נוספת של משאבים מנובאים.
כמו כן ,בחודש נובמבר  2019פרסמה אנרג'יאן 54הודעה על פעולות הערכה בקידוח "כריש
צפון" שבשטח חזקת כריש ,שכללה דיווח אודות אישוש משאבי גז טבעי בהיקף נוסף של
כ( 0.9 TCF-כ )25 BCM-ושל נפט קל/קונדנסט בהיקף של  34מיליון חביות ,כל זאת באומדן
הטוב ביותר (.)Best Estimate
על-פי הודעות אנרג'יאן ,הזרמת הגז ממאגר כריש צפויה להתחיל במחצית הראשונה של
שנת  .2021עוד יצוין ,כי על פי הוראות מתווה הגז ,מאגרי כריש ותנין מיועדים לאספקת גז
לשוק המקומי בלבד.

 .14.2מכרזים לחיפושי נפט וגז טבעי
א .ביום  15.11.2016הכריז שר האנרגיה על פתיחת הים לחיפושי נפט וגז טבעי ,בהליך תחרותי
(להלן בסעיף  14זה" :המכרז") ,לאור ממצאי מחקר בלתי תלוי ,אשר נערך עבור משרד
האנרגיה ,ובו נקבע כי ניתן למצוא משאבים נוספים של גז טבעי בהיקף כולל של 6.6
מיליארד חביות נפט וכ 2,137 BCM-גז טבעי ,אשר טרם נתגלו באגן הימי של ישראל.
במסגרת המכרז ,העניק משרד האנרגיה ביום  15.1.2018חמישה רישיונות חיפוש נפט במים
הכלכליים של ישראל לאנרג'יאן ישראל ,וביום  9.4.2018העניק רישיון חיפוש נפט וגז טבעי
לקונסורציום של חברות הודיות ,הכולל את Bharat ,Oil and Natural Gas Corporation Limited
 Indian Oil Corporation Ltd,PetroResources Limitedו.55Oil India Limited-
ב.

54

55

ביום  4.11.2018הודיע שר האנרגיה על הליך תחרותי שני לחיפושי גז טבעי ונפט במים
הכלכליים של ישראל (להלן בסעיף זה" :המכרז השני") ,במסגרתו הוצעו  19רישיונות
חיפוש (בלוקים) בחמישה מקבצים בגודל של כ 1,600-קמ"ר כל אחד .משרד האנרגיה הגביל
את מספר הרישיונות שיוענקו לכל גורם ל .8-כמו כן ,נקבע כי גורם המחזיק מעל  25%בזכות

בהמשך לפרסום בחודש מרץ  2019על תחילת סדרת קידוחים במאגר כריש במהלכן ייקדחו שלוש בארות הפקה ובוצע קידוח
אקספלורציה בכריש צפון ,ובחודש אפריל  2019על ממצא גז טבעי ( )Discoveryבקידוח האקספלורציה שבוצע בפרוספקט כריש
צפון.
להלן הקישור לפרסום אודות מתן הרישיון באתר משרד האנרגיה:
.https://www.gov.il/he/departments/news/spokesperson_india
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נפט בה קיימות עתודות של מעל  ,200 BCMלא יוכל להשתתף במכרז השני ,וכי תינתן
עדיפות לקבוצה אשר אינה מכילה גורם המצוי בחזקות קיימות.
במסגרת המכרז השני ,ביום  28.10.2019העניק שר האנרגיה לקונסורציום הכולל שתי
חברות בריטיות Capricorn Offshore Exploration Limited ,ו ,Pharos Energy plc-ואת רציו,
 8רישיונות נפט בשני מקבצים ,והעניק לאנרג'יאן ישראל והזדמנות ישראלית מקורות
אנרגיה – שותפות מוגבלת  4רישיונות נפט במקבץ אחד .משרד האנרגיה הודיע כי הליך
תחרותי נוסף צפוי להתקיים במהלך שנת  .562021ככל שקידוחים שיבוצעו בשטחי רישיונות
קיימים ו/או חדשים כאמור לעיל ,יובילו לממצאים של גז טבעי בהיקפים משמעותיים וככל
שתגליות אלה (ככל שתהיינה) תפותחנה ,הרי שגם מאגרים אלה עשויים להוות מתחרים
הפועלים במשק המקומי ובמדינות שכנות.
ג.

בנוסף ,ככל הידוע לחברה ,קבוצת ( British Gasכיום בבעלות  )Shellגילתה בשנת  2000מול
חופי עזה מאגר גז טבעי המכונה  ,Gaza Marineשהיקף המשאבים בו מוערך בכ.1 TCF-
למיטב ידיעת החברה ,זכויותיה של  Shellבמאגר הועברו לקרן השקעות של הרשות
הפלסטינית .ייתכן כי בעתיד מאגר זה יפותח וישווק גז טבעי למשק המקומי ולרשות
הפלסטינית.

ד.

בחודש ינואר  2013החל יבוא של גט"ן למשק המקומי באמצעות המצוף הימי לייבוא LNG

מול חופי חדרה .המצוף הימי לייבוא  LNGמיועד לקלוט מכלית גט"ן ההופכת גט"ן לגז.
המצוף הימי לייבוא  LNGתוכנן לקבל גז שגוזז כאמור בהיקף של עד כ 0.5 BCF-ליום.
המצוף הימי לייבוא  LNGהוקם על מנת לאפשר אספקה של גז למשק המקומי בטווח זמן
קצר ,עקב המחסור שנוצר בזמנו בשל ביטול הסכם אספקת הגז ממצרים עם חברת ,EMG
וכן על מנת לייצר לחברת החשמל יתירות אסטרטגית באספקת גז טבעי .בטרם החלה הפקה
סדירה ורצופה ממאגר לוויתן ,ובהתחשב בירידה במחירי הגז בחודשים שקדמו לכך ,רכשה
חברת החשמל מספר מיכליות גט"ן לצרכיה השוטפים .לפי הערכות שותפי תמר ,בעקבות
תחילת ההפקה המסחרית ממאגר לוויתן ,השימוש בגט"ן כדלק גיבוי לחברת החשמל
בשעות שיא עשוי להיות זניח .עם זאת ,חברת החשמל עשויה ,בהתקיים תנאים מסוימים,
לרכוש גט"ן לשימוש שוטף ,שאינו רכישה לצרכי גיבוי בשעות השיא בלבד.
 .14.3מקורות אנרגיה אחרים
א .בנוסף ,היקף צריכת הפחם על ידי חברת החשמל נגזר ,בין השאר ,מרגולציה סביבתית
ותפעולית ומפערים בעלויות הישירות של חברת החשמל ,הנובעות ממחיר הגז הטבעי
וממחיר הפחם .על כן ,רמת הצריכה של חברת החשמל עלולה להיות מושפעת מתנאים
רגולטוריים ,אילוצים תפעוליים ,מחיר הגז הטבעי ומחירי הפחם בעולם ,וכן ממדיניות
המיסוי על פחם בישראל.57

56
57

למיקום רישיונות החיפוש (בלוקים) ראו באתר משרד האנרגיה בקישור שלהלן:
.http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/Pages/Offshore%20Bid%20Rounds/2nd-Bid-Round.aspx
לפרטים בדבר החלטת שר האנרגיה להפסקת השימוש בפחם ,ראו סעיף .23.5ז להלן.
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ב.

בנוסף ,הגז הטבעי המסופק על-ידי משלמות התמלוגים ללקוחות תעשייתיים מחליף שימוש
בדלקים נוזליים ,כגון סולר ומזוט .מחיר הדלקים הנוזליים הוא בדרך כלל גבוה יותר
ממחיר הגז הטבעי המסופק על-ידי משלמות התמלוגים ,אולם על אף היותם מזהמים,
ירידה במחירי הנפט בעולם עלולה להפוך דלקים אלה לתחרותיים בהשוואה לגז הטבעי
המסופק לצרכנים אלה .עם זאת יצוין ,כי המשרד להגנת הסביבה מקיים רגולציה שנועדה
לוודא כי מפעלים עם תשתית חיבור המאפשרת שימוש בגז טבעי יימנעו משימוש בדלקים
נוזליים מזהמים .בנוסף לכך ,הרצון להגברת ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ונקיות ,כגון
אנרגיית רוח או אנרגיית שמש ,עשוי גם כן להוביל לתחרות בגז הטבעי .לפרטים נוספים
אודות תחליפים לגז הטבעי ,ראו סעיף  7.8לעיל.

ג.

נפט ,ככל שיתגלה בעתיד ,קל יותר לשינוע ושיווק והוא יכול להימכר הן לשוק המקומי והן
לשוק הבינלאומי ,ומכאן שהתחרות גדולה יותר אך גם אפשרויות המכירה רבות יותר .עם
זאת ,הנפט הינו סחורה ( )Commodityשמחירה נקבע על ידי תנודות היצע וביקוש כלל
העולמיות.

ד.

תחילת ההזרמה ממאגר לוויתן בחודש דצמבר  ,2019וכן הצפי לתחילת ההזרמה ממאגר
כריש בשנת  ,2021כמפורט לעיל ,מגדילים באופן משמעותי את היצע הגז הטבעי הזמין
למשק המקומי ולמדינות שכנות ומשפיעים על התחרות בענף .בהקשר זה יצוין ,כי נכון
למועד פרסום הדוח ,קיימות מחלוקות בין חלק מהשותפים בפרויקט תמר לבין דלק
קידו חים ונובל ,המחזיקות בזכויות במאגר לוויתן ובמאגר תמר .מחלוקות אלו נוגעות
לאופן קבלת ההחלטות בנוגע למאגר תמר ,בהתחשב בהחזקתן הצולבת של דלק קידוחים
ונובל במאגר תמר במקביל להחזקותיהן במאגר לוויתן .לפרטים נוספים ,ראו סעיפים
.14.111.4ה.11.4 ,ו ו.11.4-ז לעיל.

 .14.4תגליות גז טבעי במדינות

שכנות58

א .מצרים
למיטב ידיעת החברה ,במהלך השנים האחרונות חלה עליה בפעילות האקספלורציה הימית
והיבשתית במצרים .כתוצאה מכך ,התגלו בשנים האחרונות במצרים מספר מאגרי גז,
שהמשמעותי בהם הוא מאגר הגז הטבעי  Zohrשהתגלה בשנת  ,2015ואשר נכון למועד פרסום
הדוח ולמיטב ידיעת החברה ,היקף המשאבים הניתנים להפקה ממנו (לאחר הפקה של
כשנתיים) מוערך בכ .)2P( 20 TCF-על-פי פרסומי  ,ENIהמפעילה במאגר  ,Zohrהפקת הגז
הטבעי ממאגר  Zohrהחלה בחודש דצמבר  ,2017אשר מיועדת לאספקת גז טבעי בעיקר לשוק
המקומי המצרי.

58

המידע האמור נערך על -ידי החברה ,בהתבסס על מידע והערכות פומביות שפרסמו שותפי תמר וכן על יועצים מתעשיית הנפט
והגז.
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למיטב ידיעת החברה ,ביום  14.3.2019הודיעה חברת  Eniעל תגלית במאגר נור ,אך נכון למועד
פרסום הדוח ,טרם הודיעה מהי כמות הגז במאגר (המוחזק על ידה בשיעור של  .)40%לפרטים
נוספים אודות השוק המצרי ,ראו סעיף .12.2ד 0לעיל.
ב .קפריסין
בחודש דצמבר  2011התגלה שדה הגז הראשון במים הכלכליים של קפריסין ,תגלית הנמצאת
בבלוק  12ונקראת 'אפרודיטה' .לפי פרסומי בעלי הזכויות בתגלית כאמור ,היקף העתודות
באפרודיטה נאמד בכ .4.5 TCF-בעלי הזכויות הנוכחיים בתגלית הם נובל (Royal ,)35%
 )35%( Dutch Shellודלק קידוחים (.)30%
בחודש פברואר  2018פורסם בתקשורת הזרה כי קונסורציום של החברות  Eniו Total-גילה
תגלית גז טבעי חדשה בבלוק  6במים הכלכליים של קפריסין ,הנקראת 'קאליפסו' .למיטב
ידיעת החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,טרם פורסמו אומדני הערכת משאבים רשמיים
בתגלית הנ"ל ,אך לפי הערכות שותפי תמר ,היקף הגז הטבעי במאגר עומד על כ,6.4 TCF-
במבנה שמאפייניו דומים למבנה מאגר .Zohr
בחודש ספטמבר  2018פורסם בתקשורת הזרה כי קונסורציום בראשות  ExxonMobilהחל
בביצוע שני קידוחי אקספלורציה בבלוק  10במים הכלכליים של קפריסין .59בחודש פברואר
 2019פרסם הקונסורציום בתקשורת כי גילה תגלית גז טבעי חדשה ,הנקראת 'גלאוקוס' ,עם
אומדנים ראשוניים של  .(Gas in place( 8 - 5 TCFלפי פרסומים זרים ,בכוונת הקונסורציום
לקדוח קידוח אימות בתגלית האמורה במהלך שנת .2020
לתגליות האמורות תיתכן השפעה על פעילות שותפי תמר במצרים .כמו כן ,ייתכן שהחברות
בעלות המאגר תרצנה לייצא את הגז לשוק המקומי המצרי ו/או להפנותו למתקני ההנזלה
המצריים ,תוך שהנזלת גז זה תספק חלק מיכולת ההנזלה במתקני ההנזלה המצרים.
בחודש ספטמבר  2019פורסם בתקשורת הזרה כי ממשלת קפריסין העניקה רישיון חיפוש
בבלוק  7לחברות  Totalו Eni-במסגרת הליך מכרז שהוצע לחברות בעלות רשיונות הצמודים
לבלוק  7בלבד .בנוסף ,פרסמה ממשלת קפריסין את כניסתה של  Totalלבלוקים  8 ,3 ,2ו9-
אשר בבעלות ( Eniביחד עם שותפים נוספים).
בנוסף ,למיטב ידיעת החברה ,צפויים להתבצע בשנים הקרובות קידוחי אקספלורציה נוספים
במים הכלכליים של קפריסין ,על-ידי קונסורציום בראשות  ENIבבלוקים  3ו .608-קידוחי
אימות והערכה מתוכננים להתבצע בשנת  2020במאגרי "גלאוקוס" ו"קאליפסו" .יצוין כי ,על-
פי פרסומים בתקשורת ,המתיחות הקיימת בין קפריסין היוונית לבין טורקיה ,עשויה להשפיע
על לוחות הזמנים של פעולות חיפוש במים הכלכליים של קפריסין .בין היתר ,פורסם

59
60

בהתבסס על פרסומים פומביים של .ExxonMobil
בהתבסס על פרסומים פומביים של .ENI
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בתקשורת הזרה כי חברת הנפט הלאומית הטורקית ניסתה לקיים פעילות חיפושים ,ובכלל
זאת קידוחים ,במים הכלכליים של קפריסין.
ג .לבנון
בסוף חודש פברואר  ,2020הודיעה חברת  ,Totalהעומדת בראש קונסורציום בבלוק  4במים
הכלכליים של לבנון ,על הגעת אסדת קידוח לשטח הרישיון לצורך ביצוע קידוח חיפוש ,ככל
הנראה למטרה בשכבת המיוקן .על-פי פרסומי  ,Totalהצלחה בקידוח זה עשויה להוביל
לקידוח נוסף ,למטרות דומות ,בבלוק  9שגבול המים הכלכליים בין לבנון לישראל.
.15

עונתיות
בישראל ,צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל ,של חברת החשמל ויצרני חשמל פרטיים מושפעת ,בין היתר,
משינויים עונתיים בביקושי החשמל ומתכניות התחזוקה של יצרני החשמל .בדרך כלל ברבעון הראשון
והשלישי של השנה (חודשי החורף והקיץ) צריכת החשמל היא הגבוהה ביותר.
להלן נתונים אודות התפלגות מכירות הגז הטבעי (במונחי  100%מפרויקט תמר) בשנתיים האחרונות:61

.16

תקופה

רבעון ראשון
(ב)BCM-

רבעון שני
(ב)BCM-

רבעון שלישי
(ב)BCM-

רבעון רביעי
(ב)BCM-

2019

כ2.6-

כ2.4-

כ2.8-

כ2.6-

2018

כ2.4-

כ2.6-

כ2.8-

כ2.7-

מתקנים וכושר ייצור של פרויקט תמר
לפרטים אודות המתקנים וכושר הייצור של פרויקט תמר ,ראו סעיפים .9.1ג ו.9.1 -ד לעיל.

.17

חומרי גלם וספקים
בישראל אין כיום קבלנים לביצוע קידוחים ,סקרים סייסמיים ועבודות פיתוח ותשתית בים מהסוג
שמבצעים שותפי תמר ,ולפיכך מתקשרת המפעילה עם קבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות כאמור,
כאשר אלו מונחים לשכור ,ככל שניתן ,שירותים ויועצים מקומיים .מתקני הקידוח הימיים וציוד ייעודי
אחר נחכרים ומובלים מרחבי העולם בהתאם לזמינותם ,לסוג העבודה ולצרכי פרויקט תמר .פרמטר
חשוב נוסף המשפיע לעניין זה הוא מחיר הנפט הגולמי ,אשר עלייה בו משפיעה לרוב על היקף הפעילות
בענף וכתוצאה מכך גם על זמינות הקבלנים והציוד הנדרש ,ולהיפך .לפרטים נוספים ,ראו גורמי הסיכון
הרלוונטיים בסעיף  28.32להלן.

.18

הון אנושי של החברה
 18.1נכון למועד פרסום הדוח מכהנים בחברה מנכ"ל ,חשב ,יועץ משפטי ,מבקר פנימי ,דירקטורים
ודירקטורים חיצוניים .כמו כן ,החברה נעזרת בשירותי ייעוץ מגורמים חיצוניים ובכלל זה יועצים

61

הנתונים מתייחסים לכלל מכירת גז טבעי של כל שותפי תמר מעוגלים לעשירית  .BCMיצוין ,כי הנתונים הנ"ל אינם כוללים
כמויות שסופקו מהמצוף הימי לייבוא  LNGאשר לרוב פועל בעיקר בחודשי שיאי הביקוש לגז טבעי.
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ומומחים בתחום הנפט והגז ,יעוץ משפטי ,חשבונאי ,פיננסי ועוד ,הכל בהתאם לצרכי החברה,
כפי שהם מעת לעת.
 18.2כל נושאי המשרה הבכירה בחברה מועסקים כנותני שירותים לחברה .היקף עבודתם ,תחומי
אחריותם והתגמול המשולם להם נקבעים באופן אינדיבידואלי תוך התחשבות בכישוריהם,
בתרומתם לחברה ובשכר המקובל בענף בתפקידים דומים ובחברות בעלות היקף פעילות דומה.
לפרטים אודות תגמול נושאי משרה הבכירה בחברה ,ראו תקנה  21בפרק ד' לדוח זה.
 18.3מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה
ביום  22.5.2018אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה מדיניות
תגמול עבור נושאי המשרה של החברה בהתאם להוראות חוק החברות .לפרטים נוספים אודות
מדיניות התגמול ראו נספח לפרק  8לתשקיף ,אשר האמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה.
בהתאם לתקנה  1לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול) ,התשע"ג,2013-
מדיניות התגמול הנ"ל תהא בתוקף עד לתום חמש שנים מהמועד בו הפכה החברה לחברה
ציבורית.
.19

הון חוזר
 .19.1הרכב ההון החוזר של החברה
ההון החוזר של החברה מורכב מנכסים שוטפים עיקריים של החברה שהינם מזומנים ושווי
מזומנים ,פקדונות בבנקים והכנסות לקבל מתמלוגים .מנגד ,לחברה התחייבויות שוטפות
שעיקרן בגין חלויות שוטפות בגין התחייבויות למחזיקי אגרות החוב.
 .19.2לפרטים בדבר גירעון בהון החוזר של החברה ,ראו סעיף  1.1לדוח הדירקטוריון (פרק ב' לדוח
זה).

.20

מימון
 .20.1נכון למועד פרסום הדוח ,לצורך פעילותה לא לקחה החברה אשראי בנקאי כלשהו.
 .20.2להלן פרטים בדבר הנפקות של ניירות ערך לציבור שביצעה החברה על פי התשקיף בשנת :2018
מועד
ההנפקה

סוג נייר
הערך
שהונפק

כמות ניירות
הערך
שהונפקו ע.נ.

מחיר
ליחידה
(בש"ח)

תמורה
כוללת
ברוטו
(אלפי ש"ח)

מאי
2018

אגרות חוב
(סדרה א')

425,498,000

1

425,498

יוני
2018

מניות
רגילות

12,014,400

10.87

130,597

הייעוד והשימוש בתמורת ההנפקה

תמורת ההנפקה של ניירות הערך
שימשה לצורך מימון הרכישה של
הזכות לתמלוגים של החברה ,על פי
ההסכם להעברת התמלוגים המתואר
בסעיף  8.5לעיל.

לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה החברה ,ראו בחלק שישי לדוח
הדירקטוריון (פרק ב' לדוח זה).
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 .20.3אמות מידה פיננסיות
במסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') התחייבה החברה לשמור על אמות מידה פיננסיות,
כמפורט בחלק השישי לדוח הדירקטוריון (פרק ב' לדוח זה).
 .20.4דירוג אגרות החוב
לפרטים אודות דירוג אגרות החוב (סדרה א') ראו חלק שישי לדוח הדירקטוריון (פרק ב' לדוח
זה).
 .20.5הסכם בין הבנקים המממנים של דלק קידוחים בפרויקט תמר לבין בעלי התמלוגים
א.

במסגרת הסכמי המימון בהם התקשרה ,שיעבדה דלק קידוחים את זכויותיה בפרויקט תמר
לטובת גופים מממנים ,וכן לטובת בעלי התמלוגים .במסגרת השלמת העסקה לרכישת
הזכות לתמלוגים מדלק אנרגיה ,כמתואר בסעיף  8.5לעיל ,המחתה דלק אנרגיה לטובת
החברה שעבוד שהיה רשום לטובתה על זכויותיה של דלק קידוחים (בשיעור  22%מתוך
 ,)100%אשר נועד להבטיח את התחייבות דלק קידוחים לתשלום התמלוגים .לטובת
החברה נרשמה בפנקס הנפט המחאת השעבוד שנוצר לטובת דלק אנרגיה על זכויות דלק
קידוחים בחזקת תמר כאמור ,והחברה הצטרפה וחתמה על הסכם בעלי השעבודים,
שעיקריו מפורטים בסעיף קטן ג להלן.

ב.

יודגש כי השעבוד של זכויות דלק קידוחים לטובת בעלי התמלוגים נוצר לדרישת הגופים
המממנים של דלק קידוחים ,במטרה ליצור ודאות משפטית לגבי סדר הנשייה במקרה של
חדלות פירעון של דלק קידוחים ,וכי על פי תנאי התמלוגים לא מוקנית לחברה זכות לשעבוד
כאמור .בהתאם לכך ,בשטר השעבוד נקבע ,בין היתר ,כי הוא יהיה בטל וחסר תוקף כעבור
שלושה ימי עסקים בהם זכויות דלק קידוחים בחזקת תמר תהיינה נקיות וחופשיות מכל
שעבוד מכל סוג לטובת צד שלישי כלשהו .לפיכך ,משעה שיוסר השעבוד שיצרה דלק
קידוחים לטובת הגופים המממנים שלה על זכויותיה בחזקת תמר ,יפקע שטר השעבוד
לטובת בעלות התמלוגים ,לרבות החברה.

ג.

במסגרת הנפקה של אגרות חוב שביצעה דלק קידוחים בשנת  ,2014נחתם הסכם בין הנאמן
לאגרות החוב האמורות והגופים המממנים לבין כל אחת מבעלות התמלוגים באותה עת
(דלק אנרגיה וקבוצת דלק) ,המסדיר את מערכת היחסים בין הנאמן לבין כל אחת מבעלות
התמלוגים ,בכל הקשור לשעבוד חזקת תמר ומימושה (להלן" :הסכם בעלי השעבודים"),
שעיקריו הינם כדלקמן:
.1

זכויות הנאמן על-פי שטר משכון הבנקים הינן נחותות וכפופות לזכויות בעלות
התמלוגים על-פי שטר משכון בעלת התמלוג .הובהר למען הסר ספק ,כי אף הוראה
מהוראות ההסכם לא תפורש כמגבילה את יכולת בעלות התמלוגים להעלות טענה
כלשהי כנגד כל אדם בנוגע למהות זכותן על-פי שטר התמלוגים וכן לא ייצור כל השתק
כנגדה.

.2

בעלת התמלוגים לא תהיה זכאית לממש את השעבוד ללא הסכמה מראש ובכתב של
הנאמן ,אלא אם כן בית משפט פסק כי הבנקים המממנים או נעבר שלהם הפר את
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התחייבויותיו כל פי בעלת התמלוגים .למען הסר ספק הובהר כי סעיף זה לא ימנע או
יגביל את בעלת התמלוגים לאכוף את זכותה בהתאם לשטר התמלוגים.

ד.

.3

הנאמן יהיה רשאי לממש את השעבוד בכל עת ללא הסכמת בעלת התמלוגים .הנאמן
התחייב כי במקרה של העברת חזקת תמר כתוצאה ממימוש השעבוד ,הכונס (כהגדרתו
להלן) יממש את השעבוד בכפוף לזכויות בעלת התמלוגים בהתאם לשטר התמלוגים
ביחס לחזקת תמר והנאמן לא יאפשר העברה אלא אם כן הנעבר יקבל על עצמו את כל
התחייבויותיה של דלק קידוחים בהתאם לשטר התמלוגים ביחס לחזקת תמר .מיד
לאחר העברה כאמור כאשר הנעבר יקבל על עצמו את כל התחייבויותיה של דלק
קידוחים על-פי שטר התמלוגים ,הנחיתות האמור לעיל תבוטל ולא תחול עוד כלפי
הנאמן.

.4

בכל עת לפני העברה של חזקת תמר במקרה של מימוש השעבוד על-ידי הנאמן ,יהיו
הכנסות ממכירות גז מחזקת תמר כפופות לתמלוגים על-פי שטר התמלוגים והנאמן
יוודא כי תמלוגים כאמור ישולמו לבעלת התמלוגים בהתאם לאמור בהסכם למימון
פרויקט תמר וההסכמים הנלווים לו.

.5

במקרה בו הנאמן יממש את השעבוד על חזקת תמר ,בעלת התמלוגים מנועה מלנקוט
כל פעולה להתנגד או להתערב במימוש השעבוד ועליה לסייע בהמצאת מסמכים
הדרושים ובביצוע הפעולות הדרושות לביצוע המימוש לרבות מינוי כונס למכירת
חזקת תמר בשם הנאמן בכפוף לשטר משכון הבנקים ,ההסכם ושטר התמלוגים.

.6

נוסף על כל מגבלה העשויה להיכלל בשטרי המשכון כל צד להסכם רשאי להמחות או
להעביר את השעבוד שניתן לו ובלבד שכל העברה תוגש לרשמים המתאימים ,הצד הלא
מעביר קיבל הודעה בכתב על העברה כאמור שעליה חתומים המעביר והנעבר ,והנעבר
יחתום על ההסכם ויקבל על עצמו את כל הזכויות וההתחייבויות של המעביר כלפי
הצד הלא מעביר.

.7

ההסכם יבוטל לאחר תום שלושה ימי עסקים מהמועד בו בוטלו השעבודים על חזקת
תמר.

להבטחת אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה תמר פטרוליום בחודש יולי  ,2017שעבדה תמר
פטרוליום לטובת מחזיקי אגרות החוב הנ"ל ,בשעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה וללא הגבלה
בסכום ,בין היתר ,את הזכויות בחזקת תמר שרכשה מדלק קידוחים (בשיעור של 9.25%
מתוך  ,)100%אשר כפופות לזכות לתמלוגים של החברה .בתנאי השעבוד האמור נקבע כי
הוא כפוף לזכויות תמלוגים של המדינה וכן לזכויות בעלי תמלוגים אחרים הזכאים לקבל
תמלוגים מתמר פטרוליום (ובכלל זאת החברה) .יובהר כי זכויותיה של תמר פטרוליום
בחזקות אינן משועבדות לטובת החברה להבטחת התחייבותה של תמר פטרוליום לתשלום
התמלוגים .אולם ,במסגרת שטר הנאמנות לאגרות חוב (סדרה א') של תמר פטרוליום,
נקבעו תניות מגבילות בקשר עם זכותה של החברה לתמלוגים ,כמפורט בסעיף 8.138.13
לעיל.
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.21

מיסוי והיטלים
לפרטים הנוגעים לסוגיות המס הקשורות לפעילות החברה ,לרבות ההיטל על פי חוק מיסוי רווחים
ממשאבי טבע ,ראו ביאורים 7ב ו 13-לדוחות הכספיים (פרק ג' לדוח זה).

.22

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
 .22.1בתחום הנפט והגז קיימים סיכונים שונים של נזקים לסביבה ,שעשויים לנבוע בין היתר מתקלות
בציוד ו/או בנהלי עבודה ו/או מאירועים בלתי צפויים .חומרת הסיכונים משתנה מאירוע לאירוע,
ולפיכך דרך הניהול והטיפול על ידי שותפי תמר בהם משתנה אף היא.
 .22.2היבטים סביבתיים של פעילות משלמות התמלוגים כפופים להוראות משרד האנרגיה והמשרד
להגנת הסביבה וכן להגבלות והוראות שנקבעו במסגרת רישיונות ואישורים שקיבלו שותפי תמר
בקשר עם הקמה והפעלה של מערכות ההפקה של פרויקט תמר ולהוראות הדין.
 .22.3בנוסף להוראות משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה ,בפעילותיהן עשויות משלמות
התמלוגים להיות כפופות להוראות של רשויות סביבתיות נוספות שעשויות להינתן מפעם לפעם,
מטעם גופים ממשלתיים אחרים ,לרבות רשות מקרקעי ישראל.
 .22.4יודגש כי מאחר שלחברה אין זכות ישירה בנכסי הנפט לגביהם הוענקו התמלוגים ,אין לה כל
השפעה על אופן ניהול נכסי הנפט של משלמות התמלוגים ,לרבות ניהול הסיכונים הנ"ל.
 .22.5נכון למועד פרסום הדוח ,לא ידוע לחברה על אירוע או עניין הקשור בפעילות משלמות התמלוגים
אשר גרם לפגיעה בסביבה ואשר הייתה לו השפעה מהותית על פעילותן למעט כמפורט להלן:
למיטב ידיעת החברה ,בחודש פברואר  2019עמותת צלול הגישה עתירה מנהלית כנגד ראש אגף
איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה והשר להגנת הסביבה (להלן בסעיף זה:
"המשרד להגנת הסביבה") ,וכנגד נובל ,המפעילה בפרויקט תמר .כנטען בעתירה ,הואיל ואסדת
תמר פועלת מזה כ 4-שנים ללא היתר פליטה לאוויר ,בניגוד להוראות הדין ,בסמכות המשרד
להגנת הסביבה להטיל עיצום כספי בהיקף של קרוב ל 100-מיליון ש"ח בגין כך .ביום 7.7.2019
התקיים דיון מקדים בעתירה ,אשר לאחריו החליט בית המשפט למחוק את העתירה ,נוכח
הודעת המשרד להגנת הסביבה כי היתר פליטה לאסדת תמר יושלם לא יאוחר מסוף שנת 2019
ולבקשת העותרת .יצוין ,כי נכון למועד פרסום הדוח ,טיוטת היתר הפליטה פורסמה להערות
הציבור בהתאם לחוק אוויר נקי ,התשס"ח( 2008-להלן" :חוק אוויר נקי") ,וכן נערך לגביה
שימוע ציבורי ,ונובל ממתינה לקבלת נוסח ההיתר העדכני.

.23

מגבלות ופיקוח על פעילות משלמות התמלוגים
 .23.1מתווה הגז
ביום  16.8.2015התקבלה החלטת ממשלה מס' ( 476אשר שבה ואומצה בהחלטת הממשלה
בשינויים מסוימים ביום  )22.5.2016בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה
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הגז הטבעי "תמר" 62ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן"" ,כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי
נוספים" (להלן בסעיף זה" :החלטת הממשלה") ,אשר נכנסה לתוקף ביום  17.12.2015עם הענקת
פטור מהוראות מסוימות בחוק התחרות הכלכלית ,התשמ"ח( 1988-להלן" :חוק התחרות")63
לדלק קידוחים ,שותפות אבנר ,רציו ונובל (להלן בסעיף זה" :הצדדים") על-ידי ראש הממשלה,
בתפקידו כשר הכלכלה ,בהתאם להוראות סעיף  52לחוק התחרות (לעיל ולהלן" :הפטור" או
"הפטור לפי חוק התחרות") (החלטת הממשלה והוראות הפטור כאמור יקראו להלן יחדיו:
"מתווה הגז") ,אשר עיקריהם ,הנוגעים לחברה ,מובאים להלן.
א .יצוין כי הפטור שניתן מהוראות מסוימות לפי חוק התחרות כאמור ,מותנה בקיומם של
התנאים הבאים:
.1

שינוי מבני במאגר תמר
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(א) דלק קידוחים ושותפות אבנר 65תעברנה תוך  72חודשים ממועד מתן הפטור לפי
חוק התחרות (להלן" :המועד הקובע לתמר") את מלוא זכויותיהן בחזקות תמר
ודלית לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי מהם או למי שמחזיק באמצעי
שליטה במאגר לוויתן או במאגרי כריש ותנין ,בכפוף לאישור הממונה על ענייני
הנפט.66
(ב) עד למועד הקובע לתמר תעביר נובל לממונה על ענייני הנפט חוזה מכירה מחייב,
כך שלאחר מימושו ,זכויות נובל בחזקת תמר לא יהיו גבוהות מ 25%-והזכויות
העודפות יועברו לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי מהם ,ואינו מחזיק
באמצעי שליטה במאגר לוויתן או במאגרי כריש ותנין ,בכפוף לאישור הממונה על
ענייני הנפט.67
(ג) ככל שלא יועברו כל הזכויות המועברות כאמור בסעיף קטן ( )1ו )2(-לעיל (להלן:
"הזכויות המועברות בתמר") עד המועד הקובע לתמר ,תועבר הזכות להעביר את
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"תמר" הוגדרה בפטור הנספח למתווה כ"מאגר גז טבעי הנמצא בשטח חזקות תמר ודלית ,והזכויות שמחזיקים הגופים
המחזיקים בתמר בתשתית הולכת הגז על כל מרכיביה וחלקיה לרבות זכויות המחזיקים בתמר לשימוש במתקן הקליטה ועיבוד
הגז ביבשה ,ממאגר תמר אל מערכת ההולכה הארצית".
ביום  1.1.2019אושר התיקון לחוק התחרות ,שכלל את שינויי שם החוק מ"-חוק ההגבליים העסקיים" ל"-חוק התחרות
הכלכלית".
במתווה נקבע כי לא יובאו בחשבון תקופות אשר ארע בהן אירוע "כח עליון בתמר" .ככל שארע אירוע כאמור ,מניין המועדים
הרלוונטיים בתמר ייעצר ,ובלבד הצדדים (כהגדרתם לעיל) פועלים במהירות ובשקידה לתיקון הנזק שנגרם מהכוח העליון" .כח
עליון בתמר" הוגדר במתווה כ"מלחמה ,פעולה צבאית ,פעולת טרור ,תאונה משמעותית או אסון טבע שכתוצאה ממי מהם נוצר
כשל משמעותי או לקות משמעותית באיזה מן המתקנים או המערכות הנדרשים למימוש הפקת הגז ,ושכתוצאה מהם הופסקה
או קטנה באופן משמעותי א ספקת הגז לתקופה משמעותית ונמנעה האפשרות למכור את נכס הנפט הרלוונטי במהלך העסקים
הרגיל ,ואדם סביר ושקול בנעלי הצדדים לא היה יכול למנוע או להתגבר עליהם.
כאמור לעיל ,ביום  17.5.2017מוזגה שותפות אבנר עם ולתוך דלק קידוחים ,באופן בו כל נכסיה והתחייבויותיה של שותפות
אבנר עברו  As Isלדלק קידוחים.
לשם קיום הוראות מתווה הגז ,ביום  20.7.2017הושלמה עסקה למכירת  9.25%מזכויותיה של דלק קידוחים בחזקות תמר
ודלית לתמר פטרוליום .נכון למועד פרסום הדוח ,דלק קידוחים מחזיקה בשיעור של כ 13.42%-מזכויות ההצבעה בתמר
פטרוליום ובשיעור של כ 22.6%-מהזכויות ההוניות בתמר פטרוליום ,לשם קיום הוראות המתווה תידרש דלק קידוחים למכור
עד למועד הקובע בתמר גם את החזקתה כאמור בתמר פטרוליום.
בחודש דצמבר  2016הושלמה עסקה למכירת  3.5%מזכויותיה של נובל בחזקות תמר ודלית לאוורסט וביום  14.3.2018הושלמה
העסקה למכירת ( 7.5%מתוך  )100%מזכויותיה של נובל בחזקות תמר ודלית לתמר פטרוליום .בהקשר זה יצוין ,כי נובל מכרה
את מניותיה בתמר פטרוליום ובכך השלימה את חובתה על פי מתווה הגז בעניין זה.
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הזכויות המועברות בתמר שלא נמכרו לידי נאמן (כהגדרתו במתווה הגז) ,אשר
יפעל למציאת רוכשים ולקבלת מירב ההצעות למכירת הזכויות המועברות בתמר,
והכל בהתאם להוראות המתווה ולהנחיות שיקבל מהממונה על התחרות .הנאמן
ימכור את הזכויות המועברות בתמר בהתייחס לשווי השוק ולמחיר הגבוה ביותר
שיוצע לו ,ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף  12חודשים ממועד העברת הזכויות בתמר
(אף אם המחיר אינו מייצג את ערכן הריאלי של הזכויות המועברות בתמר).
(ד) החל במועד הקובע לתמר או ביום מכירת זכויות נובל בחזקת תמר ,כאמור לעיל,
לפי המוקדם ,נובל לא תחזיק בזכות וטו כלשהי הנוגעת למאגר תמר.
.2

הסכמים חדשים לאספקת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר
(א) הסכמים לאספקה של גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר ,שייחתמו ממועד החלטת
הממשלה ,יעמדו בכלל ההוראות שלהלן:
(א) לא תחול על הצרכן כל מגבלה בנוגע לרכישת גז טבעי מכל ספק גז טבעי
אחר.
(ב) לצרכן תהא האפשרות למכור גז טבעי שרכש במכירה משנית ,בהתאם
לתנאים ולהוראות שנקבעו בפטור.
(ג) הצדדים לא יחילו כל מגבלה על מחיר המכירה שבו ימכור הצרכן את הגז
הטבעי במכירה משנית.
(ב) ביחס להסכמי מכירה של גז טבעי ממאגר תמר שייחתמו ממועד החלטת
הממשלה ועד תום  4שנים מהמועד בו אישר הממונה על ענייני הנפט את העברת
זכויות דלק קידוחים ,שותפות אבנר ונובל בחזקת כריש ותנין (להלן" :הזכויות
בכריש ותנין" ו"-מועד פתיחת האופציות" ,בהתאמה) ,בעלי הזכויות במאגר תמר
יידרשו להציע לכל צרכן את האפשרות לרכוש גז בהסכם לכל תקופה שיבחר עד
 8שנים או תקופה ארוכה יותר שתוסכם בין הצדדים לצרכן .בכל הנוגע להסכם
שאורכו עולה על  8שנים ,תעמוד לצרכן זכות חד צדדית לקיצור תקופת ההסכם
בחלון זמן של  3שנים שיתחיל במועד פתיחת האופציות.
(ג) ביחס להסכמי מכירה של גז טבעי ממאגר לוויתן שייחתמו ממועד החלטת
הממשלה ועד מועד פתיחת האופציות ,בעלי הזכויות במאגר לוויתן יידרשו להציע
לכל צרכן את האפשרות לרכוש גז בהסכם לכל תקופה שיבחר עד  8שנים או
תקופה ארוכה יותר שתוסכם בין הצדדים לצרכן.
(ד) ביום  2.4.2017הבהירו שותפי תמר בהודעה ששלחו לשר האנרגיה ,לממונה על
התקציבים במשרד האוצר ולממונה על התחרות ,כדלקמן:
(א) במקרה של עיכוב באספקת גז לראשונה על-ידי ספק גז חדש ,יאפשרו שותפי
תמר ללקוחותיהם ,בהתאם להסכמי אספקת גז שנחתמו ממועד החלטת
הממשלה ועד תום  4שנים מהמועד בו אישר הממונה על ענייני הנפט את
העברת הזכויות במאגרי הגז "כריש" ו"-תנין" (מועד פתיחת האופציות),
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אשר היו אמורים לעבור לרכוש גז מהספק החדש ,באופן מלא או באופן
חלקי ,להאריך את החוזה עימם עד למועד בו הספק החדש יוכל לספק גז
בכמויות מסחריות (אך לא יותר מ 8-שנים מיום חתימת ההסכם עימם),
מבלי לשנות את תנאי ההסכם.
(ב) כן הבהירו שותפי תמר כי יעניקו לצרכן שהוא יצרן חשמל או צרכן אחר
המבקש להקים מתקנים חדשים ואשר נאלץ בשל דרישות המממנים של
המתקנים לחתום על הסכם אספקת גז ארוך טווח ,את האפשרות לחתום
עמם על הסכם שאורכו עולה על  8שנים ,בהתאם לקיבולת האספקה של
פרויקט תמר.
ב.

הוראות נוספות מהחלטת הממשלה
.1

מחירים
(א) כל עוד בעלי הזכויות בחזקות תמר ולוויתן יעמדו בתנאי החלטת הממשלה
והפטור לפי חוק התחרות ,יש להותיר על כנו את הקבוע בצו הפיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים (החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח) ,התשע"ג2013-
(להלן" :צו הפיקוח (החלת החוק על גז טבעי)") ,אשר מטיל פיקוח על משק הגז
ברמה של דיווח על רווחיות ומחירי הגז למשך תקופה ממועד החלטת הממשלה,
קרי מיום  ,16.8.2015ועד למועד בו הושלמה העברת זכויות דלק קידוחים,
שותפות אבנר ונובל בחזקות כריש ותנין לעיל או בחזקת תמר ,בהתאם להוראות
המתווה ,לפי המאוחר מביניהם (להלן" :תקופת המעבר").
(ב) במהלך תקופת המעבר יציעו בעלי הזכויות בחזקות תמר (לרבות משלמות
התמלוגים) ולוויתן (להלן בסעיף זה" :בעלי הזכויות בחזקות") לצרכנים
פוטנציאלים את חלופות המחיר והצמדת הגז הטבעי ,כמפורט להלן:
(א) מחיר בסיס אשר יחושב בהתאם לממוצע משוקלל של המחירים הקיימים
בהסכמים בין בעלי הזכויות בחזקות לבין צרכניהם ,ויעודכן בכל רבעון
קלנדרי (בהתאם לחישוב המפורט בהחלטת הממשלה).
(ב) מחיר הברנט ,כפי שיחושב בהתאם לנוסחה המיטבית לצרכן הקיימת במועד
החלטת הממשלה בהסכמים של שותפי תמר.
(ג) עבור יצרן חשמל פרטי (קונבנציונאלי או קוגנרציה) העומד בתנאים
המפורטים בהחלטת הממשלה מלבד החלופות המפורטות בסעיפים קטנים
לעיל ,גם חלופה הכוללת הצמדה לתעריף ייצור החשמל.
(ג) בנוסף לאמור בס"ק ( )2לעיל ,אין באמור בס"ק ( )2כדי לגרוע מחובתם של בעלי
הזכויות בחזקות תמר ודלית להציע לצרכנים בישראל את מחיר הגז הקבוע
במסגרת הסכם ייצוא בכדי לעמוד בתנאי מנגנון המיסוי כמפורט בסעיף .23.1ב5.
להלן.
לעניין החלטת המיסוי בקשר עם הסכם תמר-דולפינוס המתוקן ,ראו סעיף .11.5ב
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לעיל.
.2

ייצוא גז טבעי
(א) בהחלטת ממשלה מיום  23.6.2013אשר אימצה את עיקרי המלצות הוועדה
לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל ופיתוחו העתידי
והתיקון לה מיום ( 6.1.2019בעקבות מסקנות צוות מקצועי בין משרדי בראשות
מנכ"ל משרד האנרגיה דאז) ,בוצעו ,בין היתר ,הבהרות ותיקונים באשר לאופן
חישוב מכסות הייצוא המותרות ואופן יצירת יתירות במערכת אספקת הגז.
לפרטים נוספים ראו סעיף  23.1לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2018כפי
שפורסם ביום ( 25.3.2019מס' אסמכתא( )2019-01-024348 :להלן" :הדוח
התקופתי לשנת  ,)"2018אשר המידע המצוי בו מובא בזאת על דרך ההפניה.
(ב) כמו כן ,נקבע כי בעלי הזכויות בחזקת תמר יהיו רשאים להשתמש באסדת מרי B

לכל תקופת חזקת תמר ,לצורך ייצוא או אספקה למשק המקומי של גז טבעי
ממאגר תמר ,בכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטת הממשלה.
.3

מאגר תמר SW

במסגרת החלטת הממשלה נרשמה הודעת הממונה על ענייני הנפט כי ייתן אישור
לתכנית הפיתוח של מאגר תמר  ,SWבכפוף לכך שההפקה של גז טבעי ממאגר תמר
 SWלא תניב הכנסות בהיקף הגבוה מ 575-מיליון דולר .מגבלת ההפקה האמורה
תבוטל על-ידי הממונה על ענייני הנפט לאחר שתושג הסכמה בין המדינה לבין בעלי
הזכויות בחזקת תמר בכל הנושאים הקשורים בפיתוח מאגר תמר  .SWלפרטים
נוספים אודות מאגר תמר  ,SWלרבות תכנית הפיתוח שאושרה ,והסדר הגישור בקשר
עם חלוקת מאגר תמר  SWבין שטח חזקת תמר לבין שטח רישיון ערן ,ראו סעיף .9.1ז
לעיל.
.4

מכירת כריש תנין
בהתאם להוראות מתווה הגז ,בחודש דצמבר  2016נמכרו זכויותיהן של דלק קידוחים,
שותפות אבנר ונובל בחזקות כריש ותנין לאנרג'יאן ,צד שלישי שאיננו קשור למי
מהצדדים.

.5

מיסוי והיטלים
(א) במסגרת החלטת הממשלה נרשמה הודעת רשות המיסים ,המסדירה סוגיות
מיסוי שונות הנוגעות לפעילות במאגר תמר .כמו כן ,הממשלה החליטה לפעול
לקידום תיקונים לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,שמטרתם ,בין היתר ,סגירת
פרצות מס ,הבהרות שונות וכן החלת הליכי שומה וגבייה.
(ב) בנוסף נקבע ,כי מחיר יחידת נפט בהסכם ייצוא ימוסה לפי התקבול בפועל
מהסכם הייצוא ולא לפי "המחיר הממוצע מקומי" לאותו סוג נפט ,כהגדרתו
בחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,וכי לא יהיה צורך בבחינה שנתית של
התקבולים מהסכם הייצוא לשם כך ,בכפוף לכך שהתקבל אישור מראש מרשות
המיסים על כך שמחיר יחידת נפט בהסכם הייצוא אינו נמוך מ"המחיר הממוצע
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המקומי" או לחלופין שבעל הסכם הייצוא יתחייב להציע את המחיר שנקבע
בהסכם הייצוא כאמור ללקוחות חדשים בישראל ,באופן ובתנאים שנקבעו
במתווה הגז .יצוין כי אישורי רשות המיסים כאמור נתקבלו ביחס לכלל הסכמי
הייצוא בהם התקשרו שותפי תמר.
.6

קיום סביבה רגולטורית המעודדת השקעות
ממשלת ישראל התחייבה לשמור על יציבות רגולטורית במקטע חיפושי הגז הטבעי
והפקתו  -בשלוש סוגיות :חלקו המירבי של הציבור ברווחים (,)Government Take
ייצוא והשינוי המבני שכלול בהחלטת הממשלה למשך  10שנים מיום קבלת החלטת
הממשלה.

ג.

בעקבות החלטת הממשלה המקורית ומתן הפטור הוגשו מספר עתירות לבג"ץ .ביום
 27.3.2016ניתן פסק דינו של בג"ץ בעניין העתירות האמורות ,בו נקבע ,בין היתר ,כי פסקת
היציבות כנוסחה במתווה הגז 68אינה יכולה לעמוד וניתן למדינה פרק זמן של שנה לפעול
להסדרת נושא היציבות במתווה הגז.

ד.

ביום  22.5.2016שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום  16.8.2015בעניין המתווה ,תוך
קביעת הסדר חלופי לפרק י' למתווה בעניין "סביבה רגולטורית יציבה" ,לשם הבטחת
סביבה רגולטורית המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו.

ה .בהתאם למכתב רשות התחרות מיום  ,3.1.2018ככל שביום  17.12.2021תהיה דלק אנרגיה
"אדם קשור" לחברה כמשמעות המונח בהוראות מתווה הגז ,וככל שבמועד זה תחזיק דלק
אנרגיה במניות החברה בשיעור של  5%או יותר ,יחולו הוראות מתווה הגז באופן שהסנקציה
בגין אי עמידה בו תחול אך ורק בקשר עם מניותיה של דלק אנרגיה בחברה.69
 .23.2הגבלים עסקיים
א .פרויקט תמר
 .1ביום  28.8.2006נתן הממונה על התחרות פטור בכפוף לתנאים מסוימים ,מאישור
הסדר כובל ,לפי סעיף  14לחוק התחרות ,להסכם שעניינו שיתוף הצדדים לו בזכויות
ברישיונות מתן ומיכל( 70שחלק מהזכויות בו הועברו בשלב מאוחר יותר לנובל) (לעיל
ולהלן" :החלטת  .)"2006החלטת הממונה על התחרות הותנתה במספר תנאים,
שעיקרם:
(א) שותפות אבנר ,דלק קידוחים ,ישראמקו וכל אדם הקשור למי מהן (להלן:
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התחייבות הממשלה להגביל שינויים עתידיים באסדה של משק הגז הטבעי.
קרי ,דלק אנרגיה תישאר עם אחזקות בשיעור הנמוך מ 5%-וככל שתהיינה לה אחזקות נוספות ,אלו יועברו לנאמן על מנת שיפעל
למימושן בהתאם להוראות המתווה .למיטב ידיעת החברה ,כפי שעולה מפרסומיה ,דלק אנרגיה אינה מסכימה לעמדת המדינה
לפיה הוראות מתווה הגז חלות בקשר עם תמלוג העל בחזקות תמר ודלית .ואולם ,לאור מימוש התמלוג שלה בחזקות האמורות
באמצעות התשקיף ,ולאור כוונתה לממש את אחזקותיה בחברה ,עוד קודם ליום  ,17.12.2021התחייבה דלק אנרגיה ,כי הוראות
המתווה יחולו בקשר עם אחזקותיה במניות החברה בלבד כמפורט לעיל.
ביום  2.12.2009ניתנו חזקות (תמר ודלית) חלף רישיונות מתן ומיכל.
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"התאגידים המקומיים") לא יחזיקו במשותף ,בין לבדם ובין עם מחזיקים
נוספים ,בכל זכות גז למעט זכות הנובעת ישירות ובאופן בלעדי מרישיונות מתן
ו/או מיכל ,אלא באישור מפורש ,מראש ובכתב מאת הממונה על התחרות .עד
ליום  31.12.2006יסיימו התאגידים המקומיים כל החזקה משותפת בזכויות גז,
למעט זכויות הנובעות ישירות ובאופן בלעדי מרישיונות מתן ומיכל (אשר בעת
מתן ההחלטה הוחזקו בידיהן במשותף) ,בין לבדן ובין בצד מחזיקים נוספים,
אלא אם כן הותרה להן החזקה משותפת על-ידי הממונה על התחרות במפורש
ובכתב.
(ב) בכל הסדר ,הסכם או הסכמה ,בכתב או בעל פה ,בנוגע לקביעת מנגנון או אופן
קבלת החלטות בין המחזיקים ברישיונות מתן ומיכל בנוגע לשיווק גז טבעי שיופק
ברישיונות מתן ומיכל ,לא יחזיק אחד התאגידים המקומיים לבדו ,ישירות או
בעקיפין ,כל זכות או כוח למנוע מיתר המחזיקים קבלת החלטה או פעולה בעניין
שיווק גז טבעי שיופק ברישיונות מתן ומיכל.
ב.

ביום  13.11.2012קיבלו שותפי תמר מהממונה על התחרות הודעה בדבר הכרזתם כבעלי
מונופולין באספקת גז טבעי בישראל ,ביחד ולחוד ,החל ממועד תחילתה של האספקה
המסחרית מפרויקט תמר .עקב ההכרזה כאמור ,חל על שותפי תמר פרק ד' לחוק התחרות,
לרבות איסור לסרב מטעמים לא סבירים לספק גז טבעי ואיסור לנצל לרעה את מעמדם
בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור.

ג.

כמו כן ,שותפי תמר מחויבים להגיש לממונה על התחרות את כל ההסכמים למכירת גז טבעי
ללקוחות מקומיים .בשנת  2012ניתן פטור בתנאים (שהתקיימו) מאישור הסדר כובל בקשר
להסכם חברת חשמל .כמו כן ,במהלך השנים  2012ו 2015-התקבלו מספר החלטות של
הממונה על התחרות בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדרים כובלים בקשר לארבעה עשר
הסכמים ארוכי טווח לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר לבין צרכני גז פרטיים (להלן:
"החלטות הממונה") .להלן עיקרי החלטות הממונה:
לצרכן הגז תעמוד האפשרות לבחור ,ביחס להסכם ,באחת משתי האפשרויות הבאות:
.1

קיצור תקופת ההסכם והעמדתה על  7שנים החל ממועד תחילת אספקת הגז הטבעי.

.2

הפחתת כמות הגז הנקובה בתניית ה Take or Pay -לכמות השווה למחצית מכמות
הצריכה השנתית הממוצעת של צרכן הגז בשלוש השנים שקדמו למועד ההודעה.
הפחתת כמות הרכישה תיכנס לתוקף לאחר שנה ממועד מתן ההודעה כאמור ,ועד
לסוף תקופת ההסכם לפי העניין (להלן" :הפחתת כמות הרכישה") .הודעה על הפחתת
כמות הרכישה תתאפשר בכל עת במהלך התקופה שסיומה מאוחר יותר מבין שתי
התקופות שלהלן )1( :התקופה שמיום  1.1.2018ועד ליום ( 31.12.2020ביחס לחמישה
הסכמים למכירת גז טבעי) או התקופה שמיום  1.1.2020ועד ליום ( 31.12.2022ביחס
לתשעה הסכמים למכירת גז טבעי); או ( )2התקופה שראשיתה בתחילת השנה
החמישית ממועד אספקת הגז הטבעי וסיומה בתום השנה השביעית כאמור .תקופה
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כאמור כפופה לשינויים עקב ביצוע שינויים ותיקונים בלוחות הזמנים להפקת גז
משדות אחרים.
.3

עם קביעת הכמות המינימאלית בגינה יחויב צרכן הגז לשלם בהתאם לאמור לעיל,
תעודכנה כמות הגז השנתית וכמות הגז הכוללת בהסכם.

.4

לצרכן הגז יתאפשר למכור גז טבעי המיועד לשימוש צרכני רשת חלוקת הגז עד להיקף
של  15%מכמות הגז השנתית בכל שנה.

.5

לא תחול מגבלה על צרכן הגז בנוגע לרכישת גז טבעי על-ידו מכל ספק גז טבעי שאינו
משותפי תמר.

.6

שותפי תמר לא יתקשרו ,במישרין או בעקיפין ,בכל הסכם לאספקת גז ממאגר תמר
ללא קבלת היתר מראש ממערך הפיקוח על התחרות.

ד .בעקבות החלטות הממונה על ענייני הנפט תוקנו ההסכמים האמורים ,וכל ההסכמים
לאספקת גז טבעי שנחתמו על ידי שותפי תמר מאותו מועד ועד למועד מתן התוקף למתווה
הגז תוקנו או נערכו תוך התאמה להחלטות הממונה על ענייני הנפט.
ה .הסכמים שנחתמו החל מתחילת  2016ועד למועד פרסום הדוח ,הם הסכמים העומדים בתנאי
הוראות מתווה הגז .הסכמים אלה נמסרו לרשות התחרות לצורך קבלת היתר בהתאם
לדרישה שנקבעה בהחלטת הממונה על התחרות החדשה כאמור לעיל .בעת האחרונה הביעה
רשות התחרות את עמדתה כי על הצדדים להסכם לבצע הערכה עצמית ביחס לעמידת
ההסכמים הנחתמים על ידם בהתאם להוראות חוק התחרות .כמו כן ,שותפי תמר העבירו את
כל הסכמי המכר לרשות התחרות לצורך יידוע כנדרש בהתאם להוראות חוק התחרות.
 .23.3כפיפות הפעילות לחקיקה ספציפית
תחום הנפט והגז בישראל מוסדר בעיקרו בחוק הנפט על התיקונים שהוכנסו בו ובתקנות
שהותקנו מכוחו ,שעיקריו מפורטים להלן:
א .חוק הנפט
בהתאם להוראות חוק הנפט ,חיפוש ,הפקה ופיתוח של נפט ו/או גז טבעי כאמור מבוצעים
באמצעות מתן היתרים מוקדמים ,רי שיונות וחזקות (כמשמעותם בחוק הנפט) ,המוענקים
על-ידי הרשויות המוסמכות וכוללים ,בין היתר ,עריכת בדיקות מוקדמות ,תכניות עבודה,
לוחות זמנים ומגבלות שונות.
בעל חזקה (כמשמעותו בחוק הנפט) חייב בתשלום תמלוג למדינה בשיעור של שמינית
מכמות הנפט ו/או הגז הטבעי שהופקה משטח החזקה ונוצלה (למעט כמות הנפט ו/או גז
טבעי שהשתמש בה בעל החזקה בהפעלת שטח החזקה) ,אך בכל מקרה לא פחות משיעור
התמלוג המינימאלי שנקבע בחוק הנפט.
הממונה על ענייני הנפט רשאי לבטל זכות נפט או זכות קדימה אם בעל הזכות לא מילא
אחר הוראות חוק הנפט או תנאי זכות הנפט או ההיתר המוקדם ,לא פעל בהתאם לתכנית
העבודה שהגיש או איחר בביצועה או לא השקיע בחיפושי הנפט את הסכומים שהתחייב
להשקיע.
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הממונה על ענייני הנפט יקיים פנקס נפט שיהא פתוח לעיון הרבים .בפנקס הנפט יירשמו כל
בקשה לזכות נפט ,הענקתה ,הארכתה ,שינוייה או פקיעתה וכן העברתה או שיעבודה של
זכות הנפט או של טובת הנאה בה (לרבות זכות לתמלוגים) או בדבר הענקתו של כל שטר
חכירה .שום עסקה כזאת לא יהא כוחה יפה עד שלא נרשמה כן.
היתר מוקדם ,רי שיון וחזקה הם אישיים ואינם ניתנים ,לא הם ולא כל טובת הנאה בהם,
לשעבוד או להעברה בכל דרך שהיא  -פרט להורשה  -אלא ברשות הממונה על ענייני הנפט;
ולא ירשה הממונה על ענייני הנפט שעבוד או העברה של רישיון או של חזקה אלא לאחר
התייעצות עם המועצה.
בעל חזקה רשאי לבנות קווי צינור להעברת נפט ומוצרי נפט .לא יבנה בעל חזקה צינור נפט,
פרט לצינורות איסוף המובילים אל מיכלים שבתחומי בארות שטח החזקה או בסביבתו,
אלא לפי קו שאישר הממונה על ענייני הנפט .בניית צינור נפט תהיה לפי תרשימים מפורטים
בהתאם לחוק הנפט; התרשימים יהיו טעונים תחילה אישורו של הממונה על ענייני הנפט,
והוא לא ימנע את אישורו אלא מטעמים המתקבלים על הדעת.
ב.

חוק משק הגז הטבעי
חוק משק הגז הטבעי והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים הוראות בדבר אופן הקמת מערכות
להולכה ,שיווק ואספקת גז טבעי .חוק משק הגז הטבעי קובע ,בין היתר ,כי הקמתם
והפעלתם של מערכת הולכה של גז טבעי או רשת חלוקה של גז טבעי או מתקן גט"ן או
אחסון של גז טבעי ו/או צינור ייצוא של מי שאינו בעל חזקה טעונות קבלת רישיון משר
האנרגיה .בנוסף ,נקבע בחוק משק הגז הטבעי כי תקופת רישיון כאמור לא תעלה על 30
שנה ,בכפוף לשיקול דעתו של שר האנרגיה.

ג.

תקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום) ,התשע"ז( 2017-להלן:
"התקנות לשעת חירום")
 .1התקנות לשעת חירום הינן מכוח סעיף  91לחוק משק הגז הטבעי המסמיך את שר
האנרגיה ,באישור הממשלה ,להכריז על שעת חירום במשק הגז הטבעי ולהתקין תקנות
שיחולו על הפעלת משק הגז הטבעי בשעת חירום.
.2

התקנות לשעת חירום מפרידות בין מצב שבו  90%מכלל אספקת הגז הטבעי במשק
מגיעה משדה אחד ומערכת הולכה אחת (להלן" :שדה משמעותי") ,לבין מצב בו
אספקת הגז הטבעי במשק מגיעה מלפחות שני שדות המחוברים לנתג"ז דרך שתי
מערכות הולכה נפרדות כנהוג במשק הישראלי כיום:
(א) הוראות בעת קיום שדה משמעותי אחד
בכל שעה שבה הביקוש השעתי המצטבר לגז טבעי של צרכני ספק הגז שלא מסוגל
לספק את כל או חלק מהגז הטבעי בשדה (להלן" :הספק שבכשל") עולה על
הכמות המרבי ת שניתן לספק להם ,הספק שבכשל ונתג"ז יקצו את כמות הגז
הקיימת לפי ההוראות הבאות:
(א) ההקצאה הראשונה של גז טבעי תהיה לצרכני החלוקה (כהגדרתם בתקנות
לשעת חירום) .הקצאה כאמור תתבצע לפי הכמות המרבית לשעה של הגז
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הטבעי שצרכו צרכני החלוקה ב 12-החודשים שקדמו למועד ההכרזה
(כהגדרתו בתקנות לשעת חירום):
כמות של עד  3,600 MMBTUבשעה תשוריין לצרכני חלוקה (מנהל רשות הגז
רשאי לקבוע כיצד תחולק הכמות בין צרכני החלוקה לבין עצמם);
כמות של  3,600 MMBTUבשעה לפחות תוקצה כך:
 .1תחילה לצרכנים ביתיים;
 .2יתרת ההקצאה תוקצה לצרכני החלוקה שאינם נכללים בפסקת משנה
כאמור.
(ב) הכמות הנותרת תחולק בין צרכנים יצרני חשמל (צרכנים של ספק גז שבכשל
שהם יצרני חשמל בגז טבעי בהספק העולה על  45מגה וואט) לבין צרכנים
שאינם יצרני חשמל באופן יחסי לפי ממוצע הצריכה היומי המצטבר של כל
אחד מסוגי הצרכנים האמורים בחודש המקביל בשנה הקלנדרית הקודמת;
(ג) הכמות שתחולק לצרכנים שאינם יצרני חשמל (מתוך הכמות שהוקצתה
לצרכנים שאינם יצרני חשמל כאמור לעיל) תיקבע בהתאם לחלקם בקיבולת
השעתית המוזמנת לכל אחד מהם לפי הסכם ההולכה שחתמו עם בעל רישיון
ההולכה לבין כל הקיבולת השעתית המוזמנת לאותם צרכנים לפי הסכם
ההולכה שחתמו עם בעל רישיון ההולכה.
(ד) חברת החשמל תציע למכירה גט"ן לצרכנים שאינם יצרני חשמל ,במחיר שבו
רכשה את הגט"ן בתוספת של עד .10%
(ב) הוראות בעת קיום של לפחות שני שדות
ספקי הגז שאינם בכשל יהיו מחויבים להציע למכירה את הגז העודף שלהם
(הכמות היומית הפנויה לאחר אספקת הכמות שהוזמנה על-ידי הצרכנים של
אותו הספק ובלבד שהכמות שהוזמנה לא עולה על הכמות המקסימלית שניתן
להזמין לפי ההסכמים עימם) לספק הגז שבכשל .אם הצדדים לא הגיעו להסכמה
על מחיר הגז העודף ,המחיר יהיה בהתאם לממוצע המחירים במשק (ייקבע לפי
סך כל ההכנסות ממכירות גז טבעי לצרכנים בישראל מכל השדות שהתקבלו
ברבעון שקדם לרבעון שקדם למועד ההכרזה ,חלקי הכמות המצטברת של גז
טבעי ביחידות  MMBTUשסופקה לצרכנים בישראל ברבעון שקדם לרבעון שקדם
למועד ההכרזה כפי שמפרסמת רשות הגז הטבעי מזמן לזמן באתר האינטרנט
שלה) .בכל שעה שבה הביקוש השעתי המצטבר לגז טבעי של צרכני ספק הגז
שבכשל עולה על הכמות המרבית שניתן לספק להם ,הספק שבכשל ונתג"ז יקצו
את כמות הגז העודף שנרכשה לצרכנים במשק הישראלי בלבד ,לפי ההוראות
הבאות:
(א) ההקצאה הראשונה של גז טבעי תהיה לצרכני החלוקה .הקצאה כאמור
תתבצע לפי הכמות המרבית לשעה של הגז הטבעי שצרכו צרכני החלוקה
הצורכים גז מספק הגז שבכשל ב 12-החודשים שקדמו למועד ההכרזה,
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כמפורט להלן:
כמות שאינה עולה על התוצאה המתקבלת מ 3,600 MMBTU -לשעה ,פחות
הכמות המסופקת לצרכני החלוקה שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל בשעה,
תשוריין לצרכני חלוקה;
כמות מרבית שעולה על התוצאה המתקבלת מ 3,600 MMBTU -לשעה פחות
הכמות שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל לצרכני החלוקה ,תוקצה כמות של
 3,600 MMBTUלשעה פחות הכמות שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל צרכני
החלוקה באופן הבא:
 .3תחילה לצרכנים הביתיים;
 .4יתרת ההקצאה תוקצה לצרכני החלוקה שאינם נכללים בפסקת משנה
כאמור.
(ב) הכמות הנותרת תחולק בין צרכנים יצרני חשמל לבין צרכנים שאינם יצרני
חשמל באופן יחסי לפי ממוצע הצריכה היומי המצטבר של כל אחד מסוגי
הצרכנים האמורים בחודש המקביל בשנה הקלנדרית הקודמת;
(ג) אם נותר גז עודף לאספקה יכול ספק הגז שבכשל לספק גז טבעי מהשדה
(להלן" :הכמות הנוספת") באופן בו יוקצה לצרכנים יצרני חשמל ולצרכנים
שאינם יצרני חשמל כמות הגז העודף ליום שנותרה לאספקה ,באופן יחסי
לפי ממוצע הצריכה היומי המצטבר של כל אחד מסוגי הצרכנים האמורים
בחודש המקביל בשנה שקדמה לשנה בה מבוצעת ההקצאה בניכוי הכמות
הנוספת שהוקצתה לכל אחד מהסוגים.
(ד) הכמות שתחולק לצרכנים שאינם יצרני חשמל (מתוך הכמות שהוקצתה
לצרכנים שאינם יצרני חשמל כאמור לעיל) תיקבע בהתאם לחלקם בקיבולת
השעתית המוזמנת לכל אחד מהם לפי הסכם ההולכה שחתמו עם בעל רישיון
ההולכה לבין כל הקיבולת השעתית השמורה לאותם צרכנים לפי הסכם
ההולכה שחתמו עם בעל רישיון ההולכה בניכוי הכמות הנוספת ,אם
הוקצתה ,לכל אחד מהצרכנים שאינם יצרני חשמל.
.3

כללי
אם השר ראה ,לאחר התייעצות עם מנהל רשות הגז הטבעי ומנהל רשות החשמל כי
המחסור בגז טבעי פוגע באופן ממושך או נרחב בתפקוד הסדיר של המשק או באספקה
הסדירה של חשמל למשק הישראלי ושלא ניתן להתגבר עליה באמצעות שימוש
בדלקים אחרים ,או אם השר להגנת הסביבה הודיע לשר האנרגיה כי המחסור הממושך
בגז טבעי גורם לפגיעה משמעותית בסביבה באופן שיפגע בבריאות הציבור ,יהיה רשאי
השר לחרוג מהוראות התקנות ולהורות על הקצאה שונה של כמויות הגז והגט"ן ובלבד
שהחריגה לא תעלה על הנדרש.
אין בתקנות כדי לפטור את ספק הגז שבכשל מכל חובה חוקית שחלה עליו או כדי
לגרוע מכל התרופות והסעדים הקיימים בהסכם בין ספק הגז שבכשל לבין צרכן הגז.
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 .23.4הנחיות עיקריות של הממונה על ענייני

הנפט71

א .בקשות לקבלת זכויות
מעת לעת מפרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות להגשת בקשות לקבלת זכויות וכן בקשות
להעברת זכויות ו/או טובות הנאה בנכסי נפט לדיון במועצת הנפט .הנחיות אלו כוללות ,בין
היתר ,עמידה בתנאי סף ,כגון :הוכחת יכולת מקצועית וכלכלית; הצגת תכנית עבודה
והסכמים לביצוע הפרויקט נשוא הבקשה לקבלת זכויות; השתתפות מפעיל בעל ניסיון
בניהול ,פיקוח וביצוע של חיפושי נפט ו/או גז טבעי בהיקפים מסוימים ,ששיעור החזקתו
בנכס הנפט יעמוד על  25%לפחות וכיוצ"ב.
ב.

העברה ושעבוד של זכויות בנכס נפט
ביום  31.12.2015פרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות לעניין סעיף  76לחוק הנפט שמטרתן
להסדיר את הפרוצדורה להעברה ושעבוד זכות נפט (היתר מוקדם ,רישיון וחזקה) וטובת
הנאה (לרבות זכות לתמלוגים) בזכות נפט( 72להלן בסעיף זה" :ההנחיות") ,שעיקריהן
כדלקמן:
בסעיף זה "טובת הנאה בעניין רישיון" ו"-טובת הנאה בעניין חזקה"  -לרבות החזקה של
כל אחד מאלה )1( :שליטה בבעל רישיון או בבעל חזקה ,או בתאגיד שהוא בעל חלק ברישיון
או בחזקה ,או בקבוצה לפי העניין; ( )2יותר מ 25%-מסוג מסוים של אמצעי השליטה בבעל
רישיון או בבעל חזקה ,או בתאגיד שהוא בעל חלק ברישיון או בחזקה ,או בקבוצה ,לפי
העניין; ( )3זכות לתמלוגים חוזיים.
"אמצעי שליטה" – אמצעי שליטה בקבוצה או אמצעי שליטה בתאגיד ,לפי העניין;
"אמצעי שליטה בקבוצה" – כל אחד מאלה )1( :זכות הצבעה באסיפה ,בוועדת תפעול או
בפורום אחר שבו מתקבלות החלטות המחייבות את הקבוצה לגבי הפעלת זכות הנפט; ()2
זכות למנות חברים באסיפה ,בוועדת תפעול או בפורום אחר שבו מתקבלות החלטות
המחייבות את הקבוצה לגבי הפעלת זכות הנפט ,או למנות אדם שתפקידו לקבל החלטות
כאמור; לעניין זה" ,ועדת תפעול" – גוף שחברי הקבוצה הסכימו לגביו כי הוא יכוון את
פעילות הקבוצה בהפעלת זכות הנפט או יקבע את אופן הפעלת זכות הנפט וביצוע החובות
המוטלות על בעל זכות הנפט על-פי תנאי הזכות או את מדיניותה בעניינים אלה או יפקח
עליהם.
"אמצעי שליטה בתאגיד" – כל אחד מאלה )1( :זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או
בגוף מקביל לה של תאגיד אחר; ( )2זכות למנות דירקטור בחברה או את המנהל הכללי
שלה ,או נושאי משרה מקבילים להם בתאגיד אחר.
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ההנחיות המפורטות רלוונטיות לחיפושי נפט בים וגם לחיפושי נפט ביבשה.
יצוין ,כי ההנחיות לעניין סעיף  76לחוק הנפט הוחלו גם על העברה של זכות נפט או טובת הנאה בין כל מי שיש לו במישרין חלק
בזכות נפט במסגרת קבוצה מכוח ההסכם ביניהם ,וכן יחולו על העברה או הקצאה של אמצעי שליטה המקנים טובת הנאה
בעניין זכות נפט או שליטה בתאגיד או בקבוצה שבידיה זכות נפט או טובת הנאה בעניין זכות נפט.
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"שליטה" – שליטה בקבוצה או שליטה בתאגיד ,לפי העניין;
"שליטה בקבוצה" – היכולת ,בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים בשיתוף פעולה דרך
קבע ,לכוון את פעילותה של הקבוצה ,למעט יכולת של יחיד הנובעת רק ממילוי תפקיד
בקבוצה או ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר באחד מחבריה ולמעט יכולת
הנובעת רק ממילוי תפקיד של מפעיל; בלי לגרוע מכלליות האמור ,חזקה שאדם שולט
בקבוצה ( )1אם החלק שהוא מחזיק בזכות הנפט שבידי הקבוצה הוא מחצית או יותר; ()2
אם הוא מחזיק מחצית או יותר מאמצעי השליטה בקבוצה; ( )3אם בידו היכולת לקבל
בעבור הקבוצה החלטות הנוגעות לפעולות בעניין זכות הנפט והפעילות לביצועה ,או למנוע
קבלת החלטות כאמור בקבוצה.
"שליטה בתאגיד"  -היכולת ,בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים בשיתוף פעולה דרך קבע,
לכוון את פעילותו של התאגיד ,למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או
נושא משרה אחר בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור ,חזקה שאדם שולט בתאגיד ( )1אם
הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד; ( )2אם בידו היכולת
לקבל בעבור התאגיד החלטות הנוגעות להפעלת זכות הנפט ,או למנוע קבלת החלטות
כאמור בתאגיד ,מכוח תקנון התאגיד או מכוח הסכם .בתאגיד שהוא שותפות מוגבלת  -כל
אחת מן הזכויות האמורות בתאגיד שהוא השותף הכללי.
.1

הממונה על ענייני הנפט רשאי לאשר העברה של חזקה או טובת הנאה בחזקה לאחר
שהחלה הפקת נפט משטח החזקה ,ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים( :א) אם המעביר
הוא מפעיל ,ובעקבות ההעברה הוא יחדל מתפקידו ,הנעבר ימלא את כל התנאים
הנדרשים ממפעיל בהתאם לחוק הנפט ולהוראות הממונה על ענייני הנפט ו(-ב) היכולת
הפיננסית של בעל הרישיון לאחר ההעברה עומדת בדרישות לפי חוק הנפט והוראות
הממונה על ענייני הנפט.

.2

הממונה על ענייני הנפט רשאי לאשר העברה של היתר מוקדם שניתנה לגביו זכות
קדימה למי שהשליטה בו היא בידי מי ששולט בבעל ההיתר המוקדם ובלבד שיתקיימו
התנאים המפורטים בסעיף .23.4ב 1.לעיל.

.3

הממונה על ענייני הנפט רשאי לאשר העברת זכויות נפט כאמור בסעיף 23.4.ב1.ו לעיל,
אף שלא מתקיימים כל התנאים המפורטים ,כשמדובר בהעברת זכויות בהיקף זניח
(לא יותר מ 5%-בזכות) או בהתקיים טעמים מיוחדים ונסיבות נוספות כמפורט
בהנחיות.

.4

הממונה על ענייני הנפט לא יאשר העברה של תמלוגים חוזיים (כמשמעם בהנחיות
אלה) אשר ערכם עולה על  5%מערך הנפט שיופק וינוצל במסגרת הזכות .במקרים
חריגים יהיה הממונה על ענייני הנפט רשאי לאשר העברת תמלוגים בערך העולה על
 5%מערך הנפט שיופק וינוצל במסגרת הזכות ובלבד שלא תעלה על  10%מערך הנפט
האמור .יצוין ,כי הממונה על ענייני הנפט לא יאשר העברה של תמלוגים חוזיים
הנעשית כחלק מהליך העברה של רישיון או טובת הנאה בטרם אישר הממונה על ענייני
הנפט שהייתה תגלית (כמשמעה בחוק הנפט).
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.5

הממונה על ענייני הנפט לא יאשר העברה של זכות נפט או של טובת הנאה בעניין זכות
נפט ,אם לדעתו מתקיים אחד מאלה:
(א) ההעברה עלולה לעכב או לפגוע בביצוע חובות בעל זכות הנפט לחיפוש או הפקה
של נפט לפי הרישיון או החזקה או לפי חוק הנפט ,לפי העניין.
(ב) ההעברה עלולה לפגוע באופן משמעותי בתחרות בתחום החיפושים וההפקה.
(ג) ההעברה עלולה לפגוע באופן משמעותי בתשלום התמלוגים המגיעים לאוצר
המדינה לפי חוק הנפט והדין.
(ד) הנעבר או בעל השליטה בו הפר הוראות לפי חוק הנפט ,או הוראות ודרישות שנתן
הממונה על ענייני הנפט מכוחו ,בקשר לזכות נפט אחרת שיש או שהייתה לו או
טובת הנאה בקשר אליה ,או את תנאיה של זכות נפט כאמור ,או פעל בעניין זכות
נפט כאמור בחוסר יעילות או בחוסר אחריות ,ובשל כך אין הוא ראוי להיות בעל
זכות נפט או בעל חלק מזכות נפט או בעל טובת הנאה בעניין זכות נפט ,לפי העניין.
(ה) המעביר או הנעבר טרם שילמו סכום שהם חייבים לשלם לאוצר המדינה בקשר
לזכות נפט שיש או שהייתה להם.

ג.

.6

בנוסף ,הממונה על ענייני הנפט ,רשאי שלא לאשר העברה ,אף שמתקיימים כל התנאים
המפורטים בהנחיות אלה למתן האישור ,אם שוכנע כי טעמים של בטחון הציבור ,של
בטחון המדינה ,של יחסי חוץ או של קשרי מסחר בינלאומיים מצדיקים זאת ,ובכלל
זה במקרה שהנעבר הוא תאגיד שמדינת חוץ שולטת בו או שקיימות נסיבות מיוחדות
אחרות אשר בשלהן ההעברה אינה לטובת הציבור או משק האנרגיה בישראל.

.7

הממונה על ענייני הנפט רשאי לאשר שעבוד של זכות נפט או טובת הנאה בזכות נפט
טרם החלה הפקה מסחרית ,אם השעבוד נועד לשמש בטוחה לקבלת הלוואה למימון
פעולות שעל בעל זכות הנפט לבצע ,או להבטחת קבלת תמלוגים חוזיים או מטעמים
מיוחדים שהממונה על ענייני הנפט ראה לנכון לאשרם .כמו כן ,נקבעו תנאים דומים
לאישור שעבוד של זכויות נפט לאחר שהחלה הפקה מסחרית.

.8

רשות לשעבוד אינה מהווה רשות להעביר את הזכות המשועבדת ,ואם יתקיימו
התנאים למימוש השעבוד ,לא יועברו הרישיון או החזקה או כל חלק בהם או טובת
הנאה בעניין הרי שיון או החזקה ,לפי העניין ,לבעל השעבוד או לכל גורם אחר ,אלא
אם הממונה על ענייני הנפט ירשה את ההעברה לנעבר מראש ובכתב ,בהתאם להנחיות;
מינוי כונס נכסים על הזכות המשועבדת לא יהיה כפוף לכללים החלים על העברתה,
ובלבד שהממונה על ענייני הנפט הסכים מראש ובכתב לזהות כונס הנכסים ולסמכויות
שיינתנו לו.

מתן בטוחות בקשר עם זכויות הנפט
ביום  17.9.2014פרסם הממונה על ענייני הנפט נוסח של הנחיות בדבר מתן בטחונות
(ערבויות וביטוחים) שמחזיק או מבקש זכות נפט ,אשר עודכנו ביום  ,18.7.2019הן ביבשה
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והן בים נדרש להעמיד .73בהתאם להנחיות כאמור נקבע ,בין היתר ,כי במידה שלא פעל בעל
זכות הנפט בהתאם לאמור בהנחיות ,או אם נתברר כי הערבות או הביטוח שנעשה בוטלו
או הסתיימו מכל סיבה שהיא ,טרם חידושם ,הארכתם או העמדת ערבות או ביטוח
במקומם ,יהיה רשאי הממונה על ענייני הנפט לחלט את הערבות הקיימת בקשר עם הזכות
ולפעול לצמצום הנזקים האפשריים על חשבון בעל הזכות .כמו כן יהיה הממונה על ענייני
הנפט רשאי לראות בכך אי עמידה בתכנית העבודה ובהוראות הזכות ולפעול בהתאם
להוראות חוק הנפט.
ד.

בקשות לאישור ייצוא
ביום  31.12.2015פרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות בעניין הגשת בקשות לקבלת אישור
לייצוא גז טבעי הקובעות בין היתר את המועד והאופן להגשת בקשה לקבלת אישור לייצוא
גז טבעי משטח החזקה ,הפרטים שיכללו בבקשה כאמור והמסמכים שיצורפו אליה ,וכן
הבהרות בקשר לאישור ייצוא כאמור .יודגש ,כי אישור ייצוא יינתן בהתאם לתנאים שפורטו
במתווה הגז ,כמפורט בסעיף .23.1ב 2.לעיל ,ובכפוף לכל דין.
יצוין כי התקבלו אישורי הייצוא להסכמי הייצוא שנחתמו על ידי שותפי תמר המפורטים
בסעיף  11.5לעיל.

ה .הנחיות לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר
ביום  9.2.2020פרסם מינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה ,להערות הציבור (שהתקבלו
עד ליום  ,)15.3.2020הנחיות לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר בקשר לזכויות נפט
בים .ההנחיות קובעות ,בין היתר ,את העקרונות הבאים:
.1

שווי התמלוג על פי הבאר בגין נפט שהופק ונוצל יהיה שווה ל 12.5% -ממחיר המכירה
ללקוחות בנקודת המכירה ,בניכוי הוצאות מוכרות ,כמפורט להלן .החישוב הינו לפי
שיטת ה ,Net Back-שהייתה שיטת החישוב הנהוגה עד כה.

.2

ההוצאות שיוכרו לצורך חישוב שווי התמלוג על פי הבאר יהיו הוצאות שהוצאו בפועל
על ידי בעל החזקה בין פי הבאר לנקודת המכירה ,ובלבד שהן הכרחיות לדעת הממונה
על ענייני הנפט על מנת שהנפט יהיה ניתן למכירה .להלן ההוצאות שיוכרו:
א .הוצאות הוניות ( – )capexהוצאות טיפול בנפט ,עיבודו והובלתו לנקודת המכירה.
ב .הוצאות תפעוליות ( – )opexהנובעות ישירות מסוגי ההוצאות ההוניות.
הממונה על ענייני הנפט יעביר לכל בעל חזקה הוראות פרטניות עבור כל חזקה ,בהן
יפורטו ההוצאות המוכרות בניכוי לעניין חישוב התמלוג ,בהתאם למאפייניה
הפרטניים של החזקה.
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בהתאם להנחיות כאמור ,ובמסגרת פעילות ותנאי נכסי הנפט בפרויקט תמר ,נכון למועד פרסום הדוח ,משלמות התמלוגים
הפקידו ערבויות בנקאיות אוטונומיות בגין חזקות תמר ודלית.
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ההוצאות הבאות וההוצאות הקשורות אליהן לא תוכרנה (בין הוניות ובין תפעוליות):
הוצאות חיפוש; הוצאות בגין קידוחים לרבות חיפוש ,פיתוח והפקה; הוצאות הפקה;
הוצאות בשל פיתוח המערכת התת ימית; הוצאות הנהלה וכלליות; קנסות; מסי בלו;
הוצאות מימון ,לרבות הוצאות ריבית ,הן לגבי הרכוש הקבוע והן לגבי הוצאות
שוטפות; הוצאות תפעוליות והשקעה ברכוש קבוע ,אשר בפועל לא שימשו למטרתן
הייעודית.
.3

עלויות הנטישה תוכרנה לצורך חישוב התמלוג בהתאם לתכנית נטישה שתוכן ע"י בעלי
החזקה ותאושר על ידי הממונה על ענייני הנפט .ההכרה בעלויות אלה תחל מהשנה
שלאחר השנה שבה הופקו במצטבר לפחות  50%מהעתודות במאגר ותכנית הנטישה
אושרה על ידי הממונה על ענייני הנפט.

.4

הוצאות בשל רכוש יוכרו באופן שבו שיעור הפחת בגין הרכוש הקבוע יחושב לפי שיטת
האזילה ,החל ממועד הפעלת הרכוש לצורך טיפול בנפט ,עיבודו והובלתו .סך הוצאות
הפחת שיוכרו לא יעלו על עלות הרכוש הקבוע.

.5

הוצאות הפחת יוכרו בגין הרכוש הקבוע כך שבתום "חיי הנכס" שוויו של הנכס יהיה
אפס .ככל שייחתם הסכם המעניק לצדדים שלישיים זכות בעלות או זכות שימוש
ברכוש הקבוע ,בתמורה או שלא בתמורה ,או שייחתם הסכם הכולל קבלת תשלום
מצדדים שלישיים עבור הובלת נפט או טיפול בו ,יבוצע תיקון אומדן הרכוש הקבוע
בשנה בה נוצר לרכוש שווי כלכלי מעבר לשוויו בספרים .תיקון האומדן יעשה בשנה בו
נוצר השווי הכלכלי ,כאשר יכול שיהיה על בעל החזקה לשלם למדינה תמלוגים בגין
שווי זה ,אף אם לא נוצרה לו הכנסה באותה שנה.

.6

דיווחים בעניין הכנסות והוצאות יהיו כפופים לביקורת שתיערך על ידי אגף תמלוגים
חשבונאות וכלכלה במינהל אוצרות טבע במשרד.

לפרטים אודות אופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר בפרויקט תמר ,ראו סעיף  8.2לעיל.
 .23.5מגבלות רגולטוריות נוספות
א .החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד( 2013-להלן" :חוק הריכוזיות")
ביום  11.12.2013פורסם ברשומות חוק הריכוזיות ,אשר קבע ,בין היתר ,כי לרגולטורים
סמכות לשקול שיקולי תחרותיות ענפית ושיקולי ריכוזיות כלל משקית ,במסגרת הקצאת
נכסי הציבור על-ידי המדינה ,כדי להבטיח את הגברת התחרותיות הענפית ואת ביזור
הריכוזיות הכלל משקית.
על-פי חוק הריכוזיות ,רגולטור רשאי שלא להקצות לגוף המנוי ברשימת הגורמים
הריכוזיים שפורסמה ברבים ואשר תקבע על בסיס קריטריונים שנקבעו בחוק הריכוזיות,
זכות (לרבות חוזה) בתחום פעילות שבו נעשה שימוש בתשתית חיונית או במשאב ציבורי או
שבמסגרתו מוענק שירות חיוני לציבור ,המנוי בחוק הריכוזיות (להלן" :תחום תשתית
חיונית") ,אלא לאחר שמצא שלא תיגרם פגיעה של ממש לתחום שבו מוקצית הזכות
ולהסדרת התחום האמור בשל אי ההקצאה ,וכן לאחר שלקח בחשבון שיקולי מניעת הרחבת
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הפעילות של הגורם הריכוזי ,בשים לב לתחומי הפעילות הנוגעים לעניין ובהתחשב בזיקה
ביניהם (להלן" :שיקולי ריכוזיות כלל משקית").
לפיכך ,טרם הקצאת זכות בכל תשתית חיונית (לרבות בתחום פעילות שלגביו מוענקת זכות
נפט או בתחום פעילות שלגביו נדרש רישיון אחסון או רישיון למתקן גט"ן לפי חוק משק
הגז הטבעי) לדלק קידוחים ,על הרגולטור לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית.
על אף האמור לעיל ,ההוראות כאמור בענין שיקולי ריכוזיות כלל משקית לא יחולו ביחס
להקצאת זכות נפט למי שבמועד ההקצאה יש לו זכות נפט אחרת לגבי אותו שטח.
בנוסף ,בעת הקצאת זכות (כמשמעותה לעיל) לרבות רישיון הנדרש לתחום פעילות שאינו
תחום תשתית חיונית ,על הרגולטור לשקול שיקולים של קידום התחרותיות הענפית ,נוסף
על כל שיקול אחר שעליו לשקול לפי דין לעניין כאמור.
יצוין ,כי נכון למועד פרסום הדוח ,משלמות התמלוגים נמנות עם רשימת הגורמים
הריכוזיים ,שפורסמה כאמור ברבים .נכון למועד פרסום הדוח ,החברה אינה יכולה להעריך
את היקף השפעת חוק הריכוזיות על ענף חיפושי הנפט והגז בכלל ועל משלמות התמלוגים
בפרט.
ב.

פיקוח על מחירי הגז הטבעי
ביום  25במאי  2011פנה משרד האנרגיה לוועדת המחירים המשותפת במשרד האוצר
ובמשרד האנרגיה על מנת שזו תבחן את הצורך בהטלת פיקוח על מחירי הגז הטבעי הנמכר
בישראל.
בהמשך להמלצת הוועדה ,פורסם ביום  24באפריל  2013צו פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים (החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח) ,התשע"ג ,2013-המטיל פיקוח על
משק הגז ברמה של דיווח על רווחיות ומחירים .בהתאם למידע שיתקבל ,ייבחן הצורך
בפיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל ברמה של קביעת מחיר .בהתאם למתווה הגז ,כל עוד
יעמדו דלק קידוחים ונובל בכל תנאי מתווה הגז ,יש להותיר על כנה חובת דיווח זו .חובת
הדיווח כאמור חלה על השותפים בפרויקט ים תטיס ,בפרויקט תמר ובפרויקט לוויתן ,וכן
חלה באופן נפרד ביחס לכל פרויקט.
לפרטים בדבר השפעת הטלת פיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל ברמה של קביעת מחיר,
ראו סעיף  28.25להלן.

ג.

החלטת הממשלה בדבר אימוץ המלצות הוועדות לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק
הגז הטבעי
לפרטים ראו סעיף .23.8ב .לדוח התקופתי לשנת  ,2018אשר המידע המצוי בו מובא בזאת
על דרך ההפניה.
בנוסף ,הוקמה ועדת משנה לצורך גיבוש עקרונות הרגולציה הנדרשת בנוגע למכירה של גז
טבעי לצרכנים במשק המקומי ,המיועד לייצור מוצרי המשך המיועדים בעיקרם לייצוא.
ביום  16.3.2020פרסמה הוועדה טיוטה לשימוע של דוח מסכם של עקרונות הרגולציה
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האמורים להערות הציבור (שיתקבלו עד ליום  ,)16.4.2020ובה( :א) הוגדרו מוצרי המשך
מגז טבעי; (ב) נקבעו השלכותיה של הקביעה כי מכירת גז טבעי לתעשיית מוצרי ההמשך
תחשב כייצוא; (ג) הומלץ כי כמות קצובה של עד  1.4 BCMשל מכירת מוצרי המשך תסווג
כמכירה בישראל ולא לייצוא ,ובקשות שיוגשו בתקופת זמן שנקבעה לקבלת הקצאה בהיקף
העולה על כך ייבחנו; (ד) נקבע מנגנון הקצאה על-ידי מנכ"ל משרד האנרגיה באופן של "כל
הקודם זוכה" למוצרי ההמשך; (ה) נקבע כי ההסדר ומדיניות הממשלה בנושא משק הגז
הטבעי ייבחנו מחדש ביום .6.1.2024
ד.

הסדרת השימוש בקיבולת צינור הגז מפלטפורמת ההפקה של פרויקט תמר ועד ליציאת הגז
הטבעי ממתקן הקבלה
לפרטים ראו סעיף .23.8ג .לדוח התקופתי לשנת  ,2018אשר המידע המצוי בו מובא בזאת
על דרך ההפניה .להערכת החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,הנפגעים העיקריים מהחלטה
כאמור עשויים להיות צרכני הגז הטבעי ממאגר תמר להם הסכמים על בסיס מחייב ,להבדיל
מצרכני גז טבעי על בסיס מזדמן (.)Interruptible

ה.

החלטת מועצת רשות הגז הטבעי בדבר מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה
הארצית
ביום  7.9.2014פרסמה המועצה לענייני משק הגז הטבעי את החלטתה בעניין מימון פרויקטי
ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הארצית .ההחלטה קובעת את תעריפי ההולכה שיחולו על
העברת גז טבעי ישראלי דרך מערכת ההולכה הארצית למדינות שכנות או לרשות
הפלשתינית וכן את מימון הקמת מקטעי מערכת ההולכה המיועדים לייצוא גז טבעי כאמור.
ההחלטה קובעת את העקרונות הבאים:
 .1היצואן (הגורם המוכר או משווק את הגז הטבעי לייצוא) יחתום עם בעל רישיון ההולכה
על הסכם הולכה שיאושר מראש ובכתב על-ידי מנהל רשות הגז הטבעי .היצואן ישלם
לבעל רישיון ההולכה את תעריף ההולכה שיהיה תעריף ההולכה הרגיל החל על
הצרכנים הישראלים כפי שיהיה מעת לעת.
 .2היצואן יישא במלוא עלויות ההקמה של מקטע של מערכת ההולכה המיועד לייצוא
בלבד (להלן" :המקטע המיועד לייצוא") וכן בעלויות ההקמה של קו הולכה נוסף
בצמוד למקטע קיים ,בתוספת דמי ניהול בשיעור של .2%
 .3כל עוד הסכם ההולכה בין היצואן לבעל רישיון ההולכה בתוקף ,אם יצטרף צרכן נוסף
למקטע המיועד לייצוא ,יקבע מנהל רשות הגז הטבעי מהי העלות המשויכת לצרכן
הנוסף מכלל עלות הקמת המקטע המיועד לייצוא ,בהתאם ליחס הקיבולת של הצרכן
הנוסף מכלל הקיבולת שניתן להעביר במקטע המיועד לייצוא .היצואן יזוכה בסכום
אותה עלות שתשויך לצרכן הנוסף.
 .4במידה שמקטע מסוים במערכת ההולכה ,המוביל למקטע המיועד לייצוא ,עתיד לשרת
גם צרכנים ישראליים ,אולם ,המקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא ,לא היה מוכפל
במועד שבו הוא הוקם אלמלא ייצוא הגז הטבעי באמצעות מערכת ההולכה ,ישלם
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היצואן (בנוסף להקמת עלות המקטע המיועד לייצוא כאמור לעיל) את החלק היחסי
לגבי הכפלת המקטע המיועד לייצוא .המועצה תקבע את חלוקת העלות בין היצואן
לבין בעל רישיון ההולכה.
 .5במקרה שלדעת מנהל רשות הגז הטבעי קיימת קיבולת מספקת במערכת ההולכה בעת
חתימת ההסכם בין בעל רישיון ההולכה לבין היצואן ,ואולם יש סבירות כי במהלך עשר
השנים שלאחר מועד תחילת הזרמת הגז הטבעי לראשונה ,יהיה מחסור בקיבולת
לצרכני מערכת ההולכה הישראליים במקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא ,אזי
במועד החתימה על הסכם ההולכה יבחר היצואן באחת מהחלופות הבאות )1( :לשלם
לבעל רישיון ההולכה  50%מתקציב הכפלתו העתידי של המקטע הרלוונטי של מערכת
ההולכה ,וסכום זה לא יוחזר ליצואן גם אם בסופו של דבר לא יוכפל המקטע כאמור;
( )2לא לשלם סכום זה ובמקרה של הכפלת המקטע כאמור יחולו הוראות סעיף
.23.5ה 4.לעיל.
 .6מנהל רשות הגז הטבעי יקבע לגבי כל מקרה מהיכן במערכת ההולכה מחשבים את
תחילת המקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא ,ונקודה זו תצוין במפורש בהסכם
ההולכה.
 .7למרות שעלות ההקמה מושתת (במלואה או בחלקה) על היצואן ,המקטע לא יהיה
בבעלות היצואן ולא תהיה לו שום זיקה מכל סוג שהיא במקטע זה.
 .8החלטה זו לא תחול על הסכמי הולכה לייצוא שייחתמו עם בעל רישיון ההולכה לפני
( 2.11.2014לרבות הסכם ההולכה שנחתם בקשר עם הסכם מיום  19.2.2014לייצוא גז
מפרויקט תמר לצרכנים בירדן) (כמפורט בסעיף .11.5א לעיל).
 .9למיטב ידיעת החברה ,במסגרת הסכם תמר-דולפינוס המתואר בסעיף .11.5ב לעיל,
הוסכם כי שותפי תמר יישאו בעלויות הזרמת הגז במערכת ההולכה של נתג"ז .ביום
 30.3.2017פרסמה המועצה לענייני משק הגז הטבעי החלטה בעניין חלוקת עלויות
ההרחבה של מערכת ההולכה לירדן ,הקובעת כי  NBLתשלם לנתג"ז  58%מהעלות
הסופית של הקמת מקטע ההולכה הנוסף מתל קשיש לדברת.
ביום  26.3.2020פרסמה המועצה לענייני משק הגז הטבעי תוספת להחלטה בדבר מימון
פרוייקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת עלויות ההקמה של המקטע
המשולב אשדוד-אשקלון .התוספת להחלטה קובעת את העקרונות להלן:
 .1בנוסף לקטגוריות שהוגדרו בסעיף  2לעיל ,המועצה תהא רשאית להגדיר מקטע שהינו
מקטע המיועד לייצוא והמאפשר סגירת לולאה במערכת או יוצר יתירות וגיבוי לגז
טבעי המוזרם לצרכני ההולכה הישראלים כ"מקטע משולב".
 .2ככל שמקטע יוגדר כ"-מקטע משולב" ,המועצה תגדיר את יחס הקצאת עלויות ההקמה
של המקטע כאמור בין היצואן לבין בעל רישיון הולכה ,וככל שיש צורך בכך ,תקבע
המועצה תנאים ומחוייבויות נוספות של הצדדים.
בנוגע לחלוקת עלויות המקטע המשולב אשדוד-אשקלון נקבע ,כדלקמן:
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.1

המקטע הימי של מערכת ההולכה שעתיד לקום כך שתחילתו בתחנת הקבלה באשדוד
וסיומו במתקן ההתחברות למתקני הייצוא של חברת פרימה גז בע"מ יוגדר כמקטע
משולב (להלן" :המקטע המשולב").

.2

עלות המקטע המשולב ואופן הקצאת העלות בין היצואן לבין בעל רישיון ההולכה
יעוגנו בהסכם הולכה שייערך בין בעל רישיון ההולכה לבין היצואן (להלן" :הסכם
ההולכה") ,בהתאם לעקרונות הבאים:
(א) עלות המקטע תיקבע בהתאם להחלטת המועצה שפורסמה בחודש ספטמבר
 ,2014באופן שבו בעל רישיון ההולכה והיצואן יציגו למנהל רשות הגז הטבעי את
העלות המוסכמת ביניהם בצירוף חוות דעת כלכלית כאשר מנהל רשות הגז
הטבעי יהיה רשאי שלא לקבל את העלות המוסכמת ולקבוע עלות אחרת .ככל
שבכל רישיון ההולכה והיצואן לא יסכימו על עלות המקטע עד ליום ,15.5.2020
מנהל רשות הגז הטבעי יקבע את עלות המקטע.
(ב)  43.5%מעלות המקטע ,כפי שתקבע בהתאם לאמור בסעיף קטן (א) לעיל ,תמומן
על ידי בעל רישיון ההולכה.
(ג)  56.5%מעלות המקטע תמומן על ידי היצואן בהתאם לאבני הדרך שייקבעו
בהסכם ההולכה.
(ד) בנוסף ,היצואן ישלם לבעל רישיון ההולכה  27מיליון ש"ח כנגד חלקו בעלות
הנובעת מהקדמת הכפלת המקטעים דור-חגית ושורק-נשר (להלן" :עלות
ההכפלה") ,המוערכת בסך של כ 48-מיליון ש"ח ,וזאת לאחר שהכפלות מקטעי
דור-חגית ושורק-נשר ייכללו בנספח א' לרישיון להקמה והפעלה של מערכת
ההולכה של בעל רישיון ההולכה ובטרם יחלו בהקמתם.
(ה) היצואן יעמיד לבעל הרישיון ההולכה ערבות פיננסית בלתי תלויה מטעם בנק
ישראלי בגובה  110%מהסכום המצטבר של העלות בסעיף קטן (ב) לעיל (קרי,
חלקו של בעל רישיון ההולכה בתוספת של  ,)10%אשר יפחת בהתאם לאמור
בתוספת להחלטה.
(ו) כל עוד היצואן מייצא למצרים ,יוזרם היקף הגז הטבעי הקבוע בהסכם ההולכה
דרך מערכת ההולכה של בעל רישיון ההולכה ולא דרך מקטע מחוץ למערכת
ההולכה הישראלית.
(ז) ככל שהפסיק היצואן לייצא למצרים ,יהיה עליו לשלם לבעל רישיון ההולכה את
ההפרש ,ככל שקיים ,שבין  110%מהסך המצטבר של העלות הכוללת המפורטת
בסעיף קטן (ב) לעיל ועלות ההכפלה הכוללת (קרי 48 ,מיליון ש"ח) ,לבין דמי
ההזרמה והקיבולת המצטברים שהיצואן שילם לבעל רישיון ההולכה ושל
התשלומים ששילם לבעל הרישיון ששילם לבעל הרישיון בהתאם לאמור בסעיפים
קטנים (ג) ו(-ד) לעיל.

נכון למועד פרסום הדוח ,מקיימת נובל ,בשם שותפי תמר ושותפי לוויתן ,משא ומתן עם
נתג"ז לצורך חתימת הסכם הולכה ביחס למלוא הכמות הנדרשת להזרמה למצרים על פי
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הסכם תמר-דולפינוס המתוקן והסכם לוויתן המתוקן.
ו.

הצעת חוק האזורים הימיים
לפרטים ראו סעיף .23.8ה .לדוח התקופתי לשנת  ,2018אשר המידע המצוי בו מובא בזאת
על דרך ההפניה.

ז.

החלטות שר האנרגיה בקשר עם הפסקת השימוש בפחם והרפורמה בחברת החשמל ובמשק
החשמל
 .1ביום  24.8.2016הודיע שר האנרגיה על החלטתו להשבית ארבע יחידות ייצור פחמיות
של חברת החשמל עם חיבורם של שלושה מאגרי גז לחוף ,והקמתן של תחנות כוח
חלופיות המופעלות בגז טבעי תוך שש שנים .בהמשך לכך ,בהתאם לדיווחי חברת
החשמל ,ביום  30.9.2016נקבע כי פעילותן של ארבע יחידות בתחנת הכוח הפחמית
באתר "אורות רבין" תופסק (להלן" :היחידות") ,לא יאוחר מיום  .1.6.2022ביום
 29.7.2018אישרה הממשלה את ההחלטה של שר האנרגיה כאמור.
 .2ביום  3.6.2018התפרסמה החלטת הממשלה מס'  3859בדבר רפורמה במשק החשמל
ובחברת החשמל (להלן" :הרפורמה") ,במסגרתה נכללים הצעדים הבאים( :א) חברת
החשמל תקטין את פעילותה בתחום ייצור החשמל על-ידי מכירת חמישה אתרי ייצור
עם קיבולת מקסימלית כוללת של כ 4,000-מגה-וואט תוך חמש שנים מיום אישור
הרפורמה; (ב) חברת החשמל תקים שתי יחידות ייצור חדישות באמצעות גז טבעי,
כחלק מהמגמה לצמצום השימוש בפחם בתהליך יצירת החשמל ובמקום היחידות אשר
צפויות להיסגר.
במהלך חודש יולי  2018אישרה הכנסת את תיקוני החקיקה הנדרשים לצורך יישום
הרפורמה.
 .3ביום  12.11.2017החליט שר האנרגיה על עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של
יחידות ייצור פחמיות ,לפיהם ,בין היתר ,תינתן בכל זמן עדיפות לייצור חשמל בגז טבעי
על פני ייצור חשמל בפחם וזאת במטרה לצמצם את סך ייצור החשמל בפחם ,ובכפוף
ליתירות בתשתיות גז טבעי שתתקבל על ידי חיבור שלושה מאגרי גז טבעי שכל אחד
מהם מחובר למערכת ההולכה הארצית בתשתית נפרדת.
 .4ביום  3.1.2018הורה שר האנרגיה לחברת החשמל להפחית את השימוש בפחם לייצור
חשמל בשיעור של  30%ביחס לשנת  ,2015במטרה להפחית משמעותית את זיהום אוויר
מתחנות הכוח הפחמיות ולהגדיל את הביקושים לגז טבעי במשק.
 .5ביום  9.10.2018פרסם שר האנרגיה את "התכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת",
שעיקרה צמצום השימוש במוצרי דלק מזהמים עד  ,2030ובהמשך לכך בחודש מרץ
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 2019פרסם משרד האנרגיה מסמך מדיניות – יעדי משק האנרגיה לשנת ( 742030להלן
בסעיף זה" :התכנית") .התכנית הציבה יעדים ופירטה צעדים קונקרטיים עם לוחות
זמנים בחמישה תחומים עיקריים:
(א) במשק החשמל – יופחת הדרגתית ייצור חשמל באמצעות פחם ובשנת  ,2028בה
ייפסק לחלוטין השימוש בפחם לייצור חשמל בכל תחנות הכח הפחמיות וייצור
החשמל יתבסס על גז טבעי ואנרגיות מתחדשות בלבד .כמו כן ,נבחנת היכולת
להרחיב את היקף השימוש באנרגיות מתחדשות אף מעבר ליעד של  17%עד לשנת
 .2030ביום  13.11.2019הודיע משרד האנרגיה על קיצור של לוחות הזמנים לסיום
השימוש בפחם בייצור חשמל ,במסגרתו הוחלט על הסבת התחנות הפחמיות
בחדרה ובאשקלון לגז טבעי עד סוף שנת .2025
(ב) במשק התחבורה – הפסקת צריכת מוצרי דלק מזהמים בתחבורה היבשתית
ומעבר לשימוש בכלי רכב חשמליים וכלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס .בהתאם,
החל משנת  2030יוטל איסור מוחלט על יבוא מכוניות המונעות בדלקים מזהמים.
בהמשך למדיניות זו ,פרסם משרד האנרגיה מכרז 75להקמת כ 2,500-עמדות
טעינה לרכב חשמלי בפריסה ארצית ,ובחודש יוני  2019פרסם את רשימת הזוכים
במכרז – כאשר עמדות אלה צפויות לקום עד סוף שנת .762020
(ג)

במשק התעשייה – הפסקת השימוש במזוט ,גפ"מ וסולר והחלפתם במקורות
אנרגיה יעילים ונקיים יותר ,החל משנת  .2030כמו כן ,נבחנים יתרונות נוספים,
כגון שימוש בחשמל חלף דלקים ואספקת גז טבעי דחוס .בהתאם ,בשנת 2019
העניק משרד האנרגיה לחברות החלוקה מענקים לצורך האצת פריסת רשת
החלוקה.77

(ד) קידום התייעלות אנרגטית באמצעות שימוש במנגנונים שונים ,לרבות מנגנונים
לעידוד הפחתת ייצור החשמל בקרב ספקי ,יצרני וצרכני חשמל ובעלי רישיונות
אחרים במשק החשמל; צעדים לחיוב בנייה מאופסת אנרגיה; קידום עיר מודל
לשימוש יעיל וחכם באנרגיה; התייעלות בגופי ממשלה על ידי הגעה ליעד של 17%
כבר בשנת  2023וכן הטמעת יעדי דרוג אנרגטי לפי צריכה בפועל למבנים קיימים
בישראל.
(ה) הבטחת ביטחון אנרגטי במשק באמצעות הבטחת יתירות באספקת גז טבעי
למשק ,בסקטור התחבורה ,התעשייה ובמשק החשמל.
התכנית צפויה להיות מובאת לאישור הממשלה .במקביל ,ביום  29.1.2020הודיעה רשות
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לפרטים נוספים ראו.https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/target2030/he/e :
.https://www.gov.il/he/departments/general/electric_vehicle_ac_dc
.https://www.gov.il/he/departments/news/electric_car_110619
.https://www.gov.il/he/departments/news/electric_car_110619
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החשמל 78כי היא בוחנת את האפשרות להגדלת יעד ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות ל-
 30%מייצור החשמל בשנת  ,2030וזאת לפי פניית שר האנרגיה ,וזאת בהשוואה ליעד נוכחי
של  17%ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בשנת .2030
להערכת החברה ,אישור התכנית ויישומה עשויים להביא לגידול בביקושים לגז טבעי במשק
הישראלי .יחד עם זאת ,הם צפויים להביא גם לגידול בביקושים לאנרגיות מתחדשות,
שעשוי לצמצם את הביקוש לגז טבעי .היקף ההשפעה ייגזר ,בין השאר ,מפיתוחן של
טכנולוגיות לאחסון אנרגיות מתחדשות.
 .6במסגרת תכנית העבודה לשנת  2019של משרד האנרגיה ,נקבע כי משרד האנרגיה יפעל
לקידום הסבה של יחידת ייצור אחת בתחנת הכח באשקלון מפחם לגז טבעי .כמו כן,
צוין ,כי בכוונת משרד האנרגיה לנקוט פעולות ,אשר יביאו לכך ,שעד שנת  2030שיעור
הדלקים המזהמים לייצור חשמל יעמוד על  ,0%כאשר דלקים מזהמים ישמשו לגיבוי
בלבד ,וזאת בהמשך ליעד שנקבע בתכנית להפחתת שיעור השימוש בדלקים מזהמים
בייצור שבשגרה לכ 29%-עד לסוף השנה ,יעד אשר למיטב ידיעת החברה ,עמד בו משרד
האנרגיה.
 .7ביום  13.11.2019קיצר שר האנרגיה את לוחות הזמנים להסבת תחנות הכוח הפחמיות
בחדרה ובאשקלון לגז טבעי עד לשנת  .2025ההסבה עצמה תתבצע בהדרגה ובכפוף
להסכם גז ראוי ליחידות המוסבות ,על מנת להקטין את העלויות למשק  .כמו כן,
בהתאם לאישורים שהתקבלו ביום  ,7.1.2020מתוכננת הקמת שתי יחידות ייצור
חדשות בתחנת הכח בחדרה ,אשר יופעלו בגז טבעי .
ח.

צו הבלו על דלק (פטור והישבון) (תיקון מס והוראת שעה) ,התשע"ח ( 2018 -מיסוי ירוק);
צו הבלו על הדלק (הטלת בלו) (תיקון מס'  2והוראת שעה מס'  ,)3התשע"ח – ( 2018תיקון),
התשע"ט ;2019-צו תעריף המכסים והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס'  ,)8התשע"ח
 ( 2018פחם) (להלן יחד" :הצווים")לפרטים ראו סעיף .23.8ח .לדוח התקופתי לשנת  ,2018אשר המידע המצוי בו מובא בזאת
על דרך ההפניה.
להערכת החברה ,הצווים עשויים להוביל להפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל באופן
מהותי ולהפחתת השימוש בסולר לצרכי תחבורה ,ובהתאם ,להגדלת הביקושים לגז טבעי
במשק ,מעבר לגידול הטבעי בביקושים לגז טבעי ולחשמל במשק הישראלי.

ט.

הסכם פריז והסכם PPCA

בחודש דצמבר  ,2018הצטרפה ישראל ליוזמת ה( PPCA-קואליציה עולמית לצמצום
השימוש בפחם) .השותפים ליוזמה מתחייבים להפחית באופן הדרגתי ייצור חשמל מפחם
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93

וכן לתמוך באנרגיה נקייה במדיניות ממשלתית ותאגידית .הקואליציה האמורה תומכת
בהפחתת השימוש בפחם במדינות ה OECD-עד שנת  2030ובעולם כולו עד שנת .2050
הצעדים המשמעותיים ביותר ,אשר על בסיסם אושרה הצטרפות ישראל ליוזמה זו הם ,בין
היתר ,הקביעה ,בהחלטת הממשלה ,כי יחידות  1-4בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה,
המהווה כשליש מכושר הייצור הפחמי בישראל ,ייסגרו עד יוני ( 2022כמפורט בסעיף .23.5ז
לעיל); וכן ההצהרה כי עד לשנת  2030יופסק באופן מוחלט השימוש בפחם (כאמור בסעיף
.23.5ח לעיל) .כאמור בסעיף .23.8ח לעיל ,מועד הפסקת השימוש בפחם הוקדם לשנת .2025
כפי שנמסר בהודעת משרד האנרגיה ,הצטרפות ישראל ליוזמה מהווה הזדמנות להמשיך
ולקדם את מדיניות הממשלה להפחתת השימוש בפחם בתמהיל הדלקים לייצור חשמל ,דבר
ה מפחית את זיהום האוויר ומסייע בהשגת יעד הפחתת גזי חממה אשר המדינה התחייבה
לו במסגרת הסכם פריז משנת  ,2015עליו חתמה ישראל בינואר  .2016מטרות הסכם פריז
הינן  ,בין היתר ,העצמת יישום אמנת המסגרת של האו"ם בנושא שינוי אקלים וכן צמצום
פליטת גזי חממה .לאור האמור ,ממשלת ישראל מקדמת מדיניות סביבתית העוסקת
בהגברת ההסתמכות על גז טבעי והשימוש בו בתחומי ייצור החשמל ,התעשייה והתחבורה.
עוד יצוין ,כי ההתחייבות המרכזית של כל מדינה החתומה על הסכם פריז היא להגיש תכנית
כל חמש שנים שבה יפורטו הדרכים שתנקוט כדי להתמודד עם שינויי האקלים.
י.

הנחיות סביבתיות לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי בים
לפרטים ראו סעיף .23.8י .לדוח התקופתי לשנת  ,2018אשר המידע המצוי בו מובא בזאת
על דרך ההפניה.

יא .תכנית מתאר ארצית /37ח בענין קבלה וטיפול בגז טבעי
לפרטים ראו סעיף .23.8יא .לדוח התקופתי לשנת  ,2018אשר המידע המצוי בו מובא בזאת
על דרך ההפניה.
יב .החלטת רשות החשמל – עקרונות להכרה בעלויות הגז ליצרנים פרטיים הפועלים בגז טבעי
.1

ביום  12.9.2016החליטה רשות החשמל על עקרונות להכרה בעלויות לספק שירות חיוני
בגין הסכמים לרכישת גז טבעי ,כדלקמן:
(א) אופן חישוב המחיר המוכר בשקלים ל MMBTU-אחד ,ליצרן החתום על הסכם גז
בו מחיר הגז צמוד לרכיב הייצור.
(ב) ההחלטה תחול על בעלי רישיונות המקיימים את שני התנאים המצטברים
הבאים )1( :בעלי רישיונות אשר יחתמו על הסכם גז במחיר הצמוד לרכיב הייצור
עד לא יאוחר מיום  )2( ;31.12.2018בעלי רישיונות אשר טרם קיבלו אישור תעריף
ביום  16.8.2015ואשר ישלימו סגירה פיננסית ויקבלו אישור תעריף עד לא יאוחר
מיום .31.12.2018
(ג) ההחלטה אינה גורעת מסמכות כל גוף ממשלתי ביחס להסכמי הגז ובפרט אינה
גורעת מסמכותה של הוועדה לפיקוח על מחירים .עוד הובהר בהחלטה כי ככל
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שיוטל פיקוח על מחירי הגז ,המחיר המוכר על-ידי רשות החשמל יהיה בהתאם
למחיר המפוקח.
(ד) ככל שתזוהה כוונה של יצרני החשמל לחתום על הסכמי גז במחיר שאינו צמוד
לרכיב הייצור ,תפעל רשות החשמל למתן החלטה נפרדת בדבר עלות גז מוכרת
ליצרני חשמל החתומים על הסכם גז עם מנגנון הצמדה אחר ,בהתאם למתווה
הגז.
בהחלטה זו קבעה רשות החשמל מנגנון המתמרץ את יצרני החשמל הפרטיים להתקשר
בהסכמי מכירת ורכישת גז ,לפיו מחיר הגז יהיה נמוך מהמחיר המקסימלי שנקבע
במתווה הגז באמצעות הכרה במחיר גבוה יותר ממחיר הגז בפועל .החלטה זו גם
מתמרצת את יצרני החשמל הפרטיים להתקשר בהסכמים עם ספקי גז חדשים (כלומר
ספקי גז שאינם קשורים לשותפי תמר) ככל שמחיר הגז בהסכמים אלו נמוך מהמחיר
המקסימלי שנקבע במתווה הגז.
.2

בהחלטת רשות החשמל מיום  12.6.2017נקבע כי רשות החשמל תמשיך להכיר לחברת
החשמל בעלויות הנובעות מהסכם אספקת הגז בין חברת החשמל לבין שותפי תמר,
לרבות עלויות הנובעות מהכמות החוזית המינימאלית ( ,)Take or Payבכפוף לתנאים
הבאים:
(א) חברת החשמל תפעל באופן סביר למזעור עלויות ההסכם ולעמידה בהתחייבות
לצריכה מינימאלית ,תוך מיצוי כלל הכלים העומדים לרשותה ,לרבות השקעת כל
המאמצים להפחתת מחיר הגז בכל מועד שההסכם מאפשר זאת ,לרבות מכירה
משנית של הגז .ההחלטה האמורה קובעת כי מחיר הגז במכירה משנית ליצרני
חשמל אחרים לא יעלה על עלות רכישת הגז מספק הגז.
(ב) חברת החשמל לא תזמין גז בכמות העולה על סך הכמויות הנדרשות לייצור חשמל
בהתאם לתכנית העמסה פרטנית בניכוי האמור בסעיף .23.5יב 1.לעיל ,וחברת
החשמל תשתמש בסולר ובגז נוזלי ( )LNGלפי הנחיות מנהל המערכת.

הכרה של רשות החשמל בעלויות הסכם חברת חשמל תבוצע בכפוף לבקרת עלויות שנתית
שתיערך על-ידי רשות החשמל ובשים לב לפעילות חברת החשמל למזעור עלויות ההסכם
ועמידת חברת החשמל בתנאים המפורטים לעיל.
.3

ביום  6.3.2019החליטה רשות החשמל על עקרונות להכרה בעלויות לספק שירות חיוני
(יחידת ניהול המערכת) בגין הסכמים לרכישת גז טבעי ,כדלקמן:
(א) אופן חישוב המחיר המוכר בשקלים ל MMbtu-אחד ,ליצרן החתום על הסכם גז
בו מחיר הגז צמוד לרכיב הייצור.
(ב) החלטת הרשות תחול רק על בעלי רישיונות הזכאים להכרה בעלות הסכם הגז לפי
החלטות הרשות החלות עליהם בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים)1( :
בעלי רישיונות אשר יחתמו על הסכם גז במחיר הצמוד לרכיב הייצור החל מיום
 1.1.2019ועד לא יאוחר מיום  )2( ;31.12.2021בעלי רישיונות אשר ישלימו סגירה
פיננסית ויקבלו אישור תעריף עד לא יאוחר מיום .31.12.2021
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(ג) יצרן החותם על הסכם גז המחליף הסכם גז קודם בו הכירה הרשות ייהנה מ-
 25%מפער המחירים בין ההסכמים ובלבד שהמחיר בהסכם החדש נמוך יותר.
יצרן החותם על הסכם גז שאינו מחליף הסכם גז שהוכר על ידי הרשות ייהנה מ-
 25%מהפער בין מחיר הגז המירבי על פי מתווה הגז למחיר הגז בהסכם.
יג .היתרים ורישיונות למתקני פרויקט תמר
לפרטים ראו סעיף .23.8יג .לדוח התקופתי לשנת  ,2018אשר המידע המצוי בו מובא בזאת
על דרך ההפניה.
יד .ביום  9.3.2020פרסם משרד האוצר את טיוטת תקנות מיסוי רווחים ממשאבי טבע
(מקדמות בשל היטל רווחי נפט) ,התש"ף ,2020-להערות הציבור (שיתקבלו עד ליום
 ,)30.3.2020שמטרתן להסדיר את נושא תשלום המקדמות על ידי בעלי זכויות נפט .טיוטת
התקנות עוסקת בחישוב המקדמות ,מועדי התשלום והדיווח עליהן .נכון למועד פרסום
הדוח ,בכוונת החברה ושותפי תמר להגיש את הערותיהם לטיוטת התקנות כאמור.
.24

הסכמים מהותיים
להלן פרטים בדבר הסכמים מהותיים אשר החברה התקשרה בהם וכן הסכמים מהותיים אשר משלמות
התמלוגים התקשרו בהם ,למיטב ידיעת החברה ,ואשר יש להם השפעה מהותית על החברה ,שהינם
בתוקף נכון למועד פרסום הדוח:
 .24.1ההסכם להעברת לתמלוגים ,שנחתם בין דלק אנרגיה והחברה – לפרטים ראו סעיף  8.5לעיל.
 .24.2הסכם העברת הרישיונות ושטר התמלוגים ,מכוחם הייתה זכאית דלק אנרגיה לתמלוגים
ממשלמות התמלוגים – לפרטים ראו סעיף  8.1לעיל.
 .24.3הסכמי מכירת גז טבעי למשק המקומי מפרויקט תמר– לפרטים ראו  11.4סעיף לעיל.
 .24.4התקשרויות לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר – לפרטים ראו סעיף  11.5לעיל.
 .24.5אגרות חוב שהנפיקה החברה – לפרטים ראו סעיף  20לעיל.
 .24.6הסכמים בקשר למימון שניתן לדלק קידוחים בהם שועבדו זכויותיה בפרויקט תמר – לפרטים
ראו סעיף  20.5לעיל.
 .24.7הסדרה מסחרית של התפעול וההפקה מפרויקט ים תטיס ומפרויקט תמר – לפרטים ראו סעיף
.9.1ח לעיל.
 .24.8הסכם ייצוא תמר-דולפינוס והסכם הקצאת הקיבולת שותפי תמר ושותפי לוויתן – לפרטים ראו
סעיף  11.5לעיל.
 .24.9הסכם למתן זכויות שימוש במתקני פרויקט ים תטיס
על-פי הסכם מיום  23.7.2012בין שותפי ים תטיס לבין שותפי תמר (להלן" :הסכם השימוש"),
הוסכם בין היתר כי:
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א .שותפי ים תטיס יעניקו לשותפי תמר זכויות שימוש במתקנים הקיימים בפרויקט ים תטיס
לרבות הבארות ,פלטפורמת מרי ,B-מערכת הדחיסה ,הצנרת ומתקן הקבלה וכן ניתנה
לשותפי תמר הזכות לשדרג ו/או להקים מתקנים לצורך הובלה ואחסון של גז טבעי
מפרויקט תמר (להלן" :מתקני ים תטיס") .זכויות השימוש במתקני ים תטיס תינתנה
בכפוף לשמירת קיבולת לגז המופק מפרויקט ים תטיס בצנרת ובמתקן הקבלה.
ב.

תקופת הסכם השימוש תסתיים במועד המוקדם מבין )1( :פקיעה או סיום של חזקת תמר,
ובמקרה בו יפותח שדה דלית באופן שיעשה שימוש במתקני ים תטיס ,אזי פקיעה או סיום
של חזקת דלית; ( )2מתן הודעה על-ידי שותפי תמר על הפסקה קבועה בהפקה מסחרית של
גז מפרויקט תמר; ( )3נטישת פרויקט תמר.

ג.

תמורת השימוש במתקני ים תטיס שילמו שותפי תמר לשותפי ים תטיס סך כולל של 380
מיליון דולר בתשלומים שהסתיימו בדצמבר  .2015התמורה כאמור שולמה במלואה.

ד.

העברת הזכויות בחזקת תמר ,בהסכם התפעול המשותף של חזקת תמר ,בחזקת ים תטיס
או בהסכם ההפעלה של ים תטיס ,של כל צד מסוים להסכם השימוש ,כפופה להמחאת
זכויותיו והתחייבויותיו על-פי הסכם השימוש בהתאם לחלק היחסי שהועבר כאמור .על
הנעבר להסכים לקבל על עצמו את התחייבויות המעביר על פי הסכם השימוש.

ה .הפרות יסודיות:
אם שותפי תמר:
.1

לא יספקו לשותפי ים תטיס את הקיבולת לגז המופק מפרויקט ים תטיס השמורה להם
בצנרת ובמתקן הקבלה לפי הסכם השימוש ,והפרה כאמור לא תתוקן בתוך  60ימים
ממועד קבלת הודעה על ההפרה מצד שותפי ים תטיס;

.2

הפרו את הסכם השימוש (למעט בקשר עם ניהול מתקני ים תטיס על ידי שותפי תמר),
והפרה כאמור לא תתוקן בתוך  60ימים ממועד קבלת הודעה על ההפרה מצד שותפי
ים תטיס.

הסעד הבלעדי העומד לשותפי ים תטיס בעניין הפרות אלו על-ידי שותפי תמר הינו הגשת
תביעה עם דרישת תשלום ,או בקשת צו אכיפה או מניעה ,לפי העניין.
אם כל אחד משותפי ים תטיס או מפעיל ים תטיס:
.1

לא שילמו לשותפי תמר כל סכום שנדרש בהתאם להסכם השימוש בתוך  10ימים
מיום קבלת חשבונית מאת שותפי תמר;

.2

שללו מי מזכויות השימוש במתקני ים תטיס בכל צורה שהיא;

.3

הפרו את הסכם השימוש (למעט בקשר עם ניהול מתקני ים תטיס על ידי שותפי ים
תטיס) ,והפרה כאמור לא תתוקן בתוך  60ימים ממועד קבלת הודעה על ההפרה מצד
שותפי תמר.

הסעד הבלעדי העומד לשותפי תמר בעניין הפרות אלו על-ידי שותפי ים תטיס הינו הגשת
תביעה.
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ו.

בנוסף ,ההסכם כולל ,בין היתר ,הוראות המסדירות את מערכת היחסים בין שותפי תמר
לבין שותפי ים תטיס במהלך כל תקופת השימוש במתקני ים תטיס ,לרבות בכל הקשור
לניהול מתקני ים תטיס ,ומנגנון חלוקת הוצאות תפעול מתקני ים תטיס וההוצאות ההוניות
של מתקני ים תטיס בקשר עם הכנת ושדרוג מתקני ים תטיס לקבלת גז טבעי מפרויקט
תמר ,המבוסס על יחסי היקף תפוקת הגז בין פרויקט ים תטיס לבין פרויקט תמר.

ז.

ההסכם כפוף לדין האנגלי .כל חילוקי הדעות בין הצדדים בקשר להסכם או לביצועו יתבררו
בפני בוררות המורכבת משלושה בוררים ואשר פועלת על-פי כללי הבוררות של בית המשפט
בלונדון לבוררות בינלאומית .מחלוקות בעלות אופי טכני עשויות להיות מופנות למומחה
עצמאי בעל כשירות מתאימה.

ח .הבעלות על מתקני ים תטיס המשודרגים תישאר בידי שותפי ים תטיס ובהסכם השימוש
נקבעו הוראות בדבר מנגנון התחשבנות של ערך השדרוגים של המתקנים האמורים בתום
תקופת ההפקה מפרויקט תמר .תוך  90ימים לאחר תום תקופת תמר ,על מפעיל ים תטיס
למסור לכל אחד משותפי תמר את חישוב שווי השוק של השדרוגים למתקני ים תטיס.
חישוב זה יביא בחשבון את מצב המתקנים ואורך חייהם ,השימוש המתוכנן במתקנים על-
ידי שותפי ים תטיס וקבוצת ים תטיס ,עלויות הפירוק והנטישה וכל עניין אחר שמפעיל ים
תטיס רואה בו כרלוונטי .הצדדים להסכם ינהלו משא ומתן בנושא ויסכימו על שווי שוק
סופי ,כאשר כל מחלוקת בנושא תופנה להכרעת מומחה .התשלום של שותפי ים תטיס
לשותפי תמר עבור מתקני ים תטיס המשודרגים (או להפך אם הערך הוא שלילי) ייעשה
בתוך  60ימים ממועד קביעת שווי שוק סופי למתקנים המשודרגים של ים תטיס.
 .24.10הסכם תפעול משותף בפרויקט תמר
פעילות החיפושים וההפקה בפרויקט תמר נעשית במסגרת הסכם תפעול משותף ( Joint

 Operating Agreementאו  )JOAמיום ( 16.11.1999כפי שתוקן מעת לעת) ,אשר הצדדים לו כיום
הינם משלמות התמלוגים ויתר שותפי תמר כמפורט בסעיף .9.1א לעיל (להלן בסעיף זה" :ה-
 ,)"JOAאשר נקבעו בו ,בין היתר ,ההוראות הבאות:
א .כל הזכויות והאינטרסים וכל התחייבויות הצדדים בקשר עם ה JOA-יהיו בהתאם לשיעורי
השתתפות הצדדים בנכסי הנפט.
ב.

נובל תהיה המפעיל על-פי ה JOA-ותהיה אחראית באופן בלעדי לניהול הפעולות המשותפות,
בכפוף לתנאי ה JOA-ותחת פיקוחה והוראותיה של ועדת התפעול המשותף (כהגדרתה
להלן) .בניהול הפעולות המשותפות מוטלות על המפעיל חובות שעניינן ,בין היתר ,ביצוע
הפעולות המשותפות בהתאם לתנאי נכסי הנפט והכללים החלים עליהם ,הוראות הJOA-
והוראות ועדת התפעול ,התקשרויות עם צדדי ג'; קיום ביטוחים כמפורט ב ;JOA-הרשאת
גישה לצדדים ל JOA-לשם פיקוח על הפעולות המשותפות; קביעת מצבת כח האדם
והתמורה שתשולם להם וכיוצ"ב.

ג.

המפעיל יהיה זכאי להחזר כל ההוצאות שיוציא בקשר למילוי תפקידו כמפעיל .בתיקון ל-
 JOAמיום  30.6.2016נקבעה שיטת ההתחשבנות גם בגין הוצאות עקיפות של נובל ונקבע כי
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נובל תהיה זכאית לתשלום בשיעור של  1%מסך ההוצאות הישירות ,למעט ביחס לפעולות
שיווק ואגרות.
ד.

המפעיל לא יהיה אחראי כלפי הצדדים האחרים ל( JOA-למעט בשיעור חלקו היחסי) בגין
כל תביעה ,חבות ,הפסד או נזק שינבעו מהתפעול המשותף או בקשר אליו ,אלא אם כן אלו
נבעו מהתנהגות מכוונת של המפעיל או ממחדלו להשיג את הכיסוי הביטוחי הנדרש ובכל
מקרה לא יהא אחראי לנזקים תוצאתיים .אין באמור לעיל כדי לפטור אותו מאחריות
לחלקו בהתאם לשיעור השתתפותו בכל נזק ,הפסד או חבות כאמור.

ה .ועדת תפעול :במסגרת ה JOA-הקימו הצדדים ועדת תפעול שסמכויותיה כוללות ,בין היתר,
קבלת החלטות בנוגע למדיניות תהליכים ושיטות תפעול ,אישור תכניות ובקשות לתקציב,
קביעת לוחות זמנים ,קבלת החלטות בנוגע לבקשות רישיונות וחזקות ,החלפת המפעיל
וכיוצ"ב .ועדת התפעול מורכבת מנציגי הצדדים כאשר לכל שותף נציג אחד לו יש זכות
הצבעה בהתאם לחלקו בחזקות של השותף שמינה אותו .החלטות ועדת התפעול המשותפת
יתקבלו בהצבעה של שניים או יותר מהשותפים המחזיקים יחד לפחות  68%מהזכויות
בחזקה (צדדים קשורים כהגדרתם ב JOA-יחשבו כצד אחד) .על מנת לאשר החלטה
הקשורה לסיום החזקה או ויתור על חלק כלשהו מאזור החזקה ,יש צורך בהצבעה חיובית
של כל הצדדים.
ו.

פרוצדורה והליכים להגשת ואישור תכניות עבודה ,תקציבים והרשאות להוצאה לביצוע
פעולות בשטחים שה JOA -חל עליהם ,לרבות תכנית אקספלורציה ,תכנית פיתוח ,תכנית
הפקה ותקציב.

ז.

פעולות שלא משתתפים בהן כל הצדדים (המוגדרות ב JOA-כ"Operations Exclusive" -
ומוכרות בתעשיית חיפושי הנפט כפעולות " )"Sole Riskלא תבוצענה אם הן סותרות פעולות
משותפות שכל השותפים משתתפים בהן .ה JOA-קובע כללים לגבי מסגרת ביצוע פעולות
אלו.

ח .זכות המפעיל להתפטר בהודעה בכתב של  180יום מראש או בהודעה קצרה יותר בהסכמת
ועדת התפעול .כמו כן ,בכפוף להוראות ה ,JOA-רשאית ועדת התפעול לפטר את המפעיל
בהתקיים אחד מהמקרים הקבועים בו ,הכוללים בין היתר מקרה בו המפעיל חדל מלהחזיק
 10%לפחות מזכויות ההשתתפות בחזקות ,פירוק המפעיל ,או חדלות פירעון של המפעיל.
ט .סנקציות החלות על השותפים ותנאים להטלתן במקרה של הימנעות אחד מהצדדים מלשלם
את חלקו היחסי בהוצאות המשותפות הכוללות ,בין היתר ,שלילת זכות ההשתתפות
וההצבעה בועדת התפעול ,שלילת זכות לקבלת נתונים ואינפורמציה ,במקרה בו ההפרה
נמשכת יותר מ 6-ימי עסקים (כהגדרת מונח זה ב )JOA-שלילת החלק לו זכאי השותף
מהתפוקה ,ובמקרה בו ההפרה נמשכת יותר מ 90-יום אפשרות ליתר השותפים לדרוש
הוצאה של אותו שותף מה JOA-ומנכס הנפט.
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י.

.25

הוראות המסדירות את נושא אפשרות הפרישה של צד מכל רישיון שהוא משתתף בו
וקובעות את המקרים בהם הפרישה אפשרית ואת זכויותיו וחובותיו של הצד הפורש כלפי
השותפים האחרים ברישיון.

הליכים משפטיים
לפרטים אודות הליכים משפטיים ,ראו ביאור 7א לדוחות הכספיים (פרק ג' לדוח זה).

.26

יעדים ואסטרטגיה עסקית
בכוונת החברה להמשיך ולפעול בתחום העיסוק של החזקה בזכויות לקבלת תמלוגים מתאגידים
העוסקים בתחום הנפט והגז בדגש על נכסים מפיקים ובשלבי פיתוח מתקדמים ,והיא שואפת להגדיל
ולגוון את אחזקותיה בתחום זה הן בישראל והן מחוץ לישראל.

.27

כיסוי ביטוחי
החברה עורכת מעת לעת ביטוחים בתחום האנרגיה ולכיסוי החשיפה בגין אובדן רווחים במקרה שתחול
עצירה או הקטנה בהפקת גז טבעי בחזקת תמר .הכיסוי לאובדן רווחים נערך רק כנגד הסיכונים
האפשריים ,כמקובל בענף ההפקה של גז טבעי.
במסגרת התחייבויות החברה על-פי שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ,החברה התחייבה
להתקשר בפוליסה לביטוח ירידה בתפוקה בחזקת תמר כתוצאה מנזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי לרכוש
חזקת תמר המכוסה בפוליסה מסוג "כל הסיכונים" לרכוש ובפוליסת אבדן שליטה על באר כנהוג
בפוליסות של שותפי תמר הישראלים .משך התקופה בה תכסה הפוליסה ירידה בתפוקה היא לתקופת
שיפוי של  12חודשים לאחר ההשתתפות העצמית כמפורט מטה .סכום הביטוח לא יפחת מהסכום
הנדרש לשירות החוב (קרן וריבית) למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בתקופת השיפוי (למעט בשנה
האחרונה לחיי האג"ח בה יהיה סכום הביטוח ,סכום הריבית וכן סכום הקרן השווה לסכום הקרן בשנה
הקודמת) .תגמולי הביטוח בפוליסה שועבדו לטובת הנאמן .במקרה בו יארע אירוע ביטוחי בפוליסה
אשר נערכה על-ידי החברה כאמור לעיל ,תפתח החברה חשבון מיוחד אליו יופקדו תקבולי ביטוח אשר
יתקבלו מהמבטחים בקשר עם אירוע ביטוחי כאמור אשר ישועבד בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ובשעבוד
שוטף ראשון בדרגה לטובת הנאמן לאגרות החוב .ההשתתפות העצמית בפוליסה היא בגובה של  60יום
מיום בו ארע מקרה הביטוח .החברה מתחייבת לפעול לחדש את תוקף הפוליסה לתקופות נוספת ואולם
זאת בכפוף לזמינות הביטוח בשוק ביטוחי האנרגיה ובתנאים כלכליים סבירים ובהסכמת שותפי תמר.
בנוסף ,מעצם התלות של החברה בתפוקה בפועל של חזקת תמר ,החברה תלויה בקיום ביטוח מתאים
של שותפי תמר אשר יאפשר את החזרה לפעילות בעקבות אירוע ביטוח לרבות הכינון של הנזק הפיזי
או כיסוי לחבות כלפי צד ג' .אין וודאות לכך ששותפי תמר ירכשו ביטוח כאמור או שכלל יהיה ניתן
לרכוש ביטוח כאמור.

.28

גורמי סיכון
הפעילות של משלמות התמלוגים בתחום חיפושי נפט וגז טבעי ופיתוח של תגליות נפט וגז וההפקה מהם,
כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה ביותר של סיכון כספי ,במיוחד בכל הנוגע לפעילות
חיפושים ,פיתוח מאגרים והפקה בים ,וטומנת בחובה סיכונים רבים (להלן" :גורמי הסיכון של
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משלמות התמלוגים").
הואיל והנכס המשמעותי היחיד של החברה הוא הזכות לתמלוגים מחזקות תמר ודלית ,שהינו גם
המקור היחיד שיהיה לחברה לפירעון אגרות החוב (סדרה א') ,על המשקיעים בניירות הערך של החברה
להביא בחשבון גם את גורמי הסיכון של משלמות התמלוגים ,אשר יש בהם כדי להשפיע לרעה על
הכנסות החברה מתמלוגים .ככלל ,עיכובים ודחיות בלוחות הזמנים לפיתוח נכסי הנפט של משלמות
התמלוגים וכן שיבושים ותקלות בהפקת הגז משפיעים לרעה על החברה ,באשר הם גורמים לעיכובים
ולדחייה בקבלת ההכנסות מתמלוגים בידי החברה.
בהקשר זה ,יש לחזור ולהדגיש כי לחברה אין השפעה על אופן ניהול נכסי הנפט של משלמות
התמלוגים ,וכי משלמות התמלוגים ובעלי הזכויות האחרים בנכסי הנפט ,הם אלו אשר בכוחם לפעול
בשקידה ראויה לפיתוח נכסי הנפט ו/או להבטיח כי לא יופרו על ידם תנאי הרישיונות ו/או החזקות,
לרבות תנאי תכניות העבודה ו/או למנוע חילוט (בהתאם להסכם התפעול המשותף בפרויקט תמר) של
נכסי הנפט במקרים כאמור .כמו כן ,במקרה של חילוט זכויותיהן של דלק קידוחים ו/או תמר
פטרוליום בנכסי הנפט חזקת תמר ו/או חזקת דלית תפקע הזכות של החברה לקבלת תמלוגים מנכסים
אלו.
להלן פירוט של גורמי הסיכון של החברה וגורמי הסיכון של משלמות התמלוגים ,שהתממשותם עלולה
להשפיע לרעה על הכנסות החברה מהתמלוגים.
גורמי סיכון של החברה
 .28.1מגיפת הקורונה
בסוף שנת  2019החלה להתפשט בסין ולאחר מכן בכל העולם מגיפת הקורונה ,אשר הביאה ,נכון
למועד פרסום הדוח ,להאטה בפעילות הכלכלית העולמית ,והמשכה או החמרתה עשויה להביא
למשבר עולמי מתמשך ,הצפוי לפגוע בענפים רבים וביניהם ענף האנרגיה .נכון למועד פרסום
הדוח ,מגיפת הקורונה הולכת ומתפשטת ברחבי העולם ולא ניתן להעריך כיצד היא תמשיך
להתפתח ומה יהיה היקף השפעתה על הכלכלה העולמית .בכך ,היא מהווה סיכון מאקרו כלכלי
גלובלי שמייצר אי ודאות גבוהה לגבי הפעילות הכלכלית בעולם והשפעותיו על היבטים שונים
של תחום האנרגיה .לפרטים נוספים אודות מגיפת הקורונה ,ראו סעיף .6.8א לעיל.
 .28.2חוסן פיננסי של משלמות התמלוגים
פגיעה בכושר הפירעון של משלמות התמלוגים עלול להוביל לצמצום ו/או להפסקת תשלומי
התמלוגים לחברה .הואיל ולחברה שתי משלמות תמלוגים בלבד ,הפסקה ו/או צמצום על-ידי
אחת ממשלמות התמלוגים השפעה מכרעת על הפעילות העסקית של החברה.
מעבר לכך ,כאמור לעיל ,השפעותיה האפשריות של מגיפת הקורונה על משלמות התמלוגים
עשויות להביא למצב בו מי ממשלמות התמלוגים לא תוכלנה לעמוד בהתחייבויות הכספיות
ותאבד את זכויותיה (באופן חלקי או מלא) עקב כך ,ובמקרה כזה עלולה לפקוע גם זכות
התמלוגים של החברה ממנה .לפרטים נוספים אודות השפעותיה האפשריות של מגיפת הקורונה,
ראו סעיף .6.8א לעיל.
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 .28.3היעדר גישה למידע
כמפורט בסעיף  8.7לעיל ,דרישות הגילוי לגבי הזכות לתמלוגים ,החזקות ותחום הפעילות,
החלות על החברה מכוח חוק ניירות ערך ותקנותיו (להלן בסעיף זה" :החוק") ,עשויות לכלול
פרטים אשר אינם בידיעת החברה או בשליטתה .ככל שלא יעלה בידה של החברה לא תוכל להשיג
את המידע שעליה לפרסם על פי הוראות החוק ,כולו או חלקו ,ו/או לא יעלה בידה להשיג מידע
כאמור במועד הנדרש ,עלולה החברה להיקלע למצב של הפרת הוראות החוק ולאפשרות כי
יינקטו כנגדה הליכים משפטיים ,לרבות הסיכון כי במצב כזה יוטלו מגבלות על המסחר בניירות
הערך של החברה בבורסה.
 .28.4הזכות לתמלוגים כזכות קניינית
לגישת החברה ,הזכות לקבלת תמלוגים מנכסי הנפט שהוענקו על-ידי הממונה על ענייני הנפט
בהתאם להוראות חוק הנפט ,היא זכות קניינית או לכל הפחות מעין קניינית ,שאמורה להקנות
לחברה עדיפות על-פני נושים אחרים של משלמות התמלוגים אם אלו תקלענה למצב של חדלות
פירעון.
ככל שייקבע על-ידי בתי המשפט בישראל שהזכות לתמלוגים היא זכות אובליגטורית ,ובהעדר
שיעבוד רשום לטובת החברה על זכויותיהן בנכסי הנפט להבטחת זכות התמלוגים ,לא תהא
לחברה עדיפות על-פני נושים אחרים במקרה של חדלות פירעון של משלמות התמלוגים .יצוין כי
למגיפת הקורונה עלולה להיות השפעה לרעה על מצבן הכלכלי של משלמות התמלוגים ועל
עמידתן בהסכמים .ככל שייקבע כי הזכות לתמלוגים היא אובליגטורית ,ובעקבות מגיפת
הקורונה ו/או גורמים אחרים מי ממשלמות התמלוגים תיקלע למצב של חדלות פירעון ,הדבר
עלול להשפיע על זכותה של החברה לתמלוגים .לפרטים נוספים אודות השפעותיה האפשריות של
מגיפת הקורונה ,ראו סעיף .6.8א לעיל .יובהר ,כי נכון למועד פרסום הדוח ,פרשנות מעמדה של
הזכות לתמלוגים בנכס נפט נקבעה במפורש בפסיקתם של בתי-המשפט בישראל .לפרטים בדבר
הסדרים מיוחדים לגבי הזכות לקבלת תמלוגים ממשלמות התמלוגים בגין חזקת תמר ,ראו סעיף
 8.13לעיל.
 .28.5חילוט זכויות משלמות התמלוגים בפרויקט תמר
יתכן ופעולות חיפושים מוצעות ,פיתוח התגליות של משלמות התמלוגים והרחבת יכולת
האספקה מפרויקט תמר ושימור יכולת ההפקה מהם ,תהיינה כרוכות בהוצאות כספיות אשר
לדלק קידוחים ו/או תמר פטרוליום לא יהיו אמצעים לכסותם .על-פי הסכמי התפעול
המשותפים ,אי תשלום במועד של חלק דלק קידוחים ו/או תמר פטרוליום בתקציב מאושר
לביצוע תכנית עבודה מאושרת מהווה הפרה העלולה להביא לאבדן הזכויות של דלק קידוחים
ו/או תמר פטרוליום ,לפי העניין ,בנכסי הנפט אשר עליהם הסכם התפעול חל ,ובמקרה כזה עלולה
לפקוע גם זכות התמלוגים.
בנוסף ,בשל אחריותו של כל צד להסכם התפעול המשותף לשלם במועד את חלקו היחסי ,במצב
בו צדדים אחרים לא שילמו סכומים שאמורים היו לשלם תוך כדי הפרת ההסכם ,עלולות דלק
קידוחים ו/או תמר פטרוליום להתחייב בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על חלקן היחסי
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בהתאם לשיעור השתתפותן בנכסי הנפט שלגביהם בוצעה ההפרה ,ואם לא תעמודנה בתשלום
זה במועד – תסתכנה באובדן כל זכויותיהן בנכסים אלו ובמקרה כזה עלולה לפקוע גם זכות
התמלוגים.
חריגות (צפויות כמו גם בלתי צפויות) הנובעות מעלותם הגבוהה במיוחד של הוצאות פיתוח ושל
קידוחים ימיים עלולות גם הן להביא לכך שדלק קידוחים ו/או תמר פטרוליום לא תוכלנה לעמוד
בהתחייבויותיהן הכספיות ועקב כך תאבדנה את זכויותיהן ,ובמקרה כזה עלולה לפקוע גם זכות
התמלוגים בנכס הנפט.
כמו כן ,התפשטות מגיפת הקורונה ושינויים במחירי האנרגיה בעולם שאירעו בעת האחרונה,
כמפורט בסעיף .6.8א ו.6.8-ד לעיל ,עלולים להשפיע על היכולות הפיננסיות של משלמות
התמלוגים.
 .28.6מימון ועמידה באמות מידה פיננסיות
לחברה אגרות חוב (סדרה א') בהיקף משמעותי וצורך לממן מחדש את פעילותה עם הגיע מועד
הפירעון הסופי של אגרות החוב .שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ,כולל התחייבויות של
החברה ובכלל זה עמידה באמות מידה פיננסיות העשויות להגביל את פעילות החברה (כגון:
חלוקת דיבידנד)  ,לחייבן להפריש חלק מהתזרים שלה לטובת חובות ,להגביל את יכולתה ללוות
כספים ,ולהביא לדרישה לפירעון מיידי של החוב ולמימוש בטוחות במקרה של אי עמידה באמות
מידה אלו .העדר יכולת של החברה להשיג מימון בעתיד באמצעות קבלת הלווואות או גיוסי חוב
והון ,בתנאים טובים ,עלול למנוע את הרחבת פעילותה ,לפגוע בפעילות הקיימת ,ולגרור אי
תשלום דיבידנדים ואף אי עמידה בהתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב של החברה .זמינות
מקורות המימון ותנאיהם תלוים בגורמים שונים ,ובהם מצב הפעילות ,המצב הכלכלי ,התנאים
השוררים בשוקי הון והיכולת והמגבלות של גופים מממנים מרכזיים בשוק .יצוין ,כי עקב חוסר
הוודאות בכל הנוגע למגיפת הקורונה ,מידת התפשטותה ,מועד סיומה והשלכותיה ,קיים קושי
לצפות את השלכות המצב הכללי ותנאי השוק על גורם סיכון זה .לפרטים נוספים אודות
השפעותיה האפשריות של מגיפת הקורונה ,ראו סעיף .6.8א לעיל.
 .28.7היעדר כיסוי ביטוחי מספיק
על אף שהחברה ערכה כיסוי ביטוחי לירידה בתפוקה עקב נזק לרכוש בחזקת תמר ו/או אובדן
שליטה בבאר ,לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים או ניתנים לכיסוי מלא בפוליסות שנערכו,
ולפיכך תקבולי הביטוח ,ככל שיתקבלו ,לא בהכרח יכסו את מלוא היקף הנזקים ו/או את כל
ההפסדים האפשריים .כמו כן ,אין כל ודאות כי ניתן יהיה לרכוש פוליסות מתאימות בעתיד
בתנאים מסחריים סבירים או בכלל.
שותפי תמר ובהם משלמות התמלוגים מבוטחות לכיסוי נזקים שונים אשר עלולים להיגרם
בקשר לפעילותן .במקרה של התממשות מקרה ביטוח בקנה מידה גדול ,הביטוחים אשר נערכו
כאמור עלולים שלא להספיק לכיסוי מלוא הנזקים למשלמות התמלוגים ו/או לצדדים שלישיים,
לרבות בכל הנוגע לנזקי זיהום סביבתי .בנוסף ,פעילותם הצפויה של שותפי תמר במצרים מעלה
חשיפות שלא ניתן לבטחן באופן מלא או בכלל .סיכונים אלו ,אם יתממשו ,עלולים לגרום לדחיות
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ועיכובים בפעילויות בחזקת תמר ,לפגיעה בעסקי משלמות התמלוגים או להיות בעלי השפעה
מהותית לרעה על עסקי משלמות התמלוגים ,מצבן הכספי ,תוצאות פעילותיהן או תחזיותיהן
ובמקרה קיצון אף עלולים להביא את משלמות התמלוגים לחדלות פירעון .בשל הזכאות של
החברה לתמלוגים ממשלמות התמלוגים ,אשר נסמכת על פעילותיהן השוטפות היעדר כיסוי
ביטוחי בקשר למשלמות התמלוגים עשוי לפגוע בהכנסות החברה.
בנוסף ,מעצם התלות של החברה בתפוקה בפועל של חזקת תמר ,החברה תלוי בקיום ביטוח
מתאים של שותפי תמר אשר יאפשר את החזרה לפעילות בעקבות אירוע ביטוח לרבות הכינון של
הנזק הפיזי ו/או כיסוי לחבות כלפי צד ג' .נציין ,כי אין וודאות לכך שמשלמות התמלוגים ערכו
כיסוי ביטוחי כאמור או שניתן לרכוש ביטוח כאמור.
ההחלטה על סוג והיקף הביטוח נקבעת בדרך כלל בנפרד לגבי פעילות תוך התחשבות ,בין היתר,
בעלות הביטוח ,טיבו והיקפו של הכיסוי המוצע ,היכולת להשיג כיסוי מתאים בשוק הביטוח
(המקומי והעולמי) ,הקיבולת הפנויה בשוק הביטוח ,והסיכונים הצפויים.
יצוין ,כי החברה התחייבה להתקשר אך ורק בפוליסה לביטוח ירידה בתפוקה בחזקת תמר
כתוצאה מנזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי לרכוש חזקת תמר המכוסה בפוליסה מסוג "כל
הסיכונים" לרכוש ובפוליסת אבדן שליטה על באר כנהוג בפוליסות של שותפי תמר הישראלים,
כמפורט בסעיף  27לעיל.
 .28.8הליכים משפטיים
חיוב החברה כתוצאה מהליכים משפטיים (כמפורט בביאור 7א לדוחות הכספיים (פרק ג' לדוח
זה)) או כתוצאה מהליכים משפטיים שעשויים להיות בעתיד נגד החברה ,עלול להשפיע לרעה על
המוניטין ועל תוצאותיה העסקיות של החברה .בהקשר זה יצוין כי ככל שתתקבל התובענה
הייצוגית שהוגשה על-ידי צרכן של חברת החשמל נגד שותפי תמר כאמור ותתקבל החלטה סופית
וחלוטה ,עשויה להיות לכך השפעה לרעה על המחירים בהם ימכרו שותפי תמר גז טבעי
ללקוחותיהם ,שהיקפה ייגזר מתוצאות התובענה .כמו כן ,בקשר להליכים המשפטיים לרבות
הליכי גישור בנושא מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר ,כמפורט בביאור 7א 2לדוחות הכספיים
(פרק ג' לדוח זה) ,ככל שיקבע כי מועד החזר ההשקעה חל לאחר  ,1.1.2018החברה תהא זכאית
לשיפוי מדלק אנרגיה באופן שתזרים תקבולי התמלוגים שינבע לחברה (כולל השיפוי האמור
לדלק אנרגיה) ישקף את שיעור התמלוגים לאחר מועד החזר ההשקעה.
 .28.9סיכוני מס והיטלים
סוגיות המס הקשורות בהיטל אשר יוטל על החברה כבעלת תמלוג הזכאית להכנסות הנובעות
מנכס נפט טרם נדונו בפסיקת בתי המשפט בישראל ,ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד
יפסקו בתי המשפט אם וכאשר תובאנה הסוגיות המשפטיות האמורות להכרעתם .כמו כן ,לגבי
חלק מהסוגיות המשפטיות ,אין אפשרות לצפות מה תהיה עמדת שלטונות המס .לשינויים
שינבעו כתוצאה משינויי חקיקה ,פסיקה או שינוי בעמדת רשות המיסים ,כאמור לעיל ,יכולות
להיות השלכות מהותיות על ההיטל שיחול על החברה.
החברה חשופה להקדמת מועד התחלת תשלום ההיטל על-פי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע,
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ולגידול בשיעור ההיטל וזאת עד למועד הגעה לשיעור ההיטל המקסימאלי .ההיטל כאמור מנוכה
במקור מהכנסות החברה על-ידי משלמות התמלוגים ומושפע מהדוחות המוגשים על-ידי
השותפים בפרויקט תמר .פטור ו/או אישור להקטנת שיעור הניכוי ניתן מרשויות המס למשלמות
התמלוגים ,ומשכך לחברה אין יכולת להשפיע על שיעור או עיתוי ההיטל המנוכה.
 .28.10תיסוף השקל לעומת הדולר
לחברה חשיפה לשינויים בשער הדולר .כל הכנסות החברה הינן בדולרים ,והן נגזרות מהכנסות
משלמות התמלוגים ,שהכנסותיהן על-פי הסכמים למכירת גז טבעי מתקבלות בדולרים גם הן.
הקרן והריבית של אגרות החוב שהנפיקה החברה צמודות לשער הדולר ,ומשכך אין לחברה
חשיפה לשינויים בשער הדולר בכל הנוגע לתשלומי הקרן והריבית כאמור .עם זאת ,העובדה
שהחברה נישומה לצרכי מס על בסיס מדידה שקלית ,חושפת אותה לסיכוני מטבע המשליכים
על קביעת התוצאות לצרכי מס .בנוסף ,רוב הוצאות ההנהלה והכלליות של החברה (שאינן
בסכומים מהותיים) נקובות בש"ח או מושפעות משער מטבע חוץ שקל/דולר ולפיכך עליה בשער
השקל לעומת שער הדולר מגדילה את ההוצאות בדולרים.
 .28.11ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט
זכויות נפט ניתנות על-פי חוק הנפט לתקופה קצובה ותוקפן מותנה במילוי התחייבויות במועדים
הקבועים בתנאי נכסי הנפט .במקרה של אי מילוי התנאים ,ניתן לבטל את זכות הנפט ,בכפוף
לחוק הנפט אי עמידה בתנאים הקבועים בזכויות הנפט עלול להביא לאבדן הזכויות וכל הכספים
שהושקעו בזכויות אלה עלולים לרדת לטמיון.
 .28.12הסתמכות על נכס נפט יחיד
חזקות תמר ודלית הינן נכסי הנפט היחידים שמהן החברה זכאית לתמלוג ,וכן נכון למועד פרסום
הדוח ,מאגר תמר מהווה נכס הנפט המפיק היחיד ממנו היא זכאית לתמלוגים .פגיעה במאגר
תמר ו/או פגיעה ביכולת ההפקה ממנו באופן בו כמות הגז שתופק ממנו תקטן בצורה משמעותית,
עלולה להשפיע באופן מהותי על עסקי החברה ,חוסנה הכלכלי ,פעילותה ויכולתה.
גורמי סיכון של משלמות התמלוגים
 .28.13שינויים בתעריף ייצור החשמל ,במדד המחירים לצרכן האמריקאי ( )U.S CPIו/או במחיר הברנט
המחירים המשולמים על-ידי הצרכנים עבור הגז הטבעי המופק מפרויקט תמר נקבעים על פי
נוסחאות שונות הכוללות ,בין היתר ,הצמדה לתעריף ייצור החשמל (אליו מוצמדים רוב הסכמי
הגז ללקוחות חשמל פרטיים) ,הצמדה למדד המחירים לצרכן האמריקאי ( )U.S CPIוהצמדה
למחיר הברנט .לפרטים אודות ההצמדות השונות בנוסחאות מחירי הגז הטבעי ,ראו סעיף .6.8ב
לעיל .יצוין ,כי השינויים המתודולוגים התכופים שמבצעת רשות החשמל באופן חישוב התעריף
לייצור החשמל מקשים על היכולת לחזותו ,והם עשויים להביא למחלוקות בין ספקי הגז
ללקוחות בקשר עם דרך חישובו.
ירידה בתעריף ייצור החשמל (בין היתר ,כתוצאה מהתאמת המחיר ,ככל שתהיה ,בהסכם חברת
חשמל ,בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם שנחתם עימה כאמור בסעיף .11.4ד לעיל) ,שינויים במחיר
105

הברנט ו/או במדד המחירים לצרכן האמריקאי ( )U.S CPIעלולים להשפיע לרעה על הכנסת
משלמות התמלוגים מהסכמי מכירת הגז הקיימים והעתידיים.
 .28.14שינויים בביקושים לגז הטבעי ובמחירי הדלקים בעולם ומקורות אנרגיה אחרים
במקרה בו יחולו שינויים משמעותיים במחירי הנפט ,הגז הטבעי (לרבות גט"ן) ומקורות אנרגיה
אחרים ,לרבות פחם ומוצרים תחליפיים אחרים לגז הטבעי המופק ממאגר תמר ,מודל הצריכה
של חברת החשמל ושל לקוחות גדולים אחרים עלול להשתנות כך שיוביל להקטנת הביקושים
לגז הטבעי שמוכרים שותפי תמר ו/או לירידה במחירי הגז הטבעי במשק .לפרטים בדבר ירידת
מחירי הנפט ,מחירי הגז הטבעי ומחירי הגט"ן בחודשים האחרונים שקדמו למועד פרסום הדוח,
ראו סעיף .6.8ד לעיל .כמו כן ,החלטות ורפורמות במשק החשמל בכלל ,ובחברת החשמל בפרט,
עלולים להקטין את הביקושים לגז הטבעי שמוכרים שותפי תמר ו/או לגרום לירידה במחירי הגז
הטבעי במשק .לפרטים אודות החלטות ורפורמות במשק החשמל נכון למועד זה ,ראו סעיף .23.5ז
לעיל.
בנוסף ,האטה כלכלית ו/או משבר כלכלי עשויים להתבטא בירידות חדות בשווקים הפיננסים,
בשינויים בשערי מטבע חליפין ,בשינויים במחירי סחורות לרבות נפט וגז טבעי ,דבר העלול
להקטין את הביקושים לגז הטבעי שמוכרים שותפי תמר ו/או להשפיע על מחירו ו/או להשפיע
לרעה על הכנסות משלמות התמלוגים מהסכמי מכירת הגז הקיימים והעתידיים (לרבות בקשר
עם מנגנון שינוי כמויות  Take or Payבהסכם תמר-דולפינוס המתוקן ,כמפורט בסעיף .11.5ב
לעיל) ,כמו גם על הכדאיות הכלכלית של פרויקטים חדשים או הרחבת פרויקטים קיימים.
לפרטים אודות שינויים כאמור במחירי חבית נפט ברנט ובמחירי גז טבעי ,ראו סעיף .6.8ד לעיל.
לפרטים אודות התפשטות מגיפת הקורונה והשפעתו האפשרית על משלמות התמלוגים ועל
החברה ,ראו סעיף .6.8א לעיל.
 .28.15גיאופוליטיקה
המצב הביטחוני והכלכלי בישראל וכן המצב הפוליטי במזרח התיכון עלולים להשפיע על נכונותם
של מדינות וגופים זרים לרבות במזרח התיכון להתקשר ביחסים עסקיים עם גופים ישראלים
לרבות משלמות התמלוגים יחד עם שותפיהן בפרויקטים השונים .לפיכך ,הרעה במצב
הגיאופוליטי במזרח התיכון ו/או הרעה במערכת היחסים בין ישראל לשכנותיה בשווקי היעד
הרלוונטיים ,מטעמים בטחוניים ו/או מדיניים ו/או כלכליים ,עלולה לפגוע ביכולתן של משלמות
התמלוגים לקדם את עסקיהן עם מדינות וגופים כאמור ,לייצא גז למדינות שכנות ולפגוע
במכירותיהן בשוק המקומי עקב השפעתו האפשרית של הקיטון בכמויות הגז הצפויות להימכר
לשווקי הייצוא על-ידי מאגר לוויתן ,תוך החרפת התחרות בשוק המקומי.
 .28.16קשיים בקבלת מימון של משלמות התמלוגים
לצורך קידום הרחבתו של פרויקט תמר ו/או פיתוחם של מאגרים נוספים בעתיד (ככל שיהיו),
תזדקקנה משלמות התמלוגים למקורות כספיים נוספים .השגת המימון העתידי תלויה בגורמים
רבים ,הכוללים בין היתר :היקף הפיתוח הנוסף ,שיעור התקדמותו ועלויותיו; גובה ההכנסות
מנכסי הנפט אשר יהיה ניתן להשתמש בהן לצורך תשלום עלויות הפיתוח הנוספות; התנאים
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והעיתוי של כל קידוח הפקה והסדרים אחרים הקשורים בהפקה בהם יתקשרו שותפי נכסי
הנפט; העלות הכרוכה בקבלת אישורים והיתרים ממשלתיים כמו גם עיתויים והשפעת התחרות.
ככל שיידרש מימון נוסף כאמור ,עלולות משלמות התמלוגים להיתקל בקשיים בקבלתו בתנאים
שיהיו נוחים להן או בכלל ,במיוחד במקרה של משבר כלכלי המתבטא בצמצום מקורות האשראי
הזמין ובהחמרת דרישות הגופים המממנים להעמדת מימון .להערכת החברה ,על בסיס מידע
שפרסמו משלמות התמלוגים ,המשכה או החמרתה של מגיפת הקורונה עלולות להשפיע לרעה
על משלמות התמלוגים ולפגוע בעסקיהן ,בהיבטים שונים ,ובכך לפגוע בחוסנן הכלכלי .לפרטים
נוספים אודות השפעותיה האפשריות של מגיפת הקורונה ,ראו סעיף .6.8א לעיל.
 .28.17תחרות באספקת גז
בשנים האחרונות נתגלו בישראל מספר מאגרי גז משמעותיים בהיקפים העולים באופן משמעותי
על הערכות משרד האנרגיה ביחס לביקושים לגז במשק המקומי .בנוסף ,נודע על תגליות
משמעותיות בקפריסין ובמצרים .כמו כן ,ייתכן שיתגלו מאגרים נוספים בעתיד ,הן בישראל והן
במדינות נוספות באגן המזרחי של הים התיכון ,אשר פיתוחם עשוי להוביל לכניסת מתחרים
נוספים באספקת גז טבעי למשק המקומי ולמדינות שכנות .לפרטים אודות הליכים תחרותיים
לחיפושי גז טבעי במים הכלכליים של ישראל ,ראו סעיף  14.1לעיל .כיום ,קיימים בישראל ,בנוסף
למאגרי תמר ולוויתן המפיקים ,מאגרי כריש ותנין ,הנמצאים בשלבי פיתוח וצפויים להוות
ספקים משמעותיים נוספים של גז טבעי למשק המקומי בשנים הקרובות .בהתחשב בהיקף
הביקוש לגז טבעי במשק המקומי ,כניסה של מתחרים נוספים לשוק הגז המקומי והגבלות על
היקף הגז שניתן לייצא ,עלולה להגביר את התחרות במכירת גז למשק המקומי באופן משמעותי.
בנוסף ,עלולות משלמות התמלוגים להתמודד עם תחרות מול מקורות אנרגיה חלופיים ,כגון:
פחם ,דלקים נוזליים (כגון סולר ומזוט) ,ומקורות של אנרגיה מתחדשת .תחרות באספקת גז
טבעי עלולה לפגוע ביכולתן של משלמות התמלוגים לשווק את עתודות הגז שנתגלו על-ידן או
שיתגלו על-ידן בעתיד (ככל שיתגלו) ו/או להביא להפחתה במחיר בו תמכורנה משלמות
התמלוגים את הגז הטבעי ובכך לפגוע בהכנסותיהן ובהכנסות החברה.
לפרטים נוספים אודות התחרות ,לרבות בקשר עם תחילת ההזרמה ממאגר לוויתן והצפי
לתחילת ההזרמה ממאגר כריש בשנת  2021והשפעתם על התחרות ,ראו סעיף  14לעיל .לפרטים
אודות אופציה שניתנה לרוכשי גז טבעי להקטנת הכמויות תחת הסכמי הגז שנחתמו עימם ראו
סעיף .11.4ג לעיל.
 .28.18מגבלות על ייצוא
במאגר תמר היקף גדול של עתודות גז מהביקושים הצפויים בשווקים הפוטנציאלים בישראל
בשנים הקרובות .לפיכך ,יכולת משלמות התמלוגים לשיווק הגז תלויה גם באפשרות לייצוא הגז
ומכירתו בשוק הבינלאומי .החלטת הממשלה משנת  2013בעניין הוועדה לבחינת מדיניות
הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל ופיתוחו העתידי והאישורים הרגולטוריים הנדרשים
לייצוא ,עלולים להגבילאת כמות הגז שניתן לייצא (לפרטים נוספים סעיף .23.8ב .לדוח התקופתי
לשנת  ,2018אשר המידע המצוי בו מובא בזאת על דרך ההפניה) .כמו כן ,הפחתת כמויות הגז
הטבעי לייצוא עלולה להביא לפגיעה משמעותית במשלמות התמלוגים וכפועל יוצא מכך בפעילות
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החברה .בנוסף לכך ,האפשרות לייצוא הגז ומכירתו תלויה בגורמים רבים אשר קיימת אי ודאות
גבוהה לגביהם ,כגון יחסי החוץ של מדינת ישראל עם מדינות המהוות שווקי יעד פוטנציאליים
לייצוא הגז ,הקמת מערך ייצוא ושינוע ,קבלת האישורים הרגולטוריים הרלוונטיים ,כדאיות
כלכלית להקמת מערך כאמור ,איתור לקוחות פוטנציאליים בשוק הבינלאומי ,מציאת מקורות
מימון להשקעות הנדרשות לפיתוח ולהקמת מערך הייצוא ותחרות עם ספקים מקומיים
ובינלאומיים בשווקי היעד הרלוונטיים .הגורמים האמורים עלולים להביא להגבלת כמויות הגז
הניתנות לייצוא מפרויקט תמר ,דבר העלול להשפיע לרעה על עסקי משלמות התמלוגים ותוצאות
פעילותן ,ובכך על עסקי החברה.
 .28.19תלות בתקינות מערכות ההולכה
יכולתן של משלמות התמלוגים לספק את הגז שנתגלה על-ידן ללקוחות הקיימים והפוטנציאליים
בישראל ומחוצה לה מותנית ,בין היתר ,ביכולתן ,בפיתוחן ותקינותן של מערכת ההולכה הארצית
לאספקת הגז ,רשתות החלוקה האזוריות וצנרות ההולכה לצרכנים במדינות השכנות (להלן
בסעיף זה יחד" :מערכת ההולכה") .כל תקלה או הפרעה משמעותית במערכת ההולכה
המשמשות ו/או אשר ישמשו את משלמות התמלוגים בעתיד ,עלולה להגביל את יכולתן לספק גז
ללקוחותיהן ,תוך חשיפתן לאובדן הכנסות ולהליכים משפטיים פוטנציאליים ,להם עלולה להיות
השפעה שלילית על עסקי משלמות התמלוגים וכפועל יוצא מכך על תוצאות פעילותן ובהתאם על
הכנסות החברה.
 .28.20סיכוני תפעול
פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי במים עמוקים בדרך כלל כרוכות בסיכונים
תפעוליים רבים יותר מאשר ביבשה .קידוח במים עמוקים בדרך כלל נמשך זמן רב יותר ,עלויותיו
גבוהות יותר ,והוא אף עשוי להצריך שימוש בטכנולוגיות קידוח מתקדמות הכוללות סיכון גבוה
יותר לכשל טכנולוגי .המשך הפיתוח וההפקה של גז טבעי מהמאגרים כרוך במגוון סיכונים,
הכוללים ,בין היתר ,התפרצות בלתי מבוקרת של נוזלים וגז מבאר ,התפוצצות ,התמוטטות בור
הקידוח והתלקחות ,כמו גם תקלות ,תאונות ואירועים אחרים העלולים לפגוע בתפקוד מערכת
ההולכה ,הפקה מתחת לרמה הצפויה או היעילה ,טעויות קבלן או מפעיל ,סכסוכי או שיבושי
עבודה ,פציעות ,פגיעה בריאותית או הרוגים ,עיכוב או אי קבלת היתרים ,אי קבלת אישורים או
רישיונות ,הפרת דרישות היתרים או רישיונות ,מחסור בכוח אדם ,בציוד או בחלקי חילוף,
עיכובים בהעברת ציוד או חלקי חילוף ,זיהום וסיכונים סביבתיים אחרים ,פריצות אבטחה,
מתקפות סייבר או פעולות טרור ,וכן אסונות טבע .התרחשות כל אחד האירועים כאמור עלולה
להפחית באופן משמעותי או להפסיק את הפקת או אספקת הגז הטבעי ,לפגוע בלוח הזמנים
ותקציב פיתוח מאגר ,לפגוע באיכות הגז שיופק מהמאגר ,וכתוצאה מכך עלולה להביא לביטול
הסכמי מכירת הגז הקיימים של משלמות התמלוגים.
 .28.21הסתמכות על נתונים חלקיים ומשוערים
תחום הנפט והגז אינו בגדר מדע מדויק ולכן הוא כרוך בדרגה גבוהה של סיכון .האמצעים
והטכניקות הגיאולוגיים והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית מדויקת על המיקום ,הצורה,
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המאפיינים או הגודל של מאגרי נפט או גז ,ולפיכך ההערכות עשויות להתבסס במידה רבה על
נתונים חלקיים או משוערים ועל הנחות שלא הוכחו .בנוסף ,בהתאם לאמור לעיל ,ייתכנו אף
שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף המשאבים במאגרים .כמות הנפט והגז המוערכת במאגר
תמר בתקופה המדווחת נקבעת מדי שנה ,בין היתר ,על-פי חוות דעת של מומחים בלתי תלויים
להערכת משאבים של מאגרי נפט וגז טבעי .הערכה של המשאבים כאמור היא תהליך סובייקטיבי
המבוסס על הנחות שונות ועל מידע חלקי ועל-כן הערכות לגבי אותו מאגר ,המבוצעות על-ידי
מומחים שונים ,עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי .בהתחשב באמור יצוין ,כי המידע
המופיע בדוח לעניין המשאבים במאגרים תמר ודלית ,הינו אומדן בלבד ואין לראות בו מידע על
כמויות מדויקות ,ולכן ייתכנו שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף המשאבים הניתנים
להפקה.
 .28.22עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים
עלויות משוערות של ביצוע פעולות חיפושים ,פיתוח ,הפעלה ותחזוקה ,ולוחות זמנים משוערים
לביצוען מבוססים על אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהם סטיות ניכרות ,לרבות ,בשל
אירועים שאינם בשליטת משלמות התמלוגים .תכניות פיתוח וחיפושים עשויות להשתנות במידה
משמעותית ,בין היתר ,בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך ביצוע אותן פעולות ולגרום לסטיות
ניכרות בלוחות הזמנים ובעלויות המשוערות של אותן פעולות .תקלות תוך כדי פעולות חיפוש,
פיתוח הפעלה או תחזוקה וכן גורמים אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים יתמשך הרבה
מעבר למתוכנן וכי ההוצאה בפועל שתידרש לשם השלמת הפעולות תהיה גבוהה בהרבה
מהעלויות שתוכננו לפעולות אלה .במקרים מסוימים עשויות משלמות התמלוגים ,עקב האמור,
לוותר על ביצוע פעילויות מסוימות בנכסי הנפט הנדרשות בהתאם לתכניות העבודה שלהם ,ועקב
כך עלולות לאבד זכויותיהן בהם .לפרטים נוספים אודות השפעותיה האפשריות של מגיפת
הקורונה ראו ,סעיף .6.8א לעיל.
 .28.23תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים
ביצוע פעולות בנכסי נפט וגז טבעי טעון אישורים שונים ,ביניהם אישורים מכח חוק הנפט וחוק
משק הגז הטבעי ,אישורי שלטונות הביטחון וצה"ל ,רשות שמורות הטבע ,רשויות איכות
הסביבה ,מינהל התעופה האזרחית ,רשות מקומית ו/או ועדות לתכנון ובניה ,משרד החקלאות -
אגף הדיג ,רשות הנמלים וגורמי ספנות במשרד התחבורה .השגת אישורים אלה עשויה להיות
כרוכה בהוצאות נוספות מעבר לתקציבים שיועדו לפעולות האמורות או לגרום לדחייה במועד
ביצוע הפעולות המתוכננות.
 .28.24שינויים רגולטורים
במסגרת תחום הפעילות של משלמות התמלוגים בישראל נדרשים אישורים רגולטורים רבים,
בעיקר מצד הגורמים המוסמכים על-פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי ,וכן אישורים נלווים
של רשויות המדינה (לרבות משרד האנרגיה ,משרד הביטחון ,המשרד להגנת הסביבה ,רשויות
המס ורשויות התכנון השונות) .במהלך השנים האחרונות חל גידול בהיקף הרגולציה בתחום
האנרגיה בישראל .לפרטים נוספים בנוגע לרגולציה החלה על פעילות משלמות התמלוגים ,ראו
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סעיף .6.8ג לעיל .החמרת הרגולציה בכל הקשור לחיפושים ,פיתוח והפקה ,תנאי האספקה של גז
טבעי ,ייצוא גז טבעי ,מיסוי רווחי נפט וגז ,כללים להקצאה ,ביטוח וערבויות ,העברה ושעבוד של
זכויות נפט ,הגבלים עסקיים ,פיקוח על מחירי הגז ,אסדרה תכנונית וכיוצא בזה עלולה להשפיע
לרעה על הכנסות החברה מהזכות לתמלוגים.
ככל שיחולו שינויים נוספים בדין ,תקנה או מדיניות רלוונטיים ,עיכוב בקבלת כל אישור
רגולטורי ,או ששותפי תמר או לקוחותיה לא יקבלו את האישורים הרגולטוריים הנדרשים או
יקיימו את תנאיהם ,ייתכן ששותפי תמר או לקוחותיהם לא יהיו מסוגלים לקיים את
התחייבויותיהם על-פי הסכמי מכירת הגז הטבעי הקיימים.
 .28.25אפשרות לפיקוח על מחירי הגז הטבעי
כפי שצוין בסעיף .23.5א לעיל ,ביום  22.4.2013פורסם צו הפיקוח (החלת החוק על גז טבעי),
המטיל פיקוח על משק הגז ברמה של דיווח על רווחיות ומחירים .חובת הדיווח כוללת דיווח חצי
שנתי על המחירים ועל שולי הרווח של הגז הטבעי הנמכר .בהתאם למידע שיתקבל ייבחן הצורך
להטיל פיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל ברמה של קביעת מחיר מרבי למכירת גז טבעי.
במקרה בו יוטל פיקוח על המחירים וייקבע מחיר מרבי הנמוך מהמחירים הקבועים בהסכמים
למכירת גז טבעי של משלמות התמלוגים ,וככל שקביעה זאת תעמוד בבחינה משפטית ,עלולה
להיות לכך השפעה לרעה על עסקי משלמות התמלוגים וכפועל יוצא מכך גם על עסקי החברה,
שהיקפה יגזר מהמחיר המרבי שיקבע .בהתאם למתווה הגז ,נעשתה פניה לוועדת הפיקוח על
המחירים וזו החליטה כי כל עוד תעמודנה דלק קידוחים ונובל בכל תנאי מתווה הגז ,יש להותיר
את הפיקוח ברמת דיווח על רווחיות ומחירים כאמור ,למשך תקופת המעבר ,כמפורט בסעיף
.23.1ב 1.לעיל.
 .28.26תלות במזג אוויר ובתנאי ים
הפעילות הימית כפופה למגוון של סיכונים תפעוליים הייחודיים לסביבה הימית ,כגון התהפכות,
התנגשויות ונזק או הפסד הנגרמים כתוצאה מתנאי מזג אוויר קשים ותנאי הים .תנאים אלה
עלולים לגרום נזק משמעותי למתקנים ולשבש את הפעילות.
תנאי ים סוערים ותנאי מזג אויר חריגים עלולים לגרום לנזקים למערכת ההפקה וההולכה של
פרויקט תמר וכן לדחיות בלוח הזמנים שנקבע לתוכנית העבודה בפרויקט תמר ולהארכת משך
ביצועה .דחיות אלה עלולות לגרום לייקור העלויות הצפויות ואולי אף לאי עמידה בלוחות זמנים
שמשלמות התמלוגים מחויבות בהם.
 .28.27סיכוני הקמה ,תלות בקבלנים ובספקי ציוד ושירותים מקצועיים
כיום ,אין בישראל קבלנים לביצוע קידוחים (לרבות קידוחי פיתוח והפקה) ,עבודות פיתוח
וסקרים סייסמיים בים מהסוג שמבצעים שותפי תמר ,ולפיכך מתקשרים שותפי תמר ,באמצעות
המפעיל ,עם קבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות כאמור .זאת ועוד ,מספר המתקנים המסוגלים
לקדוח ולבצע פעולות פיתוח בים בכלל ובמים עמוקים בפרט הינו קטן יחסית ואין כל בטחון כי
יי מצא מתקן מתאים לביצוע הפעולות הנ"ל במועדים שייקבעו להן .עקב כך ,עשויות הפעולות
הנ"ל בים להיות כרוכות בעלויות גבוהות ו/או עלולים להיגרם עיכובים משמעותיים בלוח
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הזמנים שיקבע לביצוע העבודות או חלק מהן .ההתקשרות עם קבלנים זרים לביצוע פעולות
חיפושי נפט ו/או גז טבעי ,הפיתוח וההפקה בים לרבות קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים
עלולה להיתקל בקשיים גם עקב מצבה הפוליטי והבטחוני של מדינת ישראל .מחיר השירותים
והעלויות של פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה נקבע על פי ההיצע והביקוש בשווקים המושפעים
בין היתר ממחירי הסחורות ,שינויי רגולציה ,היצע של מוצרים חליפיים ורמת הפעילות בענף
לפרטים בדבר השפעתה האפשרית של התפשטות מגיפת הקורונה ,בין היתר ,על זמינות כוח אדם
ו/או על זמינות בציוד למתקני פרויקט תמר ,ראו סעיף .6.8א לעיל.
 .28.28כפיפות לרגולציה סביבתית
משלמות התמלוגים בתחום פעילותן כפופות למגוון של חוקים ,תקנות והנחיות בנושא הגנת
הסביבה ,המתייחסים לנושאים שונים כגון :זליגה של נפט ,גז טבעי או של מזהמים אחרים
לסביבת הים ,שחרור לים של חומרים מזהמים ופסולת מסוגים שונים (שפכים ,שאריות של ציוד
קדיחה ,בוץ קידוח ,מלט וכיוצ"ב) ,חומרים כימיים בהם משתמשים בשלבי העבודה השונים,
פליטת מזהמים לאוויר ,מפגעי תאורה ,רעש ,הקמת תשתיות צנרת על קרקעית הים ומתקנים
נלווים .בנוסף ,נדרשות משלמות התמלוגים ,באמצעות המפעילה ,להשיג אישורים מגורמים
המוסמכים על-פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי לצורך פעילותן .אי עמידה בהוראות
הרגולציה הסביבתית כאמור ,עלולה לחשוף את משלמות התמלוגים לצעדי אכיפה שונים ,ובתוך
כך גם תביעות ,קנסות וסנקציות שונות ,לרבות במישור הפלילי ,כמו גם לעיכוב ואף להפסקת
פעילותן .במהלך השנים האחרונות חלה החמרה ברגולציה הסביבתית החלה על פעילותן של
משלמות התמלוגים ,בפיקוח עליהן ובאכיפה .להערכת משלמות התמלוגים ,מגמה זו צפויה
להימשך ואף להתגבר בשנים הקרובות.
 .28.29סיכוני אבטחת מידע
השותפים בנכסי הנפט לרבות משלמות התמלוגים והמפעילה בו (במישרין ובאמצעות קבלני
משנה) ,נסמכים בפעילותם על מערכות מחשוב בפעילותם .מערכות בקרה תעשייתיות משמשות
לפיקוח ,שליטה ואיסוף נתונים בתעשייה ( ,Industrial Control Systemsלהלן ,)"ICS" :והן
מנטרות ושולטות בתהליכים רחבי היקף הכוללים ,בין היתר ,ניטור של צנרת הולכת הגז הטבעי
והקונדנסט .מערכות מבוססות  ICSחשופות לסיכון של מתקפות סייבר .בנוסף ,משלמות
התמלוגים והמפעיל תלויים במערכות מחשוב ,לרבות מערכות מידע ותשתיות ,בכל הקשור
לעיבוד ותיעוד נתונים פיננסיים ותפעוליים ,התקשרות עם עובדי המאגרים ושותפים עסקיים,
ניתוח מידע סייסמי ונתונים מקידוחים ,הערכת כמויות עתודות נפט וגז ופעילויות אחרות
הקשורות לעסקיהם .השותפים העסקיים של משלמות התמלוגים ,לרבות ספקים ,ספקי
שירותים ,לקוחות ומוסדות פיננסיים ,תלויים גם הם במערכות מחשוב ,לרבות מערכות מידע
ותשתיות .ככל שהתלות בהן גדלה ,כך גדל פוטנציאל החשיפה לאיומי הסייבר (המכוונים והבלתי
מכוונים) .כמו כן ,חל גידול בעוצמת איומי הסייבר מבחינת תחכומם ומורכבותם.
תקלות ו/או כשלים במערכות מחשוב ,לרבות במערכות מידע ותשתיות וכשלים באבטחת המידע,
מערכות ותשתיות אלו ,לרבות על-ידי פריצה למערכות המחשוב של משלמות התמלוגים
והמפעילה או של צדדים שלישיים להם גישה למערכות ,לתשתיות ולמידע האמורים ,עלולים
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לאפשר גישה בלתי מורשית למערכות למטרת ניצול בלתי נאות של נכסי משלמות התמלוגים,
שיבוש ו/או פגיעה במידע ,במערכות ו/או בתשתיות ופגיעה בתפעול השוטף של המערכות
התומכות בפעילות העסקית ,ובמקרי קיצון אף עלולים לגרום לשיבוש או להפסקת אספקת הגז
הטבעי ,לאובדן מידע ולגרום לעלויות מהותיות בגין שיקום מערכות המידע .בנוסף ,פגיעה
מכוונת במערכות מחשוב ,לרבות במערכות המידע והתשתיות של משלמות התמלוגים והמפעילה
עלולה לגרום לפגיעה ברשת הניהולית של משלמות התמלוגים והמפעילה ,לזליגת מידע לגורמים
לא מורשים ולפגיעה בשלמות המידע שבידיהם .נכון למועד פרסום הדוח ,למיטב ידיעת החברה,
משלמות התמלוגים והמפעילה פועלים למניעת כשלים במערכות המידע ,בין היתר באמצעות
מנגנוני גיבוי ואבטחה ,מנגנונים למניעת כשלים במערך המחשוב שלהם והעלאת רמת אבטחת
המידע.
 .28.30תלות בלקוח עיקרי
נכון למועד פרסום הדוח ,חברת החשמל היא הלקוח העיקרי של משלמות התמלוגים .התשלומים
המתקבלים מחברת החשמל על פי הסכם חברת חשמל הינם מקור ההכנסה העיקרי של משלמות
התמלוגים כיום .משלמות התמלוגים והחברה אינן יכולות לצפות אילו שינויים (אם בכלל) יחולו
בתנאי הרי שיון של חברת החשמל וכיצד שינויים אלה ישפיעו על מצבה הכלכלי של חברת
החשמל .תנודות משמעותיות במחירי מקורות אנרגיה חלופיים לגז טבעי (לרבות פחם ותחליפי
גז אחרים) ביחס למחיר הגז הטבעי ,לרבות אלה המתרחשות כתוצאה מרפורמות במשק החשמל
ובחברת החשמל או כתוצאה מהוראות משרד האנרגיה ,עלולות להוביל את חברת החשמל לייצר
חשמל באמצעות תחליפי גז טבעי ,בכפוף לחובתה לרכוש או לשלם ( )Take Or Payאת הכמות
השנתית המינימאלית הקבועה בהסכם עמה (כאמור בסעיף .11.4ד לעיל) ,דבר אשר עלול להשפיע
לרעה על מצבן הכספי ותוצאות פעילויותיהן של משלמות התמלוגים ,וכפועל יוצא מכך על
פעילות החברה (לפרטים אודות רכישת גט"ן בעת האחרונה על ידי חברת החשמל חלף שימוש
בגז טבעי ,ראו סעיף .6.8ד לעיל) .בהסכם עם חברת החשמל נקבעו מספר אירועי "כוח עליון"
אשר בקרותם לא תהיה חברת החשמל חייבת להמשיך לבצע תשלומים על-פי ההסכם .כמו כן,
בהסכם עם חברת החשמל נקבעו שני מועדים בהם רשאי כל צד להסכם לבקש התאמת המחיר.
ככל שחברת החשמל תבקש התאמה של מחיר הגז הנרכש על-ידה בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם
עלולה להיות לכך השפעה שלילית על עסקי משלמות התמלוגים ותוצאות פעילותן וכפועל יוצא
מכך על עסקי החברה (לפרטים נוספים ראו סעיף .11.4ד לעיל) .על כן ,הפסד או פגיעה
בהכנסותיהן של משלמות התמלוגים מחברת החשמל עלולים להשפיע באופן מהותי על עסקי
משלמות התמלוגים ,מצבן הכספי ,תוצאות פעילותן או יכולותיהן וכפועל יוצא מכך גם על מצבה
הכספי ותוצאות הפעילות של החברה.
כמו כן ,ככל שחברת החשמל תפרסם בעתיד מכרזים או הליכים תחרותיים נוספים לרכישת גז,
שתוצאתם תהיה הפחתה בכמויות הנמכרות לחברת החשמל ממאגר תמר ,ולא יימצאו לקוחות
חליפיים לכמויות האמורות ,תהא לכך השפעה מהותית לרעה על עסקי משלמות התמלוגים
ופעילותן .כמו כן ,ככל שיממשו שותפי תמר את אופציות הייצוא העומדות בפניהן ,תפחת באופן
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משמעותי התלות בחברת החשמל .לפרטים אודות ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי לחברת
החשמל וההליך המשפטי בקשר לכך ,ראו סעיפים .11.4ה ו.11.4-ו לעיל.
 .28.31חוסן פיננסי של יתר לקוחות משלמות התמלוגים
לאי עמידת לקוחות משלמות התמלוגים מפרויקט תמר בהתחייבויותיהם עקב אי הצלחתן של
משלמות התמלוגים למכור את הכמות החוזית שנקבעה בהסכמים האמורים ללקוחות אחרים,
תהא השפעה לרעה על הכנסותיהן של משלמות התמלוגים וכתוצאה מכך על הכנסות החברה
מתמלוגים .לפרטים נוספים אודות השפעותיה האפשריות של מגיפת הקורונה ,ראו סעיף .6.8א
לעיל.
 .28.32תלות במפעיל
משלמות התמלוגים מסתמכות במידה מרובה על נובל ,המפעילה בחזקות ,הן לאור הוראות
הסכמי התפעול המשותף והן כפועל יוצא מהניסיון שהצטבר אצל נובל בביצוע פרויקטים בסדרי
גודל דומים במקומות אחרים בעולם וחוסר הניסיון היחסי של משלמות התמלוגים בפרויקטים
מעין אלה .פרישת נובל ,מכל סיבה שהיא ,מפרויקט תמר (לרבות עקב התפשטות מגיפת הקורונה
ושינויים במחירי האנרגיה בעולם שאירעו בעת האחרונה ועלולים להשפיעה לרעה על מצבה
הפיננסי) ,או שינוי במעמדה ו/או בזכויותיה באופן שתחדל מלהיות המפעילה של הפרויקטים
השונים ,עלולים לפגוע ביכולתן של משלמות התמלוגים לעמוד בהתחייבויותיהן על-פי תוכניות
העבודה של נכסי הנפט ו/או על-פי הסכמי מכירת הגז .במקרה כזה ,לא ניתן להבטיח כי יימצא
מפעיל חלופי בעל ניסיון דומה או בתנאים הנוכחיים .אי היכולת למצוא מפעיל חלופי עלולה
להשפיע לרעה על הפעילות בפרויקט תמר ועל ההתחייבויות של משלמות התמלוגים על פי הסכמי
מכירת הגז הקיימים ,וכתוצאה מכך עלולה להביא לירידה בהכנסות משלמות התמלוגים
והחברה .לפרטים נוספים אודות השפעותיה האפשריות של מגיפת הקורונה ,ראו סעיף .6.8א
לעיל.
 .28.33סיכון בפיתוח והפקה
ביצוע הפיתוח וההפקה המסחרית עשוי להימשך תקופות ממושכות ולחייב את משלמות
התמלוגים להשקיע סכומים משמעותיים .יצוין ,כי הפיתוח וההפקה במים עמוקים (כדוגמת
עומק המים בממצאי הגז הטבעי תמר) היא פעילות מורכבת בעלת סיכון גבוה הדורשת מומחיות
מיוחדת והשקעות בסכומים משמעותיים.
 .28.34גלישה של מאגרים
יתכן שמאגרי נפט או גז טבעי שנתגלו או יתגלו בשטחים בהם למשלמות התמלוגים יש זכויות
"גולשים" (מבחינת המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו) לשטחים אחרים בהם אין למשלמות
התמלוגים זכויות ,ולהיפך .במקרה בו המאגר גולש לשטחים אשר לצדדים אחרים זכויות בהם,
יתכן ויהיה צורך להגיע להסכמים בדבר ניצול והפקה משותפת מהמאגר ,על מנת להגיע לניצול
יעיל של עתודות הנפט או הגז הטבעי ,וכתוצאה מכך עלולים להיגרם דחיות ועיכובים בפעילויות
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הפיתוח וההפקה של משלמות התמלוגים.79
 .28.35סיכון בטחוני
מתקני ההפקה של פרויקט ים תטיס ופרויקט תמר ממוקמים בלב ים בקרבה יחסית לגבול הימי
היבשתי בין ישראל לבין רצועת עזה ,ולפיכך הם חשופים לסיכונים ביטחוניים ,לרבות פעולות
טרור .כמו כן ,גם מתקן הקבלה חשוף לסיכונים ביטחוניים לרבות פעולות טרור ואירועי חבלה.
התממשות של הסיכונים הביטחוניים כאמור עלולה ,בין היתר ,לפגוע ביכולתן של משלמות
התמלוגים לאתר ולשמר הון אנושי מתאים ,לגרום לנזק ו/או פגיעה במתקנים האמורים ובציוד
נוסף ,ובכך עלולה לשבש את אספקת הגז ואף להוביל לביטול הסכמים למכירת גז או להפחתת
הסכומים אותם נדרשים הלקוחות לשלם עקב טענה של אירוע "כוח עליון" ,וכן להגביל את
היכולת של ספקי שירות וציוד לספק את שירותיהם או את הפריטים הדרושים לפעילות של
פרויקט תמר .כמו כן ,תשתיות ההולכה לירדן ולמצרים (לרבות צינור הולכת הגז של ,)EMG
מתקן הקבלה במצרים והתשתיות הנלוות במצרים חשופים גם הם לסיכונים ביטחוניים ,לרבות
פעולות טרור ואירועי חבלה ,אשר עלולים לפגוע ביכולתן של משלמות התמלוגים לייצא גז ולשבש
את אספקת הגז במסגרת הסכם תמר-דולפינוס המתוקן (כמפורט בסעיף .11.5ב לעיל).
התממשות אחד מהסיכונים האמורים עלולה להקטין את הכנסות משלמות התמלוגים במידה
ניכרת ולהשפיע שלילית באופן מהותי על עסקיהן ותוצאות פעילותן ,ובכך גם על עסקי החברה.
 .28.36מעמדן של משלמות התמלוגים כמונופולין באספקת גז טבעי בישראל
שותפי תמר הוכרזו כבעלי מונופולין באספקת גז טבעי בישראל .עקב ההכרזה כאמור ניתן להטיל
מגבלות על פעילותן של משלמות התמלוגים לרבות איסור לסרב מטעמים לא סבירים לספק גז
טבעי וכן איסור לנצל לרעה את מעמדן בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או
לפגוע בציבור ( למשל ,על ידי קביעה של רמת מחירים בלתי הוגנת או על ידי קביעת תנאי
התקשרות שונים לעסקאות דומות אשר עשויות להעניק ללקוחות מסוימים יתרון בלתי הוגן
כלפי המתחרים בהם) .מגבלות על משלמות התמלוגים עקב מעמדן כמונופולין באספקת גז טבעי
בישראל עלול להשפיע על יכולתן להרחיב את הפעילות בישראל .לפרטים נוספים אודות ההגבלים
העסקיים ראו סעיף  23.2לעיל.
 .28.37סעיף אירועי "כוח עליון" תחת הסכמי מכירת הגז הטבעי הקיימים
במרבית הסכמי מכירת הגז הטבעי של שותפי תמר ,מחויבים הלקוחות לרכוש או לשלם ( Take

 )or Payבעבור כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי ,בהתאם למנגנונים שנקבעו בהסכמים .עם
זאת ,לקוחות עשויים להיות פטורים מחובה זו בהתרחשות אירוע "כח עליון" ,המונע מהם לקיים
את התחייבויתיהם ,כמוגדר בהסכמים .אירוע "כח עליון" מוגדר כאירוע שאינו בשליטת הלקוח,
המונע ממנו לקיים את התחייבויותיו תחת ההסכם ,אשר לא היה יכול למנוע אותו באופן סביר
בנסיבות העניין .ההסכמים מפרטים רשימת מקרים אשר לא ייחשבו כאירועי "כח עליון" גם
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בעניין זה ראו סעיף .9.1ז לעיל בקשר עם גלישת חלק ממאגר תמר  SWאל שטח רישיון ערן.
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במקרה בו הם אינם בשליטת הלקוח .יצוין ,כי גם משלמות התמלוגים עשויות להיות פטורות
מחובותיהן על פי הסכמי מכירת הגז הטבעי בהתרחש "כח עליון" המונע מהן מלקיים את
התחייבויותיהן לפי ההסכמים.
ככל שאירוע "כוח עליון" נמשך לאורך תקופה ממושכת הקבועה בהסכם מכירת גז טבעי (בדרך
כלל בין שנה לשלוש שנים) והוא משפיע באופן מהותי על יכולתו של צד להסכם לקיים את
התחייבויותיו ,כאמור לעיל ,הדבר עלול להוות עילה לביטול ההסכם .לפיכך ,התרחשות של
אירוע "כוח עליון" לתקופה ארוכה ,המשעה את התחייבויותיו של הלקוח לרכישת כמות
משמעותית של גז טבעי עלולה להשפיע לרעה באופן מהותי על הכנסות משלמות התמלוגים
והחברה.
לפי פרסומי משלמות התמלוגים ,סמוך למועד פרסום הדוח ,על רקע מגיפת הקורונה ,קיבלו
שותפי תמר מספר הודעות מלקוחותיהם ,בהן נטען כי מגיפת הקורונה והשלכותיה מהווים "כוח
עליון" אשר עלול להשפיע על יכולתם של אותם לקוחות לקיים את התחייבויותיהם העתידיות
על פי ההסכמים במלואן ובמועדן .יצוין כי נכון למועד פרסום הדוח ,ממשיכים הלקוחות
האמורים לקיים את התחייבויותיהם בהתאם להסכמים .לעמדת משלמות התמלוגים ,הנסיבות
הנטענות בהודעות הלקוחות כאמור אינן מהוות אירוע של "כוח עליון" ,כנדרש על פי הוראות
ההסכמים.
 .28.38ניגודי עניינים בין השותפים במאגר תמר
השיווק ממאגר תמר נעשה כיום במשותף על-ידי כל השותפים במאגר תמר .ככל שלא תהיה
הסכמה בין כל השותפים בנוגע להתקשרות בהסכמי מכירת גז חדשים ו/או בנוגע לתיקון הסכמי
מכירת גז קיימים ,עלולה להיות לכך השפעה לרעה על מכירות גז ממאגר תמר .בהקשר זה יצוין,
כי לאור החזקותיהן הצולבות של דלק קידוחים ונובל בפרויקט לוויתן ,לעמדת שותפי תמר
שאינם מחזיקים בפרויקט לוויתן ,דלק קידוחים ונובל אינן רשאיות להפעיל זכות וטו (לחוד או
יחדיו) ובכך למנוע שיווק משותף של גז מחזקת תמר ללקוח חדש או תיקון להסכם לשיווק
משותף של גז מחזקת תמר ללקוח קיים (לרבות התיקון להסכם חברת החשמל) ,בהינתן שיתר
השותפים בפרויקט תמר תומכים בשיווק המשותף או בתיקון להסכם כאמור ,זאת בהתאם
להחלטת  2006ולהוראות מתווה הגז ,בהתאמה .לפרטים בדבר פניה לממונה על התחרות בקשר
עם מחלוקות שהתגלעו בין שותפי תמר שאינם מחזיקים בפרויקט לוויתן לבין דלק קידוחים
ונובל ,ראו סעיף .11.4ה לעיל .ככל שהממונה על התחרות לא יאכוף על דלק קידוחים ונובל את
האמור לעיל ו/או ככל שמחלוקות אלו יובילו להליכים מתמשכים בערכאות משפטיות עלולה
להיות לכך השפעה מהותית לרעה על המכירות ממאגר תמר וכפועל יוצא מכך על עסקי חלק
משותפי תמר ותוצאות פעילותה.
בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על-פי טיבם (סיכוני מקרו ,סיכונים ענפיים וסיכונים
מיוחדים) ,אשר דורגו בהתאם להערכות החברה ,על-פי השפעתם על החברה ,השפעה גדולה ,בינונית
וקטנה:
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה
סיכוני מקרו
מגיפת הקורונה

X
X

ירידה בתעריף ייצור החשמל ,במדד המחירים
לצרכן האמריקאי ( ,)U.S CPIו/או במחירי
הברנט
שינויים בביקושים לגז הטבעי ובמחירי
הדלקים בעולם ומקורות אנרגיה אחרים
גיאופוליטיקה

X
X

סיכונים ענפיים

X
X
X
X

קשיים בקבלת מימון של משלמות התמלוגים
מימון ועמידה באמות מידה פיננסיות
תחרות באספקת גז
מגבלות על ייצוא

X
X
X
X
X

תלות בתקינות מערכת ההולכה
סיכוני תפעול
היעדר כיסוי ביטוחי מספיק
הסתמכות על נתונים חלקיים ומשוערים
עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות
של העדר אמצעים
תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים

X
X
X

שינויים רגולטורים
אפשרות לפיקוח על מחירי הגז הטבעי

X

הליכים משפטיים

X

תלות במזג אויר ובתנאי ים

X

סיכוני הקמה ,תלות בקבלנים ובספקי ציוד
ושירותים מקצועיים
כפיפות לרגולציה סביבתית

X
X

סיכוני אבטחת מידע
סיכונים מיוחדים

X

חילוט זכויות משלמות התמלוגים בפרויקט
תמר
היעדר גישה למידע

X
X

הזכות לתמלוגים כזכות קניינית

X
X

סיכוני מס והיטלים
תלות בלקוח עיקרי

X

חוסן פיננסי של יתר לקוחות משלמות
התמלוגים
תלות במפעיל

X
X

סיכון בפיתוח והפקה

X

ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט

X

גלישה של מאגרים

X

סיכון בטחוני

X
X

תיסוף השקל לעומת הדולר
מעמדן של משלמות התמלוגים כמונופולין
באספקת גז טבעי בישראל
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה

X

סעיף אירועי "כוח עליון" תחת הסכמי מכירת
הגז הטבעי הקיימים
הסתמכות על נכס נפט יחיד

X
X
X

חוסן פיננסי של משלמות התמלוגים
ניגודי עניינים בין השותפים במאגר תמר

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על פעילות החברה היא על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי
בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.
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נספח מונחים מקצועיים
"אקספלורציה" – סך הפעולות הקשורות לחיפושי נפט וגז.
"בעלי יחידות השתתפות" – מי שרשומים בפנקס בעלי יחידות ההשתתפות כבעלים של יחידות ההשתתפות.
"גט"ן" או " – "LNGגז טבעי נוזלי.
"הידרוקרבונים" – פחמימנים; שם כולל לנפט וגז שהם תרכובות המורכבות מפחמן ומימן ,ובכלל זה ,גז ,נפט
וקונדנסט.
"היתר מוקדם" – כמשמעו בחוק הנפט.
"זכות השתתפות" ( – )WORKING INTERESTאינטרס בנכס נפט המעניק לבעליו את הזכות להשתתף,
באופן יחסי לחלקו ,בניצול נכס הנפט למטרת חיפושי נפט ,פיתוח והפקת נפט בכפוף להשתתפותו בחלק יחסי
מההוצאות הכרוכות בכך שתהיינה ,לאחר רכישת זכות ההשתתפות.
"זכות נפט" – רישיון או חזקה כמשמעותם בחוק הנפט.
"זכות קדימה לקבלת רישיון" – כמשמעותה בחוק הנפט.
"חזקה" – כמשמעותה בחוק הנפט.
"חיפוש נפט" –
כלל הפעולות שתכליתן איתור מאגרי נפט והוכחת קיומם ,לרבות סקרים וניתוחים גיאולוגיים ,גיאופיסיים,
גיאוכימיים ,הנדסיים וכיו"ב .מקובל לקבוע את סיום שלב החיפושים בתום קידוח הניסיון המוצלח ,ולאחר
שהמחפשים הצליחו להוכיח את כלכליות הממצא ("התגלית") ,שלעתים מחייבת קידוחים נוספים" .כמויות
מסחריות" – כמויות מספיקות של נפט המאפשרות להפיקן על בסיס מסחרי.
"לוגים" – בדיקות שונות המבוצעות במסגרת פעולות הקידוח או לאחריו לרישום רציף של התכונות השונות
של הסלעים הנקדחים ותכולתם.
"מערכת לניהול משאבי פטרוליום (– "Petroleum Resources Management System 2007 – )SPE-PRMS
מערכת דיווח להערכת עתודות ומשאבי נפט ,כפי שפורסמה על-ידי איגוד מהנדסי הפטרוליום ( ,)SPEהארגון
האמריקאי של גיאולוגים בתחום הפטרוליום ( ,)AAPGהמועצה העולמית לפטרוליום ( )WPCואיגוד מהנדסי
הערכת הפטרוליום ( ,)SPEEוכפי שתתוקן מעת לעת.
"משאבים מותנים ( – ")Contingent Resourcesמוגדרים על-פי המערכת לניהול משאבי פטרוליום (SPE-

 ) PRMSככמויות נפט המוערכות ,נכון לזמן נתון ,כפוטנציאל להיות ברות הפקה ממאגרים ידועים על-ידי
יישום של תכניות פיתוח ,אך עדיין אינן נחשבות ברות הפקה מבחינה כלכלית ,כתוצאה מתנאי אחד או יותר.
"משאבים מנובאים ( – ")Prospective Resourcesמוגדרים על-פי המערכת לניהול משאבי פטרוליום (SPE-

 ) PRMSככמויות נפט המוערכות ,נכון לזמן נתון ,כפוטנציאל להיות ברות הפקה ממאגרים שטרם
נתגלו/נקדחו ,על-ידי יישום תכניות פיתוח עתידיות.
"נכס נפט" – החזקה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בהיתר מוקדם ,ברישיון או בחזקה; במדינה אחרת –
החזקה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בזכות בעלת מהות דומה שהוענקה על-ידי הגוף המוסמך לכך .כן יראו
כנכס נפט זכות לקבלת טובות הנאה הנובעות מהחזקה ,במישרין או בעקיפין ,בנכס נפט או בזכות בעלת מהות
דומה (לפי הענין).
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"נפט" – נפט ניגר ,בין נוזלי ובין אדי ,לרבות שמן ,גז טבעי ,גזולין טבעי ,קונדנסאטים ופחמימנים
(הידרוקרבונים) ניגרים להם ,וכן אספלט ופחמימנים של נפט מוצקים אחרים כשהם מומסים בתוך נפט ניגר
וניתנים להפקה יחד אתו.
"סקר סייסמי" – שיטה המאפשרת הדמיה של תת הקרקע (ביבשה או בים) ואיתור מבנים גיאולוגיים .הסקר
מבוצע על-ידי החדרת גל קול לתת הקרקע ורישום של הגלים המוחזרים מהאופקים השונים שבחתך שנבדק.
כיום עורכים ומשתמשים בעיקר בסקרים דו-מימדיים ( )2Dותלת מימדיים ( .)3Dהסקרים הדו מימדיים,
משמשים בעיקר להכרות ראשונית של תת הקרקע באזור הנסקר ,ולאיתור כללי של מבנים העשויים לשמש
מלכודות לנפט .הסקרים התלת מימדיים (שעלותם גבוהה יותר מסקר דו מימדי והנתונים והתוצאות באיכות
גבוהה יותר) מבוצעים באזורים שאותרו כמבטיחים בסקרים הדו-מימדיים והתמונה המתקבלת בהם היא
מפורטת ומאפשרת ,בין השאר ,איתור מיקום אופטימאלי לביצוע קידוחים ולהערכה מדויקת יותר של גודל
המבנה.
"עתודות ( – ")Reservesמוגדרות על-פי המערכת לניהול משאבי פטרוליום ( )SPE-PRMSככמויות של נפט
הצפויות להיות ברות הפקה על-ידי יישום של תכנית פיתוח על הצטברויות שנתגלו מיום מסוים ואילך תחת
תנאים מוגדרים .על עתודות לענות על ארבעה תנאים )1( :עליהן להתגלות; ( )2ברות הפקה; ( )3מסחריות
וקבועות (מיום ההערכה); ( )4להתבסס על פרויקט הפיתוח המיושם.
"פיתוח" – קידוחו וציודו של שטח נכס נפט כדי לקבוע את כושר תפוקתו ,להפיק ממנו נפט ולשווקו.
"קונדנסט" – ( )1תערובת פחמימנים מופקת מהגז הטבעי ,מופרדת מהגז ומנוזלת על-ידי תליכי קירור
והתפשטות; ( )2פחמימנים הנמצאים במצב גזי בתנאי המאגר ,אך הופכים נוזל במעבר מהמאגר לפני השטח;
( )3פחמימנים מעובים מזיקוק נפט.
"קדיחת נסיון" או "קידוח אקספלורציה" – קידוח שמטרתו הוכחת קיומו של נפט בפרוספקט ,וכיול המודל
הגיאולוגי שהביא לקדיחתו .מהווה את שיא פעילות החיפושים .בהתאם לגודל השדה ומורכבתו ,ייתכנו יותר
מקידוח ניסיון אחד בשדה.
"קידוח אימות" או "קידוח הערכה" (" "Appraisal Wellאו " – )"Confirmation Wellקידוח שמטרתו
אימות גודלו ,איכותו ורציפותו של שדה נפט שהתגלה על ידי קידוח הניסיון המוצלח .שלב הערכת המאגר
מסתיים פורמאלית בקבלת החלטת השקעה לפיתוח השדה.
"רישיון" – כמשמעו בחוק הנפט.
"שדה נפט" – הצטברות או הצטברויות של נפט מתחת לפני הקרקע ,המורכבות על-פי רוב מסלע מאגר
המחופה על-ידי שכבה אוטמת .לרוב משמש כדי לציין מאגרים שההפקה מהם עשויה להיות כלכלית.
"שכבות מיוקן" – שכבות סלע מגיל ( Mioceneשם תקופה גיאולוגית) שנוצרו לפני  5עד  24מיליון שנה.
" – ")Floating Production Storage & Offloading Vessel( FPSOמערכת הפקה ימית הבנויה בדרך כלל
בצורת ספינה שבגופה ממוקמים מיכלים לאחסון גז ו/או נפט.
"פטרוליום (" ;")Petroleumנתגלה (" ;")Discoveredממצא (" ;")Discoveryעתודות מוכחות ( Proved

" ;")reservesעתודות צפויות (" ;")Probable Reservesעתודות אפשריות (" ;")Possible Reservesאומדן
כמויות נמוך (" ;")Low Estimateאומדן כמויות הטוב ביותר ( (" ;"Best Estimateאומדן כמויות גבוה ( High
" ;")Estimateמשאבים מותנים בקטגוריית " ;")1C,2C,3C( C,2C,3C1בהפקה (" ;")On Productionאושר
לפיתוח (" ;")Approved for Developmentמוצדק לפיתוח (" ;")Justified for Developmentהצדקת פיתוח
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בבחינה " ;"))Development Pendingתכנית פיתוח הושעתה או בחינת אפשרויות פיתוח עלולה להתעכב
באופן מהותי (" ;")Development Unclarified or on Holdנטישת באר ( " ;"Well (Abandonmentפיתוח
אינו מעשי (" ;")Development not Viableקונדנסט (" ;)Condensateקידוח יבש (" ;")Dry Holeעתודות
בקטגוריה – ")1P/2P/3P( 1P/2P/3P
כמשמעות מונחים אלה במערכת לניהול משאבי פטרוליום (.)SPE-PRMS
" – "BCFמיליארד רגל מעוקב שהם  0.001 TCFאו כ.BCM 0.0283 -
" – "BCMמיליארד מטר מעוקב (.)Billion Cubic Meter
" – "Mmcf/Dמיליון רגל מעוקב ליום.
" – "TCFטריליון רגל מעוקב ( )Trillion Cubic Feetשהם  1,000 BCFאו כ.BCM 28.32 -
" – "MMCFמיליון רגל מעוקב ( )Million Cubic Feetשהם  0.001 BCFאו כ.BCM 0.00003 -
" – "MMBBLמיליון חביות )(Million Barrels
" – "MMBTUמיליון יחידות תרמיות ("יחידות חום" (Million British Thermal Units ,

להלן מקדמי המרה ליחידות בהן נעשה שימוש בדוח לעיל:
MMCF

BCF

BCM

35310.7

35.3107

1

BCM

MMCF

BCF

0.0283

1000

1

BCM

BCF

MMCF

0.00003

0.001

1
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פרק ב'
דוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
דירקטוריון דלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :החברה") מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של
שנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2019להלן" :תקופת הדוח").

חלק ראשון – הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה
 .1תיאור החברה וסביבתה העסקית
א .החברה הוקמה בשנת  2012כחברה פרטית מוגבלת במניות לפי חוק החברות ,התשנ"ט.1999-
ב .על פי תקנון ההתאגדות של החברה ,מטרות החברה הן החזקה בתמלוגים של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז.
בהתאם לכך ,נכון למועד הדוח ,תחום הפעילות היחיד של החברה הוא החזקה בזכות לקבלת תמלוגים ביחס לנפט
ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מחלקן החייב בתמלוגים של דלק קידוחים – שותפות מוגבלת
ותמר פטרוליום בע"מ (להלן" :דלק קידוחים" ו"-תמר פטרוליום" ,בהתאמה וביחד להלן" :משלמות התמלוגים")
בחזקות "תמר"  I/12ו"-דלית" ( I/13להלן יחד" :חזקות תמר ודלית") ,כמפורט בסעיף קטן ה' להלן .בהתאם לכך,
הכנסותיה של החברה תלויות בהכנסות מנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו מחזקות תמר ודלית,
ככל שיופקו ,ובפעילותן של משלמות התמלוגים והשותפים האחרים בחזקות תמר ודלית ,כמפורט בסעיף  9לפרק א'
לדוח התקופתי זה.
ג .ככלל "תמלוג על" בתעשיית הגז והנפט הינו זכות לקבלת (במישרין או בעקיפין) חלק מן ההכנסות בגין נפט ו/או גז
ו/או חומרים אחרים בעלי ערך שיופקו מנכס הנפט ומבלי להתחשב בעלויות חיפושים ,פיתוח והפקה מכל סוג החלות
על בעלי הזכויות בנכס הנפט.
ד .החברה אינה חברת גז ונפט תפעולית והיא איננה נושאת בהוצאות כלשהן בקשר לפעילות החיפושים ,הפיתוח
וההפקה של נכסי נפט וגז .בכוונת החברה לגדול ולגוון את תיק הנכסים שלה על-ידי רכישת זכויות נוספות לתמלוגים
מנכסי נפט וגז מפיקים או בשלבי פיתוח מתקדמים ,הן בישראל והן מחוץ לישראל.
ה .החברה החלה את פעילותה העסקית ביום  7ביוני  , 2018עם התקיימות התנאים המתלים להסכם שנחתם בין דלק
מערכות אנרגיה בע"מ (להלן" :דלק אנרגיה") לבין החברה ,לפיו המחתה דלק אנרגיה לחברה בהמחאה בלתי חוזרת
את זכותה לקבלת תמלוגים מחלקן של דלק קידוחים ( )22%ותמר פטרוליום ( )9.25%בנפט ו/או בגז ו/או בחומרים
בעלי ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט שבחזקות תמר ודלית (להלן" :הזכות לתמלוגים") .שיעור התמלוג לו
זכאית החברה מחלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום במאגר תמר שבחזקת תמר הינו בשיעור של " 4.875%על פי
הבאר" ,שהינו שיעור התמלוג שחל לאחר מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר .שווי העסקה לרכישת הזכות
לתמלוגים הסתכמה לסך של כ 174-מיליון דולר ,כאשר סך של כ 139-מיליוני דולר מתוכם שולמו לדלק אנרגיה
במזומן ומקורם בהנפקת מניות ואגרות חוב סדרה א' של החברה לציבור (להלן" :אגרות החוב") ,והיתרה שולמה
בדרך של הקצאת מניות החברה לדלק אנרגיה.
ו .לפרטים נוספים בדבר הזכות לתמלוגים ,מקורה ותנאיה ראו סעיף  8לפרק א' לדוח תקופתי זה.
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ז .מטבע הפעילות שמשקף נאמנה ,בצורה הטובה ביותר ,את ההשפעות הכלכליות של עסקאות ,אירועים ונסיבות הינו
דולר ארה"ב (להלן" :דולר") עבור פעילות החברה .הדוחות הכספיים של החברה מוצגים בדולר.
ח .התפשטות נגיף הקורונה והשלכותיה האפשריות על החברה
בסוף שנת  2019התפרץ בסין נגיף הקורונה ( )Covid-19אשר במהלך הרבעון הראשון לשנת  2020התפשט גם למדינות
רבות ברחבי העולם ,ובחודש מרץ  2020הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית (להלן" :מגיפת
הקורונה").
נכון למועד פרסום הדוח ,על רקע מגיפת הקורונה וכתוצאה ממנה ,מסתמנת האטה בפעילות הכלכלית העולמית,
אשר ככל שתימשך עלולה להגיע לכדי משבר כלכלי עולמי מתמשך ומיתון הצפוי לפגוע בענפים רבים ובכללם בתחום
האנרגיה בו פועלות משלמות התמלוגים .כתוצאה ממגיפת הקורונה חלו בתקופה האחרונה ירידות שערים חדות
בשווקים הפיננסים ברחבי העולם ,לרבות בישראל ,ושינויים חדים בשערי חליפין של מטבעות.
כמו כן ,נרשמו בתקופה האחרונה ירידות חדות ביותר במחירי הנפט והגז הטבעי בשווקים הבינלאומיים ,אותם ניתן
להערכת החברה לייחס ,בין היתר ,גם למגיפת הקורונה.
לפרטים נוספים בדבר התפשטות נגיף הקורונה לרבות הערכת החברה בדבר ההשלכות האפשריות על עסקיה,
פעילותה וערכם של נכסיה כתוצאה מהתמשכות מגיפת הקורונה ו/או החרפתה ,ראו סעיף .6.8ג בפרק א' לדוח
תקופתי זה.
היקף ההשפעה השלילית של מגיפת הקורונה על הכלכלה העולמית והמקומית תלוי במשך הזמן שיידרש למיגור
המגיפה או לבלימת התפשטותה ,אשר נכון למועד פרסום דוח זה ,קיימת אי וודאות לגביהם ,ולפיכך ,אין ביכולת
החברה להעריך את משך ועוצמת המגיפה ואת מלוא השלכותיה על פעילותה של החברה ,תוצאותיה הכספיות וערכם
של נכסיה .עם זאת ,כמפורט בסעיף .6.8ג האמור ,להערכת החברה ,בהתחשב בקיומן של התחייבויות לצריכה
מינימאלית של לקוחות משלמות התמלוגים ומחירי רצפה ,החברה צפויה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות הקיימות
והצפויות בשנה הקרובה לכל הפחות.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות החברה בדבר השלכותיה האפשריות של מגיפת הקורונה וכן בדבר
עמידתה בהתחייבויותיה כמפורט לעיל ,מהוות מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
(להלן" :חוק ניירות ערך") ,המבוסס ,בין היתר ,על מידע הקיים כיום בידי החברה ,על פרסומים בארץ ובעולם
בנושא זה ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות ,ואשר אין כל ודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,והעשוי להתממש באופן
שונה מהותית ,וזאת עקב גורמים שונים שאינם בשליטת החברה ,בין היתר ,ככל שיחולו שינויים בהתפשטות נגיף
הקורונה ,בהנחיות של הרשויות הרלבנטיות ובמצב הכלכלי בעולם ובישראל.
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תוצאות הפעילות
כאמור בסעיף  1לעיל ,פעילותה העסקית של החברה החלה ביום  7ביוני  ,2018עם השלמת הרכישה של הזכות לתמלוגים
מדלק אנרגיה .הרווח הנקי והכולל של החברה בתקופת הדוח הסתכם בכ 14,532-אלפי דולר ,לעומת סך של כ6,162-
אלפי דולר בתקופה שהחלה ביום  7ביוני  2018והסתיימה ביום  31בדצמבר .2018
הרווח הנקי והכולל של החברה ברבעון הרביעי לשנת ( 2019להלן" :הרבעון הרביעי") הסתכם לסך של כ 4,042-אלפי
דולר לעומת סך של כ 2,377-אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול ברווח ברבעון הרביעי ,לעומת התקופה
המקבילה אשתקד ,בסך של כ 1,665 -אלפי דולר נבע בעיקר מגידול בהכנסות בסך של כ 1,201-אלפי דולר .הגידול
בהכנסות כאמור ,נבע בעיקר כתוצאה מקיטון בהתחייבות ברבעון הרביעי בגין תמלוג אפקטיבי "על פי הבאר" ,לעומת
גידול בהתחייבות בתקופה המקבילה אשתקד ,כמפורט בהמשך .כמו כן ,נרשם קיטון בהוצאות הריבית בגין אגרות החוב
סדרה א' ובהוצאות המסים על ההכנסה ,כמפורט בהמשך.
הרווח מפעולות רגילות של החברה בתקופת הדוח הסתכם בכ 22,616-אלפי דולר (כ 80.1-מיליוני ש"ח).
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מאחר ועד למועד רכישת הזכות לתמלוגים לא הייתה לחברה כל פעילות עסקית ,לא ניתנו הסברים למספרי ההשוואה
של שנת  ,2018אלא רק ביחס לרבעון הרביעי לשנת .2018

להלן נתונים עיקריים לגבי הדוח על הרווח הכולל (באלפי דולר):
1-3/2019

4-6/2019

7-9/2019

10-12/2019

2019

10-12/2018

*2018

הכנסות מתמלוגים

7,135

6,440

7,461

7,910

28,946

6,709

16,205

הוצאות אזילה

1,335

1,228

1,398

1,321

5,282

1,294

3,138

275

277

238

258

1,048

271

552

רווח מפעולות רגילות

5,525

4,935

5,825

6,331

22,616

5,144

12,515

הוצאות מימון

()1,487

()1,452

()1,430

()1,335

()5,704

()1,541

()3,882

הכנסות מימון

109

78

102

63

352

82

149

()1,378

()1,374

()1,328

()1,272

()5,352

()1,459

()3,733

רווח לפני מסים על ההכנסה

4,147

3,561

4,497

5,059

17,264

3,685

8,782

מסים על ההכנסה

()512

()553

()650

()1,017

()2,732

()1,308

()2,620

רווח נקי וכולל המיוחס

3,635

3,008

3,847

4,042

14,532

2,377

6,162

הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות מימון ,נטו

לבעלי מניות החברה

* החברה החלה את פעילות ביום  7ביוני 2018
הכנסות מתמלוגים הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 28,946-אלפי דולר (כ 102.3-מיליוני ש"ח) .סכום זה משקף בעיקר
הכנסות החברה מתמלוגים בתקופת הדוח ,בגין מכירות הגז והקונדנסט מפרויקט תמר.
היקף מכירות הגז בפרויקט תמר ( )100%הסתכם בתקופת הדוח בכ.10.4 BCM-
ברבעון הרביעי ההכנסות מתמלוגים הסתכמו בסך של כ 7,910-אלפי דולר לעומת סך של כ 6,709-אלפי דולר בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול בהכנסות בסך של כ 1,201-אלפי דולר ,נובע בעיקר מקיטון בהתחייבות בקשר עם תמלוג
אפקטיבי על-פי הבאר ברבעון הרביעי בגין תקופות קודמות ,בסך של כ 777 -אלפי דולר ,לעומת גידול בהתחייבות
בתקופה המקבילה אשתקד ,בסך של כ 366-אלפי דולר .ההתחייבות שנרשמה בתקופות קודמות ,הינה בגין ההפרש בין
הסכום שנזקף בדוח על הרווח הכולל כהכנסה מתמלוגים "על פי הבאר" לבין סכום התמלוגים אשר התקבל במזומן.
לפרטים נוספים ראה ביאור 10ב' לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019פרק ג' לדוח תקופתי זה) (להלן" :הדוחות
הכספיים") .היקף מכירות הגז בפרויקט תמר ( )100%הסתכם ברבעון הרביעי בכ 2.6 BCM-בדומה לתקופה המקבילה
אשתקד.
הכנסות החברה מתמלוגים בפרויקט תמר הינן בתקופת הדוח בשיעור אפקטיבי של כ 1.38%-מתוך  100%מהכנסות
פרויקט תמר ,וזאת בהתחשב בשווי המכירות של הגז הטבעי "על פי הבאר" .השווי "בפי הבאר" מביא בחשבון את
ההוצאות המוכרות של בעל החזקה ,בין פי הבאר לנקודת המכירה ,הנוגעות לטיפול ,עיבוד והובלת הנפט ,בדומה לחישוב
התמלוג למדינה .לפרטים נוספים ראו ביאור 10ב' לדוחות הכספיים.
הוצאות אזילה הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 5,282-אלפי דולר בגין אזילת נכס זכויות התמלוג של החברה .שיעור
אזילת הנכס בתקופת הדוח הינו כ( 3.3%-לפרטים נוספים ראו ביאור 2ח' לדוחות הכספיים).
הוצאות האזילה ברבעון הרביעי הסתכמו לסך של כ 1,321-אלפי דולר לעומת סך של כ 1,294-אלפי דולר בתקופה
המקבילה אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 1,048-אלפי דולר .יצוין ,כי בתקופת הדוח סך של כ 93-אלפי
דולר מתוך הוצאות ההנהלה וכלליות הינן הוצאות חד פעמיות.
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ברבעון הרביעי הוצאות ההנהלה וכלליות הסתכמו לסך של כ 258-אלפי דולר לעומת סך של כ 271-אלפי דולר בתקופה
המקבילה אשתקד.
הוצאות המימון ,נטו הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 5,352-אלפי דולר ,והן כוללות בעיקר הוצאות ריבית בגין אגרות
החוב סדרה א' ,אותן הנפיקה החברה במהלך הרבעון השני לשנת .2018
הוצאות המימון ,נטו ברבעון הרביעי הסתכמו לסך של כ 1,272-אלפי דולר לעומת סך של כ 1,459-אלפי דולר בתקופה
המקבילה אשתקד .הקיטון בהוצאות המימון ברבעון הרביעי לעומת התקופה המקבילה אשתקד בסך של כ 187-אלפי
דולר נובע בעיקר מקיטון בהוצאות הריבית של אגרות החוב סדרה א' כתוצאה מקיטון בקרן אגרות החוב.
מסים על ההכנסה הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 2,732-אלפי דולר .סכום זה כולל הוצאות מסים שוטפים בסך של
כ 5,161-אלפי דולר ומאידך ,הכנסות מסים נדחים בסך של כ 2,429-אלפי דולר ,הנובעים בעיקר מגידול בהפרש בין בסיס
המדידה של הנכסים וההתחייבויות לצורכי מס (ש"ח) לבין בסיס המדידה בדוחות הכספיים (דולר ארה"ב) ,וזאת בעיקר
בעקבות הירידה בשער החליפין של הדולר לעומת השקל בתקופת הדוח בשיעור של כ( 7.8%-ייסוף השקל) .הירידה בשער
החליפין כאמור גרמה לקיטון בשיעור המס האפקטיבי.
המסים על ההכנסה ברבעון הרביעי הסתכמו בסך של כ 1,017-אלפי דולר לעומת סך של כ 1,308-אלפי דולר בתקופה
המקבילה אשתקד .המסים על ההכנסה ברבעון הרביעי כוללים הוצאות מסים שוטפים בסך של כ 1,164-אלפי דולר
ומאידך ,הכנסות מסים נדחים בסך של כ 147-אלפי דולר ,בעיקר בעקבות ירידת שער החליפין של הדולר לעומת השקל
ברבעון הרביעי בשיעור של כ( 0.7%-ייסוף השקל).
לפרטים נוספים בגין רולינג ממס הכנסה בדבר התרה לחברה של הפחתה של עלות רכישת הזכויות לתמלוגים ,מחודש
מאי  ,2018ראו ביאור 13ג לדוחות הכספיים.
 .3מצב כספי ,נזילות ומקורות מימון
א .מצב כספי
להלן פירוט השינויים העיקריים בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2019לעומת  31בדצמבר :2018
יתרת הנכסים השוטפים הסתכמו ליום  31בדצמבר  2019לסך של כ 14,120-אלפי דולר לעומת סך של כ 12,723-אלפי
דולר ליום  31בדצמבר  .2018הגידול בנכסים השוטפים ,בסך של כ 1,397-אלפי דולר נבע בעיקר מגידול בפקדונות
לזמן קצר בסך של כ 2,004 -אלפי דולר .הפקדונות לזמן קצר כוללים פקדונות בנקאיים דולריים לתקופות העולות
על  3חודשים וקטנות משנה .מאידך ,מקיטון בסעיף מס הכנסה לקבל ,בסך של כ 587-אלפי דולר ,הנובע בעיקר
מהחזרים שהתקבלו בתקופת הדוח ממס הכנסה בגין מקדמות ששולמו ביתר בגין שנת .2018
יתרת הנכסים הלא שוטפים הסתכמה ליום  31בדצמבר  2019בסך של כ 161,177-אלפי דולר לעומת סך של כ-
 165,839ליום  31בדצמבר  .2018הקיטון בנכסים הלא שוטפים ,בסך של כ 4,662-אלפי דולר ,נבע בעיקר מקיטון בסך
של כ 5,508-אלפי דולר בהשקעות בנכסי נפט וגז ,הנובע בעיקר מהוצאות אזילה בתקופת הדוח .זכויות התמלוגים
לקבל מנכסי נפט וגז מופחתות בדוח על הרווח הכולל לפי שיטת יחידות ייצור ,על בסיס כמות ההפקה בפועל במהלך
התקופה ,ביחס לסך העתודות המוכחות והצפויות ,כאמור בביאור 2ח' לדוחות הכספיים .לפרטים בדבר בחינת הערך
בר ההשבה של ההשקעות בנכסי נפט וגז ראו ביאור 5ד' לדוחות הכספיים וכן עבודה לבחינת הערך בר ההשבה ליום
 31בדצמבר  2019שצורפה לדוח תקופתי זה (פרק ו' לדוח תקופתי זה).
מאידך ,נרשם גידול בנכסים הלא שוטפים כמפורט להלן:
 )1גידול בסך של כ 286-אלפי דולר בפקדונות מוגבלים בשימוש .יתרת הפקדונות המוגבלים בשימוש בסך של כ6,599-
אלפי דולר משועבדים לנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב סדרה א' והם משמשים ,על פי הוראות שטר הנאמנות
לאגרות החוב ,ככרית בטחון לפירעון אגרות החוב של החברה.
 )2רישום נכס זכות שימוש בסך של כ 200-אלפי דולר ,הנובע מהיישום לראשונה של  ,IFRS 16בעיקר בגין שכירת
משרדים.
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 )3גידול במסים נדחים בסך של כ 366-אלפי דולר ,הנובע בעיקר כתוצאה מירידה בשער החליפין של הדולר לעומת
השקל בשיעור של כ 7.8%-בתקופת הדוח (ייסוף השקל) כאמור בסעיף  2לעיל.
יתרת ההתחייבויות השוטפות הסתכמה ליום  31בדצמבר  2019לסך של כ 17,410-אלפי דולר לעומת סך של כ16,728-
ליום  31בדצמבר  .2018הגידול בהתחייבויות השוטפות ,בסך של כ 682-אלפי דולר נבע בעיקר מהגורמים המפורטים
להלן:
 )1גידול בזכאים ויתרות זכות בסך של כ 381-אלפי דולר הנובע בעיקר מגידול במס ערך מוסף לשלם ובהוצאות
לשלם (בעיקר בגין מקדמות שוטפות למס הכנסה) בסך כולל של כ 1,227-אלפי דולר ,ומאידך מקיטון בסך של כ-
 253אלפי דולר בריבית לשלם למחזיקי אגרות החוב ,כתוצאה מקיטון בקרן אגרות החוב ומקיטון בסך של כ-
 547אלפי דולר בהפרשה בגין תמלוגים "על פי הבאר" מפרויקט תמר שנזקפה בגין שנת  .2018לפרטים נוספים
בקשר לחישוב שווי ההכנסות "על פי הבאר" ובקשר לעדכון שיעור התמלוג "על פי הבאר" בגין שנת  ,2018ראו
ביאור 10ב' לדוחות הכספיים.
 )2גידול במס הכנסה לשלם בסך של כ 632-אלפי דולר הנובע בעיקר מרישום הפרשה למסים שוטפים ,בניכוי
מקדמות ששולמו בתקופת הדוח.
 )3קיטון בחלויות השוטפות של אגרות החוב סדרה א' בסך של כ 331-אלפי דולר ,בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות
החוב.
יתרת ההתחייבויות הלא שוטפות הסתכמו ליום  31בדצמבר  2019לסך של כ 79,961-אלפי דולר לעומת סך של כ-
 94,860אלפי דולר ליום  31בדצמבר  .2018הקיטון בהתחייבויות הלא השוטפות ,בסך של כ 14,899-אלפי דולר נבע
בעיקר מקיטון בסך של כ 13,005-אלפי דולר באגרות החוב סדרה א' הנובע בעיקר מפירעונות שוטפים בתקופת הדוח
ומקיטון בסך של כ ,2,063 -אלפי דולר במסים הנדחים הנובע בעיקר כתוצאה מירידה בשער החליפין של הדולר
לעומת השקל בשיעור של כ 7.8% -בתקופת הדוח (ייסוף השקל) כאמור בסעיף  2לעיל.
מאידך ,רישום התחייבות בגין חכירות בסך של כ 169 -אלפי דולר הנובע מהיישום לראשונה של  ,IFRS 16בעיקר בגין
שכירת משרדים.
ההון המיוחס לבעלי מניות החברה ליום  31בדצמבר  2019מסתכם בסך של כ 77,926-אלפי דולר ,לעומת סך של כ-
 66,974אלפי דולר ליום  31בדצמבר  .2018הגידול בהון נובע מהרווח הנקי והכולל לתקופה בסך של כ 14,532-אלפי
דולר ומאידך מקיטון ביתרת העודפים בגין דיבידנד שחולק בתקופת הדוח בסך של כ 3,580-אלפי דולר.
ב .נזילות ומקורות המימון
תזרימי המזומנים ,שנבעו מפעילות שוטפת ,הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 24,678-אלפי דולר .לפרטים נוספים
בקשר עם תוצאות הפעילות ראה סעיף  2לעיל.
תזרימי המזומנים ,ששימשו לפעילות השקעה ,הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 1,938-אלפי דולר.
תזרימי המוזמנים ,ששימשו לפעילות מימון ,הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 22,878-אלפי דולר ,בעיקר מפרעון
קרן וריבית של אגרות החוב סדרה א' בסך כולל של כ 19,236-אלפי דולר ומדיבידנד שחולק בתקופת הדוח בסך של
כ 3,580-אלפי דולר.
יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה ליום  31בדצמבר  2019הסתכמה לסך של כ 5,323-אלפי דולר ,לעומת
סך של כ 5,428-אלפי דולר ליום  31בדצמבר .2018
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ליום  31בדצמבר  2019לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ 3,290-אלפי דולר .במסגרת הדיון שקיים דירקטוריון
החברה בישיבתו מיום  30במרץ  ,2020דירקטוריון החברה בחן את קיומם של סימני אזהרה בחברה ,כהגדרתם
בתקנה (10ב)( )14לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל( 1970-להלן" :תקנות הדוחות") .בהתייחס
לדוחות הכספיים של החברה ,קבע דירקטוריון החברה ,כי הגרעון בהון החוזר אינו מצביע על בעיית נזילות וכי אין
חשש סביר שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בשנתיים הקרובות ,ובהתאם ,לא מתקיימים
סימני האזהרה המפורטים בתקנה האמורה ,וזאת לאחר בחינת תזרים המזומנים החזוי של החברה לשנתיים
הקרובות ,על פיו ,כחלק מפעילותה השוטפת של החברה ,צפויים להתקבל על ידה תמלוגי על בגין פרויקט תמר בהיקף
שיכסה ,בין היתר ,את פרעון התחייבויותיה ואת מימון פעילותה השוטפת .יצוין כי בתקופת הדוח לחברה תזרים
מזומנים חיובי מפעילות שוטפת וכי לאחר תשלום ריבית בגין אגרות החוב סדרה א' ,סך התזרים ,נטו כאמור הסתכם
בתקופת הדוח לסך של כ 18,973-אלפי דולר.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכת החברה לפיה אין היא צפויה להיתקל בשנתיים הקרובות בבעיית נזילות
הינה בגדר מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך .ההנחות והאומדנים ששימשו את דירקטוריון החברה
בגיבוש הערכתו כאמור הינם בעיקר תזרים המזומנים הקיים והחזוי של החברה לשנים הקרובות וצרכי המזומנים
הקיימים והחזויים שלה והאפשרויות העומדות לרשותה לגישור הפערים ביניהם .אין כל וודאות כי ההנחות
וההערכות השונות עליהם מבוססת הערכת דירקטוריון החברה יתממשו במלואן או בחלקן ,הואיל והן תלויות
בגורמים חיצוניים שאין לחברה שליטה עליהם או שיכולת ההשפעה עליהם מוגבלת .בין היתר ,שינוי במצב
הפיננסי של משלמות התמלוגים ושל החברה וכן שינוי במצב הכללי במשק לרבות עקב התארכות ו/או החרפת
משבר הקורונה .במידה והנחות החברה לא יתממשו במלואם או בחלקם ,עלול לחול שינוי לרעה בתזרים המזומנים
ובנזילות של החברה.
ג .הערכת סכום בר השבה לנכס מהותי מאוד של החברה
החברה בחנה את סכום בר ההשבה של ההשקעות בנכסי נפט וגז (זכויות לקבלת תמלוגים) ,אשר עלותם המופחתת
בספרים הינה כ 154-מיליון דולר ,ליום  31בדצמבר  ,2019זאת לאור העובדה ששווי השוק הבורסאי של החברה נמוך
משמעותית מההון העצמי של החברה.
במסגרת בחינה זו ,החברה העריכה ,באמצעות מעריך חיצוני בלתי תלוי בחברה ,את הרף התחתון של הסכום בר
ההשבה של הנכסים האמורים (להלן" :ההערכה") .בסיום ההערכה נמצא כי הרף התחתון של סכום בר ההשבה של
הנכסים האמורים הינו גבוה יותר מעלותם המפוחתת בספרי החברה ולפיכך לא נדרשת הפרשה לירידת ערך.
יודגש כי התחזית של תזרים המזומנים הצפויים לחברה בגין נכס התמלוגים בהערכה נאמדה על ידי המעריך תחת
הנחות שמרניות ושימשה לאומדן הרף התחתון של טווח הסכומים של הסכום בר ההשבה ,ועל כן אינה משקפת
את הערכת החברה לגבי תזרימי המזומנים הצפויים מנכס התמלוגים וכמו כן ,אינה משקפת את הערכות החברה
ו/או הערכת המעריך את שוויו ההוגן של הנכס האמור.
בשים לב לעובדה כי סכום בר ההשבה נשוא ההערכה מהווה את עיקר נכסי החברה מסך המאזן של החברה ליום 31
בדצמבר  ,2019ההערכה הינה "הערכה מהותית מאוד" ,אשר צורפה לדוח תקופתי זה.
לפרטים נוספים בדבר ההערכה ,ראו תקנה 8ב בפרק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח תקופתי זה.

חלק שני – חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
בהמשך לתיקון תקנות הדוחות משנת  ,2017החברה אינה נדרשת ליתן פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהול בהתאם
לתוספת השנייה לתקנות הדוחות .לפרטים בדבר סיכונים אליהם חשופה החברה ,ראו ביאור  15לדוחות הכספיים וסעיף 28
לפרק א' לדוח תקופתי זה.
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חלק שלישי – היבטי ממשל תאגידי
.1

דירקטוריון החברה וועדותיו
הפעילות העסקית של החברה נמצאת בפיקוח דירקטוריון החברה .נכון למועד פרסום הדוח ,מונה הדירקטוריון 5
חברים ,בעלי רקע ותחומי התמחות שונים ,כולל  2דירקטורים חיצוניים ודירקטור אחד בלתי תלוי .הדירקטורים
אינם ממלאים תפקידים נוספים בחברה ואינם מועסקים בחברה ,למעט מר מאיר מנחם ,המכהן גם כמנכ"ל החברה.
במסגרת הדירקטוריון פועלות באופן סדיר  3וועדות – ועדת ביקורת ,הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת תגמול.

.2

ניהול סיכונים
ניהול סיכונים בתחום הפעילות של החברה מטופל על-ידי מספר גורמים בחברה ,ובכלל זה הנהלת החברה ,מבקר
הפנים ,ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה .מבקר הפנים מבצע מעת לעת סקר סיכונים בחברה .ועדת הביקורת
מפקחת על הנושאים הקשורים לניהול הסיכונים בחברה .בנוסף על כך ,הנהלת החברה מנתחת ומעריכה את הסיכונים
ומציעה אמצעי זהירות הולמים .החברה פועלת להפחתת הסיכונים שאותרו בהתאם לתוכנית הפחתה שאושרה על-
ידי דירקטוריון החברה .סקר סיכונים יבוצע על-ידי החברה לפחות פעם בשלוש שנים .לפרטים בדבר גורמי סיכון של
החברה ,ראו סעיף  28לפרק א' לדוח תקופתי זה.

.3

אימוץ תוכנית אכיפה
בחודש נובמבר  2018אימצה החברה תוכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות ערך .מטרתה של תוכנית האכיפה הפנימית
שאומצה ,היא מניעת ביצוע עבירות והפרות של דיני החברות וניירות ערך ,הגברת הציות להוראות דיני ניירות ערך
והקטנת חשיפת החברה ,עובדיה ונושאי המשרה המכהנים בה להפרת דיני החברות וניירות ערך .בנוסף לכך ,בחודש
מרץ  2019החברה אימצה נוהל לפעולת הדירקטוריון וועדותיו וקוד אתי וברבעון האחרון של שנת  2019נהלי עבודה
לתהליכים עיקריים בחברה.

.4

פטור מצירוף חוות דעת רואה חשבון מבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
בהתאם להוראות תקנה 9ב(ג )3לתקנות הדוחות ,הוראותיה של תקנה 9ב(ג) לתקנות הדוחות ,על פיה יש לצרף
לדוחותיה השנתיים של חברה את חוות דעתו של רואה החשבון המבקר שלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו ,לא יחולו על החברה בטרם חלפו חמש שנים מעת
שנעשתה "תאגיד מדווח" ,כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,למעט בקרות מקרים מסוימים שנקבעו באותה תקנה .לדוח
בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ראו פרק ה' לדוח תקופתי זה.

.5

מדיניות החברה בנושא מתן תרומות
החברה טרם קבעה מדיניות בנושא מתן תרומות ובהתאם ,לא תרמה כספים בשנת הדוח.

.6

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד על אחד.
הדירקטוריון סבור ,כי בהתחשב בסוג פעילותה של החברה ,וכן בניסיונם העסקי העשיר של הדירקטורים (גם אלה
שאינם עונים על ההגדרה של "בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית") ,המספר המזערי הנ"ל מאפשר לדירקטוריון
לעמוד בחובות המוטלים עליו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות של החברה ,בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי של
החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם .לכל הנימוקים הנ"ל ,יש להוסיף את העובדה כי על-פי נוהל העבודה
בחברה ,מוזמנים רואי החשבון המבקרים של הדוחות הכספיים ,לכל ישיבת דירקטוריון שבה דנים בדוחות הכספיים
והם עומדים לרשות הדירקטורים למתן כל הסבר שיידרש בקשר עם הדוחות הכספיים ומצבה הכספי של החברה ,הן
במסגרת הישיבות שבהן הם משתתפים והן מחוץ לישיבות .כמו כן ,יש לציין כי על פי הדין ,כל דירקטור החפץ בכך,
זכאי ,בנסיבות המצדיקות זאת ובתנאים הקבועים בדין ,לקבל ייעוץ מקצועי ,על חשבון החברה ,לצורך ביצוע תפקידו,
לרבות ייעוץ חשבונאי ופיננסי.
חברי הדירקטוריון ,אשר הדירקטוריון רואה כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,הינם ה"ה אסי ברטפלד (יו"ר
דירקטוריון) ,רמי ארמון (דח"צ) ומאיר מנחם (מנכ"ל ודירקטור) .לפרטים בדבר השכלתם ,ניסיונם וכישוריהם של
דירקטורים אלו ,ראו תקנה  26לפרק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח זה.
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.7

דירקטורים בלתי תלויים
תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה .למעלה מן הנדרש ,ביום  16במאי
 ,2018מונה מר שלמה לנדאו ,כדירקטור בחברה ,ואשר סווג כדירקטור בלתי תלוי ביום  29בינואר  2019על-ידי ועדת
הביקורת של החברה .לפרטים בדבר השכלתו ,ניסיונו וכישוריו של דירקטור כאמור ,ראו תקנה  26לפרק ד' (פרטים
נוספים על החברה) לדוח זה.

.8

גילוי בדבר המבקר הפנימי בחברה
א .פרטי המבקר הפנימי
( )1שם המבקר הפנימי :מר מיכאל גרינברג.
( )2תאריך תחילת כהונה 11 :באוקטובר  .2018ביום  24במרץ  2020הודיע המבקר הפנימי לחברה על סיום
כהונתו.
( )3הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד:
המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיפים (3א) ו 8-לחוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב( 1992-להלן:
"חוק הביקורת הפנימית") ובסעיף (146ב) לחוק החברות.
המבקר הפנימי הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב ,רו"ח וחבר באיגוד
המבקרים הפנימיים בישראל ,בעל ידע וניסיון רב בתחום הביקורת (למעלה מ 35-שנים במגוון תפקידים
בביקורת פנים) ובעל ידע וניסיון רב בביקורת פנים בחברות ובשותפויות ציבוריות.
( )4המבקר הפנימי אינו עובד של החברה ,אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנימית כספק חיצוני.
( )5המבקר הפנימי אינו ממלא בחברה תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית.
( )6המבקר הפנימי אינו בעל עניין בחברה ,או קרוב של בעל עניין בחברה וכן אינו רואה החשבון המבקר או מי
מטעמו.
( )7המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה.
ב .דרך המינוי
מינויו של מר מיכאל גרינברג כמבקר הפנימי אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום  11באוקטובר ,2018
בהמלצת ועדת הביקורת ,לאחר שזו מצאה אותו בעל הכישורים המתאימים למילוי התפקיד ,בין היתר ,לאור
התמחותו וניסיונו העשיר בתחום הביקורת הפנימית והיכרותו את תחום הפעילות של החברה ,ולאחר שמר
מיכאל גרינברג הצהיר כי הוא עומד בכל דרישות הכשירות הנדרשות לשם מילוי תפקידו כמבקר פנימי על-פי
דין.
ג .זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי
הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון.
ד .תכנית העבודה
המבקר הפנימי פועל על-פי תכנית עבודה שנתית כחלק מתכנית רב שנתית .המבקר הפנימי המליץ על תכנית
ביקורת שנתית ורב שנתית המבוססת על סקר סיכונים לקביעת יעדי הביקורת הפנימית .התכנית הרב שנתית
מתבססת על עריכת ביקורות בקשר עם תהליכים מרכזיים בחברה בתדירות ביקורת שנקבעה בהתאם לרמת
תעדוף אשר שוקללה על בסיס החשיפה לסיכון והערכת הסבירות לאירוע כשל ומידת הנזק.
סקר הסיכונים והתכנית נערכו על-ידי המבקר הפנימי של החברה בתיאום עם הנהלת החברה ,הוצגו בפני ועדת
הביקורת ואושרו על-ידה ביום  17בדצמבר .2018
מבקר הפנים ידון עם הנהלת החברה וועדת הביקורת ,פעם בשנה ,בצרכי הביקורת לשנה העוקבת ושינויים ,ככל
שיהיו ,בפעילות ובתהליכי העבודה .תוכנית העבודה שתוגש מדי שנה ,תיגזר מתוכנית הרב שנתית ותכלול,
במידת הצורך ,שינויים ,ככל שרלבנטיים.
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ה .היקף העסקה
היקף השעות שתסופקנה על-ידי המבקר הפנימי יהיו בהתאם לצרכי הביקורת הנדרשת והגדרת ועדת הביקורת,
דירקטוריון החברה והנהלת החברה .היקף העסקתו של המבקר הפנימי בשירותי הביקורת הפנימית בשנת 2019
הסתכמה בכ 100-שעות.
היקף העסקת המבקר הפנימי ,נקבע ,בין היתר ,בהתבסס על גודל ומורכבות פעילותה העסקית של החברה .בידי
הנהלת החברה ,ועדת ה ביקורת ודירקטוריון החברה ,האפשרות לעדכן את היקף שירותי הביקורת הפנימית
בהתאם לנסיבות.
ו .עריכת הביקורת
הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתקני הביקורת הפנימית המקובלים בארץ ובעולם ,ובהתאם להנחיות
מקצועיות בתחום הביקורת הפנימית ,כקבוע בסעיף (4ב) לחוק הביקורת הפנימית.
נחה דעתם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי המבקר הפנימי עמד בכל הדרישות והתנאים שצוינו לעיל,
וזאת בהתחשב בהודעתו של המבקר הפנימי כפי שנמסרה לדירקטוריון החברה.
ז .גישה למידע
למבקר הפנימי גישה מלאה ,חופשית ובלתי מוגבלת למערכות המידע של החברה ,לרבות נתונים כספיים ונתונים
אחרים לצורך עריכת הביקורת על-פי סעיף  9לחוק הביקורת הפנימית.
ח .דין וחשבון המבקר הפנימי
להלן פירוט בדבר דוחות ביקורת שהוגשו בכתב בשנת :2019
שם הדוח

מועד הגשת הדוח וזהות הגורם המקבל

מועד הדיון בדוח

ממשל תאגידי

 25בספטמבר  2019התקבל על-ידי המנכ"ל ,היועץ המשפטי וחשב החברה

 27באוקטובר 2019

רגולציה

 25בספטמבר  2019התקבל על-ידי המנכ"ל ,היועץ המשפטי וחשב החברה

 27באוקטובר 2019

דוחות הביקורת כאמור הוגשו להנהלת החברה לקבלת עמדתה ,ולאחר מכן הוגשו דוחות הביקורת ליו"ר
הדירקטוריון ולחברי ועדת הביקורת ונדונו בהרחבה בועדת הביקורת.
בנוסף ,נכון למועד פרסום הדוח ,אושרה תוכנית הביקורת לשנת .2020
ט .הערכת פעילות המבקר הפנימי
להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,היקף אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי
של החברה הינם סבירים בהתחשב במבנה הארגוני ,במהות פעילויותיה העסקיות של החברה ובהיקפן ,ויש בהם
כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית.
י .תגמול
בגין שירותי הביקורת הפנימית ,שילמה החברה בשנת  2019סך כולל של כ 25-אלפי ש"ח .להערכת דירקטוריון
החברה ,התגמול הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על אופן הפעלת שיקול דעתו המקצועי העצמאי.
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.9

שכר רואי חשבון מבקרים
להלן פרוט שעות העבודה וסכומי שכר טרחת רואי החשבון המבקרים בחברה לשנים  2018ו - 2019-זיו האפט ,רואי
חשבון ( )BDOביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון (:)EY
שנת 2019

שכר בגין שירותי ביקורת (סכום גלובלי)

שעות

סכום באלפי ש"ח

1,336

185

שנת 2018

שכר בגין שירותי ביקורת (סכום גלובלי)
שירותים אחרים (בעיקר בקשר עם הנפקת ניירות ערך של החברה)
סה"כ

שעות

סכום באלפי ש"ח

879

150

563

186

1,442

336

השכר המשולם לרואי החשבון המבקרים נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואי החשבון המבקרים ומאושר
על-ידי דירקטוריון החברה (לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת) בהתאם להיקף ואופי העבודה הצפויה בשנת הדיווח,
ניסיון העבר ותנאי השוק המוקבלים .לדעת הנהלת החברה ,שכר הטרחה הוא סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה
והיקפי הפעילות שלה.
 .10מדיניות החברה בעניין עסקאות זניחות
ביום  21בנובמבר  2018אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מאפיינים כלליים לסיווגה של עסקה של החברה
עם בעל עניין בה כעסקה זניחה ,כמשמעותה בתקנה (41א)(()6א) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים ושנתיים),
התש"ע .2010-לעניין סעיף זה – "בעל עניין" כמשמעו בחוק ניירות ערך.
עסקה שמתקיימים לגביה כלל התנאים שלהלן ,תיחשב "כעסקה זניחה":
א .העסקה אינה "עסקה חריגה" ,כהגדרת המונח בחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-היינו :עסקה שהינה במהלך
העסקים הרגיל של החברה ,עסקה שהינה בתנאי שוק ושאינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה,
רכושה והתחייבויותיה).
ב .בכל עסקה העומדת לבחינת רף הזניחות ,תיבחן אמת המידה הרלבנטית לעסקה הנדונה טרום האירוע ,כמפורט
להלן:
( )1ברכישה/מכירה של נכס קבוע (לדוגמא :רכישת ריהוט משרדי) – היקף הנכס נשוא העסקה לא יעלה על 1%
מסך הנכסים על-פי הדוחות הכספיים האחרונים הסקורים או המבוקרים של החברה או  200,000דולר
ארה"ב ,לפי הנמוך.
( )2רכישת מוצרים או שירותים (לדוגמא :רכישת שירותי גזברות וניהול כספים ,ביטוח" ,דלקן" ,שכירות
משרדים וחניות) – היקף ההוצאות נשוא העסקה לא יעלה על  1%מסך ההוצאות השנתיות הרלבנטיות
לעסקה כשהן מחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים
או מבוקרים של החברה או  200,000דולר ארה"ב ,לפי הנמוך .יצוין ,כי בעסקאות ביטוח תיבחן הפרמיה
כסכום העסקה ,להבדיל מהיקף הכיסוי הביטוחי הניתן.
( )3קבלת התחייבות כספית (לדוגמא :הלוואות ,קבלת שיפוי ו/או ערבות) – ההתחייבות נשוא העסקה לא
תעלה על  1%מסך ההתחייבויות של החברה על-פי הדוחות הכספיים האחרונים הסקורים או המבוקרים
של החברה או  200,000דולר ארה"ב ,לפי הנמוך.
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ג.

העסקה הינה זניחה גם מבחינה איכותית .כך למשל ולשם דוגמא ,ככלל עסקה לא תיחשב כזניחה אם היא
נתפסת כאירוע משמעותי בחברה ו/או אם היא משמשת כבסיס לקבלת החלטות בחברה ו/או אם במסגרת
העסקה צפויים בעלי עניין לקבל טובות הנאה אשר יש חשיבות במסירת דיווח לציבור עליהן.

ההיקף הכספי המצרפי של כלל העסקאות הזניחות מאותו סוג שנעשו עם בעל עניין מסוים ,בשנת קלנדרית ,לא יעלה
על  1%מההון העצמי של החברה ,על-פי הדוחות הכספיים האחרונים הסקורים או המבוקרים של החברה.
בעסקאות רב שנתיות (לדוגמא השכרת נכס למספר שנים) תיבחן זניחות העסקה על בסיס שנתי (היינו ,למשל ,בדוגמא
דלעיל ייבחנו דמי השכירות השנתיים).
כל עסקה תיבחן בפני עצמה ,אולם זניחותן של עסקאות שלובות או מותנות תיבחנה באופן מצרפי .עסקאות שנעשות
בתדירות גבוהה במהלך השנה ובסמיכות זמנים אחת לשנייה ,תיבחנה באופן מצרפי.
ועדת הביקורת תבחן את הצורך בעדכון הוראות נוהל זה מעת לעת בשים לב לעסקאות בעלי עניין בהן מתקשרת
החברה ולשינויים בהוראות דין רלבנטיות.
בחינת סיווג של עסקת בעלי העניין כעסקה זניחה ,תתבצע על-ידי מנכ"ל החברה ,חשב החברה והיועץ המשפטי של
החברה .היועץ המשפטי של החברה יהיה אחראי על תיעוד הליך הבחינה והסיווג.
במקרים בהם תתעוררנה שאלות לגבי יישום הקריטריונים דלעיל ,תפעיל החברה שיקול דעת ותבחן את זניחותה של
העסקה על בסיס תכלית תקנות ניירות ערך (דוחות מיידיים ותקופתיים) ,התש"ל 1970-והכללים והקווים המנחים
דלעיל ובכל מקרה של ספק יובא סיווג העסקה לאישורה של ועדת הביקורת.
מדי שנה תסקור ועדת הביקורת של החברה את אופן יישום הוראות נוהל זה ידי החברה ,וכן מדי שנה יו"ר ועדת
הביקורת יציג לדירקטוריון החברה ,סקירה של עסקאות בעלי העניין שהחברה צד להן במישרין או בעקיפין ואשר
סווגו כעסקאות זניחות ,על-פי נוהל זה.

חלק רביעי – גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
אומדנים חשבונאיים מהותיים
ראו באור 2יד לדוחות הכספיים.
אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
לאירועים לאחר תאריך הדוח ,ראו ביאור  17לדוחות הכספיים.

חלק חמישי – גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב
אג"ח סדרה א'
(הנתונים הכספיים הם באלפי ש"ח ,אלא אם נאמר אחרת)
האם הסדרה מהותית
מועד הנפקה
ערך הנקוב במועד ההנפקה
ערך הנקוב ליום  31בדצמבר 2019
ערך נקוב צמוד ליום  31בדצמבר 2019
ערך בספרי החברה ליום  31בדצמבר 2019
סכום ריבית שנצברה ליום  31בדצמבר 2019
שווי בורסה ליום  31בדצמבר 2019
שיעור הריבית הקבועה לשנה
מועדי תשלום הקרן
מועדי תשלום הריבית

כן
 30במאי 2018
כ425,498-
כ334,106-
כ323,982-
כ320,720-
כ5,969-
כ331,867-
5.48%
ראה נספח א' לדוח זה
תשלומים חצי שנתיים ,ביום  28בפברואר וביום  30באוגוסט ,של
כל אחת מהשנים  2018עד  ,2028החל מיום  30באוגוסט  2018ועד
ליום  30באוגוסט .2028
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בסיס הצמדה ,שער הבסיס (קרן וריבית)
זכות המרה
זכות לפרעון מוקדם

ערבות לתשלום ההתחייבות
שם הנאמן
שם האחראי בחברת הנאמנות
כתובת הנאמן ודוא"ל

צמוד לדולר ארה"ב ,שער הבסיס  3.564ש"ח לדולר 1
אין
באשר לפדיון מוקדם ביוזמת הבורסה ,ראו סעיף  9.1לשטר
הנאמנות שצורף כנספח ד' להודעה משלימה שפרסמה החברה
ביום  28במאי ( 2018מס' אסמכתא( )2018-01-043917 :להלן:
"שטר הנאמנות") ,אשר המידע המופיע בו נכלל בזאת על דרך
ההפניה.
לעניין זכות פדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,ביוזמת החברה ,ראו
סעיף  9.2לשטר הנאמנות ,אשר המידע המופיע בו נכלל בזאת על
דרך ההפניה.
לעניין חובת פדיון מוקדם ,ראו סעיף  9.3לשטר הנאמנות ,אשר
המידע המופיע בו נכלל בזאת על דרך ההפניה.
אין
שטראוס לזר ,חברה לנאמנות ( )1992בע"מ
רו"ח ועו"ד אורי לזר
רח' יצחק שדה  ,17תל אביב ,מגדל ניפ677775 ,
ori@slcpa.co.il

מידרוג בע"מ
שם החברה המדרגת את אגרות החוב
(( Aa3.il )Pעל פי דוח הדירוג שפורסם ביום  14במאי )2018
דירוג למועד ההנפקה
( Aa3.ilעל פי דוח דירוג שפורסם ביום  25ביוני )2019
דירוג למועד הדוח
עמידה בכל התנאים וההתחייבויות של שטר כן
הנאמנות ליום  31בדצמבר  2019ובתקופת הדוח
האם התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת לא
אגרות החוב לפרעון מיידי או מימוש בטוחות שניתנו
לטוב מחזיקי אגרות החוב
שעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה ,וללא הגבלה בסכום של הנכסים
שעבודים להבטחת אגרות החוב
להלן:
 .1כל זכויותיה של החברה בזכויות הנרכשות המתייחסות
לתמלוגים שיתקבלו מחזקת תמר.
 .2זכויות של החברה ,מכל מין וסוג שהם ,הקיימים עתה ושיהיו
קיימים בעתיד בחשבון הפעילות (כהגדרתו בשטר הנאמנות)
לרבות בכספים ,בפיקדונות ובניירות ערך שיהיו בו ,ואת כל
הפירות שינבעו מכספים או זכויות אלה .זכויות אלה שועבדו
בנוסף בשעבוד יחיד שוטף ראשון בדרגה.
 .3זכויות של החברה ,מכל מין וסוג שהוא ,הקיימות עתה
ושתהיינה קיימות בעתיד בחשבון כרית הבטחון (כהגדרתו
בשטר הנאמנות) לתשלום הקרן לרבות בכספים ,בפיקדונות
ובניירות ערך האמורים ,ואת כל הפירות שינבעו מכספים או
זכויות אלה .זכויות אלה שועבדו בנוסף בשעבוד יחיד שוטף
ראשון בדרגה.
 .4כל זכויותיה של החברה בפוליסת ביטוח המפורטת בנספח ה'
לשטר הנאמנות.
לפרטים נוספים ראו סעיף  5.8לשטר הנאמנות ,אשר המידע
המופיע בו נכלל בזאת על דרך ההפניה.
 .1יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי (כהגדרתו בסעיף  5.10.1לשטר
אמות מידה פיננסיות
הנאמנות) המחושב לתקופת הבדיקה של  12חודשים המתחילה
12

ביום  1בינואר  – 2020הינו ( 1:1.30על פי שטר הנאמנות היחס
האמור לא יפחת מ 1:1.05-ובהתייחס למגבלות חלוקת
דיבידנד לא יפחת מ 1:1.27-או מ ,1:1.20-לפי העניין ,כמפורט
בשטר הנאמנות).
בהתאם להוראות שטר הנאמנות ,החברה מפקידה מעת לעת,
סכומים עודפים מעבר לסכום כרית הביטחון הנדרש (כהגדרתו
בסעיף  1לשטר הנאמנות).
 .2יחס כיסוי לשירות החוב ההיסטורי (כהגדרתו בסעיף (5.10.1ו)
לשטר הנאמנות) לתקופה של  12חודשים שהסתיימו ביום 31
בדצמבר  2019הינו ( 1:1.37יחס זה מתייחס למגבלות חלוקת
דיבידנד בלבד ועל פי שטר הנאמנות לא יפחת מ,1:1.20-
כמפורט בשטר הנאמנות).
 .3ההון העצמי הכלכלי (כהגדרתו בסעיף  5.10.3לשטר הנאמנות)
ליום  31בדצמבר  2019הינו כ 108.9-מיליוני דולר (על פי שטר
הנאמנות ההון העצמי הכלכלי לא יפחת מ 51-מיליוני דולר
במשך שני רבעונים עוקבים).
לפרטים נוספים ,ראו ביאורים 8ד' ו8-ז' לדוחות הכספיים.
נכון למועד פרסום הדוח ,החברה עומדת בכל אמות המידה
הפיננסיות הנ"ל.

תאריך
 30במרץ2020 ,

בכבוד רב,
אסי ברטפלד
יו"ר הדירקטוריון
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מאיר מנחם
מנכ"ל ודירקטור

נספח א' לדוח הדירקטוריון
מועדי פרעון אגרות חוב סדרה א'
מועד פירעון

שיעור קרן נפרע

*30/08/2018

5.08%

*28/02/2019

5.80%

*30/08/2019

6.16%

*28/02/2020

6.31%

30/08/2020

5.34%

28/02/2021

5.46%

30/08/2021

3.38%

28/02/2022

3.45%

30/08/2022

2.99%

28/02/2023

3.06%

30/08/2023

2.73%

28/02/2024

2.79%

30/08/2024

2.67%

28/02/2025

2.73%

30/08/2025

2.83%

28/02/2026

2.90%

30/08/2026

3.00%

28/02/2027

3.07%

30/08/2027

3.18%

28/02/2028

3.26%

30/08/2028

23.82%

סה"כ

100.00%

* נפרע במועדו במלואו
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____________________
______________
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1

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :החברה") לימים 31
בדצמבר  2019ו 2018-ואת הדוחות על הרווח הכולל ,השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת
משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2019דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון
וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך
פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית
של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות
שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות
ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה
לימים  31בדצמבר  2019ו ,2018-ואת תוצאות פעולותיה ,השינויים בהונה ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת
משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2019בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ()IFRS
והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-

תל אביב 30 ,במרס 2020

זיו האפט
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

2

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דוחות על המצב הכספי (באלפי דולר)
ביאור
נכסים:
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות לזמן קצר
מס הכנסה לקבל
חייבים ויתרות חובה

15א
15א
4

נכסים לא שוטפים:
השקעות בנכסי נפט וגז (זכויות לקבלת תמלוגים)
פקדונות מוגבלים בשימוש
נכס זכות שימוש
רכוש קבוע
מסים נדחים

5
15א

13ז

התחייבויות והון:
התחייבויות שוטפות:
חלויות שוטפות של אגרות חוב
זכאים ויתרות זכות
מס הכנסה לשלם

8
6

התחייבויות לא שוטפות:
אגרות חוב
מסים נדחים
התחייבויות בגין חכירות

8
13ז

ליום  31בדצצמבר
2018
2019

5,323
6,230
2,567

5,428
4,226
587
2,482

14,120

12,723

154,001
6,599
200
11
366
161,177

159,509
6,313
17
165,839

175,297

178,562

13,009
3,769
632

13,340
3,388
-

17,410

16,728

79,792
169

92,797
2,063
-

79,961

94,860

5,595
55,217
17,114
77,926

5,595
55,217
6,162
66,974

175,297

178,562

9

הון:
הון מניות
פרמיה על מניות
יתרת רווחים

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 30במרס 2020
תאריך אישור הדוחות
הכספיים

מאיר מנחם
מנכ"ל ודירקטור

אסי ברטפלד
יו"ר הדירקטוריון
3

רן קרייצמן
חשב

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דוחות על הרווח הכולל (באלפי דולר ,למעט רווח למניה)

ביאור

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
)*( 2017
)*( 2018
2019

הכנסות:
תמלוגים ממכירת גז טבעי וקונדנסט

10

28,946

16,205

-

הוצאות ועלויות:
הוצאות אזילה
הוצאות הנהלה וכלליות
סך הכל הוצאות ועלויות

5א
11

5,282
1,048
6,330

3,138
552
3,690

-

22,616

12,515

-

()5,704
352
()5,352

()3,882
149
()3,733

-

17,264

8,782

-

()2,732

()2,620

-

14,532

6,162

-

0.73

0.54

-

רווח מפעולות רגילות
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו

12
12

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

13

סה"כ רווח נקי וכולל
רווח למניה רגילה בת  1ש"ח ע.נ( .בסיסי ומדולל)
המיוחס לבעלי מניות החברה (בדולרים)

14

(*) החברה החלה את פעילותה ביום  7ביוני  ,2018כאמור בביאור 1ב'.
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דוחות על השינויים בהון (באלפי דולר)

הון מניות

פרמיה על
מניות

סך-הכל

יתרת רווחים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2019
יתרה ליום  1בינואר 2019

5,595

55,217

6,162

66,974

רווח נקי וכולל

-

-

14,532

14,532

דיבידנד שחולק (ראה ביאור 9ד')

-

-

()3,580

()3,580

יתרה ליום  31בדצמבר 2019

5,595

55,217

17,114

77,926

הון מניות

פרמיה על
מניות

יתרת רווחים

סך-הכל

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :)*( 2018
יתרה ליום  1בינואר 2018

(**)

-

-

(**)

רווח נקי וכולל

-

-

6,162

6,162

הנפקת מניות ,נטו (ראה ביאור 3ג')

5,595

55,217

-

60,812

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

5,595

55,217

6,162

66,974

הון מניות

פרמיה על
מניות

יתרת רווחים

סך-הכל

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :)*( 2017
יתרה ליום  1בינואר 2017

(**)

-

-

(**)

רווח נקי וכולל

-

-

-

-

יתרה ליום  31בדצמבר 2017

(**)

-

-

(**)

(*)

החברה החלה את פעילותה ביום  7ביוני  ,2018כאמור בביאור 1ב'.

(**)

מייצג סכום נמוך מאלף דולר.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
5

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים (באלפי דולר)
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
)*( 2017
)*( 2018
2019
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
רווח נקי
התאמות בגין:
אזילה ופחת
הוצאות מסים על ההכנסה
הוצאות מימון ,נטו
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
גידול בחייבים ויתרות חובה
גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות
מזומנים ששולמו במהלך התקופה עבור:
מס הכנסה ששולם
החזר שהתקבל ממס הכנסה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים לפעילות השקעה:
רכישת זכות לקבלת תמלוגים (ראה ביאור )3
הפקדות בפקדונות ,נטו
ריבית שהתקבלה
רכישת רכוש קבוע
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
תזרימי מזומנים לפעילות מימון:
הנפקת אגרות חוב (בניכוי עלויות הנפקה) (ראה ביאור )8
רכישת אגרות חוב אשר הונפקו (ראה ביאור 8ח')
פרעון אגרות חוב
ריבית ששולמה
הנפקת מניות ,נטו (ראה ביאור 3ג')
פרעון התחייבויות בגין חכירות
דיבידנד שחולק (ראה ביאור 9ד')
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון
עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

14,532

6,162

-

5,342
2,732
5,352

3,139
2,620
3,733

-

()85
()72

()2,482
939

-

()3,809
686
10,146
24,678

()1,129

-

6,820
12,982

-

()2,290
352
()1,938

()137,874
()10,539
149
()18
()148,282

-

()13,531
()5,705
()62
()3,580
()22,878
()138
5,428
33
5,323

118,067
()6,465
()5,740
()1,561
36,531
140,832
5,532
()104
5,428

-

נספח  -פעילות מימון והשקעה שאינה כרוכה בתזרים
מזומנים:
הנפקת מניות כחלק מהתמורה בגין רכישת זכויות לקבלת
תמלוגים
גידול (קיטון) בהתחייבות בקשר עם תמלוג אפקטיבי על-פי
הבאר שנרשמה כנגד נכסי נפט וגז (זכויות לקבלת תמלוגים)

-

24,281

()226

469

גידול בהתחייבות בגין חכירה שנרשמה כנגד נכס זכות שימוש

33

-

(*) החברה החלה את פעילותה ביום  7ביוני  ,2018כאמור בביאור 1ב'.
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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-

-

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  - 1כללי:
א .דלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :החברה") הוקמה ביום  6בנובמבר  2012כחברה פרטית מוגבלת במניות.
בחודש יוני  ,2018לאחר שהחברה הנפיקה אגרות חוב ומניות לציבור ,שנרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך
בתל אביב בע"מ (להלן "הבורסה") ,הפכה החברה לחברה ציבורית כמשמעותה בחוק החברות ,התשנ"ט –
( 1999להלן" :חוק החברות") ,ולתאגיד מדווח כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
ב .החברה החלה את פעילותה העסקית ביום  7ביוני  ,2018עם התקיימות התנאים המתלים להסכם שנחתם
בין דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן" :דלק אנרגיה") לבין החברה ,לפיו המחתה דלק אנרגיה לחברה
בהמחאה בלתי חוזרת את זכותה לקבלת תמלוגים בשיעור של  1.125%לפני החזר השקעה ו 4.875%-לאחר
החזר השקעה (לפרטים ראה ביאור 3ז) מחלקה של דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת (( )22%שותפות
בשליטת דלק אנרגיה ,להלן" :דלק קידוחים") ומחלקה החייב בתשלום בתמלוגים של תמר פטרוליום בע"מ
(( )9.25%להלן" :תמר פטרוליום") (להלן ביחד" :משלמות התמלוגים") בנפט ו/או בגז ו/או בחומרים בעלי
ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט מחזקות " I/12תמר" ו" I/13 -דלית" (להלן" :חזקת תמר" ו-
"חזקת דלית" ,בהתאמה) (להלן" :הזכויות לתמלוגים").
ביום  7ביוני  ,2018נרשמו בספר הנפט המתנהל על פי חוק הנפט ,התשי"ב( 1952-להלן" :ספר הנפט")
הזכויות לתמלוגים שרכשה החברה מדלק אנרגיה.
ג.

על פי תקנון ההתאגדות של החברה (להלן" :התקנון") ,מטרת החברה היא החזקה בזכויות לקבלת תמלוגים
של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז .בהתאם לכך ,נכון למועד אישור הדוח ,תחום הפעילות היחיד של
החברה הוא החזקה בזכות לקבלת תמלוגים ביחס לנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו
וינוצלו מחלקן של משלמות התמלוגים בחזקות תמר ודלית .בהתאם לכך ,הכנסותיה של החברה תלויות
בהכנסות מנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו ,ככל שיופקו ,ובפעילותן של משלמות
התמלוגים והשותפים האחרים בזכויות שנרכשו ו/או שירכשו בעתיד.

ד .לפרטים נוספים אודות העסקה לרכישת הזכויות לתמלוגים וכן אודות ניירות הערך שהונפקו על ידי החברה
במסגרתה ,ראה ביאורים  3ו 8-להלן.
ה .דלק אנרגיה מחזיקה בכ 39.93%-מהונה המונפק והנפרע של החברה ,כאשר דלק אנרגיה ויתרה על סממני
שליטה בחברה ,לרבות זכויות הצבעה באסיפה הכללית וזכות למינוי דירקטורים .מובהר כי כל הזכויות
ההוניות הנלוות למניות כאמור תישארנה בתוקפן ,וכי עם העברתן או מכירתן של המניות האמורות לצד
שלישי ,הן תקנינה לנעבר גם את מלוא זכויות ההצבעה הצמודות להן .לפרטים נוספים ראה ביאור 9ג להלן.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 1כללי (המשך):
ו .ליום  31בדצמבר  2019לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ 3,290 -אלפי דולר .במסגרת הדיון שקיים
דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  30במרס  ,2020קבע הדירקטוריון כי הגרעון בהון החוזר אינו מצביע על
בעיית נזילות וזאת לאחר בחינת תזרים המזומנים החזוי של החברה לשנתיים הקרובות ,על פיו ,כחלק
מפעילותה השוטפת של החברה ,צפויים להתקבל על ידה תמלוגי על בגין פרויקט תמר בהיקף שיכסה ,בין
היתר ,את פרעון התחייבויותיה ואת מימון פעילותה השוטפת .יצוין כי בתקופת הדוח לחברה תזרים
מזומנים חיובי מפעילות שוטפת וכי לאחר תשלום ריבית בגין אגרות החוב סדרה א' ,סך התזרים ,נטו
כאמור הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ 18,973 -אלפי דולר.
ז.

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בסין בחודש דצמבר  2019והתפשטותו למדינות רבות נוספות ,לרבות
ישראל ,במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,2020חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם
לרבות בישראל .הירידה מתבטאת בהאטה בייצור ,עיכוב במשלוחים ,ירידה בהיקף התחבורה העולמית
בכלל ובישראל בפרט וזאת בין היתר עקב "סגירת השמיים" של מדינת ישראל וכתוצאה מכך לצמצום
הביקוש לאנרגיה ,לרבות גז טבעי .בנוסף ,צפוי ,לפחות בטווח הקצר ,שפל במחירי גז טבעי נוזלי לאור
הירידה הגלובלית בביקושים והעליה בהיצע ,בעיקר עקב הפסקת רכישת גז טבעי נוזלי על ידי חברות אנרגיה
ממשלתיות בסין .אירועים אלו גרמו בין היתר לירידות חדות בשווקי ניירות הערך בעולם ובישראל .ראו
ביאור 5ד' לפרטים בדבר בחינת סכום בר ההשבה של ההשקעות בנכסי נפט וגז (זכויות לקבלת תמלוגים)
ליום  31בדצמבר  ,2019לאור העובדה ששווי השוק הבורסאי של החברה נמוך משמעותית מההון העצמי של
החברה.
ככל שהירידה בהיקף הפעילות הכלכלית תימשך תקופה קצרה ,תיתכן השפעה מוגבלת על תוצאות החברה
אך ככל שתהיה ירידה מתמשכת בהיקפי הפעילות כאמור ,תהיה לכך השפעה שלילית על תוצאות החברה
ועל ערכם של נכסיה.
להערכת החברה ,בהתבסס על פרסומים של משלמות התמלוגים ,נכון למועד אישור הדוחות הכספיים,
בהתחשב בחשיפה מוגבלת לירידה במחירי האנרגיה כתוצאה מקיומם של מחירי "רצפה" לגבי מחירי הגז
הטבעי במרבית החוזים למכירת גז טבעי וכן בהתחשב בהתחייבויות לרכישה או תשלום ( )Take or Payשל
כמויות גז טבעי מינימאליות בהסכמי מכירת גז טבעי על בסיס מחייב ( ,)Firmהחברה צפויה לעמוד
בהתחייבויותיה הפיננסיות והצפויות בשנה הקרובה לכל הפחות.
להערכת החברה ,ככל שאירוע הקורונה יימשך לטווח ארוך ,דבר העלול לגרום להאטה כלכלית ואף למיתון
עולמי שיכול להשפיע על פעילות המשק בכללותו ,לרבות פגיעה בחוסן הכלכלי (ואף קריסה) של לקוחות
וספקים של משלמות התמלוגים ולגרום לעלייה במחירי המימון או בזמינותו ,תהיה לכך השפעה לרעה על
פעילות החברה וערכם של נכסיה.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים אין ביכולת החברה להעריך את משך הזמן ו/או ההשפעה האפשרית
על תוצאות פעילות החברה ועל ערכם של נכסיה.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
א .הצהרה על ציות לתקני דיווח כספי בינלאומיים (:)IFRS
הדוחות הכספיים מצייתים להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים.
ב .עקרונות עריכת דוחות כספיים:
הדוחות הכספיים כוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע-
.2010
הדוחות הכספיים מוצגים בהתאם למטבע ההצגה דולר ארה"ב (להלן" :דולר") (ראה פסקה ג להלן) ,כאשר
כל הערכים עוגלו לאלף הקרוב ,אלא אם צוין אחרת .הדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עקרון העלות.
ג.

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:
 .1מטבע הפעילות :מטבע הפעילות שמציג נאמנה ,בצורה הטובה ביותר ,את ההשפעות הכלכליות של
עסקאות ,אירועים ונסיבות הינו הדולר עבור פעילות החברה .כל עסקה שאינה במטבע הפעילות של
החברה הינה עסקה במטבע חוץ.
 .2מטבע ההצגה :הדוחות הכספיים של החברה מוצגים בדולר.

ד .שווי מזומנים:
כשווי מזומנים נחשבות השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה הכוללות ,בין היתר ,פקדונות לזמן קצר
שהופקדו בבנקים ושאינם מוגבלים בשימוש ושאינם משועבדים ,אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים
של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ,אשר התקופה לפרעון הינה עד שלושה
חודשים ממועד ההשקעה.
ה .מכשירים פיננסיים:
 )1נכסים פיננסיים:
נכסים פיננסיים בתחולת  IFRS 9נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן
לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי ,למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד ,לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:
(א) המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסיים ,וכן
(ב) מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.
החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:
המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסיים ,על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן התנאים
החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים ,שהם רק תשלומי קרן וריבית
בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית ,מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי העלות בתוספת עלויות עסקה ישירות,
תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ה .מכשירים פיננסיים (המשך):
 )2ירידת ערך נכסים פיננסיים:
החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד.
החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד:
א) מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה,
או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך – ההפרשה להפסד שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון
הפסדי אשראי חזויים בתקופה של  12חודשים לאחר מועד הדיווח ,או;
ב) מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה בהם
ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך  -ההפרשה להפסד שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים
לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר .החברה מיישמת את ההקלה שנקבעה ב IFRS9-לפיה היא מניחה
שסיכון האשראי של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע במועד
הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך ,למשל כאשר המכשיר הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת
השקעה".
ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה.
 )3גריעת נכסים פיננסיים:
החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:
(א) פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי ,או
(ב) החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות לקבלת
תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי
נותרים בידי הישות אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על הנכס ,או
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי ,אך
(ג)
נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד שלישי ,ללא עיכוב מהותי.
 )4התחייבויות פיננסיות:
במועד ההכרה לראשונה ,החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת  IFRS 9בשווי הוגן בניכוי
עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.
לאחר ההכרה הראשונית ,החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת העלות המופחתת.
 )5גריעת התחייבויות פיננסיות:
החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר ,היא מסולקת – דהיינו ,כאשר המחויבות שהוגדרה
בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים
אחרים או משוחרר משפטית מההתחייבות.
במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת ,החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות שונים
מהותית מהתנאים הקיימים.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ה .מכשירים פיננסיים (המשך):
 )5גריעת התחייבויות פיננסיות (המשך):
כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת ,השינוי מטופל כגריעה של ההתחייבות
המקורית והכרה של התחייבות חדשה .ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים
נזקף לרווח או הפסד.
במקרה בו השינוי אינו מהותי ,החברה נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות ,קרי להוון את תזרימי
המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית ,כאשר ההפרשים ייזקפו לרווח או הפסד.
בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת ,מביאה החברה בחשבון שיקולים
איכותיים וכמותיים.
 )6קיזוז מכשירים פיננסיים:
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת זכות
שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות
על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל .הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה
משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות
פירעון של אחד הצדדים .על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי ,אסור שהיא תהיה תלויה באירוע
עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול ,או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.
ו .הפרשות:
הפרשה בהתאם ל IAS 37 -מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה
מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד
אותה באופן מהימן .כאשר החברה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה ,ההחזר יוכר כנכס נפרד ,רק
במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס.
ז.

היטלים:

היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה ,מטופלים בהתאם לפרשנות ,IFRIC21
לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות לתשלום.
ח .זכויות בנכסי נפט וגז:
זכויות בנכסי נפט וגז בדוח על המצב הכספי משקפות את זכויות החברה לקבלת תמלוגים מנכסי נפט וגז (חזקות
"תמר" ו"-דלית") אשר נרכשו על ידה מדלק אנרגיה ,כמפורט בביאור  3להלן .במועד השלמת הרכישה נמדדו
הזכויות הנרכשות לראשונה בהתאם לעלותן.
לאחר מועד הרכישה כאמור הזכויות מופחתות לדוח על הרווח הכולל לפי שיטת יחידות ייצור ( UNITS OF
 )PRODUCTION METHODעל בסיס כמות ההפקה בפועל במהלך התקופה ביחס לסך הרזרבות המוכחות
והצפויות ( )2P( )PROVED AND PROBABLEכפי שמוערכת על ידי מומחה חיצוני (להלן":שיטת האזילה").
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ט .הכרה בהכנסה:
הכנסה נמדדת ומוכרת בסכום המייצג את התמורה שהחברה מצפה להיות זכאית לה בהתאם לתנאי החוזה,
בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מסים) .הכנסה מוכרת ברווח או הפסד בגובה הסכום
שעבורו צפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום שהוכר לא יתרחש כאשר אי הוודאות תתברר.
י .ירידת ערך נכסים לא פיננסיים:
החברה בוחנת בהתאם לכללים שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי  IAS36את הצורך להכיר בירידת ערך נכסים
לא פיננסיים כאשר ישנם סממנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות
הכספיים אינה ברת-השבה.
במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר-ההשבה שלהם ,מופחתים
הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .סכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה ושווי
שימוש .בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את
הסיכונים הספציפיים לכל נכס .בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר-ההשבה עבור
היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס.
הפסד מירידת ערך של נכס ,מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר-ההשבה של
הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך .ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת
הערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה) ובין סך עליית הערך.
החברה בוחנת בסוף כל תקופת דיווח האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך נכסים.
יא .מסים על ההכנסה:
 .1הדוחות הכספיים כוללים מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין הדיווח הכספי לבין הדיווח לצרכי מס-
הכנסה .הפרשים אלה נובעים בעיקר מהפרשים בין היתרה המופחתת של פריטים בדוחות הכספיים לבין
הסכומים שיותרו בעתיד כפחת לצורכי מס-הכנסה.
 .2נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים להתייחס לתקופה שבה
ימומש הנכס או תסולק ההתחייבות ,בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם
הושלמה למעשה ,עד לתאריך הדוח על המצב הכספי.
 .3החברה הכירה במסים שוטפים ובמסים נדחים ברווח או הפסד.
יב .רווח למניה:
החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה
וכן מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד מפעילויות נמשכות המיוחס לבעלי מניות אלה,
במידה שמוצג רווח או הפסד כזה.
הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת רווח או הפסד המיוחס לבעלי מניות רגילות של החברה בממוצע
משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יג .שווי הוגן:
החברה מודדת שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה
רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
כאשר מחיר לנכס זהה או להתחייבות זהה אינו ניתן לצפייה (כלומר ,אין מחיר מצוטט בשוק פעיל) ,החברה
מודדת שווי הוגן תוך שימוש בטכניקת הערכה שמתאימה לנסיבות ושקיים עבורה מספיק נתונים שניתנים
להשגה כדי למדוד שווי הוגן ,תוך שימוש מקסימלי בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומזעור השימוש
בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
החברה מודדת שווי הוגן תחת ההנחה שהעסקה למכירת הנכס או להעברת ההתחייבות מתרחשת בשוק העיקרי
של הנכס או של ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו; או בהיעדר שוק עיקרי ,בשוק הכדאי ביותר עבור הנכס או
ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו.
במדידת שווי הוגן של נכס לא פיננסי ,החברה מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות
כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש
המיטבי שלו.
כל הנכסים וההתחיי בויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך
מידרג השווי ההוגן ,בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר ,המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה:
רמה  :1מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
רמה  :2נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.
רמה  :3נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים
לצפייה).
יד .הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים:
הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( ,)IFRSדורשת מההנהלה 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.
אומדן עתודות הגז  -אומדן עתודות הגז המוכחות והצפויות משמש בקביעת שיעור הפחתת הזכויות בנכסי גז
ונפט מפיקים .הפחתת הזכויות כאמור נעשית בשיטת האזילה ,כאמור בסעיף ח' לעיל .כמות הגז המוערכת
במאגרים המפיקים בתקופה המדווחת נקבעת מידי שנה ,בין היתר ,על פי חוות דעת של מומחים חיצוניים
להערכת עתודות של מאגרי נפט וגז .הערכה של עתודות הגז המוכחות והצפויות על פי העקרונות הנ"ל הינו
תהליך סובייקטיבי והערכות של מומחים שונים עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי .לאור המהותיות
של הוצאות ההפחתה יכולה להיות לשינויים המתוארים לעיל ,השפעה מהותית על תוצאות הפעולות והמצב
הכספי של החברה.
ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  -החברה בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך של נכסים לא פיננסיים
לרבות השקעות בנכסי גז ונפט ,כאשר ישנם סימנים המצביעים על כך שהשווי הפנקסני של נכסים אלה אינו בר
השבה (ראה סעיף י' לעיל) .הערך בר ההשבה של נכסי נפט וגז נמדד על ידי מעריך שווי חיצוני ,בלתי תלוי ,בעל
כישורים מקצועיים מתאימים .מעריך השווי נדרש להשתמש בהנחות מסוימות לגבי כמויות המשאבים במאגר,
כמויות המשאבים שיימכרו בכל שנה ,מחירי המכירה הצפויים (מחירים עתידיים של נפט וגז) ,השלכות חוק
היטל רווחי נפט מכוח מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,תשע"א( 2011-להלן" :ההיטל") ,קביעת שיעורי ההיוון
וכיוצא בזה ,על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים.
שינויים באומדנים שהובאו בחשבון עשויים לשנות מהותית את תוצאות הבחינה כאמור.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
טו .יישום לראשונה של תקנים חדשים ופרשנויות חדשות:
תקן דיווח כספי בינלאומי " 16חכירות" (להלן:)"IFRS 16" :
 ,IFRS 16שפורסם בינואר  ,2016מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי " 17חכירות" ואת הפרשנויות מטעמו.
 IFRS 16משנה את הטיפול החשבונאי בחכירות מצד החוכר בעוד שהטיפול החשבונאי מצד המחכיר נשאר
ברובו ללא שינוי.
עם כניסתו לתוקף של  IFRS 16בוטל הסיווג של חכירות כמימוניות או כתפעוליות על ידי החוכר ,ונקבע כי
חוכר יכיר בדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגין כל החכירות (למעט חריגים
שנקבעו).
התחייבות חכירה תימדד במועד ההכרה לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמים
במועד תחילת החכירה ,מהוונים בשיעור הריבית הגלום החכירה ,אלא אם שיעור זה לא ניתן לקביעה בנקל
ואז היא תימדד לפי שיעור הריבית התוספתי של החוכר .נכס זכות שימוש יימדד במועד ההכרה לראשונה
לפי סכום התחייבות החכירה ,בתוספת תשלומי חכירה כלשהם ששולמו למחכיר במועד תחילת החכירה או
לפניו (בניכוי תמריצי חכירה כלשהם מהמחכיר).
בגין כל החכירות שבהן החברה היא חוכרת ,החברה יישמה החל מה 1-בינואר  2019את .IFRS 16
לצורך מדידה לראשונה של התחייבויות חכירה במועד היישום לראשונה ,החברה היוונה את יתרת תשלומי
החכירה שטרם שולמו נכון למועד זה.
החברה בחרה ל מדוד את נכס זכות השימוש בהתאם לסכום השווה להתחייבות החכירה במועד היישום
לראשונה ,מותאם בגין הסכום של תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו המתייחסים לחכירה
זו ,שהוכרו בדוח על המצב הכספי מיד לפני מועד זה.
ליישום לראשונה של  IFRS 16לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
ביאור  – 3רכישת זכויות לקבלת תמלוגים:
א .ביום  7ביוני  2018התקיימו כל התנאים המתלים להסכם שנחתם בין דלק אנרגיה לבין החברה ,לפיו
המחתה דלק אנרגיה לחברה בהמחאה בלתי חוזרת את הזכויות לתמלוגים כפי שהן ( )As Isבמועד
חתימת ההסכם ,בשיעור של  1.125%לפני החזר השקעה ו 4.875%-לאחר החזר השקעה (לפרטים ראה
סעיף ו' להלן ) מחלקה של דלק קידוחים ( )22%ומחלקה החייב בתשלום בתמלוגים של תמר פטרוליום
( ) 9.25%בנפט ו/או בגז ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט מחזקות תמר
ודלית וכן את כל הזכויות הנלוות לזכויות התמלוגים ובהם השעבוד הרשום לטובת דלק אנרגיה על
זכויותיה של דלק קידוחים בחזקת תמר המבטיח את התחייבויות דלק קידוחים לתשלום תמלוגים אל
מול הבנקים המממנים בפרוייקט תמר ,כנגד תשלום התמורה (ראה סעיף ג' להלן) לדלק אנרגיה ,ובכפוף
לאותם תנאים שבהם החזיקה דלק אנרגיה בזכויות לתמלוגים במועד חתימת ההסכם.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 3רכישת זכויות לקבלת תמלוגים (המשך):
ב .כל הזכויות והחובות של החברה בגין הזכויות לתמלוגים יחולו למפרע ,החל מיום  1בינואר ( 2018להלן:
"מועד הזכאות לתמלוגים") ,ובכלל זאת תהיה החברה זכאית לכל זכות ותישא בכל חבות ביחס לתמלוגים
שנתקבלו בגין נפט ו/או גז שנמכר לאחר מועד הזכאות לתמלוגים (לרבות כל חבות בגין הבקשה שהוגשה
ביום  18ביוני  2014לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לאישור תובענה ייצוגית על-ידי צרכן של חברת החשמל
נגד השותפים בפרויקט תמר ,ככל שתהיה כזו ,כאמור בביאור 7א '1להלן).
ג .שווי העסקה בגין זכות התמלוגים הסתכמה לסך של כ 174-מיליוני דולר.
עבור זכויות התמלוגים שילמה החברה לדלק אנרגיה במזומן סך של כ 139-מיליוני דולר ,לאחר ניכוי של כ-
 11מיליוני דולר השווה לתקבולי תמלוגים בגין גז שנמכר בין מועד הזכאות לתמלוגים למועד השלמת
העסקה אשר נתקבלו בפועל אצל דלק אנרגיה לפני מועד השלמת העסקה .התמורה במזומן התקבלה הן
מהנפקת מניות החברה לציבור בסך של כ 37-מיליוני דולר והן מהנפקת אגרות חוב סדרה א' של החברה
בסך של כ 113-מיליוני דולר (ראה ביאור  8להלן).
בנוסף ,כחלק מהתמורה עבור רכישת זכויות התמלוגים ,הקצתה החברה לדלק אנרגיה  7,985,600מניות
רגילות של החברה בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת המהוות כ 39.93%-מהון המניות המונפק והנפרע של
החברה לאחר ההקצאה .מניות אלה לא מקנות לדלק אנרגיה זכויות הצבעה בחברה (לפרטים ראה ביאור
1ה' לעיל) .שווי המניות המוקצות הסתכם במועד ההקצאה בכ 24-מיליוני דולר.
ד .דלק אנרגיה התחייבה לשפות את החברה בגין כל נזק או חבות שתיגרם לחברה עקב כל תביעה ,טענה או
הליך משפטי כתוצאה מהפרת המצגים המפורטים בהסכם .דלק אנרגיה לא תהיה אחראית על נזק שייגרם
לחברה כתוצאה מהפרת המצגים האמורים עד אשר סך הנזק האמור יעלה על  500אלפי דולר (ובמקרה כזה
תהיה האחריות מוגבלת רק כדי הסכום העולה על הסכום הנ"ל) .האחריות המירבית של דלק אנרגיה בגין
הפרת המצגים כאמור לא תעלה בכל מקרה על סך התמורה במזומן שהתקבלה בגין זכויות התמלוגים.
ה .במסגרת הסכמים בין דלק אנרגיה לדלק קידוחים ,התחייבה דלק קידוחים לשלם לדלק אנרגיה תמלוגים
בשיעורים המפורטים להלן מכל חלקה של דלק קידוחים בנפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים,
שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט ,שבהם יש או יהיה בעתיד לדלק קידוחים אינטרס לפני ניכוי תמלוגים מכל
סוג ,אך לאחר הפחתת הנפט ,אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה.
זכות התמלוג האמורה צמודה ,על פי הסכמים אלו ,לחלקה של דלק קידוחים ( )22%ולחלקה החייב
בתמלוגים ( )9.25%של תמר פטרוליום בכל אחד מנכסי הנפט .גם באם תעבירנה דלק קידוחים ו/או תמר
פטרוליום את זכויותיהן החייבות בתמלוגים בנכס הנפט ,אז מקבל ההעברה יקבל על עצמו את כל
ההתחייבויות לתשלום התמלוג כאמור.
החברה רשאית לבחור לקבל את התמלוג בעין ,דהיינו ,לקבל חלק מהנפט ו/או גז הטבעי ו/או חומרים בעלי
ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכס נפט .באם מקבל התמלוג לא יבחר לקבל את התמלוגים בעין ,ישלם משלם
התמלוג את שווי השוק ,על-פי הבאר ,של התמלוגים המגיעים לו .היות שהחברה בחרה שלא לקבל את
התמלוגים מפרויקט תמר בעין ,משלמות דלק קידוחים ותמר פטרוליום את שווי השוק של התמלוגים על-
פי הבאר (ראה ביאור 10ב להלן).
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 3רכישת זכויות לקבלת תמלוגים (המשך):
ו .זכויות התמלוגים בחזקות תמר ודלית להן זכאית החברה הינן עד מועד החזר ההשקעה בנכס בשיעור של
 1.125%ולאחר מועד החזר ההשקעה בשיעור  4.875%מחלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום בנכס לגביו
חלה הזכות לתמלוג כאמור לעיל.
 .1בהסכם להעברת התמלוגים נקבע ששיעור התמלוגים שתהא החברה זכאית לקבל מחזקת תמר יהיה
בכל מקרה שיעור התמלוגים לאחר מועד החזר ההשקעה ,כך שאם יתברר כי מועד החזר ההשקעה
בחזקת תמר חל לאחר  1בינואר ( 2018מועד הזכאות לתמלוגים) ,אזי דלק אנרגיה תשפה את החברה
באופן שתזרים תקבולי התמלוגים שינבע לחברה (כולל השיפוי האמור מדלק אנרגיה) ישקף את שיעור
התמלוגים לאחר מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר .יצוין כי לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,
ביום  23במרץ  ,2020מידרוג הורידה את דירוג אגרות החוב שהנפיקה קבוצת דלק ,המחזיקה במלוא
( )100%הון מניותיה של דלק אנרגיה ,מ A2.il-ל Ca.il-עקב הערכתה לכשל פירעון צפוי ברמת ודאות
גבוהה .יצוין ,בהקשר זה ,שביום  5בפברואר  2019הגישה קבוצת דלק לרשם החברות הצעת מיזוג
לפיה תתמזגנה דלק אנרגיה וחברת בת נוספת בבעלותה המלאה ,עם ולתוך קבוצת דלק.
מובהר כי ההתחייבות הנ"ל של דלק אנרגיה אינה חלה ביחס לתמלוגים מחזקת דלית ,אם וכאשר
ישולמו בעתיד.
.2

ככל שבעתיד ייקבע שעל החברה להשיב תמלוגים ששולמו לה ביתר בשל כך שמועד החזר ההשקעה חל
לאחר מועד הזכאות לתמלוגים ,דלק אנרגיה תשפה את החברה בגין השבת התמלוגים האמורה ,גם
אם החובה לשיפוי כאמור תתגבש לאחר מועד הזכאות לתמלוגים .על פי הערכות מעודכנות שפרסמו
דלק קידוחים ותמר פטרוליום ,בחודשים אוגוסט  2019ויולי  ,2019בהתאמה ,מועד החזר ההשקעה
בפרויקט תמר ,לעמדת דלק קידוחים חל ביום  25בינואר  ,2018ואילו לעמדת תמר פטרוליום חל ביום
 5במרץ ( 2018וזאת חלף חודש דצמבר  .)2017משכך ,ובהתאם לשיפוי כאמור ,נכון למועד פרסום הדוח,
שילמה דלק אנרגיה סך מצטבר בסך של כ 3.1-מיליון דולר בגין תמלוגים אשר לטענת משלמות
התמלוגים ,שולמו ביתר בשל כך שמועד החזר ההשקעה חל לאחר מועד הזכאות לתמלוגים .בהמשך
לכך ,שלחו החברה ,קבוצת דלק בע"מ (להלן" :קבוצת דלק") ודלק אנרגיה (להלן יחד בסעיף זה:
"בעלות התמלוג") ,מכתבים בהם ציינו בעלות התמלוג את התנגדותן לדחיית מועד החזר ההשקעה
כאמור ולזכותן של משלמות התמלוגים לביצוע קיזוז ,שנעשה שלא כדין .עוד צוין ,כי ככל שמשלמות
התמלוגים לא יעבירו את הסכומים שקוזזו ,בעלות התמלוג תשקולנה את צעדיהן ביחס לאופן הראוי
לבירור הסוגיות הנ"ל.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,לאמור לעיל אין השפעה על הדוח על הרווח הכולל של החברה.
יצוין ,כי ככל שבעתיד ייקבע שעל החברה להשיב תמלוגים ששולמו לה ביתר בשל כך שמועד החזר
ההשקעה חל לאחר מועד הזכאות לתמלוגים ,ודלק אנרגיה לא תשפה את החברה בהתאם להתחייבות
האמורה ,אזי תידרש החברה לשלם סכומים בהיקף מהותי למשלמות התמלוגים.

לפרטים אודות הליכים משפטיים בנושא מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר שהחברה צד להם ,ראה ביאור
7א' 2להלן.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 4חייבים ויתרות חובה:
ליום  31בדצמבר
2018
2019
2,379
2,473
103
94
2,482
2,567

הכנסות לקבל (ראה ביאור 16ב)
הוצאות מראש וחייבים אחרים

ביאור  – 5השקעות בנכסי נפט וגז (זכויות לקבלת תמלוגים):
א .הרכב:
2019

)**( 2018

עלות:
יתרה לתחילת השנה
רכישת זכויות תמלוגים בחזקות תמר ודלית (ראה ביאור  3לעיל)
עדכון הפרשה לתמלוג אפקטיבי על פי הבאר לתקופה מיום  1בינואר
 2018ועד ליום  7ביוני ( 2018ראה ביאור 10ב' להלן) (**)
יתרה לסוף השנה

162,647
-

162,178

()226
162,421

469
162,647

פחת נצבר:
יתרה לתחילת השנה
אזילה בתקופה (*)
יתרה לסוף השנה

3,138
5,282
8,420

3,138
3,138

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר

154,001

159,509

(*) שיעור האזילה של הנכס בתקופה

3.3%

1.9%

(** )

החברה החלה את פעילותה ביום  7ביוני  ,2018כאמור בביאור 1א'.

ב .להלן פרטים עיקריים בדבר הזכויות לתמלוגים של החברה:

שם החזקה

סוג הזכות

שם הזכות

הזכות
בתוקף עד
()1

חלקה של
דלק
קידוחים
בנכס הנפט
()2

תמר
דלית

חזקה
חזקה

תמר I/12
דלית I/13

1.12.2038
1.12.2038

22%
22%

החלק
זכאית

חלקה של סה"כ
ממנו
תמר
החברה
פטרוליום
בנכס הנפט לתמלוגים
מנכס הנפט ()3
()2
16.75%
16.75%

31.25%
31.25%

( )1תוקפן של זכויות הנפט מוארך מדי פעם והוא מותנה במילוי התחייבויות מסויימות במועדים
הקבועים בתנאי נכסי הנפט .במקרה של אי מילוי התנאים זכות הנפט ניתנת לביטול.
( )2חלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום לימים  31בדצמבר  2019ו .2018-לפרטים נוספים ראה ביאור
3ה' לעיל.
( )3ההתחייבות לתשלום תמלוגים לחברה חלה על כל זכויותיה של דלק קידוחים בנכסי הנפט ( )22%ועל
הזכויות בנכסי הנפט שתמר פטרוליום רכשה מדלק קידוחים ( )9.25%ואינה חלה על הזכויות שתמר
פטרוליום רכשה מחברת ( Noble Energy Mediterranean Ltd.להלן" :נובל") (.)7.5%
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 5השקעות בנכסי נפט וגז (זכויות לקבלת תמלוגים) (המשך):
ג.
.1

על פי דוח משאבים מיום  10בינואר  2020שהוכן בעבור דלק קידוחים על ידי חברת Netherland
( Sewell & Associates Incלהלן )"NSAI" :שהינה מעריכת עתודות ומשאבים מוסמכת ,מומחית
ובלתי תלויה) ,על פי כללי  ,SPE-PRMSעתודות הגז הטבעי בפרויקט תמר (הכולל את מאגרי תמר
ותמר  ,)SWהמסווגות כעתודות בהפקה ,נכון ליום  31בדצמבר  ,2019והמסווגות ,Proved Reserves
הינן כ 219 BCM -וכמות העתודות המסווגות  Proved + Probable Reservesהינה כ .305 BCM -על
פי הדוח האמור ,עתודות הקונדנסט במאגר תמר ותמר  ,SWהמסווגות כעתודות בהפקה ,נכון ליום 31
בדצמבר  ,2019המסווגות  Proved Reservesהינה כ ,Million Barrels 10.1-וכמות העתודות
המסווגות  Proved + Probable Reservesהינה כ.Million Barrels 14.0 -
העתודות לעיל אינן כוללות את העתודות הגולשות לרשיון ערן .בהתאם לנתונים פומביים של דלק
קידוחים ותמר פטרוליום ,חלק מהעתודות במאגר תמר  SWגולשות לשטח רישיון ערן ,אשר פקע ביום
 14ביוני  .2013במסגרת הליך גישור של השותפים ברישיון ערן עובר לפקיעתו (להלן" :שותפי ערן") עם
הממונה על ענייני הנפט בקשר עם פקיעת רישיון ערן ,פנו שותפי ערן לשותפי תמר בבקשה לקבלת
הסכמתם לחלוקת הזכויות במאגר תמר  SWביחס של  78%לחזקת תמר ו 22%-לרישיון ערן .בחודש
מרץ  2019נתנו שותפי תמר את הסכמתם לחלוקה האמורה בהתבסס על הערכות נובל ,NSAI ,ומעריך
עתודות של משרד האנרגיה .ביום  11באפריל  ,2019ניתן תוקף של פסק דין להסדר גישור בין שותפי
ערן לבין המדינה ,לפיו מאגר תמר  SWיחולק בין שטח חזקת תמר ( )78%לבין שטח רישיון ערן (.)22%
נכון למועד פרסום הדוח ,פועלים הצדדים לגיבוש ההסכמות הנדרשות לצורך יישום הסדר הגישור.
(א) על פי דוח משאבים אחרון שנתקבל על ידי דלק קידוחים מחברת  ,NSAIבחודש מרס  ,2018על
פי כללי  ,PRE-PRMSכמות המשאבים המותנים בחזקת "דלית" ,המסווגים בשלב הצדקת פיתוח
בבחינה ( )Development Pendingנכון ליום  31בדצמבר  ,2017נעה בין כ( BCM 6.1-האומדן
הנמוך) לכ( BCM 9.5-האומדן הגבוה) .בהתאם לנתונים פומביים של דלק קידוחים ,להערכתה,
נכון למועד אישור הדוח ,לא חל כל שינוי בפרטים אשר הובאו בדוח האמור .בדוח המשאבים
מצויין כי המשאבים המותנים מותנים באישור פרויקט ,הכולל תוכנית פיתוח מאושרת וצפי סביר
למכירת גז טבעי.
(ב) ההערכות הנ"ל ,בדבר עתודות הגז הטבעי והקונדנסט בחזקות ,מבוססות ,בין היתר על מידע
גיאולוגי ,גיאופיסי ,הנדסי ואחר שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בזכויות הנ"ל .ההערכות
הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות של  ,NSAIאשר לגביהן לא קיימת כל וודאות.
כמויות הגז הטבעי והקונדנסט שיופקו בפועל ,עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל,
בין היתר ,כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע
וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל
של המאגרים .ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה
ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי לרבות כתוצאה
מהמשך ההפקה מפרויקט תמר.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 5השקעות בנכסי נפט וגז (זכויות לקבלת תמלוגים) (המשך):
ג( .המשך)
.2

לשותפי תמר הסכמים למכירת חלק משמעותי מעתודות הגז שבמאגר לחברת החשמל לישראל בע"מ
(להלן" :חברת החשמל") ,ליצרני חשמל נוספים וללקוחות תעשייתיים ואחרים .בהסכמים נקבעו בדרך
כלל כמויות מינימום אותן מחויבים לרכוש הלקוחות ,תקופות האספקה ,אפשרות לקיטון בכמויות
בחלק מהמקרים ומנגנונים שונים לעדכון ולהצמדת המחירים שנקבעו בהסכמים.

.3

בהמשך לבקשת חברת החשמל לקבלת הצעות מהשותפים בפרויקט תמר ומהשותפים בפרויקט לוויתן
לאספקת גז טבעי מעבר לצריכה של חברת החשמל מההסכם הנוכחי שלה מול השותפים בפרויקט
תמר ,ביום  4באפריל  2019קיבלו השותפים בפרויקט תמר הודעה מחברת החשמל לפיה הצעתם לא
נבחרה על-ידי חברת החשמל.
ביום  18באפריל  2019הגישו השותפים בפרויקט תמר שאינם מחזיקים בפרוייקט לוויתן (קרי :תמר
פטרוליום ,ישראמקו נגב  – 2שותפות מוגבלת ,דור חיפושי גז – שותפות מוגבלת ואוורסט תשתיות –
שותפות מוגבלת (להלן" :ישראמקו"" ,דור חיפושי גז" ו"-אוורסט" ,בהתאמה) (להלן יחד:
"העותרים")) לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו עתירה מנהלית נגד חברת החשמל ,דלק קידוחים,
נובל ורציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת (חברת החשמל ושותפי לוויתן ייקראו להלן ביחד
בסעיף זה" :המשיבות") ,על פיה התבקש בית המשפט להצהיר כי החלטת ועדת המכרזים של חברת
החשמל (להלן" :הוועדה") מיום  4באפריל  2019להכריז על זכיית השותפים בפרויקט לוויתן בהליך
התחרותי ,פסולה ומנוגדת לדין ועל כן דינה בטלות .לחלופין ,להחזיר את ההחלטה לוועדה ולהורות
לה לשקול אפשרויות אחרות ,כמפורט בעתירה האמורה ,ולחילופי חילופין ,להורות על ביטול ההליך
התחרותי .ביום  7ביולי  ,2019ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב הדוחה את העתירה
המנהלית האמורה .ביום  19באוגוסט  ,2019העותרים הגישו לבית המשפט העליון ערעור על פסק דינו
של בית המשפט המחוזי .נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים הערעור טרם נידון.

.4

השותפים בפרויקט תמר שאינם מחזיקים בפרויקט לוויתן (קרי :תמר פטרוליום ,ישראמקו ,דור
חיפושי גז ואוורסט) דיווחו ביום  24בספטמבר  ,2019כי הם מנהלים שיחות מול הנהלת חברת החשמל
במסגרתן נבחנת אפשרות לתיקון אפשרי להסכם לאספקת גז ממאגר תמר לחברת החשמל.
למיטב לידיעת החברה ,בהתבסס על דיווחים של שותפי תמר ,האפשרות לתיקון ההסכם נמצא בבחינה
של הממונה על התחרות ושל גורמי ממשלה אחרים .על התיקון להסכם להיחתם על-ידי כלל השותפים
בפרויקט תמר ועל-ידי חברת החשמל ויהיה כפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים ואין
כל וודאות שהתיקון להסכם ייחתם במתווה שהוצג ו/או בכל מתווה אחר.

.5

ביום  24בדצמבר  ,2019דיווחו השותפים בפרויקט תמר ,כי הסכם לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר
למצרים ,שנחתם בין השותפים בפרויקט תמר לבין חברת  Limited Holding Dolphinusנכנס
לתוקפו .אספקת הגז תחל ביום  30ביוני  .2020ההסכם הינו על בסיס מחייב ( )Firmוהוא כולל
התחייבות לרכוש או לשלם (.)Take or Pay

.6

ראה ביאור 7א'( )1בקשר לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה על ידי צרכן של חברת החשמל.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 5השקעות בנכסי נפט וגז (זכויות לקבלת תמלוגים) (המשך):
ד .החברה בחנה את סכום בר ההשבה של ההשקעות בנכסי נפט וגז (זכויות לקבלת תמלוגים) ליום  31בדצמבר
 ,2019אשר עלותם המופחתת בספרים הינה כ 154.0-מיליון דולר ,זאת ,לאור העובדה ששווי השוק הבורסאי
של החברה נמוך משמעותית מההון העצמי של החברה.
החברה בחנה את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך באמצעות מעריך חיצוני ,בלתי תלוי ,אשר אמד את
הרף התחתון של הסכום בר ההשבה (שווי השימוש) באמצעות היוון תזרימי מזומנים ,תוך שימוש בתרחיש
שמרני לקביעת הרף התחתון המשלב הפחתה של קצב ההפקה השנתית של גז טבעי וקונדנסט ב 10% -לשנת
 2020וב 20% -משנת  2021ואילך והפחתה של  10%בוקטור מחירי הגז והקונדנסט החל משנת  ,2021וזאת
ביחס להנחות של החברה שנכללו במסגרת תזרים המזומנים המהוון של החברה מפרויקט תמר ,ליום 31
בדצמבר ( 2019קצב הפקה שנתי של כ 8.4 BCM -בשנת  ,2020כ 7.1 BCM -בשנת  ,2021כ 8 BCM -בשנת
 ,2022וכ BCM 8.5-עד  BCM 9.3בשנים  ,2023-2050כשהחל משנת  2051קצב ההפקה פוחת בהדרגה עד
לסיום ההפקה בשנת  2054ושל מחירי גז של כ 5.1-דולר ארה"ב בשנת  2020ושל כ 4.4-דולר ארה"ב החל
משנת  2021עם עליה הדרגתית) ושימוש בשיעור היוון משוקלל (( )WACCאחרי מס חברות) של כ.6.9%-
יודגש כי התחזית של תזרים המזומנים הצפויים לחברה בגין נכס התמלוגים בהערכה נאמדה על ידי המעריך
תחת הנחות שמרניות ושימשה לאומדן הרף התחתון של טווח הסכומים של הסכום בר ההשבה ,ועל כן אינה
משקפת את הערכת החברה לגבי תזרימי המזומנים הצפויים מנכס התמלוגים וכמו כן ,אינה משקפת את
הערכות החברה ו/או הערכת המעריך את שוויו ההוגן של הנכס האמור.
בהתאם להערכה האמורה של המעריך החיצוני ,הבלתי תלוי ,נמצא כי סכום בר ההשבה ברף התחתון,
כאמור לעיל ,הינו גבוה יותר מעלותו המופחתת של ההשקעה בנכסי נפט וגז בספרים ליום  31בדצמבר 2019
ולפיכך לא נדרשת הפרשה לירידת ערך.
לפרטים בדבר התפרצות נגיף הקורונה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,ראה ביאור 1ז' לעיל.
ביאור  – 6זכאים ויתרות זכות:
ריבית לשלם
הוצאות לשלם
בעל עניין
מוסדות
התחייבות בגין חכירות
התחייבות בקשר עם תמלוג אפקטיבי על-פי הבאר (ראה באורים 10ב' ו16-ב')
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ליום  31בדצמבר
2018
2019
1,980
1,727
93
961
104
359
58
1,211
664
3,388
3,769

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 7התחייבויות תלויות והתקשרויות:
א .הליכים משפטיים:
 .1בהתאם לנתונים פומביים של משלמות התמלוגים ,ביום  18ביוני  2014הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי
בתל-אביב לאישור תובענה ייצוגית על-ידי צרכן של חברת החשמל נגד שותפי תמר (להלן" :בקשת
האישור") .עניינה של הבקשה האמורה במחיר שבו מוכרים שותפי תמר גז טבעי לחברת החשמל.
בבקשת האישור נטען כי מחיר הגז לחברת החשמל הוא מחיר בלתי הוגן המהווה ניצול לרעה של מעמדם של
שותפי תמר כבעלי מונופולין בתחום אספקת גז טבעי בישראל ,באופן המנוגד לסעיף 29א לחוק התחרות
הכלכלית ,התשמ"ח ( 1988 -להלן" :חוק התחרות").
הסעדים המבוקשים בבקשת האישור הם :פיצוי של כל צרכני החשמל בהפרש שבין המחיר ששילמה חברת
החשמל עבור גז טבעי שסופק על ידי שותפי תמר לבין מחירו ההוגן ,המוערך בסך כולל של כ 2.5-מיליארד
ש"ח (במונחי  ,)100%וכן צווים הצהרתיים ,לפיהם על שותפי תמר להימנע מלמכור את הגז הטבעי מפרויקט
תמר בסכום העולה על הסכום שנקבע בבקשת האישור ,ומכירתו במחיר גבוה יותר מהווה ניצול לרעה של
כוחם המונופוליסטי.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,הסתיימו דיוני ההוכחות ,במסגרתם נחקרו המומחים והמצהירים
מטעם הצדדים ,וכן הוגשו סיכומי הצדדים .ביום  19בפברואר  ,2020קיבל בית המשפט את בקשת שותפי
תמר לקבוע מועד לדיון בסיכומי הצדדים .מועד זה נקבע ליום  1ביוני .2020
בהתאם לנתונים פומביים של משלמות התמלוגים ,שפורסמו עד למועד אישור הדוחות הכספיים ,להערכתן,
בהתבסס על הערכת היועצים המשפטיים המטפלים בתובענה מטעמן ,סיכוייה של בקשת האישור להתקבל,
נמוכים מ.50%-
ביום  29בנובמבר  2018הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) בקשה לאישור
 .2א.
הגשת תביעה נגזרת ,בשמה של דלק קידוחים (להלן בסעיף זה" :המבקש") ,כנגד דלק קידוחים ,השותף
הכללי בדלק קידוחים ,הדירקטורים בשותף הכללי בדלק קידוחים ,מנכ"ל השותף הכללי בדלק קידוחים,
רואי החשבון המבקרים של דלק קידוחים ,ובעלות התמלוג .עניינה של הבקשה האמורה הוא ,בתמצית,
תשלום תמלוגים מחלקה של דלק קידוחים בפרויקט תמר לבעלות התמלוג ובהן לחברה בשיעור ( 6.5%להלן:
"השיעור המוגדל") (חלף שיעור של  ,)1.5%מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר (להלן בסעיף זה" :כתב
התביעה").
ביום  24בספטמבר  2019ניתן פסק דין במסגרתו הורה בית המשפט על סילוק בקשת האישור על הסף.
ביום  6בינואר  2019הגישו המפקחים מטעם מחזיקי יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים לבית
ב.
המשפט המחוזי בתל -אביב (המחלקה הכלכלית) כתב תביעה וכן בקשה דחופה לצו זמני (להלן בסעיף זה:
"כתב התביעה" ו" -הבקשה לצו זמני" ,בהתאמה) ,לפי סעיף 65כג(ב) לפקודת השותפויות [נוסח חדש],
תשל"ה  ,1975 -כנגד דלק קידוחים ,השותף הכללי בדלק קידוחים ,ובעלות התמלוג ובהן החברה.
בכתב התביעה מבקש המפקח מבית המשפט ,בין היתר :להצהיר כי יש לכלול במסגרת תחשיב "מועד החזר
ההשקעה" בפרויקט "תמר" את התשלומים שעל דלק קידוחים לשלם למדינה לפי ההיטל; להצהיר כי מועד
החזר ההשקעה בפרויקט תמר טרם הגיע; לקבוע מהו המועד שממנו זכאיות בעלות התמלוג ובהן החברה
לקבלת תמלוג העל בשיעור המוגדל (שיעור של  6.5%חלף שיעור של  ;)1.5%ולהצהיר כי על בעלות התמלוג
ובהן החברה להשיב לקופת דלק קידוחים את התשלומים שקיבלו ביתר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 7התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך):
א .הליכים משפטיים (המשך):
( .2המשך):
ב( .המשך):
בנוסף ,במסגרת הבקשה לצו זמני מבקש המפקח מבית המשפט לתת צו שימנע פעולה העלולה לקפח את
זכויות מחזיקי יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים.
ביום  22בינואר  ,2019הוגשו לבית המשפט תגובות לבקשה לצו זמני מטעם המשיבות ,וביניהן גם החברה.
במסגרת התגובה שהוגשה על-ידי דלק קידוחים והשותף הכללי בדלק קידוחים ,נטען כי יש לדחות את
הבקשה ,בין היתר ,באשר היא אינה עומדת במבחני הפסיקה למתן סעד זמני ולוקה בשיהוי כבד .עוד הובהר
כי התביעה אינה יכולה להתברר אלא בפני ערכאת בוררות.
במסגרת התגובה שהוגשה על-ידי בעלות התמלוג ,נטען כי לצורך קביעת מועד החזר ההשקעה אין להתחשב
בתשלומים בגין ההיטל שיבוצעו על-ידי דלק קידוחים בעתיד .בנוסף לכן נטען ,בין היתר ,כי לפי תחשיב
חלופי שערכו מומחים מטעם בעלות התמלוג ,חל מועד החזר ההשקעה כבר במהלך שנת  ,2015כך שהחל
ממועד זה הן היו זכאיות לקבלת תמלוגים בשיעור מוגדל.
ביום  1באפריל  2019הוגשה לבית המשפט הודעה מטעם הצדדים להליך הנ"ל ,שקיבלה תוקף של בית
המשפט ,לפיה הצדדים הגיעו להסדר בדבר מתן כתב התחייבות שתיתן דלק אנרגיה אשר מייתר את הדיון
בבקשה לצו מניעה זמני.
ביום  3באפריל  2019הוגשו כתבי הגנה וכתב תביעה שכנגד בעלות התמלוג .כתב התביעה שכנגד כלל טענות
בנוגע להקדמת מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר .ביום  12במאי  2019הוגש כתב תשובה מטעם המפקחים
בדלק קידוחים.
ביום  16ביוני  2019הגישו המפקחים בדלק קידוחים כתב הגנה ביחס לתביעת בעלות התמלוג להקדמת מועד
החזר ההשקעה .ביום  24ביוני  2019ניתנה החלטה הדוחה את הבקשה לעיכוב הליכים ומשכך התביעה
תמשיך להישמע בפני בית המשפט ולא בפני בורר .ביום  2באוקטובר  ,2019הגישה דלק קידוחים כתב הגנה
בתביעה הראשית ,וכן כתב הגנה במסגרת התביעה הנגדית וביום  15בדצמבר  2019הגישו בעלות התמלוג
ובהן החברה כתב תשובה .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,הצדדים נמצאים בשלב השלמת ההליכים
המקדמיים.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,להערכת החברה ,בהתבסס על הערכת היועצים המשפטיים המטפלים
בכתב התביעה מטעם בעלות התמלוג ,ובכלל זה של החברה ,סיכויי התביעה להתקבל נמוכים מסיכוייה
להידחות.
ביום  4באוגוסט  2019התקשרו החברה ,קבוצת דלק ודלק אנרגיה עם תמר פטרוליום בהסכם לפיו
ג.
יפנו להליכי גישור בפני כבוד השופט (בדימוס) יורם דנציגר לעניין מחלוקות הדדיות בנוגע למועד בו חל מועד
החזר ההשקעה בפרויקט תמר .במידה ולא יצלחו הליכי הגישור כאמור ,הסכימו הצדדים למנות שופט
בדימוס כבורר דן יחיד ביניהם .בד בבד עם חתימת ההסכם ,חתמה דלק אנרגיה על כתב התחייבות לפיו אם
יפסק בפסק בוררות כי על החברה או מי שיבוא בנעליה להשיב לתמר פטרוליום תמלוגים ששולמו לה ביתר
כתוצאה מאי הכללת היטל ששינסקי בחישוב מועד החזר ההשקעה ,דלק אנרגיה תישא בתשלום זה בתוך 14
יום ממועד פסק הדין.
נכון למועד אישור הדוחות ,הליך הגישור נמשך והצדדים נפגשים עם המגשר בנפרד וביחד.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 7התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך):
א .הליכים משפטיים (המשך):
( .2המשך):
ג( .המשך):
לדעת החברה ,בהסתמך על יועציה המשפטיים ,בשים לב לשלב המוקדם של הליך הגישור הנ"ל ,ככל
שטענת תמר פטרוליום ביחס להיטל ששינסקי תהיה זהה לטענת המפקחים בעניין זה ,כאמור בביאור
7א'2ב' לעיל ,הרי שדומה ,לאור חוות דעת מקצועיות שנמסרו לחברה ,כי סיכויי טענת תמר פטרוליום נגד
החברה להתקבל נמוכים מסיכוייה להידחות.
ד .בקשר לשלושת ההליכים המפורטים בסעיף  2זה ,יצוין ,כי על-פי הסכם העברת התמלוגים אשר
נחתם בין החברה לבין דלק אנרגיה ,כמפורט בביאור 3ו' לעיל ,התחייבה דלק אנרגיה כי שיעור התמלוגים
שתהא החברה זכאית לקבל יהיה בכל מקרה שיעור התמלוגים לאחר מועד החזר ההשקעה ,כך שאם
יתברר ,כי מועד החזר ההשקעה חל לאחר  1בינואר ( 2018מועד הזכאות של החברה) ,אזי תשפה דלק
אנרגיה את החברה באופן שתזרים תקבולי התמלוגים שינבע לחברה (כולל השיפוי האמור מדלק אנרגיה)
ישקף את שיעור התמלוגים לאחר מועד החזר ההשקעה .לפרטים נוספים ראה ביאור 3ו' לעיל.
ב .חוק מיסוי רווחים ומשאבי טבע ,התשע"א:2011-
בחודש אפריל  2011התקבל בכנסת חוק מיסוי רווחים ומשאבי טבע ,התשע"א( 2011-להלן" :החוק").
יישומו של החוק מביא לשינוי בכללי המיסוי החלים ,בין היתר ,על הכנסות החברה .הוראות המיסוי
כוללות ,בין היתר ,החלת היטל רווחי נפט וגז לפי מנגנון שנקבע בחוק וביטול ניכוי האזילה .חוק זה חל,
כאמור ,על הכנסות החברה מתמלוגים.
עיקרי הוראות החוק כוללים הנהגת היטל רווחי נפט וגז בשיעור שיקבע כאמור להלן .שיעור ההיטל יחושב
לפי מנגנון מוצע מסוג  Rפקטור ,על פי היחס בין ההכנסות המצטברות נטו מהפרויקט לבין ההשקעות
המצטברות כפי שהוגדרו בחוק .היטל מינימאלי של  20%ייגבה החל בשלב שבו יחס  Rפקטור יגיע ל,1.5-
וכשיעלה היחס יגדל ההיטל בצורה פרוגרסיבית עד לשיעור המקסימאלי  50%עד הגעת היחס ל .2.3-כמו-
כן ,נקבע ששיעור ההיטל כאמור ,יופחת החל משנת  2016במכפלה של  0.64בהפרש בין שיעור מס החברות
הקבוע בסעיף  126לפקודת מס הכנסה לגבי כל שנת מס לבין שיעור המס  .18%בהתאם לשיעור מס החברות
שנקבע החל משנת  2016ואילך השיעור המקסימלי יעמוד על .46.8%
בנוסף נקבעו הוראות נוספות לענין ההיטל .בין היתר ,ההיטל יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הכנסה;
גבולות ההיטל לא ייכללו מתקני יצוא; ההיטל יחושב ויוטל ביחס לכל מאגר בנפרד (;)Ring Fencing
כמו כן ,בחוק נקבעו כללים לאיחוד או להפרדה של מיזמי נפט לעניין החוק.
ההוראות בדבר הטלת היטל רווחי נפט וגז הינן בתחילה מיום  10באפריל  2011והן כוללות הוראות מעבר
לגביי מיזמים שהחלו בהפקה מסחרית עד ליום  1בינואר  2014שלגביהם נקבע ,בין היתר ,כי בחישוב מקדם
ההיטל היחסי ,טווח מקדם ההיטל היחסי יהיה בין שיעור של  2ל 2.8-חלף שיעור של  1.5ל .2.3-מאגר תמר
הינו בתחולת הוראות המעבר.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 7התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך):
ב .חוק מיסוי רווחים ומשאבי טבע ,התשע"א( 2011-המשך):
על פי החוק ,התמלוגים המשולמים לחברה מהווים "תשלום נגזר" ,ולפיכך על החברה כבעלת הזכות
לתמלוגים חלה חובת תשלום היטל בגינם ,בסכום השווה למכפלת התשלום הנגזר בשיעור ההיטל החל לגבי
מיזם הנפט באותה שנת מס שבה התקבל התשלום .משלמות התמלוגים ינכו מהתמלוגים המשולמים ,לפני
העברתם ,סכום המהווה  50%ממנו (או פחות ,אם שוכנע פקיד השומה כי שיעור ההיטל שיחול לגבי מיזם
הנפט באותה שנת מס יהיה נמוך מ ,)50%-על חשבון ההיטל שמקבל התשלום חייב בו ,ויעבירו לפקיד
השומה .למיטב ידיעת החברה ,פקיד השומה הפחית את שיעור ניכוי המס במקור ל ,0%-וזאת עד ליום 30
באפריל .2020
יצוין ,כי לידיעת החברה לתאריך הדוח על המצב הכספי טרם חלה חבות לחברה בגין תשלום ההיטל.
כמו כן ,סוגיות המס הייחודיות הקשורות בפעילות החברה ,לרבות ההיטל על-פי חוק מיסוי רווחים ממשאבי
טבע ,טרם נדונו בבתי המשפט בישראל ,ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט אם
וכאשר תובאנה הסוגיות האמורות להכרעתם.
ביום  9במרץ  2020פרסם משרד האוצר את טיוטת תקנות מיסוי רווחים ממשאבי טבע (מקדמות בשל היטל
רווחי נפט) ,התש"ף 2020-להערות הציבור (להלן בביאור זה" :התקנות").
מטרת התקנות להסדיר את נושא תשלום המקדמות שישולמו על ידי בעלי זכויות נפט של מיזם נפט .התקנות
המוצעות עוסקות בקביעת חישובן של המקדמות ,מועדי התשלום והדיווח עליהן ,כהגדרתן בחוק מיסוי
רווחים ממשאי טבע.
נכון למועד אישור הדוח ,בכוונת החברה להגיש את הערותיה לטיוטת התקנות .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה
בכוונת שותפי תמר להגיש את הערותיהם לטיוטת התקנות.
ביאור - 8הנפקת אגרות חוב סדרה א':
א .ביום  29במאי  ,2018השלימה החברה גיוס בסך של  425,498אלפי ש"ח (כ 119,388-אלפי דולר) ,לפני עלויות
גיוס אשר הסתכמו לסך של כ 1.3-מיליון דולר ,על ידי הנפקה לציבור של  425,498,000ש"ח ערך נקוב אגרות
חוב (סדרה א') .אגרות החוב (סדרה א') צמודות (קרן וריבית) לשער הדולר כפי שהיה בתום יום המסחר
במט"ח במועד המכרז המוסדי ונושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  .5.48%כ 76.19%-מקרן אגרות
החוב עומדות לפרעון ב 20-תשלומים חצי שנתיים לא שווים ,החל מחודש אוגוסט  2018ועד לחודש פברואר
 .2028יתרת קרן אגרות החוב של כ 23.81%-תפרע בחודש אוגוסט  .2028הריבית משולמת בתשלומים חצי
שנתיים החל מחודש אוגוסט  2018ועד למועד הסילוק הסופי של הקרן .שיעור הריבית השנתית האפקטיבית
של אגרות החוב הינו כ.5.73%-
שטר הנאמנות כולל הוראות בדבר התאמת שיעור הריבית עד לתוספת מצטברת של  1.25%מעל הריבית
השנתית הקבועה כאמור ,במקרה שבו דירוג אגרות החוב של החברה יהיה נמוך ב 2-דרגות מדירוג של
 Aa3.ilו/או במקרה שההון העצמי הכלכלי יפחת מסך של  60מיליון דולר.
איגרות החוב דורגו עלי ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג של  Aa3.ilבאופק יציב.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור - 8הנפקת אגרות חוב סדרה א' (המשך):
ב .מועדי פרעון:
ליום  31בדצמבר
2018
2019
13,340
13,009
13,009
9,849
9,849
7,149
7,149
6,430
62,790
56,364
106,137
92,801

שנה ראשונה  -חלויות שוטפות
שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית ואילך

ג .להבטחת התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב ,שעבדה החברה לטובת הנאמן (כנאמן למחזיקי אגרות
החוב) בשעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה ,וללא הגבלה בסכום ,את הנכסים והזכויות כלהלן:
( )1כל זכויותיה של החברה בזכויות הנרכשות המתייחסות לתמלוגים שיתקבלו מחזקת תמר .ביום 13
בספטמבר  2018נתן הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה את אישורו לרישום השעבוד האמור
לעיל בספר הנפט וביום  16בספטמבר  2018נרשם השיעבוד ברישומי רשם החברות.
( )2זכויות של החברה בחשבון בנק בו יופקדו כל הכנסותיה מתמלוגים לרבות בכספים ,בפיקדונות
ובניירות ערך שיהיו בו ,ואת כל הפירות שינבעו מכספים או זכויות אלה (להלן" :חשבון הפעילות").
( )3זכויות של החברה  ,מכל מין וסוג שהוא ,הקיימות עתה ושתהיינה קיימות בעתיד בחשבון כרית
הבטחון לתשלום הקרן.
( )4כל זכויותיה של החברה בפוליסה לביטוח ירידה בתפוקה בחזקת תמר .
ד .כמו כן ,הוגדרו אירועי הפרה אשר בהתקיימם יהיו הנאמן והמחזיקים רשאים להעמיד לפרעון מיידי את
היתרה הבלתי המסולקת של אגרות חוב ואלו האירועים העיקריים:
( )1אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו שיש לשלמו על פי תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות.
( )2אי עמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט להלן –
(א) יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי שלא יפחת מיחס של  .1:1.05לתקופת הבדיקה של  12חודשים
המתחילה ביום  1בינואר  2020עומד היחס האמור על  .1:1.30עד למועד הדוחות הכספיים ליום
 31בדצמבר  ,2018לא כללה החברה בחישוב יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי את השפעת הוצאות
המימון של החברה בגין אגרות החוב על חבות המס של החברה (להלן" :מגן המס") אשר כלולים
בחישוב יחס הכיסוי לשירות החוב הצפוי בדוחות כספיים אלו .הכללת מגן המס הגדילה את יחס
הכיסוי לשירות החוב הצפוי לשירות החוב הצפוי לתקופה של  12חודשים המתחילה ביום 1
בינואר  2020בכ.0.07 -
בהתאם להוראות שטר הנאמנות ,החברה מפקידה מעת לעת ,סכומים עודפים מעבר לסכום כרית
הבטחון הנדרש.
(ב) הון עצמי כלכלי אשר לא יפחת מסך של  51מיליוני דולר במשך שני רבעונים עוקבים (ליום 31
בדצמבר  2019עומד ההון העצמי הכלכלי על סך של כ 108.9 -מליוני דולר).
( )3הפרת מצגים ומחוייבויות.
( )4אירועי חדלות פרעון.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור - 8הנפקת אגרות חוב סדרה א' (המשך):
ד( .המשך):
( )5אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.
( )6דירוג אגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של .Baa3
( )7אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה וקיים חשש ממשי שהחברה לא
תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.
( )8הועמדו לפרעון מיידי חובות אחרים של החברה בהיקף שנקבע בשטר.
( )9נוספה הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה במשך שני רבעונים עוקבים.
לתאריך הדוח על המצב הכספי ולמועד פרסום הדוח החברה עומדות במחויבויות כאמור.
ה .החברה התחייבה ,כי בכל עת ,החל ממועד השלמת הסכם העברת הזכויות עד למועד הסילוק המלא ,הסופי
והמדויק של החוב על -פי תנאי אגרות החוב ,היא תפקיד כל הכנסה שתקבל בגין תמלוגים מהזכויות
לתמלוגים לחשבון הפעילות.
ו .החברה לא תקיים בחשבון הפעילות כל מסגרת אשראי ולא תיקח בו הלוואה או התחייבויות נוספות .כמו
כן נקבע כי כל התקבולים כאמור ישמשו לפירעון סכומים לפי סדר עדיפויות כפי שנקבעו בשטר הנאמנות.
כמו כן החברה תהיה רשאית להעביר מתוך חשבון הפעילות כספים בכפוף לתנאים בשטר הנאמנות.
ז .החברה תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד תחת התנאים שנקבעו בשטר הנאמנות אשר העיקריים שבהם:
היום הקובע לחלוקה כפי שיקבע על ידי החברה בהתאם להנחיות הבורסה ,יחול במועד שלא יהיה מאוחר
מ 60-יום מהמועד שבו בוצע תשלום קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב ,יחסי כיסוי לשירות החוב הצפוי
לא יפחת מ( 1:1.20 -ראה סעיף ד(()2א) לעיל) וכן יחס כיסוי לשירות החוב ההיסטורי לא יפחת מ1:1.20-
בלפחות אחד משני מועדי הבדיקה האחרונים (לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2019עומד
היחס האמור על  ,)1:1.37כתוצאה מהחלוקה החברה לא תפר את התחייבותה לעמוד בסכום הון כלכלי
הנדרש וכן אין חשש סביר שהחלוקה תמנע את יכולת החברה לעמוד בחבויותיה לפרעון אגרות החוב.
ח .במסגרת רכישת הזכויות לתמלוגים התחייבה החברה להנפיק אגרות חוב לציבור ולהעביר לדלק אנרגיה
סך של  113מיליון דולר .עוד נקבע בשטר הנאמנות כי כל סכום שיגוייס ,אם יגוייס ,בהנפקת אגרות החוב
מעבר לסך בשקלים השווה ל 113 -מליון דולר יועבר על ידי החברה לחשבון נפרד אשר ישועבד בשעבוד יחיד
קבוע וראשון בדרגה לטובת הנאמן (להלן בסעיף זה" :החשבון הנפרד") והחברה תהיה רשאית ,לפי שיקול
דעתה ,להשתמש בכספים שבחשבון הנפרד לרכישת אגרות החוב.
ביום  21ביוני  ,2018אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של  22,766,000ש"ח ערך נקוב אגרות
חוב ,שהינם הסכום שגויס מעבר לסך של  113מיליון דולר כאמור לעיל .בחודש יוני  2018החברה רכשה על
פי תכנית הרכישה את מלוא אגרות החוב כאמור ,בעסקאות בבורסה ומחוץ לבורסה ,בסכום כולל של כ-
 23.6מיליון ש"ח (סך של כ 6.5-מיליון דולר) ,מתוך החשבון הנפרד כאמור .כתוצאה מהרכישה כאמור
הכירה החברה בשנת  2018בהפסד מפדיון מוקדם של אגרות החוב בסך של כ 50-אלפי דולר.
ט .ביום  6ביוני  2018נרשמו אגרות החוב למסחר בבורסה.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  - 9הון החברה:
הרכב הון המניות:

א.

מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ.

 31בדצמבר 2019
מונפק ונפרע
רשום

 31בדצמבר 2018
מונפק ונפרע
רשום

מספר המניות
20,001,000

מספר המניות
20,001,000

מספר המניות
100,000,000

מספר המניות
100,000,000

המניות מקנות למחזיק בהן זכויות הצבעה ,זכויות לקבלת דיבידנדים וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי
החברה במקרה של פירוק.
ב.

הון המניות:
.1

ביום  21במאי  2018קיבלה האסיפה הכללית של החברה החלטה להגדלת ההון הרשום של החברה ב-
 99,999,000מיליון ש"ח ,כך שההון הרשום של החברה יעמוד על  100,000,000ש"ח מחולק ל-
 100,000,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.

.2

ביום  7ביוני  2018הנפיקה החברה  20,000,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת ,מתוכם
סך של  12,014,400מניות הונפקו לציבור בתמורה לסך של כ 130,597-אלפי ש"ח (כ 36,531-אלפי דולר),
ויתרת המניות הונפקה לדלק אנרגיה כחלק מהתמורה בגין רכישת הזכויות לתמלוגים כאמור בביאור
3ד לעיל.

ג .זכויות הצבעה:
דלק אנרגיה התחייבה בהתחייבות בלתי חוזרת לוותר על סממני שליטה בחברה ,לרבות זכויות הצבעה
באסיפה הכללית וזכות למינוי דירקטורים ,וכן התחייבה ,כי הויתור על זכויות ההצבעה והזכות למינוי
דירקטורים יחול ביחס לכלל מניות החברה המוחזקות או שתוחזקנה במישרין על ידה ,או על-ידי תאגיד
אחר הנשלט על ידה ,וכל עוד הן מוחזקות על-ידי אלה .מובהר כי כל הזכויות ההוניות הנלוות למניות כאמור
תישארנה בתוקפן ,וכי עם העברתן או מכירתן של המניות האמורות לצד שלישי ,הן תקנינה לנעבר גם את
מלוא זכויות ההצבעה הצמודות להן .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,מחזיקה דלק אנרגיה בכ-
 39.93%מהון המניות המונפק של החברה ואינה בעלת זכויות ההצבעה בחברה.
בהתייחס לסעיף  86לתקנון החברה ,הקובע כי ביום  17בדצמבר ( 2021להלן" :המועד הקובע לתמר") ,ככל
שהחברה תחזיק בזכויות בחזקת תמר (לרבות תמלוג על) לא יכהן בחברה "נציג אסור" (כהגדרתו בסעיף 86
הנ"ל) .מובהר כי לעמדת החברה משמעות תקנה זו היא כי אם במועד הקובע יכהן בחברה נציג אסור ,אזי
במועד זה תפקע כהונתו לאלתר .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,מר אסי ברטפלד ,יו"ר דירקטוריון
החברה ,הינו "נציג אסור" כאמור.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  - 9הון החברה (המשך):
ד.

דיבידנדים:
 .1בתקנון החברה נקבע כי החברה תחלק בכל שנה סכום רווחים השווה ל 90%-מהרווחים הראויים
לחלוקה ,כמשמעות המונח בחוק החברות ,בהסתמך על הדוחות הכספיים השנתיים ,בכפוף לעמידה
במבחני החלוקה ,כמשמעותם בחוק החברות ,ובכפוף לכל דין ובניכוי סכומים הדרושים לחברה לפי
שיקול דעתו של הדירקטוריון לשם כל אלו:
א.

עמידתה של החברה בהתחייבויותיה ובמגבלות החלות עליה מכוח הסכמי מימון שהיא צד להם
במועד ההכרזה ,לרבות סדרות אגרות חוב.

ב.

מימון פעולתה השוטפת של החברה לרבות תוכניות ההשקעה שלה לרכישת תמלוגים ולרבות
הוצאות בלתי צפויות מראש.

 .2לפרטים אודות מגבלות על חלוקת רווחים הקבועות בשטר הנאמנות לאגרת החוב
(סדרה א') של החברה ראה ביאור 8ג לעיל.
 .3ביום  24במרס  2019אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של 3,580
אלפי דולר (כ 0.17899-דולר למניה) אשר חולקו ביום  11באפריל .2019
ביאור  – 10תמלוגים ממכירת גז טבעי וקונדנסט:
א .הכנסות החברה מתמלוגים מחזקת תמר ,הסתכמו לשנת  2019לסך של כ 28.9-מליוני דולר ,ולתקופה
שמיום  7ביוני ( 2018מועד השלמת רכישת הזכויות לקבלת תמלוגים כאמור בביאור  3לעיל) ועד ליום 31
בדצמבר  2018לסך של כ 16.2-מליוני דולר.
ב .התמלוגים מחושבים בהתאם לשיעור התמלוגים לאחר מועד החזר ההשקעה ( 4.875%מחלקן של משלמות
התמלוגים בנכס לגביו חלה הזכות לתמלוג .לפרטים נוספים ראה ביאור 3ז' לעיל) .הכנסות החברה כאמור
הינם בשנים  2019ו 2018 -בשיעור אפקטיבי של כ 4.4% -מחלקן של משלמות התמלוגים בהכנסות ממכירת
גז בפרויקט תמר ,וזאת בהתחשב בשווי המכירות של הגז הטבעי "על-פי הבאר" ,בדומה לחישוב התמלוג
למדינה.
על פי תנאי התמלוג ,דלק קידוחים ותמר פטרוליום מחויבות לשלם לחברה את שווי השוק של התמלוגים
"על-פי הבאר" .חישוב שווי השוק של התמלוגים מפרויקט תמר על-פי הבאר ,נעשה עד כה בפועל בהתאם
לאופן בו חושב שווי השוק של תמלוגי המדינה ,כפי שיפורט להלן .לפיכך ,אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי
המדינה משפיע גם על שיעור התמלוג האפקטיבי של זכות התמלוגים של החברה.
חוק הנפט קובע ,בין היתר ,כי בעל חזקה ישלם למדינה תמלוג בשיעור של שמינית ( )12.5%מכמות הנפט
שהופקה משטח החזקה ונוצלה ,וכי בעל חזקה ישלם לאוצר המדינה את "שווי השוק של התמלוג על-פי
הבאר".
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 10תמלוגים ממכירת גז טבעי וקונדנסט:
ב( .המשך):
בהתאם לפרסומים פומביים של משלמות התמלוגים ,במהלך השנים  2013עד וכולל  ,2019שילמו שותפי
תמר למדינה מקדמות ,תחת מחאה ,על חשבון התמלוגים לפי שיעורים שנקבעו מפעם לפעם על ידי משרד
האנרגיה .בהתאם לכך ,על פי דרישת משרד האנרגיה ,בשנת  2019שילמו שותפי תמר מקדמות בשיעור של
 11.30%בגין ההכנסות מפרויקט תמר ובשנת  2018בשיעור של .11.65%
לעמדת דלק קידוחים ,תמר פטרוליום ויתר השותפים בפרויקט תמר ,תחשיב שווי השוק של תמלוגי המדינה
על-פי הבאר צריך להיות מבוסס על העקרונות לפיהם חושב שיווי השוק האמור בפרויקט ים תטיס (פרויקט
נוסף בו מחזיקה דלק קידוחים ואשר מהכנסותיו משולמים תמלוגים למדינה) ,דהינו על-פי עקרונות
"הנוסחה האנגלית" ,אשר לעמדת שותפי תמר ,לפיהם הם היו אמורים לשלם למדינה תמלוגים בשיעורים
נמוכים יותר מהשיעורים שדרשה המדינה .על-פי תתחשיב הנוסחה האנגלית ,אשר מהווה לעמדת משלמות
התמלוגים את האומדן הקרוב ביותר להסכם אשר נחתם עם המדינה בפרויקט ים תטיס ,שיעור התמלוג
האפקטיבי למדינה בפרויקט תמר ,עליו התבססו משלמות התמלוגים בדוחותיהן הכספיים ,בשנת 2018
הינו כ.11.16%-
לאחר מועד הדוח על המצב הכספי ,ביום  9בפברואר  ,2020פרסם משרד האנרגיה להערות הציבור הנחיות
כלליות המפרטות את העקרונות לחישוב תמלוג על פי הבאר בקשר לזכויות נפט בים (להלן" :ההנחיות"),
תוך פירוט ההוצאות המוכרות ושאינן מוכרות לצורך חישוב כאמור ,וכן אופן ההכרה בהוצאות .בטיוטת
ההנחיות נקבע ,בין היתר ,כי הממונה על הנפט יעביר לכל בעל חזקה הוראות פרטניות בהן יפורטו ההוצאות
המוכרות בניכוי לעניין חישוב התמלוג בהתאם למאפייני אותה חזקה .בהתאם לדיווחים פומביים של
משלמות התמלוגים ,ביום  15במרץ  2020השותפים בפרויקט תמר הגישו את הערותיהם להנחיות.
בהתבסס על ההנחיות ועל פי הערכות ואומדני משלמות התמלוגים ,עודכן אופן חישוב שיעור התמלוג בגין
שנת  2018ושיעורו לשנת  2019על בסיס החישוב המעודכן הינו כ.11.3%-
אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי המדינה על-פי הבאר שמשלמות דלק קידוחים ותמר פטרוליום לחברה
נעשה עד כה בהתאם לאותם עקרונות לפיהם מחויבים תמלוגי המדינה כאמור .לפיכך ,בהתאם להחלטה
שתתקבל בקשר עם אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי המדינה על-פי הבאר בפרויקט תמר ,עשוי להשתנות
השיעור האפקטיבי של התמלוגים ,ובמקרה כזה יתכן כי החברה תידרש להחזיר הפרשים בגין התמלוגים
ששולמו לה ביתר ,או תהיה זכאית להפרשים בגין התמלוגים שישולמו לה בחסר .יובהר ,כי בהתאם להסכם
להעברת הזכויות לתמלוגים ,באם תידרש השבת הפרשים בגין תמלוגים ששולמו ביתר לדלק אנרגיה
בתקופה שקדמה למועד הזכאות לתמלוגים ,אזי חובת תשלום ההפרשים האמורים תחול על דלק אנרגיה,
גם באם החובה תתגבש לאחר מועד העברת זכות התמלוגים לחברה .באותו אופן ,באם יתקבלו הפרשים
בגין תמלוגים ששולמו בחסר בתקופה שקדמה למועד הזכאות לתמלוגים ,אזי הזכאות לקבלת ההפרשים
האמורים תהיה של דלק אנרגיה ,גם באם הזכות תתגבש לאחר מועד העברת זכות התמלוגים לחברה.
החברה כללה התחייבות בדוח על המצב הכספי בסעיף "זכאים ויתרות זכות" בגין הפער שבין התמלוגים
ששולמו לה לבין סכום התמלוגים שהוכר כהכנסה והמבוסס על שיעור התמלוג האפקטיבי עליו התבססו
משלמות התמלוגים בדוחותיהן הכספיים.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 11הוצאות הנהלה וכלליות:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
*2018
2019
משכורות ונלוות
קבלת שירותים מבעלי עניין (ראה באורים 16ד ו16-ה)
ביטוחים
שירותים מקצועיים
שכר דירקטורים
הוצאות רכב ונסיעות
שכירות משרדים ,הוצאות משרדיות ,אגרות ואחרות
(*)

449
7
171
232
61
28
100
1,048

196
91
85
96
31
11
42
552

-

החברה החלה את פעילותה ביום  7ביוני  ,2018כאמור בביאור 1א'.

ביאור  – 12הוצאות והכנסות מימון:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
*2018
2019
הוצאות מימון:
הוצאות ריבית בגין אגרות חוב (סדרה א')
הפרשי שער ,נטו
הוצאות אחרות

5,626
60
18
5,704

הכנסות מימון:
הכנסות ריבית
סך הכל הוצאות מימון ,נטו
(* )

3,814
68
3,882

-

352
352

149
149

-

5,352

3,733

-

החברה החלה את פעילותה ביום  7ביוני  ,2018כאמור בביאור 1א'.

ביאור  – 13מסים על ההכנסה:
א .מס חברות:
הכנסות החברה חייבות בשיעור מס חברות של .23%
ב .שומות מס:
לחברה לא הוצאו שומות מס מאז היווסדה.
ג .בחודש מאי  ,2018קיבלה החברה רולינג ממס הכנסה לפיו תותר לחברה הפחתה של עלות רכישת הזכויות
לתמלוגים לפי נוסחת אזילת המאגרים על בסיס כמות ההפקה בפועל במהלך התקופה ביחס לסך העתודות
המוכחות (.)1P( )PROVED
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 13מסים על ההכנסה (המשך):
ד .הוצאות (הכנסות) מסים נדחים:
הכנסות מסים נדחים (כנגד רישום נכס מסים נדחים) שנזקפו לדוח על הרווח הכולל בשנת  2019מסתכמים
בכ 2,429-אלפי דולר והם מחושבים לפי שיעור מס של  .23%נכס המסים הנדחים הינו בגין הפרשים בין
היתרה המופחתת של זכויות לקבלת תמלוגים מנכסי נפט וגז לבין הסכומים שיותרו בעתיד כפחת לצורכי
מס הכנסה.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
הפרש בין בסיס המדידה של היתרה המופחתת של זכויות
לקבלת תמלוגים לצרכי מס (ש"ח) לבין בסיס המדידה של
()2,871
הזכויות כמדווח בדוחות הכספיים (דולר)
הפרש בגין פחת נצבר (אזילה) שנרשמה בספרים לבין ההוצאה
442
שהוכרה לצרכי מס
()2,429

1,770
293
2,063

-

ה .מסים על ההכנסה הכלולים ברווח או הפסד:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
*2018
2019
מסים שוטפים
הוצאות (הכנסות) מסים נדחים
(* )

5,161
()2,429
2,732

557
2,063
2,620

-

החברה החלה את פעילותה ביום  7ביוני  ,2018כאמור בביאור 1א'.

ו .מס תיאורטי:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
*2018
2019
רווח לפני מסים על ההכנסה
שיעור המס הסטטוטורי של החברה
מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

17,264
23%
3,971

8,782
23%
2,020

24%
-

הפרש בין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח לצרכי מס (ש"ח)
לבין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח בדוחות הכספיים (דולר)
מסים על ההכנסה

()1,239
2,732

600
2,620

-

(* )

החברה החלה את פעילותה ביום  7ביוני  ,2018כאמור בביאור 1א'.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 13מסים על ההכנסה (המשך):
נכסי (התחייבויות) מסים נדחים:

ז.

השקעות בנכסי
נפט וגז (זכויות
לקבלת תמלוגים)
יתרה ליום  1בינואר )*( 2018
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד (ראה סעיף ד' לעיל)
יתרת התחייבויות מסים נדחים ליום  31בדצמבר 2018
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד (ראה סעיף ד' לעיל)
יתרת נכסי מסים נדחים ליום  31בדצמבר 2019
(* )

()2,063
()2,063
2,429
366

החברה החלה את פעילותה ביום  7ביוני  ,2018כאמור בביאור 1א'.,

ביאור  – 14רווח למניה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
*2018
2019

(* )

הרווח ששימש בחישוב הרווח למניה

14,532

6,162

-

כמות המניות המשוקללת ששימשה בחישוב הרווח
למניה (באלפים)

20,001

11,430

-

רווח למניה (בסיסי ומדולל) (בדולר)

0.73

0.54

-

החברה החלה את פעילותה ביום  7ביוני  ,2018כאמור בביאור 1א'.

ביאור  – 15מכשירים פיננסיים:
א .קבוצות מכשירים פיננסיים:
המכשירים הפיננסיים של החברה כוללים נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת וכן התחייבויות
פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת ,כלהלן:
ליום  31בדצמבר
2018
2019
נכסים פיננסיים:
מזומנים
פקדונות לזמן קצר ()2
חייבים ויתרות חובה (הכנסות לקבל)
פקדונות מוגבלים בשימוש ()3
סך הכל נכסים פיננסיים
ושווי מזומנים ()1

התחייבויות פיננסיות:
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירות
אגרות חוב (ראה ביאור)8

32

5,323
6,230
2,473
6,599
20,625

5,428
4,226
2,379
6,313
18,346

3,410
169
92,801
96,380

3,388
106,137
109,525

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 15מכשירים פיננסיים (המשך):
א .קבוצות מכשירים פיננסיים (המשך):
( )1בעיקר פקדונות בנקאיים דולריים לתקופה קצרה משלושה חודשים ,בשיעור ריבית שנתית שנע ליום 31
בדצמבר  2019בין כ 1.66% -לכ 1.74% -וליום  31בדצמבר  2018בשיעור ריבית שנתית שנע בין כ2.85% -
לכ.2.93% -
( )2פקדונות בנקאיים דולריים לתקופה שעולה על שלושה חודשים וקטנה משנה בשיעור ריבית שנתית שנע
ליום  31בדצמבר  2019בין כ 1.82% -לכ 2.25% -וליום  31בדצמבר  2018בין כ 2.80% -לכ.2.85% -
( )3פקדונות בנקאיים דולריים המשועבדים להבטחת תשלומי קרן ורבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
בשיעור ריבית שנתית שנע ליום  31בדצמבר  2019בין כ 1.73% -לכ 2.26% -וליום  31בדצמבר  2018בשיעור
ריבית שנתית של בין כ 2.80% -לכ .2.93% -לפרטים נוספים ראה ביאור 8ג' לעיל.
ב.

מדיניות ניהול סיכונים:
פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון :סיכון שוק (לרבות סיכון מטבע ,סיכון
שווי הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר) ,סיכון אשראי וסיכון נזילות .ניהול הסיכונים הכולל של החברה
מתמקד בפעולות לצמצום למינימום של השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה.
החברה לא עשתה שימוש מאז תחילת פעילותה במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסוימות
לסיכונים.

ג .סיכוני שוק:
סיכוני שוק נובעים מהסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשירים פיננסיים ,ישתנו
כתוצאה משינויים במחירי שוק .סיכוני שוק כוללים שני סוגי סיכונים :סיכון מטבע וסיכון שווי הוגן בגין
שיעור ריבית כדלקמן:
 .1סיכון מטבע:
סיכון מטבע הינו הסיכון ששינויים בשער החליפין של מטבע חוץ ,ישפיעו על השווי ההוגן או תזרימי
המזומנים העתידיים של מכשירים פיננסיים הנקובים במטבעות שאינם הדולר .למועד הדוח על המצב
הכספי ,לחברה יתרות לא מהותיות במטבע שאינו הדולר .עם זאת ,העובדה שהחברה נישומה לצרכי מס
על בסיס מדידה שקלית ,חושפת אותה לסיכוני מטבע המשליכים על קביעת התוצאות לצרכי המס.
 .2סיכון ריבית:
סיכון ריבית הינו הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשירים פיננסיים ישתנו
כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית השוק .המכשירים הפיננסיים הקיימים של החברה נושאים רבית קבועה
ועל כן חושפים את החברה לסיכון שווי הוגן בגין שינויים בשיעורי הרבית בשוק (ראה גם סעיף ז' להלן).
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 15מכשירים פיננסיים (המשך):
ד .סיכון אשראי:
סיכון אשראי הוא הסיכון שצד אחד למכשירים פיננסיים יגרום להפסד פיננסי אצל הצד האחר על ידי
אי עמידה בהתחייבויות .החברה חשופה לסיכון אשראי הנובע מהפעילות הפיננסית שלה בעיקר
מהשקעות בפקדונות בבנקים וממשלמות התמלוגים.
 .1לחברה מזומנים ופקדונות המוחזקים בשני תאגידים בנקאיים גדולים בישראל .בהתאם ,החברה
אינה צופה הפסדים מסיכון אשראי בגין יתרות אלה.
החברה מקבלת תמלוגים משתי משלמות – תמר פטרוליום ודלק קידוחים .נכון למועד אישור הדוח,
אין ביכולתה של החברה לאמוד את משכה של מגיפת הקורונה ואת עוצמתה ,ובהתאם גם את מלוא
השלכותיה על פעילותיהן ותוצאותיהן העסקיות של משלמות התמלוגים .לפרטים נוספים לעניין
התפשטות נגיף הקורונה והשפעתו האפשרית על עסקי משלמות התמלוגים והחברה ,ראו ביאור 1ז'
לעיל.
יצוין כי ,הלקוח העיקרי של משלמות התמלוגים הוא חברת החשמל .בהתאם לפרסומים של
משלמות התמלוגים ,הן מעריכות שסיכון האשראי שלהן מול חברת החשמל נמוך.
 .2במסגרת הלוואות שנטלה דלק קידוחים ,המובטחות בשעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה
בפרויקט תמר ,נוצרו ונרשמו בעבר שעבודים קבועים ראשונים בדרגה לטובת בעלי התמלוגים על
זכויותיה של דלק קידוחים בחזקת תמר להבטחת תשלום התמלוגים בנכסי נפט אלו ,ונחתמו
הסכמים המסדירים את היחסים בין בעלות התמלוגים לבין המממנים בנוגע לשעבודים ומימושם.
מובהר כי רישום השעבוד לטובת בעלי התמלוגים נעשה לדרישת הגופים שהעמידו לדלק קידוחים
את המימון ,ולא נבע מזכות המוקנית לבעלי התמלוגים .בהתאם ,החברה הצטרפה כצד להסדרים
עם המממנים הנ"ל.
מובהר ,כי לא נרשם בפנקס הנפט שעבוד לטובת החברה בגין זכותה לקבלת תמלוגים מחלקה של
תמר פטרוליום בחזקת תמר .אולם ,במסגרת שטר הנאמנות לאגרות חוב (סדרה א') של תמר
פטרוליום ,נקבע כדלקמן )1( :בסדר התשלומים ,התמלוגים לחברה קודמים לתשלומי קרן וריבית
למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'); ( )2במהלך אכיפת שעבודים (שנרשמו לטובת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה א')) ,על זכויות תמר פטורליום בחזקות תמר ודלית ,ככל שתהיה ,תועברנה הזכויות כאמור
בכפוף לזכויות החברה לתמלוגים ,ולא תותר כל העברת זכויות התמלוגים של החברה אלא לנעבר
שיקבל על עצמו את כל התחייבויות תמר פטרוליום על-פי הסכמי התמלוגים מכוחם זכאית החברה
לתמלוגים ,וכי בכל עת עד למועד מכירת הנכסים המשועבדים יהיו קיימים בחשבונות תמר
פטרוליום כספים הנובעים ממכירות שנעשו לצרכנים על פי הסכמים קיימים ואשר מתוכם אמורים
להשתלם תמלוגים לחברה ,בעל תפקיד שימונה ינקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת שהתמלוגים
ימשיכו להשתלם לחברה .הוראות כאמור לא ישונו אלא בהסכמת החברה.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 15מכשירים פיננסיים (המשך):
ה .סיכון מחירי הגז הטבעי:
המחירים המשולמים על-ידי הצרכנים עבור הגז הטבעי שבמאגרים אשר משלמות תמלוגי העל שותפות
בהם נגזרים ,בין היתר ,מתעריף ייצור החשמל אליו מוצמדים הסכמי הגז ללקוחות חשמל פרטיים,
ממדד המחירים לצרכן האמריקאי ( ,)U.S CPIוכן ממחיר חבית מסוג ברנט (( )Brentלהלן:
"האינדקסים").
ירידה בתעריף ייצור החשמל (בין היתר ,כתוצאה מהתאמה שתבקש חברת החשמל ,ככל שתבקש ,של
המחיר בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם שנחתם עימה) ו/או במחירי הברנט ו/או במדד המחירים לצרכן
האמריקאי ( )U.S CPIעלולה להשפיע לרעה על הכנסות משלמות תמלוגי העל מהסכמי מכירת הגז
הקיימים והעתידיים ,כפועל יוצא מכך על הכנסות החברה .בנוסף ,שינוי משמעותי במחירי מקורות
אנרגיה אחרים (לרבות פחם ותחליפי גז אחרים) ,הרפורמות וההחלטות הקשורות במשק החשמל,
לרבות שינויים בחוקי איכות הסביבה ,יכולים לגרום לשינוי במודל הצריכה של חברת החשמל ושל
לקוחות גדולים אחרים ,דבר אשר עלול להקטין את הביקוש לגז טבעי ולהביא לירידה במחירי הגז
הטבעי במשק.
ו.

סיכון נזילות:
סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון החוזר של החברה וכן מהוצאות המימון ומהחזרי הקרן של אגרות
החוב (סדרה א') של החברה .סיכון נזילות הינו הסיכון שהחברה תתקשה לקיים מחויבויות הקשורות
להתחייבויות פיננסיות ,לרבות עמידה באמות מידה פיננסיות (ראה ביאור 8ג) .מדיניות החברה היא
להבטיח כי המזומנים והפקדונות המוחזקים יספיקו תמיד לכיסוי ההתחייבויות במועד פירעונן.
האמור אינו מביא בחשבון השפעה של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות לצפותם.

להלן מועדי הפרעון החוזיים של ההתחייבויות הפיננסיות (בהתאם לערכים הנקובים לסילוק),
בהתבסס ,היכן שרלבנטי ,על שערי החליפין לתאריך הדוח על המצב הכספי:
מועדי פירעון
ערך
מעל 5
4-5
2-3
סך הכל בספרים
שנים
שנים
שנים
עד שנה
התחייבויות ליום  31בדצמבר 2019
התחייבויות לא נגזרות:
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בגין חכירות (כולל
חלויות שוטפות)
אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות
וריבית לשלם)
סה"כ

1,625

-

-

-

1,625

1,625

72

144

38

-

254

227

18,106
20,220

25,275
25,419

19,112
19,150

59,172
59,172

121,665
123,961

94,528
96,380

התחייבויות ליום  31בדצמבר 2018

עד שנה

2-3
שנים

מועדי פירעון
מעל 5
4-5
שנים
שנים

סך הכל

ערך
בספרים

1,408

-

-

-

1,408

1,408

19,213
20,621

32,342
32,342

20,956
20,956

68,367
68,367

140,878
142,286

108,117
109,525

התחייבויות לא נגזרות:
זכאים ויתרות זכות
אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות
וריבית לשלם)
סה"כ
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 15מכשירים פיננסיים (המשך):
ז .שווי הוגן של מכשירים פיננסיים:
השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוחות הכספיים תואם או קרוב לערכם בספרים ,למעט
אגרות החוב (סדרה א') הנושאות רבית קבועה ,הנסחרות בבורסה ואשר שווין ההוגן ליום  31בדצמבר
 ,2019המבוסס על מחיר מצוטט בבורסה (רמה  ,)1הינו כ 96,027-אלפי דולר וערכן בספרים ,כולל ריבית
לשלם הינו כ 94,528-אלפי דולר .שווין ההוגן ליום  31בדצמבר  ,2018המבוסס על מחיר מצוטט בבורסה
(רמה  ,)1הינו כ 109,786-אלפי דולר וערכן בספרים ,כולל ריבית לשלם הינו כ 108,117-אלפי דולר.
ביאור  – 16יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין:
א .עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
*2018
2019
הכנסות מתמלוגים מדלק קידוחים (ראה ביאור 10ב)
הוצאות הנהלה וכלליות (ראה סעיפים ד ו-ה להלן)
שכר לבעל עניין המועסק בחברה (ראה סעיף ג להלן)
תגמול לשלושה דירקטורים שאינם מועסקים בחברה
(* )

20,265
7
264
59

11,408
91
164
31

-

החברה החלה את פעילותה ביום  7ביוני  ,2018כאמור בביאור 1א'.

ב .יתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין:
ליום  31בדצמבר
2018
2019
הכנסות לקבל *
הוצאות לשלם *
זכאים – קבוצת דלק *
זכאים – דלק קידוחים בגין תמלוג אפקטיבי על-פי הבאר

1,734
36
468

2,314
37
104
852

* היתרה נפרעה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי

ג.

ביום  22במאי  ,2018אישר דירקטוריון החברה את הסכם העסקה של מר מאיר מנחם (להלן" :מר
מנחם") כמנכ"ל החברה ,בהתאם ובכפוף למדיניות התגמול של החברה בתוקף מיום  1במאי  .2018על-
פי הסכם ההעסקה שכרו החודשי של מר מנחם עומד על סך של כ 69 -אלפי ש"ח (נכון ליום  31בדצמבר
 ,2019בתוספת מע"מ) לחודש (עבור  75%משרה) כנגד הצגת חשבונית מס כדין אשר מעודכן בהתאם
לעלייה במדד המחירים לצרכן אחת ל 3-חודשים .בהתאם להסכם ההעסקה זכאי מר מנחם לתנאים
נלווים  .כמו כן ,במקרה של סיום העסקתו תהיה החברה רשאית להעניק למנכ"ל מענק הסתגלות ו/או
מענק פרישה של  3משכורות חודשיות ברוטו ו/או מענק שנתי בסכום שלא יעלה על  6חודשי תשלום,
בהתאם למדיניות התגמול של החברה .כמו כן ,מכיל הסכם ההעסקה הוראות בדבר שמירה על סודיות
ותניית אי תחרות לתקופה בת  90ימים מתום העסקתו .מובהר כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין מר
מנחם לבין החברה מכוח הסכם ההעסקה .לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,בחודש מרס  2020אושר
מענק למנכ"ל בגין שנת  2019בסך של כ 165 -אלפי ש"ח.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2019באלפי דולר)
ביאור  – 16יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך):
ד.

ביום  21במאי  ,2018אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה התקשרות לקבלת
שירותים עם דלק אנרגיה ,לתקופה שלא תעלה על  6חודשים מיום השלמת ההנפקה ,לפיו קיבלה החברה
מדלק אנרגיה שירותים הכוללים ,בין היתר ,שירותי משרד ומזכירות ,שירותי הנהלת חשבונות וחשבות
ושירותי מזכירות חברה .בתמורה לקבלת השירותים כאמור החברה שילמה לדלק אנרגיה תשלומים
רבעוניים בסך של  45אלפי דולר בתוספת מע"מ .ההסכם פקע ביום  21בדצמבר .2018

ה.

ביום  21בנובמבר  ,2018ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו לחברה התקשרות עם קבוצת דלק
בהסכם מתן שירותים ,לפיו מוענקים לחברה שירותי גזברות וניהול כספים על-ידי קבוצת דלק ו/או
חברות קשורות .בתמורה למתן השירותים כאמור ,החברה שילמה לקבוצת דלק סך רבעוני של 4,200
דולר בתוספת מע"מ .תקופת ההסכם הייתה מיום  7בדצמבר  2018ועד ליום  7ביוני .2019

ו.

באשר להחזקות דלק אנרגיה בחברה לאחר השלמת ההנפקה לציבור והויתור על ידה על זכויות הצבעה
במניות המוחזקות על ידה ,ראה ביאור 9ג לעיל.

ז.

באשר לעסקת רכישת הזכויות לקבלת תמלוגים מדלק אנרגיה ראה ביאור  3לעיל.

ח.

באשר לזכויות תמלוגים מדלק קידוחים ראה ביאור 5ב לעיל.

ט.

לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,ביום  9בינואר  2020אישר דירקטוריון החברה ,בהמשך לאישור
ועדת הביקורת מאותו היום ,למר אסי ברטפלד ,אשר מכהן כיו"ר הדירקטוריון ,גמול דירקטורים שהינו
זהה לגמול דירקטורים לו זכאים הדח"צים והדב"תים בחברה ,היינו גמול בסכום הקבוע ,כמשמעותו על
פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס( 2000-להלן" :תקנות
הגמול ") ,בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה ,כפי שתהיה מעת לעת ,על פי תקנות הגמול ,וזאת
ממועד אישור הדירקטוריון כאמור.

ביאור  – 17אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי:
לפרטים בדבר השפעת התפרצות נגיף הקורונה והתפשטותו במהלך הרבעון הראשון של שנת  2020על עסקי
משלמות התמלוגים והחברה ,ראו ביאור 1ז' לעיל.
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 30במרס2020 ,
לכבוד
הדירקטוריון של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :החברה")
א.ג.נ,

הנדון :מכתב הסכמה הניתן בד בבד עם פרסום דוח עיתי בקשר לתשקיף מדף של החברה (להלן:
"מסמך ההצעה")
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) של דוח רואי החשבון המבקרים מיום
 30במרס 2020 ,על הדוחות הכספיים של החברה לימים  31בדצמבר 2019 ,ו 2018-ולכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ב 31בדצמבר ,2019 ,בקשר למסמך ההצעה מחודש מאי .2018

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

זיו האפט
רואי חשבון

פרק ד'
פרטים נוספים על החברה

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

פרק ד'
פרטים נוספים על החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

מספר תאגיד ברשם514837111 :

שם התאגיד:

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

כתובת:

רח' הסדנאות  ,4הרצליה פיתוח ,ת.ד  ,2193מיקוד 4672831

טלפון:

09-8904933

פקסימיליה:

09-7893155

תאריך המאזן:

31.12.2019

תאריך פרסום הדוח:

30.3.2020

תקנה 8ב:

הערכת שווי

זיהוי נושא ההערכה:

הערכה מהותית מאוד של סכום בר השבה של נכס
תמלוגים מחזקת תמר (להלן" :הנכס")

עיתוי ההערכה:

31.12.2019

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

לא פחות מ 156.5-מיליון דולר

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

ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי בע"מ הינה חברה בת של חברת
גיזה זינגר אבן בע"מ (להלן יחד" :המעריך") ,אשר
הינה פירמת ייעוץ פיננסי ובנקאות להשקעות מובילה
בישראל .לפירמה ניסיון עשיר בליווי החברות
הגדולות ,ההפרטות הבולטות והעסקאות החשובות
במשק הישראלי ,אותו צברה במהלך שלושים שנות
פעילותה .גיזה זינגר אבן פועלת בשלושה תחומים,
באמצעות חטיבות עסקיות עצמאיות ובלתי תלויות:
ייעוץ כלכלי; בנקאות להשקעות; מחקר אנליטי
וממשל תאגידי .העבודה בוצעה על ידי צוות בראשות
רו"ח איתן כהן ,שותף ומנהל המחלקה הכלכלית
בגיזה זינגר אבן ,בעל ניסיון של למעלה מעשר שנים
בתחומי הייעוץ הכלכלי והעסקי ,הערכות שווי חברות
ומכשירים פיננסים .איתן הינו רואה חשבון ,בעל
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן
גוריון ותואר שני במתמטיקה פיננסית מאוניברסיטת
בר אילן.
למעריך אין עניין אישי ו/או תלות בחברה ,למעט
העובדה שקיבל שכר טרחה עבור הערכת הסכום בר
ההשבה .כמו כן ,המעריך אישר כי שכר טרחתו אינו
מותנה בתוצאות הערכת הסכום בר ההשבה וכן שיפוי
המעריך הוגבל כך שלא יינתן שיפוי עד לגובה של פי 3
משכר הטרחה עבור הערכת הסכום בר ההשבה.

מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו:

סכום בר ההשבה של נכס התמלוגים ליום
 ,31.12.2019נאמד באמצעות היוון תזרימי המזומנים
הצפויים לחברה בגין נכס התמלוגים (שווי שימוש),
1

אשר פורסמו על-ידי החברה ביום  ,10.1.2020תחת
הנחות שמרניות.
ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה ,גישת ההכנסות (שווי שימוש)
אומדן של תזרימי המזומנים שינבעו מהעתודות
בהתאם למודל ההערכות:
בקטגוריה של  2Pבאמצעות תרחיש שמרני המשלב:
(א) הפחתה של קצב ההפקה השנתית של גז טבעי
וקונדנסט ב 10%-ביחס לתחזיות החברה לשנת 2020
וב 20%-ביחס לתחזיות החברה משנת  2021ואילך.
ההפחתה בכמות בשנת  )10%( 2020הינה מתונה יותר
ביחס ליתר שנות התחזית ( )20%לאור הערכת
המעריך כי קיימת וודאות גבוהה יותר לגבי
התממשות תחזיות החברה בשנת .2020
(ב) הפחתה של  10%בוקטור מחירי הגז והקונדנסט
החל משנת ( 2021ההפחתה במחירים בוצעה החל
משנת  2021שכן הפחתת הכמויות בשנת  2020מביאה
לכך שהתחזית מבוססת כמעט במלואה על כמויות
המינימום בחוזים הקיימים).
שיעור ההיוון המשוקלל ששימש בחישוב הערך הנוכחי
של תזרימי המזומנים (תמלוגים נטו לאחר מס
חברות) – .6.9%

בשים לב לעובדה כי סכום בר ההשבה נשוא ההערכה מהווה את עיקר נכסי החברה מסך המאזן של
החברה ליום  ,31.12.2019ההערכה הינה "הערכה מהותית מאוד" ,אשר צורפה לדוח תקופתי זה (פרק
ו').
יודגש ,כי תחזיות תזרימי המזומנים כאמור נאמדו על-ידי המעריך תחת הנחות שמרניות ושימשו
לאומדן הרף התחתון של טווח הסכומים של סכום בר ההשבה של נכס התמלוגים כאמור ,ועל כן אינן
משקפות את הערכות החברה ו/או הערכות המעריך לגבי תזרימי המזומנים הצפויים מהנכס ואת שוויו
ההוגן של הנכס .בהקשר זה ציין המעריך בהערכה ,כי לאחר מועד העבודה ( ,)31.12.2019חלו ירידות
שערים חדות בשווקים הפיננסים ברחבי העולם לרבות בישראל ,שינויים חדים בשערי חליפין של
מטבעות וכן ירידות חדות ביותר במחירי הנפט והגז הטבעי בשווקים הבינלאומיים ,זאת כתוצאה
מהתפשטות נגיף הקורונה כמו גם מסיבות וגורמים נוספים המשפיעים על הביקוש וההיצע של מוצרי
אנרגיה בעולם .לאור כך שבחינת ירידת הערך מבוצעת ,נכון ליום  ,31.12.2019ההערכה אינה מביאה
בחשבון את השינויים שחלו כאמור לעיל.
תקנה 9ד:

דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון
במקביל לפרסום דוח תקופתי זה ,מפרסמת החברה דוח מיידי בדבר מצבת ההתחייבויות
של החברה ,לפי מועדי הפירעון ,המהווה חלק בלתי נפרד מהדוח תקופתי זה.

תקנה 10א :תמצית דוחות על הרווח (והפסד) הכולל של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת 2019
ולשנת  2019בכללותה (באלפי דולר ארה"ב)
הכנסות מתמלוגים

1-3/19

4-6/19

7-9/19

10-12/19

שנת 2019

7,135

6,440

7,461

7,910

28,946

2

1-3/19

4-6/19

7-9/19

10-12/19

שנת 2019

1,335

1,228

1,398

1,321

5,282

275

277

238

258

1,048

רווח מפעולות רגילות

5,525

4,935

5,825

6,331

22,616

הוצאות מימון

()1,487

()1,452

()1,430

()1,335

()5,704

הוצאות אזילה
הוצאות הנהלה וכלליות

הכנסות מימון

109

78

102

63

352

()1,378

()1,374

()1,328

()1,272

()5,352

רווח לפני מסים על ההכנסה

4,147

3,561

4,497

5,059

17,264

מסים על ההכנסה

()512

()553

()650

()1,017

()2,732

רווח כולל המיוחס לבעלי מניות
החברה

3,635

3,008

3,847

4,042

14,532

הוצאות מימון ,נטו

תקנה 10ג :שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף
על-פי תשקיף להשלמה ותשקיף המדף של החברה שפורסם ביום ( 23.5.2018מס'
אסמכתא( )2018-01-041451 :להלן" :התשקיף") ועל-פי הודעה משלימה מיום 28.5.2018
(מס' אסמכתא( )2018-01-043917 :להלן" :הודעה משלימה אג"ח") ,הנפיקה החברה
 425,498,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א') .תמורת ההנפקה שימשה בידי החברה
בהתאם ליעדים שנקבעו בסעיף  5.2לתשקיף וכן לביצוע רכישה עצמית של אגרות חוב
(סדרה א') ,כמפורט בתקנה (29א)( )5להלן.

תקנה :20

מסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :הבורסה")
א.
ב.

ביום  30.5.2018נרשמו למסחר  425,498,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א')
שהונפקו על פי התשקיף והודעה משלימה אג"ח.
ביום  7.6.2018נרשמו למסחר  20,001,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א של
החברה שהונפקו על-פי התשקיף והודעה משלימה מיום ( 31.5.2018מס' אסמכתא:
.)2018-01-046374
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תקנה :21

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה
(א)

שם

2
3
4
5

להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו במהלך שנת הדוח ,כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת  ,2019לנושאי המשרה הבכירה בחברה בקשר עם כהונתם
בחברה (באלפי דולר ארה"ב):
פרטי מקבל התגמולים
תפקיד

היקף
משרה

מאיר מנחם

מנכ"ל

75%

שיעור
החזקה
במניות
0.03%

שכר
-

נושאי משרה בכירה בחברה
תגמולים עבור שירותים
דמי
דמי
תשלום
מענק
ייעוץ
ניהול
מבוסס
מניות
248
232
-

עמלה

אחר

תגמולים אחרים
אחר
דמי
ריבית
שכירות

סה"כ

-

39

-

-

-

289

רן קרייצמן

חשב

75%

-

-

418

-

-

89

-

-

-

-

-

107

רמי ספקטור

יועץ משפטי ומזכיר
החברה

75%

-

-

518

-

-

89

-

-

-

-

-

107

מבקר פנים

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-
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1

בכירה1

לפרטים נוספים אודות תנאי ההעסקה והכהונה של נושאי המשרה ובעלי העניין בחברה ראו סעיף (ב) להלן.
הסכום לא הוכר בדוחות הכספיים לשנת  .2019לפרטים נוספים אודות המענק ואופן קביעתו ,ראו סעיף ב( )2להלן.
בגין גילום שווי רכב.
הסכום לא הוכר בדוחות הכספיים לשנת  .2019לפרטים נוספים אודות המענק ואופן קביעתו ,ראו סעיף ב( )3להלן.
הסכום לא הוכר בדוחות הכספיים לשנת  .2019לפרטים נוספים אודות המענק ואופן קביעתו ,ראו סעיף ב( )4להלן.

(ב)

להלן פירוט אודות תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה:
( )1מדיניות התגמול
לעניין מדיניות התגמול עבור נושאי משרה בחברה שאומצה על-ידי החברה
ערב התשקיף ראו נספח א' לפרק  8לתשקיף ,אשר הפרטים המופיעים בו
נכללים בזאת על דרך הפנייה .בהתאם לתקנה  1לתקנות החברות (הקלות
לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול) ,התשע"ג ,2013-מדיניות התגמול הנ"ל
תהא בתוקף עד לתום חמש שנים מהמועד שבו הפכה החברה לחברה
ציבורית ,כהגדרתה בחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות").
()2

מאיר מנחם
החל מיום  1.5.2018מכהן מר מאיר מנחם (להלן" :מר מנחם") כמנכ"ל
החברה על-פי הסכם למתן שירותים מיום ( 22.5.2018להלן בסעיף זה:
"ההסכם") .שכרו החודשי של מר מנחם עומד על סך של כ 68-אלפי ש"ח6
(בתוספת מע"מ) לחודש (עבור  75%משרה) ,כנגד הצגת חשבונית מס כדין
(להלן בסעיף זה" :התשלום החודשי") ,אשר מעודכן בהתאם לעלייה במדד
המחירים לצרכן אחת ל 3-חודשים (מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום
 .)1.5.2018מובהר כי התשלום החודשי כולל גם תשלום בגין תקופה של עד 17
ימי עבודה בשנה שבהם לא יסופקו לחברה השירותים הקבועים בהסכם
(להלן" :תקופת אי מתן שירותים") .תקופת אי מתן השירותים אינה ניתנת
לצבירה משנה לשנה ומר מנחם לא יהיה זכאי לפדות את תקופת אי מתן
השירותים .למען הסר ספק יובהר ,כי במקרה שהשירותים על פי ההסכם לא
יסופקו בתקופה מצטברת של עד  30ימי עבודה בשנה ,עקב מחלה של מר
מנחם ,ישולמו מלוא דמי הניהול .בהתאם להסכם זכאי מר מנחם לתנאים
נלווים ,ובכלל זה :החזר של מלוא הוצאות הרכב (או לחלופין לבקשת מר
מנחם ,להעמיד רכב לרשותו על חשבון החברה כאשר שווי השימוש ברכב
מגולם ומשולם על ידה) והוצאות בגין כבישי אגרה לרכב האמור; הוצאות
עסקיות סבירות בגין טלפון סלולארי ועיתון כלכלי אחד והוצאות עסקיות
סבירות בגין ניהול החברה; להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה כפי שתערוך החברה ,ובהתאם לתנאי הפוליסה מעת לעת;
לכתב שיפוי ולכתב פטור מאחריות .בנוסף לאמור ,החברה תהא רשאית
להעניק למר מנחם מענק חתימה/שימור בסכום שלא יעלה על  3חודשי
תשלום ו/או מענק שנתי בסכום שלא יעלה על  6חודשי תשלום .כמו כן,
במקרה של סיום העסקתו תהיה החברה רשאית להעניק למנכ"ל מענק
הסתגלות שלא יעלה על  3חודשי תשלום .לאחר השלמת  3שנות כהונה
בחברה ,החברה תהא רשאית להעניק למנכ"ל מענק פרישה ובלבד שמענק
הפרישה ומענק ההסתגלות יחד ,לא יעלו על  6חודשי תשלום .כמו כן ,מכיל
ההסכם הוראות בדבר שמירה על סודיות ותניית אי תחרות לתקופה בת 90
ימים מתום סיום ההתקשרות בין הצדדים .מובהר כי לא יתקיימו יחסי עובד
מעביד בין מר מנחם לבין החברה מכוח ההסכם.
ההסכם אושר ביום  22.5.2018על-ידי דירקטוריון החברה.
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היעדים שנקבעו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לזכאותו של מר
מנחם למענק בגין שנת  2019הינם כדלקמן( :א) רכיבים מבוססים ביצועים
ומדידים (( :)80%א) רכישת תמלוגים נוספים ( )2( ;)20%גיוס מקורות מימון
לרכישת תמלוגים נוספים כאמור ( )3( ;)20%התקשרות בהסכם רכישת מידע
אודות מאגר תמר ( ;)20%הימנעות מליקויים בממשל התאגידי בחברה
(( ;)10%ה) עמידה בתקציב הנהלה וכלליות ( )10%ו(-ב) רכיב לפי שיקול דעת
(.)20%
בהתאם לאמור ,ביום  19.3.2020אישרה ועדת התגמול וביום  30.3.2020אישר
דירקטוריון החברה למר מנחם מענק בגין שנת  2019בסך של כ 165-אלפי
ש"ח ,בהתאם לרכיבים הבאים( :א) בגין הימנעות מליקויים בממשל
התאגידי בחברה ועמידה בתקציב הנהלה וכלליות ,סך של כ 82.5-אלפי ש"ח;
(ב) שיקול דעת הדירקטוריון – סך של כ 82.5-אלפי ש"ח.
()3

רן קרייצמן
החל מיום  2.10.2018מכהן מר רן קרייצמן (להלן" :מר קרייצמן") כחשב
החברה על-פי הסכם מתן שירותים מיום ( 2.8.2018להלן בסעיף זה:
"ההסכם") .שכרו החודשי של מר קרייצמן עומד על סך של כ 26-אלפי ש"ח7
(בתוספת מע"מ) לחודש (עבור  75%משרה) ,כנגד הצגת חשבונית מס כדין
(להלן בסעיף זה" :התשלום החודשי") ,אשר מעודכן בהתאם לעלייה במדד
המחירים לצרכן אחת ל 3-חודשים (מדד הבסיס הינו חודש ספטמבר .)2018
מובהר כי התשלום החודשי כולל גם תשלום בגין תקופה של עד  17ימי עבודה
בשנה שבהם לא יסופקו לחברה השירותים הקבועים בהסכם (להלן" :תקופת
אי מתן שירותים") .תקופת אי מתן השירותים אינה ניתנת לצבירה משנה
לשנה ומר קרייצמן לא יהיה זכאי לפדות את תקופת אי מתן השירותים .על
אף האמור ,מר קרייצמן יהיה זכאי לנצל את תקופת אי מתן השירותים בגין
תקופה שמיום  2באוקטובר  2018עד ליום  1באוקטובר  2019וזאת עד ליום 1
באוקטובר  .2020למען הסר ספק יובהר ,כי במקרה שהשירותים על פי
ההסכם לא יסופקו בתקופה מצטברת של עד  23ימי עבודה בשנה ,עקב מחלה
של מר קרייצמן ,ישולמו מלוא דמי הניהול .בהתאם להסכם זכאי מר
קרייצמן להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כפי
שתערוך החברה ,ובהתאם לתנאי הפוליסה מעת לעת; לכתב שיפוי ולכתב
פטור מאחריות .בנוסף לאמור ,החברה תהא רשאית להעניק למר קרייצמן
מענק שנתי בסכום שלא יעלה על  6חודשי תשלום .כמו כן ,מכיל ההסכם
הוראות בדבר שמירה על סודיות ותניית אי תחרות לתקופה בת  90ימים
מתום סיום ההתקשרות בין הצדדים .מובהר כי לא יתקיימו יחסי עובד
מעביד בין מר קרייצמן לבין החברה מכוח ההסכם.
ההסכם אושר על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום .11.10.2018
ביום  19.3.2020אישרה ועדת התגמול וביום  30.3.2020אישר דירקטוריון
החברה למר קרייצמן מענק בגין שנת  2019בסך של כ 63-אלפי ש"ח ,בהתאם
לרכיבים הבאים( :א) בגין הימנעות מליקויים בממשל התאגידי בחברה
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ועמידה בתקציב הנהלה וכלליות ,סך של כ 31.5-אלפי ש"ח; (ב) שיקול דעת –
סך של כ 31.5-אלפי ש"ח.
()4

רמי ספקטור
החל מיום  2.10.2018מכהן מר רמי ספקטור (להלן" :מר ספקטור") כיועץ
משפטי ומזכיר החברה על-פי הסכם מתן שירותים מיום ( 2.8.2018להלן
בסעיף זה" :ההסכם") .שכרו החודשי של מר ספקטור עומד על סך של כ26-
אלפי ש"ח( 8בתוספת מע"מ) לחודש (עבור  75%משרה) ,כנגד הצגת חשבונית
מס כדין (להלן בסעיף זה" :התשלום החודשי") ,אשר מעודכן בהתאם
לעלייה במדד המחירים לצרכן אחת ל 3-חודשים (מדד הבסיס הינו מדד
חודש ספטמבר  .)2018מובהר כי התשלום החודשי כולל גם תשלום בגין
תקופה של עד  17ימי עבודה בשנה שבהם לא יסופקו לחברה השירותים
הקבועים בהסכם (להלן" :תקופת אי מתן שירותים") .תקופת אי מתן
השירותים אינה ניתנת לצבירה משנה לשנה ומר ספקטור לא יהיה זכאי
לפדות את תקופת אי מתן השירותים .על אף האמור ,מר ספקטור יהיה זכאי
לנצל את תקופת אי מתן השירותים בגין תקופה שמיום  2באוקטובר  2018עד
ליום  1באוקטובר  2019וזאת עד ליום  1באוקטובר  .2020למען הסר ספק
יובהר ,כי במקרה שהשירותים על פי ההסכם לא יסופקו בתקופה מצטברת
של עד  23ימי עבודה בשנה ,עקב מחלה של מר ספקטור ,ישולמו מלוא דמי
הניהול .בהתאם להסכם זכאי מר ספקטור להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה כפי שתערוך החברה ,ובהתאם לתנאי הפוליסה
מעת לעת; לכתב שיפוי ולכתב פטור מאחריות .בנוסף לאמור ,החברה תהא
רשאית להעניק למר ספקטור מענק שנתי בסכום שלא יעלה על  6חודשי
תשלום .במקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים ,תהא החברה רשאית
להעניק למר ספקטור מענק הסתגלות שלא יעלה על  3חודשי תשלום .כמו כן,
מכיל ההסכם הוראות בדבר שמירה על סודיות ותניית אי תחרות לתקופה בת
 90ימים מתום סיום ההתקשרות בין הצדדים .מובהר כי לא יתקיימו יחסי
עובד מעביד בין מר ספקטור לבין החברה מכוח ההסכם.
ההסכם אושר על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום .11.10.2018
ביום  19.3.2020אישרה ועדת התגמול וביום  30.3.2020אישר דירקטוריון
החברה למר ספקטור מענק בגין שנת  2019בסך של כ 63-אלפי ש"ח ,בהתאם
לרכיבים הבאים( :א) בגין הימנעות מליקויים בממשל התאגידי בחברה
ועמידה בתקציב הנהלה וכלליות ,סך של כ 31.5-אלפי ש"ח; (ב) שיקול דעת –
סך של כ 31.5-אלפי ש"ח.

()5

מיכאל גרינברג
ביום  11.10.2018מינה דירקטוריון החברה ,לאחר קבלת המלצת ועדת
הביקורת של החברה ,את מר מיכאל גרינברג (להלן" :מר גרינברג") לכהן
כמבקר הפנימי של החברה .מכסת השעות שתסופקנה על-ידי מר גרינברג
לחברה במסגרת השירותים יהיו בהתאם לצרכי הביקורת הנדרשת והגדרת
ועדת הביקורת ,דירקטוריון החברה והנהלת החברה .בגין שנת  2019היה מר

8

נכון ליום .31.12.2019
7

גרינברג זכאי לשכר טרחה שנתי בהיקף של  25אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין
(המשקף כ 100-שעות עבודה) .ביום  24.3.2020הודיע מר גרינברג על
התפטרותו מתפקיד המבקר הפנימי של החברה.
(ג)

תגמול דירקטורים
נכון למועד פרסום הדוח ,כל הדירקטורים בחברה (למעט מנכ"ל החברה) זכאים
לגמול השווה לסכומים הקבועים הכלולים בדרגה ג' בתוספת השנייה ובתוספת
השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס-
( 2000להלן" :תקנות גמול דירקטורים") .הגמול שמשולם לדירקטורים בחברה
הינו בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת ,לפי הונה העצמי ,בהתאם
לתקנות גמול דירקטורים .גמול זה הסתכם בשנת  2019בסך של כ 59-אלפי דולר
ארה"ב.

תקנה 21א :בעל השליטה בחברה
נכון למועד פרסום הדוח אין בחברה בעל שליטה .יצוין ,כי דלק מערכות אנרגיה בע"מ
(להלן" :דלק אנרגיה") הייתה בעלת שליטה בחברה עד למועד הנפקת מניות החברה
לציבור על-פי התשקיף.
דלק אנרגיה התחייבה בהתחייבות בלתי חוזרת לוותר על סממני שליטה בחברה ,לרבות
זכויות הצבעה באסיפה הכללית וזכות למינוי דירקטורים ,וכן התחייבה ,על אף האמור
בסעיף  8לתקנון החברה ,9כי הויתור על זכויות ההצבעה והזכות למינוי דירקטורים יחול
ביחס לכלל מניות החברה המוחזקות או שתוחזקנה במישרין על ידה ,או על-ידי תאגיד
אחר הנשלט על ידה ,וכל עוד הן מוחזקות על-ידי אלה .מובהר כי כל הזכויות ההוניות
הנלוות למניות כאמור תישארנה בתוקפן ,וכי עם העברתן או מכירתן של המניות
האמורות לצד שלישי ,הן תקנינה לנעבר גם את מלוא זכויות ההצבעה הצמודות להן .נכון
למועד פרסום הדוח ,מחזיקה דלק אנרגיה בכ 39.93%-מהון המניות המונפק של החברה
ואינה בעלת זכויות ההצבעה בחברה.
תקנה :22

עסקאות של החברה עם בעל השליטה בה או עסקאות שלבעל השליטה בחברה עניין
אישי בהן
נכון למועד פרסום הדוח ,אין בחברה בעל שליטה .אולם ,בהתאם לסעיף  71לתקנון
החברה ,כל עוד דלק אנרגיה מחזיקה למעלה מ 25%-מההון המונפק והנפרע של החברה,
אזי עסקה חריגה (כמשמעותה בחוק החברות) בין החברה לבין קבוצת דלק בע"מ (להלן:
"קבוצת דלק") או תאגיד בשליטתה תהיה כפופה לאישור ועדת ביקורת ,דירקטוריון
ואסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ברוב רגיל .במניין קולות בעלי המניות באסיפה
הכללית לא יובאו בחשבון מניותיה של דלק אנרגיה .כפי שצוין לעיל ,נכון למועד פרסום
הדוח ,דלק אנרגיה מחזיקה בכ 39.93%-מההון המונפק והנפרע של החברה.
בהתאם לאמור ,מובאים להלן פרטים אודות כל העסקאות עם קבוצת דלק ו/או תאגיד
בשליטתה (לרבות דלק אנרגיה (בעלת השליטה לשעבר בחברה)) ו/או תאגידים הקשורים
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סעיף  8לתקנון החברה קובע שככל שדלק אנרגיה או תאגיד אחר הנשלט על-ידי אנרגיה תחזיק/יחזיק תחזיק מעל  12מהון
המניות המונפק והנפרע של החברה ,אזי המניות המוחזקות על-ידה/ו בשיעור העולה על  12%לא תקניה לה/לו זכויות
הצבעה כלשהן על עוד הן מוחזקות על ידה/ו .סעיף זה בתקנון ניתן יהא לשינוי באסיפה הכללית של בעלי המניות החברה
ברוב של  95%מבעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה ,ולא יובאו במניין הקולות מניותיה של דלק אנרגיה או
תאגיד אחר הנשלט על-ידה.
8

לקבוצת דלק ו/או שלקבוצת דלק או לתאגיד קשור אליה ענין אישי בהם ,אשר החברה
התקשרה בה במהלך שנת הדוח ועד למועד פרסום הדוח או שהם עדיין בתוקף במועד
פרסום הדוח:
(א)

לפרטים בדבר הסכם העברת הזכויות לתמלוגים בין דלק אנרגיה מצד אחד לבין
החברה מצד שני ,ראו סעיף  8.5לפרק א' לדוח זה.

עסקאות זניחות
מעבר לעסקה המפורטת לעיל ,ישנה התקשרות נוספת המסווגת כעסקה זניחה כהגדרתה
בסעיף  7לדוח הדירקטוריון (פרק ב' לדוח זה) – קבלת שירותי "דלקן" מ"דלק" חברת
הדלק הישראלית בע"מ.
תקנה :24

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ,נכון ליום ,31.12.2019
ראו דוח מיידי של החברה מיום ( 7.1.2020מס' אסמכתא ,)2020-01-002784 :אשר
הפרטים הכלולים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה.

תקנה 24א :הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
סוג מניות

מספר המניות בהון
הרשום

מספר המניות בהון המונפק והנפרע
ערך נקוב
מניות המקנות
זכויות הצבעה

מניות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א

100,000,000

12,014,000

מניות שאינן
מקנות זכויות
הצבעה10
7,986,600

תקנה 24ב :מרשם בעלי המניות בחברה
כמות מוחזקת

שם המחזיק
החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-
אביב בע"מ

20,001,000

סה"כ

20,001,000

תקנה 25א :מען רשום
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כתובת:

רח' הסדנאות  ,4הרצליה פיתוח ,ת.ד.4672831 ,2193 .

טלפון:

09-8904933

פקסימיליה:

09-7893155

כתובת דואר אלקטרוני:

info@dlrl.co.il

המניות האמורות אינן מקנות זכויות הצבעה כל עוד הן מוחזקות על-ידי דלק אנרגיה .עם מכירתן על-ידי מי מהן,
תקנינה המניות האמורות את מלוא זכויות ההצבעה הצמודות אליהן.
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תקנה :26

הדירקטורים של החברה

שם
תפקיד בחברה:
מספר תעודת זהות:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בית-דין:
נתינות:
חברות בוועדות של הדירקטוריון:
האם הוא דירקטור בלתי תלוי:
האם הוא דירקטור חיצוני:
אם כן דירקטור חיצוני ,האם הוא בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:
אם כן דירקטור חיצוני ,האם הוא דירקטור חיצוני
מומחה:12
האם הוא עובד של החברה ,של חברה בת ,חברה קשורה
או של בעל עניין:
תאריך תחילת כהונה:
השכלה:

אסף ברטפלד11
יו"ר דירקטוריון
065474108
24.2.1952
שדרות אבא אבן  ,19הרצליה פיתוח
ישראלית
לא
לא
לא
-

מאיר מנחם
מנכ"ל ודירקטור
022347686
14.3.1966
שדרות יצחק רבין  7/2מודיעין
ישראלית
לא
לא
לא
-

רולי קלינגר
דירקטורית חיצונית
056195787
5.1.1960
רח' ספיר  ,10רמת אפעל ,רמת גן
ישראלית
ועדת מאזן ,ועדת ביקורת וועדת תגמול
לא
כן
בעלת כשירות מקצועית

-

-

לא

כן .יועץ לקבוצת דלק

כן .מנכ"ל החברה

לא

19.11.2012
 B.Aבכלכלה מאוניברסיטת תל -אביב.

( 16.5.2018כדירקטור) ו( 1.5.2018-כמנכ"ל)
רואה חשבון B.A ,בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת
בר-אילן M.B.A ,במנהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן
והכשרת מנהלי כספים לתפקידי דירקטורים מבית הספר
ללימודי תאגידים ושוק ההון.
סמנכ"ל כספים מטה קבוצת שטראוס בע"מ ויועץ פיננסי
באסכולה מימון פרויקטים בע"מ.

6.9.2018
 L.L.Bבמשפטים מאוניברסיטת תל-אביב ולימודי תואר
שני בתוכנית לחקר סכסוכים ,ניהולם ויישום,
האוניברסיטה העברית בירושלים.

עיסוקים בחמש השנים האחרונות:

מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ ,יו"ר דירקטוריון כהן פיתוח
ומבני תעשיה בע"מ ,יו"ר דירקטוריון הפניקס אחזקות
בע"מ ,יו"ר דירקטוריון הפניקס חברה לביטוח בע"מ,
מנכ"ל ודירקטור בדלק פטרוליום בע"מ ,וכן מנכ"ל
ודירקטור בחברות בנות נוספות של קבוצת דלק.

תאגידים שבהם משמש כדירקטור (פרט לחברה):
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)( )12לחוק החברות:

Ithaca Energy Inc.

11
12

לא
כן

דירקטור חיצוני בענבל חברה לביטוח בע"מ
לא
כן

דירקטורית ,יועצת משפטית וסמנכ"ל רגולציה בחברת
אי.בי.סי ברודבאנד ( )2013בע"מ וסמנכ"ל ייעוץ משפטי-
רגולציה ופיתוח עסקי בחברת פרטנר תקשורת בע"מ.
אין
לא
לא

סעיף  86לתקנון החברה ,קובע כי ביום  , 17.12.2021ככל שהחברה תחזיק בזכויות בחזקת תמר (לרבות תמלוג על) לא יכהן בחברה "נציג אסור" (כהגדרתו בסעיף  86הנ"ל) .מובהר כי לעמדת החברה
משמעות תקנה זו היא כי אם במועד הקובע לתמר יכהן בחברה "נציג אסור" ,אזי במועד זה תפקע כהונתו לאלתר .נכון למועד פרסום דוח זה ,מר אסי ברטפלד נכלל בגדרי "נציג אסור" כאמור.
כמשמעות המונח בתקנה  1לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס.2000-

שם
תפקיד בחברה:
מספר תעודת זהות:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בית-דין:
נתינות:
חברות בוועדות של הדירקטוריון:
האם הוא דירקטור בלתי תלוי:
האם הוא דירקטור חיצוני:
אם כן דירקטור חיצוני ,האם הוא בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:
אם כן דירקטור חיצוני ,האם הוא דירקטור חיצוני
מומחה:13
האם הוא עובד של החברה ,של חברה בת ,חברה קשורה
או של בעל עניין:
תאריך תחילת כהונה:
השכלה:

עיסוקים בחמש השנים האחרונות:
תאגידים שבהם משמש כדירקטור (פרט לחברה):
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)( )12לחוק החברות:

13

רמי ארמון
דירקטור חיצוני
027943976
14.3.1971
רח' יוני נתניהו  ,6גבעת שמואל
ישראלית
ועדת מאזן ,ועדת ביקורת וועדת תגמול
לא
כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

שלמה לנדאו
דירקטור בלתי תלוי
051283133
15.4.1952
המרגנית  ,39רמת גן
ישראלית
ועדת מאזן ,ועדת ביקורת וועדת תגמול
כן
לא
-

לא

-

לא

לא

.16.5.2018

 .16.5.2018החל מיום  29.1.2019מכהן כדירקטור בלתי
תלוי בחברה.
 B.Aבכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב וקורס דירקטורים
של התאחדות התעשיינים.

 B.Aבכלכלה וניהול מהאוניברסיטה הפתוחה ,תוכנית
דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים
מאוניברסיטת תל אביב וקורס לניהול תיקים מטעם
אוניברסיטת בר אילן.
יועץ פיננסי ודירקטור בחברת אינרום תעשיות בע"מ.
דירקטור באינרום תעשיות בנייה בע"מ.
לא
כן

כמשמעות המונח בתקנה  1לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס.2000-
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מנכ"ל חברת רמטקס דיזיין בע"מ וטכנופבריק בע"מ
דירקטור ברמטקס בע"מ ,רמטקס דיזיין בע"מ
וטכנופבריק בע"מ.
לא
לא

תקנה 26א :נושאי משרה בכירה של החברה
שם
תפקיד בחברה:
מספר תעודת זהות:
תאריך לידה:
מועד תחילת כהונה:
תפקיד בחברה בת ,בחברה קשורה או בבעל עניין:
האם הוא בעל עניין בחברה:
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין
בחברה:
השכלתו:
ניסיונו בחמש שנים האחרונות:

רן קרייצמן
חשב
040281388
26.5.1980
2.10.2018

רמי ספקטור
יועץ משפטי ומזכיר החברה
30599857
23.11.1985
2.10.2018

מיכאל גרינברג
מבקר פנים
69108231
5.8.1955
 11.10.2018עד 24.3.2020

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

עורך דין;  L.L.Bבמשפטים מאוניברסיטת
תל-אביב
עורך דין במשרד עו"ד אגמון ושות',
רוזנברג הכהן ושות' ובמשרד עו"ד
ש.פרידמן ושות'.

בוגר חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת
תל-אביב
מבקר פנימי בקבוצת דלק בע"מ וחברות
הבנות שלה ,בדלק מוטורס בע"מ,
בנאוויטס פטרוליום ,שותפות מוגבלת
ובנאוויטס בקסקין מימון בע"מ

בכלכלה

ומנהל

רואה חשבון; B.A
מהמרכז האקדמאי רופין
עוזר חשב בישראמקו נגב  - 2שותפות
מוגבלת ,נפטא בע"מ ,יואל בע"מ ואקויטל
בע"מ

תקנה 26ב :מורשי חתימה עצמאיים
אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.
תקנה :27

רואי החשבון של השותפות
זיו האפט רואי חשבון ( ,)BDOדרך מנחם בגין  ,48תל-אביב ביחד עם קוסט פורר גבאי את
קסירר ,רואי חשבון ( )EYמרח' בגין  ,144תל-אביב.

תקנה :28

תקנון החברה
לפרטים אודות תקנון החברה ,ראו דוח מיידי מיום ( 4.6.2018מס' אסמכתא2018-01- :
 ,)047160אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה.

תקנה :29

המלצות והחלטות הדירקטורים

תקנה 29א(:)4

פטור ,ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושא משרה
(א)

(ב)

(ג)

 30במרץ2020 ,
תאריך

לפרטים בדבר מתן כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לנושאי
משרה לרבות דירקטורים בחברה ,המכהנים ושיכהנו בה מעת לעת ,ראו סעיף
 8.4.2לתשקיף ,אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך של הפנייה.
לפרטים אודות פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה
ראו סעיף (8.4.1א) לתשקיף ,אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בזאת על
דרך של הפנייה .ביום  15.5.2019אישרה ועדת הביקורת חידוש ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,כפי שיהיו מעת לעת ,לשנה נוספת החל
מיום  ,16.5.2019בגבולות אחריות של ( 15במקום  )10מיליון דולר ארה"ב
למקרה ולתקופה בתנאים דומים לפוליסה הקיימת ובתמורה לפרמיה שנתית
בסך כולל שלא יעלה על  21,000דולר ארה"ב (במקום  15,000דולר ארה"ב),
וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
לפרטים אודות פוליסה לביטוח אחריות הנובעת מהנפקה לציבור על-ידי
החברה של ניירות ערך ( )POSIעל-פי התשקיף ,ראו סעיף (8.4.1ב) לתשקיף,
אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך של הפנייה.

_______________________________
דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
שמות החותמים ותפקידם:
אסי ברטפלד ,יו"ר הדירקטוריון
מאיר מנחם ,מנכ"ל ודירקטור

פרק ה'
דוח בדבר אפקטיביות הבקרה

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

פרק ה'
דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי
לפי תקנה 9ב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל – 1970

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :החברה") אחראית לקביעתה
והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
.1
.2
.3

מאיר מנחם ,מנכ"ל ודירקטור.
רן קרייצמן ,חשב.
רמי ספקטור ,יועץ משפטי ומזכיר החברה.

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בחברה ,אשר תוכננו בידי המנהל
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את
התפקידים האמורים ,בפיקוח דירקטוריון החברה ,אשר נועדו לספק מידה סבירה של בטחון בהתייחס
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהחברה נדרשת לגלות
בדוחות שהיא מפרסמת על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהחברה נדרשת לגלותו כאמור,
נצבר ומועבר להנהלת החברה ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי
שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישת
הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט
שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
בתאגיד והאפקטיביות שלה.
הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון ,כללה:
מיפוי ותיעוד הבקרות ותהליכי המעטפת (תהליך סגירת דוחות כספיים ,בקרות ברמת הארגון ( )ELCובקרות
כלליות על מערכות המידע ( ,))ITGCוכן תהליכים מהותיים מאוד שהינם :הכנסות מתמלוגים ,ניהול מזומנים
ואגרות חוב.
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ,הדירקטוריון
והנהלת החברה הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה ליום  31בדצמבר,
 2019היא אפקטיבית.
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הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(:)1
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,מאיר מנחם ,מצהיר כי:
()1
()2

()3

()4

()5

בחנתי את הדוח התקופתי של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :החברה") לשנת ( 2019להלן:
"הדוחות");
לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופת הדוחות;
לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;
גיליתי לרואי החשבון המבקרים של החברה ,לדירקטוריון ,לועדת הביקורת ולועדה לבחינת הדוחות
הכספיים של החברה ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לאסוף,
לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקי ד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי;
אני ,לבד או ביחד עם אחרים בחברה:
(א) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה ,בפרט במהלך
תקופת ההכנה של הדוחות; וכן -
(ב) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים
להבטיח 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)
מסקנות הדירקטוריון וההנהלה של החברה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד
הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
______________
מאיר מנחם
מנכ"ל ודירקטור

 30במרץ2020 ,
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הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(:)2
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,רן קרייצמן ,מצהיר כי:
()1
()2

()3

()4

()5

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן:
"החברה") לשנת ( 2019להלן" :הדוחות");
לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות
שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;
גיליתי לרואי החשבון המבקרים של החברה ,לדירקטוריון ,לועדת הביקורת ולועדה לבחינת הדוחות
הכספיים של החברה ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול
בדוחות ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח
על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות הדין; וכן -
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;
אני ,לבד או ביחד עם אחרים בחברה:
(א) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר
הכלול בדוחות ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן
(ב) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו ,המיועדים
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין,
לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
(ג) הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא מתייחסת
לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי
כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה של החברה ומשולבות בדוח זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
______________
רן קרייצמן
חשב החברה

 30במרץ2020 ,

4

פרק ו'
עבודת הערכה

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
בחינה לירידת ערך נכס תמלוגים

ליום  31בדצמבר 2019
****
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 .1מבוא והגבלת אחריות
 .1.1כללי
עבודה זו הוכנה על ידי ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי בע"מ (להלן" :ג'י.אס.אי") עבור דלק תמלוגים
( )2012בע"מ (להלן" :דלק תמלוגים" ו/או "החברה") ,לצורך הערכת הסכום בר ההשבה של
ההשקעה בזכויות לקבלת תמלוגים מנכסי נפט וגז (להלן" :התמלוגים") ליום  31בדצמבר 2019
(להלן" :מועד העבודה") במסגרת יישום תקן חשבונאות בינלאומי מספר ' 36ירידת ערך נכסים'
בדוחותיה הכספיים של החברה (להלן" :העבודה" ו/או "חוות הדעת").
ידוע לנו כי העבודה מיועדת לשמש את החברה ,בין היתר ,לצרכי עריכת דוחותיה הכספיים ,ועל
כן אנו מסכימים שהעבודה תאוזכר ו/או תיכלל בכל דוח שתפרסם ,בהתאם לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק ניירות ערך") ותקנותיו.
לצורך הכנת העבודה ,התבססנו על מידע כמפורט בסעיף  1.2להלן .ג'י.אס.אי מניחה שמידע זה
הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע ולפיכך ,חוות הדעת אינה מהווה אימות
לנכונותו ,לשלמותו ולדיוקו של מידע זה .עם זאת ,לא בא לידיעתנו דבר העלול להצביע על חוסר
סבירותו של המידע.
חוות דעת זאת כוללת תיאור של המתודולוגיה ועיקרי ההנחות והניתוחים אשר שימשו לקביעת
הסכום בר ההשבה של נכס התמלוגים .עם זאת ,התיאור אינו מתיימר להיות מלא ומפורט של כל
הנהלים אשר יישמנו במהלך גיבוש חוות הדעת.
עבודה זו אינה מהווה בדיקת נאותות ואינה באה במקומה .כמו כן ,העבודה איננה מיועדת לקבוע
את שווי הנכס עבור משקיע ספציפי ואין בה משום ייעוץ או חוות דעת משפטית.
העבודה אינה כוללת ביקורת חשבונאית לגבי ההתאמה לכללי החשבונאות .ג'י.אס.אי אינה
אחראית לאופן ההצגה החשבונאית של הדוחות הכספיים של החברה לגבי דיוק ושלמות הנתונים
ולהשלכות של אותה הצגה חשבונאית במידה וקיימות.
היה והמידע והנתונים ,עליהם הסתמכה ג'י.אס.אי אינם שלמים ,מדויקים או מהימנים ,תוצאות
עבודה זו עלולות להשתנות .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשוב ולעדכן את העבודה לאור נתונים
חדשים שלא הובאו בפנינו .למען הסר ספק ,עבודה זו תקפה למועד חתימתה בלבד.
הערכה כלכלית אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נתון בזמן מסוים ,על בסיס נתונים
ידועים ותוך התייחסות להנחות יסוד ,אומדנים ותחזיות .יודגש כי המידע המפורט בעבודה זו
בדבר הנחות הנוגעות לכמויות ,קצב ההפקה ,תחזיות המחירים ,השקעות ועלויות ההפקה של גז
טבעי וקונדנסט ,מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח  ,1968-אשר
אין כל וודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,באופן האמור או בכל אופן אחר .המידע האמור עשוי
להתממש באופן שונה מהותית וזאת עקב גורמים שונים לרבות שינוי באומדני כמויות ועלויות,
התגברות התחרות ,רגולציה ,תקלות תפעוליות ועוד.
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אנו מאשרים בזה כי אין לנו עניין אישי ו/או תלות בחברה ,למעט העובדה שאנו מקבלים שכר
טרחה עבור עבודה זו .כמו כן ,הרינו לאשר כי שכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות העבודה.
ג'י.אס.אי קיבלה מהחברה שיפוי בגין כל סכום או חבות או הוצאה שתחויב בהם העולה על סכום
שכר הטרחה המשולם בגין עבודה זו מוכפל פי  ,3שעילתם נובעת או קשורה ,במישרין או בעקיפין,
לביצוע העבודה  .ההתחייבות לשיפוי לא תחול אם ייקבע כי פעלנו בקשר עם ביצוע העבודה בזדון
או ברשלנות.
ג'י.אס.אי וכל חברה הנשלטת על ידה במישרין ו/או בעקיפין וכן כל בעל שליטה ,נושא משרה ועובד
במי מהן ,אינם אחראיים לכל נזק ,אובדן הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא ,לרבות ישיר ו/או עקיף
שייגרמו למי שמסתמך על האמור בעבודה זו כולה או חלקה ,בכפוף לכך שלא פעלנו בזדון או
ברשלנות שאינה פטורה על-פי חוק שלא ניתן להתנות עליו או בחוסר תום לב.
 .1.2מקורות מידע
מקורות המידע העיקריים ששימשו בהכנת חוות הדעת מפורטים להלן:
•

דוחות תקופתיים ורבעוניים של החברה שפורסמו בשנים  2018ו.2019-

•

דו"ח עתודות ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקת תמר שפורסם על ידי החברה ביום 10
בינואר .2020

•

דיווחי ההחברה והשותפות במאגר תמר.

•

מידע ציבורי המתפרסם באתרי אינטרנט ,כתבות בעיתונות או מקורות פומביים אחרים.

•

מקורות פנימיים ובסיסי נתונים של ג'י.אס.אי.

•

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

בברכה,

ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי בע"מ
מרץ 2020
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 .2תיאור החברה
 .2.1רקע
דלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :דלק תמלוגים" ו/או "החברה") הינה חברת תשואה ייעודית
אשר הוקמה בנובמבר  2012על ידי דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן" :דלק אנרגיה") כחברה
פרטית מוגבלת במניות .ביום  30במאי  2018גייסה החברה  425,498אלפי ש"ח באמצעות הנפקה
לציבור של אגרות חוב (סדרה א') בבורסה לניירות ערך בתל אביב וביום  11ליוני  2019הנפיקה
החברה את מניותיה לציבור בתמורה לכ 130,596 -אלפי ש"ח.
כמפורט בתשקיף שפרסמה החברה ,כל תמורת ההנפקות האמורות יועדה למימון רכישת הזכויות
לתמלוגי העל (כהגדרתם להלן) מחלקן של דלק קידוחים – שותפות מוגבלת (להלן" :דלק
קידוחים" ו/או "השותפות") ומתמר פטרוליום בע"מ (להלן" :תמר פטרוליום") בהכנסות ממכירת
נפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים בחזקת "תמר" ו" -חזקת דלית" (להלן" :נכס
התמלוגים") .יצוין כי עסקת רכישת התמלוגים מדלק אנרגיה הייתה עסקה מותנית (כמפורט
בתשקיף) ותלויה בהצלחת ההנפקות .סכום העסקה נקבע למעשה על פי תוצאות ההנפקות.
על פי תקנון החברה ,תחום הפעילות הינו החזקה בזכות לקבל תמלוגים מחברות העוסקות בתחום
הנפט והגז ,כאשר החברה אינה נושאת בהוצאות ובעלויות כלשהן בקשר לפעילות החיפושים,
הפיתוח וההפקה של נכסים אלו.
 .2.2חזקת תמר
נכס הנפט תמר ,המורכב משדות הגז הטבעי תמר ותמר  ,SWהינו נכס נפט ימי הממוקם כ 90-ק"מ
מערבית לחופי חיפה ושטחו כ 250-קמ"ר .שדות הגז תמר ותמר  SWהתגלו לראשונה בשנים 2009
ו 2013-בהתאמה .המאגר הינו מאגר איכותי בקנה מידה עולמי ,המכיל גז יבש המורכב מ99%-
מתאן ,רמת נקבוביות וחדירות גבוהה וקישוריות גבוהה בין חלקי המאגר .בתאריך  31במרץ 2013
החלה הזרמת הגז הטבעי לצרכנים כאשר כושר ההפקה עומד על  BCFכ 1.1-ליום בהפקה
מקסימאלית.
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להלן כמויות הגז והקונדנסט המוערכות במאגר תמר ליום  31בדצמבר  2019כפי שפורסמו בדו"ח
העתודות מיום  10בינואר :2020
סה"כ ( )100%בנכס הנפט

קטגוריית עתודות

מאגר תמר SW

מאגר תמר

עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves
עתודות צפויות
()Probable Reserves
סה"כ עתודות מסוג P2
()Proved + Probable Reseres
עתודות אפשריות
()Possible Reserves
סה"כ עתודות מסוג P3
(Proved+Probable+Possible
)Reserves

סה"כ (מאגר תמר+תמר
)SW

סה"כ (מאגר תמר ותמר )SW
השיעור המשויך למחזיקי
הזכויות ההוניות של
החברה()Net

גז טבעי BCF

קונדנסט
Milion
Barrels

גז טבעי BCF

קונדנסט
Milion
Barrels

גז טבעי BCF

קונדנסט
Milion
Barrels

גז טבעי BCF

קונדנסט
Milion
Barrels

6,944.5

9.0

796.4

1.0

7,741.0

10.1

108.5

0.14

2,871.0

3.7

159.1

0.2

3,030.1

3.9

46.2

0.05

9,815.5

12.8

955.6

1.2

10,771.1

14.0

151.0

0.19

2,366.0

3.1

102.2

0.1

2,468.3

3.2

34.6

0.05

12,181.6

15.8

1,057.8

1.4

13,239.4

17.2

185.6

0.24

חלק החברה המוצג בטבלה לעיל משקף את שיעור התמלוג שזכאית החברה לקבל מהשותפות
ומתמר פטרוליום בע"מ (להלן יחד" :משלמות התמלוגים") לאחר מועד החזר ההשקעה ()4.875%
כשהוא מוכפל בשיעור זכויותיהן של משלמות התמלוגים בחזקת תמר (בסה"כ ביחד – )31.25%
ותחת ההנחה כי חישוב שווי תמלוגי החברה על פי הבאר יבוצע לפי שיעור תמלוגים למדינה של
.11.5%
 .2.3תמלוגי העל
במסגרת הסכם העברת זכויות שנחתם בשנת  ,1993במסגרתו העבירו קבוצת דלק בע"מ (להלן:
"קבוצת דלק") ודלק אנרגיה לדלק קידוחים זכויות במספר רישיונות ,התחייבה דלק קידוחים
לשלם לקבוצת דלק ולדלק אנרגיה תמלוגים ,מכל חלקה של השותפות בנפט ו/או גז טבעי ו/או
חומרים אחרים בעלי ערך ,שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט שלשותפות יש או יהיה בעתיד .התמלוג
ישולם מההכנסות לפני ניכוי תמלוגים ותשלומים מכל סוג לרבות הוצאות הפצה והשקעות.
כאמור לעיל במאי  2018התקשרה החברה עם דלק אנרגיה בהסכם מותנה (כמפורט בסעיף 2.1
לעיל) לרכישת הזכויות לתמלוגי העל מחזקת תמר ודלית ,בהתאם לשיעורים בטבלה להלן:
שיעור תמלוגי העל
 1.125%לפני מועד החזר השקעה
 4.875%לאחר מועד החזר השקעה
1

1

המונח "מועד החזר ההשקעה" משמעו – המועד לאחר חתימת הסכם העברת הרשיונות אשר בו שווי התקבולים
(נטו) (כהגדרתו להלן) אשר דלק קידוחים או תמר פטרוליום ,לפי העניין ,קיבלה או זכאית לקבל בגין נפט ו/או גז
טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מנכס הנפט (דהיינו  -רשיון או חזקה) בו נמצא הממצא ,כשהם
מחושבים בדולרים ארה"ב (לפי השער היציג המתפרסם על-ידי בנק ישראל) יגיע לסכום השווה למלוא שווי כל
ההוצאות (כהגדרתו להלן) של דלק קידוחים או תמר פטרוליום ,לפי העניין ,באותו נכס נפט כשהן מחושבות בדולרים
ארה"ב (לפי השער היציג כאמור) .המונח" שווי התקבולים (נטו)" משמעו – שווי כל התקבולים כפי שיאושרו על-
ידי רואי חשבון של דלק קידוחים או תמר פטרול יום ,לפי העניין ,בגין נפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך
אחרים שהופקו ונוצלו מנכס הנפט (דהיינו  -רשיון או חזקה) (להלן" :שווי התקבולים (ברוטו)" לאחר ניכוי כל
הוצאות הפקתם ותמלוגים ששולמו בגינם .המונח "שווי כל הוצאות" משמעו – כל ההוצאות שדלק קידוחים או
תמר פטרוליום ,לפי העניין ,הוציאה בנכס הנפט (דהיינו  -רשיון או חזקה) בו מופק הנפט ו/או הגז טבעי ו/או
החומרים בעלי ערך אחרים ,אך למעט הוצאות (עד גובה שווי התקבולים (נטו)) שנוכו משווי התקבולים (ברוטו)
לצורך קביעת סכום שווי כל התקבולים (נטו) וכפי שיאושרו על -ידי רואי חשבון של דלק קידוחים או של תמר
פטרוליום ,לפי העניין .לפרטים ולהרחבה ראה סעיף  8.3לדוח התקופתי של החברה לשנת .2018
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שיעור תמלוגי העל האפקטיבי שישולם ישוקלל בהתאם לשיעור תמלוג המדינה לאחר ניכוי
הוצאות בגין מערכות ההולכה והטיפול בגז מפי הבאר ועד לנקודת מסירת הגז בחוף .לפי אומדן
השותפים במאגר תמר ,השיעור בפועל של התמלוגים שישולמו על ידה למדינה צפוי להיות בשיעור
ממוצע של  11.5%ועל כן תמלוג העל האפקטיבי הותאם ביחס של .)11.5%/12.5%( 92%
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 .3תיאור הסביבה העסקית
 .3.1כללי
ענף הגז הטבעי בישראל החל להתפתח עם תגליות מאגרי הגז הטבעי נועה ומרי  Bבשנים
 .1999-200תגליות אלו אפשרו לחברות במשק ובראשן חברת החשמל לישראל (להלן" :חח"י"),
לעבור לשימוש נרחב יותר בגז טבעי ולהפחית את השימוש בדלקים מזהמים ויקרים יותר כדוגמת
פחם ,סולר ומזוט .התפתחות הענף הואצה עם גילוי המאגרים תמר ולוויתן בשנים  2009ו2010-
בהתאמה .תגליות אלו משפיעות באופן מהותי על עצמאותה האנרגטית של ישראל ועל פיתוח
והרחבת השימושים בגז טבעי במשק הישראלי.
בעקבות התפתחות הענף ,משק הגז הטבעי בישראל עובר שינויים משמעותיים הכוללים בין היתר
שינויים רגולטוריים ,כלכליים וסביבתיים .תוך שנים ספורות הפך הגז הטבעי במשק הישראלי
למרכיב המרכזי בסל הדלקים לייצור חשמל וכן למקור אנרגיה משמעותי לתעשייה בישראל.
במשאבי הגז הטבעי שהתגלו בישראל ,יש כדי לספק את כל צרכי הגז של המשק המקומי במהלך
העשורים הבאים ואת מרבית צרכי האנרגיה שלה ,ובכך להקטין בצורה משמעותית את התלות של
מדינת ישראל במקורות אנרגיה זרים.
הכדאיות הכלכלית של השקעות בחיפוש ופיתוח מאגרי גז טבעי מושפעת במידה רבה ממחירי הנפט
והגז בעולם ,ומהביקוש לגז טבעי בשוק המקומי ,האזורי והעולמי ,ומיכולת הייצוא של גז טבעי
המחייבת ,בין היתר ,הימצאותם של משאבי גז בהיקפים ניכרים והתקשרויות בהסכמים ארוכי
טווח למכירת גז טבעי בכמות משמעותית ,אשר תצדיק את העלות הגבוה בהקמת תשתיות אלו.
לשימוש בגז טבעי ישנן תועלות רבות למשק הישראלי ,ביניהן:
▪ חיסכון בעלויות האנרגיה בתעשייה ובייצור חשמל  -מחירו הנמוך של הגז הטבעי ביחס
לדלקים חלופיים הנפוצים כיום כדוגמת מזוט וסולר ,מוביל לחיסכון משמעותי בעלויות הייצור
ועקב כך גם לירידה במחירי מוצרים סופיים שעיקר עלויות הייצור שלהם הן עלויות החשמל.
רוב תחנות הכוח אשר הוקמו בשנים האחרונות בארץ פועלות באמצעות טורבינות גז טבעי
ומתאפיינות בעלויות הקמה נמוכות ,7זמן הקמה קצר יותר ,חיסכון בשטחי קרקע 8ויתרונות
תפעוליים רבים .נוסף למחיר הנמוך יחסית ,הגז הטבעי הוא מקור אנרגטי יעיל יותר מדלקים
אחרים ,והוא מאפשר לתחנות כוח ולמפעלים להגיע לרמת נצילות אנרגטית גבוהה המתבטאת
גם היא בסופו של דבר בחיסכון בעלויות .9על פי הערכות רשות הגז הטבעי ,10החיסכון הכולל
במשק הישראלי ממעבר לשימוש בגז טבעי בשנים  2004-2018נאמד בכ 63.7-מיליארד  .₪עיקר

 7כמחצית מעלות תחנת כוח פחמית ,כשליש מעלות תחנת כוח גרעינית וכ 15%-מתחנה המונעת באנרגיית רוח.
 8הגז הטבעי מובל באמצעות צינור תת -קרקעי ובניגוד לדלקים אחרים ,אינו מצריך שטחי אחסון.
 9תחנת כוח בעלת מחזור משולב המשלבת טורבינת גז וטורבינת קיטור יעילה יותר ומנצלת  55%מהאנרגיה .תחנות
קוגנרציה המנצלות את האנרגיה התרמית המופקת בתהליך הייצור מגיעות לרמת נצילות של כ.80% -
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/energy_sector_2018/he/energy_sector_review_2018.pdf 10
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החיסכון נובע מסקטור החשמל (כ 49-מיליארד  )₪אשר צריכתו הכוללת הסתכמה בשנת 2018
בכ BCM 9.1-המהווה כ 83%-מהביקוש לגז טבעי .יתרת החיסכון ממעבר לשימוש בגז טבעי
מיוחסת ברובה למפעלי תעשיה (כ 14.7-מיליארד  ,)₪אשר צריכתם הכוללת בשנת 2018
הסתכמה בכ.BCM 2-
▪ אנרגיה נקיה  -החומרים העיקריים הנפלטים מבעירת גז טבעי הם פחמן דו-חמצני ואדי מים.
מאחר שפחם ונפט הם דלקים מורכבים יותר ,עם יחס פחמן ומרכיבי חנקן וגפרית גבוה יותר,
הרי שבמהלך בעירתם משתחררים מזהמים ברמות זיהום גבוהות יותר ,כולל חלקיקי אפר של
חומרים שאינם נשרפים אך נמצאים באטמוספירה ומוסיפים לזיהום האוויר .בעירת הגז
הטבעי לעומת זאת משחררת כמות מועטה של מזהמים תוך צמצום זיהום אוויר ושמירה על
סביבה נקייה ובריאה יותר.
▪ אי-תלות אנרגטית  -מאפייניה הגיאופוליטיים של ישראל הופכים אותה לאי אנרגטי אשר
במשך שנים היה ללא יכולת ייבוא דלקים ממדינות שכנות ,דבר שאילץ אותה להסתמך על
ייבוא דלקים יקר מאירופה .בידודה האנרגטי של ישראל נחלש מעט בין השנים 2012 – 2008
עם תחילת אספקת הגז הטבעי ממצרים ,אולם קטיעת האספקה הפתאומית המחישה את
החשיבות של פיתוח מקורות אנרגיה מקומיים .פיתוח משק הגז הטבעי הישראלי יספק
לתעשייה הישראלית בטחון אנרגטי לטווח הארוך ,ויפחית את תלותה במחירי האנרגיה
הבינלאומיים.
▪ הגז הטבעי כמקור הכנסה ממשלתי באמצעות מיסוי  -תעשיית הגז הטבעי הישראלית צפויה
להיטיב עם הכלכלה המקומית גם באופן ישיר באמצעות הכנסות ממשלתיות ממיסוי החברות
ומהמע"מ ממכירות לצרכן הסופי .יתרה מזאת ,במשק הישראלי ישנן כמה מערכות מיסוי
ייחודיות החלות על תחום הגז הטבעי ובדומה לכל מוצרי הדלק האחרים ,הגז הטבעי כפוף גם
הוא למס הבלו .בנוסף ,לפי חוק הנפט ,המדינה רשאית לגבות תמלוגים בשיעור של עד 12.5%
מסך מכירות הגז הטבעי בפי הבאר .זאת ועוד ,בעקבות מסקנות ועדת ששינסקי המדינה זכאית
לתקבולי היטל רווחי נפט וגז (להלן" :ההיטל" ו"חוק מיסוי רווחים" ,בהתאמה) בשיעור של
כ( 50%-20% -תלוי בין היתר בשיעור מס החברות) מהכנסות בעלי זכויות הנפט בניכוי
תמלוגים ,עלויות הפעלה ועלויות פיתוח.
 .3.2לקוחות
משק הגז הטבעי בישראל מורכב ממספר שכבות צרכנים הנבדלות זו מזו באופי פעילותן ומאפייני
צריכת הגז הטבעי:
▪ חברת החשמל – חח"י מהווה עבור שותפי פרויקט תמר לקוח עוגן חשוב ביותר .חח"י הינה
חברה ממשלתית המפוקחת על ידי רשות החשמל בין היתר בהקשר לעלויות התשומות לייצור
חשמל ,ובפרט ,עלויות גז טבעי .בשנת  2018רכשה חח"י כ BCM 4.66-ובשנת  2019כBCM 4.2-
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גז טבעי משותפות תמר .שיעור החשמל שיוצר ע"י חח"י באמצעות גז טבעי וגז מונזל נאמד
בשנת  2018ובשנת  2019בכ 56.5%-ובכ ,53.1% -בהתאמה.2
▪ יצרני חשמל פרטיים  -יצרני החשמל הפרטיים להלן" :יח"פים") מתחלקים למספר סוגים,
בהתאם לטכנולוגיית הייצור בה הם משתמשים :יח"פ קונבנציונאלי ,מתקני קוגנרציה ,אגירה
שאובה ,יח"פים באנרגיות מתחדשות ,ומפעלים גדולים אשר הקימו לעצמם תחנות כוח ובגינן
קיבלו רישיון ייצור עצמי .סעיף  93לחוק משק הגז הטבעי מגדיר כי גז טבעי הנמכר ליצרן חשמל
פרטי הינו מוצר בר פיקוח במסגרת חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים התשנ"ו – .1996
בשנת  2018הצריכה של היח"פים הסתכמה לכ ,3BCM 3.2-המהווים כ 32%-מסה"כ צריכת
הגז הטבעי בשנת .2018
▪ צרכני תעשייה גדולים  -שכבת צרכנים זו מורכבת ממספר צרכנים משמעותיים ,החיוניים
לפיתוחו של משק הגז הישראלי .צרכנים בעלי כוח ומוניטין משמעותיים במשק הישראלי,
ובעלי ניסיון וידע נרחב בכל הנוגע לפעילות התעשייה הישראלית בכלל ופעילות משק הגז הטבעי
בישראל בפרט .מרבית מפעלי התעשייה הגדולים במשק חתמו על הסכמים לרכישת גז טבעי
במסגרת הקמת תחנות כוח פרטיות בחצר המפעל ,לאספקת צרכי החשמל של המפעל ,המהווה
רק חלק מיכולת הייצור של תחנת הכוח ,ומכירת החשמל המיוצר לצרכנים חיצוניים או לחח"י.
בהתאם לכך ,גם הסכמי רכישת הגז הטבעי עליהם חתמו מרבית מפעלי התעשייה הגדולים עד
כה הינם בעלי מאפיינים של הסכמים עם תחנות כוח פרטיות .סה"כ צריכת הגז הטבעי בסקטור
התעשייה בשנת  2019הסתכמה בכ ,2.4 BCM-גידול של  20%בהשוואה לשנת  .2018עיקר
הגידול נובע מחיבור של צרכנים חדשים לרשת החלוקה.4
▪ צרכנים בינוניים וקטנים  -מגזר צרכני רשתות החלוקה הכולל בעיקר מפעלים ועסקים
בינוניים וקטנים כגון מכבסות ומאפיות ,הינו מגזר חדש יחסית במשק הגז הטבעי שהחל
לחתום על הסכמי רכישה וביצוע הסבת תשתיות רק בשנים האחרונות .צרכנים אלה מאופיינים
בצריכת גז בלחץ נמוך ,בהיקף כמותי קטן יחסית ולא רציף על פני שעות היממה ,כאשר חלקם
עדיין לא מחוברים למערכות ההולכה היבשתית ,או החלוקה ,ובשל כך צורכים גז טבעי דחוס
( - )Condensed Natural Gas – CNGפתרון זמני ולא מיטבי ,שכן עלות הצריכה יכולה להגיע
לפי  2מעלות הגז טבעי המוזרם בצינור מערכת החלוקה.

 2מקור :דו"ח כספי של חח"י לשנת .2019
 3כולל צריכת הגז במפעלי תעשייה לצורך ייצור חשמל.
 4לא כולל צריכת הגז במפעלי תעשייה לצורך ייצור חשמל.
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תרשים  – 1צריכת גז טבעי בישראל בשנים :52005-2019

 .3.3תחזית ביקושים
להלן הגורמים המרכזיים אשר צפויים להניע את הצמיחה בביקוש לגז טבעי:
 .3.3.1הגדלת הביקושים במשק החשמל
בשנים האחרונות ניכרת מגמה של הפחתת השימוש בתזקיקי נפט ופחם בתחנות הכוח של חח"י
על ידי הסבתן לייצור בגז טבעי .מגמה זו מובלת על ידי משרד האנרגיה והחלטות ממשלה ,כמפורט
להלן:
▪ בדצמבר  2015החליט שר האנרגיה ,ד"ר יובל שטייניץ ,על הפחתה של  15%בשימוש בפחם
לייצור חשמל בשנת  2016ביחס לשנת  .2015החל משנת  2017חלה הפחתה נוספת של  5%ובסך
הכל הפחתה של  20%ביחס לשימוש שנעשה בשנת .2015
▪ באוגוסט  2016הודיע שר האנרגיה על החלטתו להשבית ארבע יחידות ייצור פחמיות של חח"י
עם חיבורם של שלושה מאגרי גז לחוף ,והקמתן של תחנות כוח חדשות המופעלות בגז טבעי
תוך שש שנים .בהמשך לכך ,בספטמבר  2016התקבלו בחח"י היתרי פליטה לפי חוק אוויר נקי,
התשס"ח –  ,2008ביחס לאתרי תחנות הכוח הפחמיות שלה ,במסגרתם נקבע ,בין היתר ,חובת
המשך התקנת אמצעי הפחתת פליטות ,וכן הפסקת פעילותן של יחידות  1-4בתחנת הכוח
הפחמית באתר "אורות רבין" ,זאת לא יאוחר מיום  1ביוני.2022 ,

 5מקור :משרד האנרגיה http://online.fliphtml5.com/dldee/idah/
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▪ בנובמבר  2017החליט שר האנרגיה על עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות
ייצור פחמיות ,לפיהם תינתן בכל זמן עדיפות לייצור חשמל בגז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם,
תוך הפעלת היחידות הפחמיות בעומס מינימאלי המאפשר גמישות ואמינות אספקה למשק.
▪ במרץ  2018אישרה ועדת הכספים של הכנסת ולאחריה מליאת הכנסת צווים ,בהם נקבע ,בין
היתר ,כי החל מיום  15במרץ 2019 ,יעלה מס הבלו על פחם בכ ,125%-וזאת נוכח מדיניות
הממשלה לגלם עלויות חיצוניות של דלקים ולעודד הרחבת שימושים בגז טבעי .בנוסף ,הוחלט
כי החל מיום  1בינואר  ,2024יעלה באופן הדרגתי מס הבלו על גז טבעי דחוס ( )CNGוזאת
בכפוף לקיומן של לא פחות מ 25-תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס שיקבלו את כל האישורים
הנדרשים לפעילות .כן נקבע כי החל מיום  1במאי  ,2018יבוטל באופן הדרגתי הישבון הבלו על
הסולר ,המשמש בעיקר לצרכי תחבורה .ביום  20בפברואר  ,2019חתם שר האוצר על צו הדוחה
את עליית הבלו הצפויה על פחם ,ממרץ  2019לשנת .2021
▪ באוקטובר  2018שר האנרגיה הציג תוכנית שמטרתה להביא להפחתת השימוש באנרגיה
מזהמת ,שעיקרה צמצום השימוש במוצרי דלק מזהמים עד לשנת  .2030בהתאם לתוכנית,
נקבעו היעדים בתחומים הבאים:
א .תחום החשמל  -ייצור החשמל באמצעות שימוש ב 80%-גז טבעי ו 20%-אנרגיות מתחדשות
החל משנת  ,2030תוך סגירה סופית של התחנות הפחמיות בחדרה ובאשקלון בשנת .2028
ב .תחום התעשייה  -ייצור  95%מהאנרגיה והקיטור הנדרשים לתעשייה ,באמצעות גז טבעי
החל משנת .2030
ג .תחום התחבורה  -מעבר הדרגתי למכוניות חשמליות ומשאיות גז טבעי ,והטלת איסור
מוחלט על יבוא מכוניות הפועלות באמצעות דלקים מזהמים החל משנת .2030
▪ בנובמבר  2019הודיע שר האנרגיה כי ניתן לקצר את לוחות הזמנים בהסבת תחנות הכוח
הפחמיות בחדרה ובאשקלון לגז טבעי עד לשנת  .2025כפועל יוצא ,בשנה זו צפוי להסתיים עידן
הפחם במדינת ישראל .החלטה זו מקצרת את לוחות הזמנים שנקבע קודם לכן ב 4-שנים.
 .3.3.2מעבר לשימוש בגז טבעי בתעשייה
▪ גז טבעי הינו מרכיב מרכזי בצריכת האנרגיה של התעשייה (כ 84%-מתוך סך השימוש בדלקים
בתעשייה בישראל בשנת  .)2018המפעלים מחוברים לגז טבעי דרך רשתות הולכה וחלוקה
כאשר דמי ההולכה והחלוקה מפוקחים על ידי רשות הגז הטבעי.
▪ על פי דו"ח סיכום הפעילות של משרד האנרגיה לשנת  ,2019עד כה נפרשו ברחבי הארץ כ508-
ק"מ של צנרת חלוקה (מתוכם כ 158-ק"מ במהלך שנת  )2019וכ 737-ק"מ של צנרת הולכה
(מתוכם כ 37-ק"מ במהלך שנת  .)2019הרחבת פריסת רשת החלוקה של גז טבעי עשויה לאפשר
חיבור של מאות צרכני תעשייה פוטנציאלים לרשת עד שנת  ,2030שצריכתם צפויה להסתכם
לכ BCM 0.72-לשנה ,המהווים כ 80%-מפוטנציאל הצריכה התעשייתית הקלה.
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▪ על פי הערכות משרד האנרגיה ,ללא צעדי מדיניות נוספים ,עד לשנת  2025צפויים להתחבר
לרשת החלוקה כ 150-צרכנים עם סך צריכה של כ ,BCM 0.45-שמהווה כמחצית מכלל
פוטנציאל החיבור של צרכני התעשייה הקלה .צריכה פוטנציאלית נוספת של כBCM 0.27-
הנובעת מחיבורם של כ 300-מפעלים נוספים ,קטנים יותר ,צפויה להתממש בעקבות יישום
צעדי מדיניות נוספים (כגון תמיכה תקציבית בפרישת רשת החלוקה ,עידוד צרכנים לשימוש
בגז טבעי וכו').
▪ בשנת  2030צפוי סך הביקוש לגז טבעי בסקטור התעשייה לעמוד על יותר מ BCM 3-מהם כ-
 BCM 2.25מצריכת גז טבעי בתעשייה לצרכנים המחוברים לרשת ההולכה וכBCM 0.84-
מצריכת גז טבעי לצרכנים המחוברים לרשת החלוקה.
 .3.3.3ייצוא
בעת האחרונה ניכרת מגמת שיפור ביחסים עם מספר מדינות שכנות אשר הקשרים העסקיים עימן
הינם אסטרטגיים בעבור מדינת ישראל בכלל ,ובעבור חברות הגז בפרט .שיפור היחסים הביא
לחתימה על הסכמים ליצוא גז טבעי מישראל לשכנותיה ,כמפורט להלן:
▪ ביום  19בפברואר  ,2014נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר לבין חברת NBL
( Eastern Mediterranean Marketing Limitedלהלן )"NBL" :לצורך ייצוא גז טבעי
לצרכנים בירדן (להלן" :הסכם -NBLתמר הראשון") אשר תוקן בימים  16.2.2016ו-
 .30.9.2017במקביל NBL ,חתמה על הסכם עם שתי חברות מירדןArab Potash Company ,
ו( Jordan Bromine Company-להלן יחד בסעיף זה" :הרוכשות") ,לפיו הן תרכושנה מNBL-
גז טבעי שישמש אותן במפעליהן הממוקמים בגדה המזרחית של ים המלח בירדן .שותפי תמר
התחייבו לספק ל NBL-גז טבעי לצורך מכירתו על-ידי  NBLלרוכשות במסגרת הסכם
האספקה בתנאי ( Back to Backדהיינו :שותפי תמר יהיו אחראים לקיום התחייבויות NBL
על-פי הסכם האספקה וכן יהיו זכאים לכל ההכנסות נטו שיגיעו ל NBL-מכוחו) .על-פי הסכם,
 NBLהתחייבה לספק לרוכשות גז טבעי בהיקף כולל של עד כ .2 BCM 2-האספקה על-פי
הסכם האספקה הראשון החלה במהלך חודש ינואר  2017וצפויה להימשך כ 15-שנה.
▪ ביום  14באוקטובר  2018נחתם הסכם נוסף לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר לבין ,NBL
לצורך ייצוא גז טבעי לירדן ואספקתו לרוכשות (להלן" :הסכם -NBLתמר השני") .על לפי
הסכם האספקה השני (שנחתם במקביל בין  NBLלרוכשות) האספקה תהא על בסיס מזדמן
( )Interruptibleבהיקף כולל של עד כ ,BCM 1-כאשר ל NBL-קיימת זכות בהתאם למועדים
הקבועים בהסכם להודיע לרוכשות כי האספקה בהתאם להסכם -NBLתמר השני תתבצע על
בסיס מחייב ( .)Firmהאספקה על בסיס הסכם -NBLתמר השני החלה במהלך הרבעון הראשון
של שנת  2019וצפויה להימשך עד למועד סיום האספקה על-פי הסכם האספקה הראשון .על אף
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האמור ,ביום  27בינואר  2020הודיעו שותפי תמר ל NBL-כי החל מיום  1במאי  2020תבוצע
האספקה מכוח הסכם -NBLתמר השני על בסיס מחייב (.)Firm
▪ ביום  26לספטמבר  2016נחתם הסכם בין שותפות לוויתן לבין חברת החשמל הירדנית
( )NEPCOלאספקה של עד  BCM 45גז טבעי לתקופה של כ 15-שנים .על פי דיווח פומבי של
דלק קידוחים מיום  31בדצמבר  ,2019החלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן ללקוחות עימם
נחתמו הסכמי גז ,וממילא גם לחברת החשמל הירדנית.
▪ ביום  19לפברואר  2018נחתמו הסכמים בין שותפי פרויקט תמר ופרויקט לוויתן לבין חברת
דולפינוס המצרית ,לאספקה של כ BCM 64-גז טבעי לתקופה של כ 10-שנים ,מתוכם כ32 -
 BCMעל ידי שותפי פרויקט תמר .ביום ה 26-בספטמבר  2019נתחם הסכם הייצוא המתוקן
אשר במסגרתו הפחתה הכמות לכ( BCM 50.5-מתוכם כ BCM 25.3-על ידי שותפי פרויקט
תמר) לתקופה של כ 15-שנים .בהמשך לדיווח של שותפות לוויתן בסוף דצמבר  2019על התחלת
הזרמת גז טבעי מהמאגר ללקוחות השונים ,ביום ה 15-בינואר  2020דיווחו שותפות לוויתן על
התחלת הזרמת הגז למצרים.
▪ ביום  6בנובמבר  2019הושלמה עסקה לרכישת  39%מחברת  ,EMGהמחזיקה בבעלותה צינור
ימי להולכת גז בין ישראל למצרים ,ל( EMED-חברה המוחזקת ע"י דלק קידוחים ( ,)25%נובל
אנרג'י ( )25%ו-חברת  ,))50%( East Gasאשר במסגרתה ,הועברו זכויות הקיבולת וההפעלה
בקשר עם צינור  EMGלרוכשת ( ,)EMEDעל מנת להוציא לפועל את ההסכמים עם חברת
דולפינוס כמתואר לעיל.
על פי תחזיות שפורסמו על ידי גורמים שונים בשוק ,ביניהן ,תחזיות שנכללו בדיווחי השותפות
במאגר תמר לבורסה ,הביקוש המקומי לגז טבעי בשנת  2020צפוי להסתכם בכ( BCM 12.9-עלייה
של כ 15%-ביחס לשנת  )2019ולעלות בהדרגה לכ BCM 18.9-עד לשנת  .2025הגידול בביקוש
המקומי צפוי לנבוע בעיקר מתוספת של כ BCM 4.7-כתוצאה מהפסקת השימוש בפחם לייצור
חשמל ומתוספת של כ BCM 1.7-כתוצאה מגידול טבעי בביקוש לחשמל (גידול באוכלוסייה ,שיפור
ברמת החיים ובהכנסה הפנויה) ומתוספת של כ BCM 0.7 -כתוצאה מהשלמת חיבור מפעלי
תעשייה וצרכנים קטנים לרשת החלוקה וההולכה של גז טבעי (תוספת של כ.)BCM 0.7-
כמו כן ,היצוא למצרים ולירדן צפוי לגדול בהדרגה מכ BCM 5.9-בשנת  2020לכ BCM 7.9-בשנת
 ,2021כ BCM 8.9-בשנת  2022וכ BCM 10-החל משנת  .2023בהתאם לתחזית זו ,בשנים 2020-
 2023צפוי להתקיים עודף היצע שנתי ממוצע של כ BCM 3-בהינתן שמאגר לוויתן יפעל באופן
מלא ושמאגר כריש יחל לספק גז במהלך שנת  .2021עודף ההיצע בתקופה זו צפוי להוביל
להתגברות התחרות ולהפחתה אפשרית במחיר הגז הנמכר לחח"י (בהתאם למועדי פתיחת המחיר
בהסכם) ובמחירים שיקבעו בהסכמים חדשים .עם זאת ,יש לציין כי מרבית ההסכמים שנחתמו
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על ידי שותפי תמר הינם חוזים ארוכי טווח עם מנגנוני  Take or Payומחיר רצפה כך שהשפעת
עודף ההיצע על כמויות ומחירי הגז הטבעי שיימכרו ממאגר תמר בשנים הקרובות הינה מוגבלת.
 .3.4סביבה רגולטורית
הפקת גז טבעי ממאגרים במים הטריטוריאליים של מדינת ישראל ומכירתו כפופים למגבלות
רגולטוריות בקשר עם כמות הגז המופקת והגבלות על ייצוא הגז מחוץ לישראל ובקשר למחירי
הגז .בנוסף הפקה ומכירה של גז טבעי ממאגרי תמר ,לוויתן ,כריש ותנין ו/או מאגר אחר כפופה
למגבלות רגולטוריות נוספות כמפורט להלן:
▪ תמלוגים למדינת ישראל  -על פי חוק הנפט בעל חזקה חייב בתמלוג בשיעור של  12.5%מכמות
הגז הטבעי או הנפט שהופקה בחזקה וכי בעל החזקה ישלם למדינה את שווי השוק של התמלוג
בפי הבאר .אופן חישוב שווי השוק של התמלוג על פי הבאר במאגר תמר נמצא בדיון בין הממונה
על ענייני הנפט לבין השותפים במאגר תמר וטרם נקבע סופית .בשנת  2019שילמו שותפי
פרויקט תמר מקדמות על חשבון תמלוגים בשיעור של  11.3%מהכנסות פרויקט תמר ובשנים
 2017ו 2018-בשיעור של  .11.65%בחודש פברואר  ,2020פורסמו על ידי משרד האנרגיה הנחיות
להערות הציבור הכוללות הוראות כלליות לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר לזכויות נפט
בים.
על פי תנאי התמלוג ,דלק קידוחים ותמר פטרוליום מחויבות לשלם לחברה את שווי השוק של
התמלוגים "על-פי הבאר" .אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי המדינה על-פי הבאר שמשלמות
דלק קידוחים ותמר פטרוליום לחברה נעשה עד כה בהתאם לאותם עקרונות לפיהם מחויבים
תמלוגי המדינה כאמור.
▪ חוק מיסוי רווחים  -חוק מיסוי רווחים קובע היטל על רווחי נפט וגז לפי מנגנון מסוג  Rפקטור,
המחושב על פי היחס בין ההכנסות המצטברות נטו מהפרויקט לבין ההשקעות המצטברות כפי
שהוגדרו בחוק (להלן" :מקדם ההיטל") .ההיטל המינימאלי בשיעור של  20%יגבה כאשר
מקדם ההיטל יגיע ל  1.5ויעלה בהדרגה עד לשיעור של ( 50%השיעור המקסימלי משתנה לגבי
כל שנת מס בהתאם לשינויים בשיעור מס החברות) כאשר מקדם ההיטל יגיע ל .2.3-ההיטל
יחושב ויוטל על כל מאגר בנפרד.
החוק כולל הוראות מעבר לגבי מאגרים שהחלו בהפקה מסחרית עד ליום  1בינואר  ,2014לפיהן
נקבע ,בין היתר ,כי מקדם ההיטל יהיה בין שיעור של  2ל 2.8-חלף שיעור של  1.5ל .2.3-מאגר
תמר הינו בתחולת הוראות המעבר.
על פי החוק ,התמלוגים המשולמים לחברה מהווים "תשלום נגזר" ,ולפיכך על החברה כבעלת
הזכות לתמלוגים חלה חובת תשלום היטל בגינם ,בסכום השווה למכפלת התשלום הנגזר
בשיעור ההיטל החל לגבי מיזם הנפט באותה שנת מס שבה התקבל התשלום.
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▪ הגבלים עסקיים ופטור מהוראות חוק הגבלים עסקיים – בחודש אוגוסט  ,2015התקבלה
החלטת ממשלה בדבר מתווה להסדרת משק הגז הטבעי בישראל לרבות בקשר לזכויות
השותפות במאגרי הגז הטבעי "תמר"" ,לוויתן"" ,כריש" ו"-תנין" ,אשר נכנסה לתוקף ביום 17
בדצמבר  ,2015עם הענקת פטור ממספר הוראות של חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
(להלן" :מתווה הגז").
מתווה הגז מעניק פטור לדלק קידוחים ,נובל ורציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת (להלן
יחדיו" :הצדדים") מן ההסדרים הכובלים בקשר עם מאגר לוויתן .כמו כן ,מתווה הגז מעניק
פטור מהיות דלק קידוחים ונובל בעלות מונופולין בכל הקשור למאגרים תמר ולוויתן (להלן:
"הפטור") .מתן הפטור כמתואר לעיל מותנה בקיום ,בין היתר ,התנאים הבאים:
•

מכירת הזכויות של דלק קידוחים ,ונובל במאגרים כריש ותנין לצד שלישי שלא קשור
לצדדים או למי מהם בתוך  14חודשים ממועד מתן הפטור או ממועד פרסום טיוטת
אסדרה חדשה על ידי הממונה על ענייני הנפט בנוגע לתנאי הכשירות למפעיל ,כמאוחר
מבניהם .נציין כי ביום  16באוגוסט  ,2016נחתם הסכם למכירת כלל הזכויות בחזקות
כריש ותנין בין דלק קידוחים לבין אנרג'יאן.

•

מכירת מלוא הזכויות של דלק קידוחים במאגר תמר לצד שלישי שלא קשור אליה או למי
מהמחזיקים בזכויות במאגרי לוויתן ,כריש ותנין וכן הגבלת הזכויות של נובל במאגר תמר
לשיעור של  25%לכל היותר זאת תוך  72חודשים .נציין כי בינואר  2018נובל מכרה לתמר
פטרוליום בע"מ  7.5%מזכויותיה במאגר תמר ודלית כנגד תמורה במזומן ובמניות .בחודש
אוקטובר  2018מכרה את כל מניותיה בתמר פטרוליום ,והחל ממועד זה ,ירדה לשיעור
אחזקה של  25%במאגר תמר (במישרין ובעקיפין).

•

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

▪ סביבה רגולטורית יציבה  -במתווה המקורי התחייבה ממשלת ישראל לשמור על "יציבות
רגולטורית" בהקשר של חיפושי גז טבעי והפקתו למשך תקופה של  10שנים .בעקבות עתירה
שהוגשה לבג"ץ כנגד פסקת היציבות האמורה ,במרץ  2016פסק בג"ץ כי סוגיית היציבות
הרגולטורית במתווה הגז בנוסח הקיים אינה חוקית .במאי  2016שבה ואימצה הממשלה את
החלטתה בעניין מתווה הגז ,תוך קביעת הסדר חלופי בעניין "סביבה רגולטורית יציבה" לשם
הבטחת סביבה רגולטורית המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו.
▪ פיקוח על מחירים  -בתקופה שבין הכניסה לתוקף של מתווה הגז ועד למועד קיום מלוא תנאי
הפטור ,פיקוח המחירים בענף הגז הטבעי מתוקף חוק ההגבלים יוגבל להטלת דרישות דיווח
על רווחיות ומחיר הגז ,זאת בתנאי ובמהלך תקופה זו יציעו בעלי הזכויות בתמר ולוויתן
לצרכנים פוטנציאלים מחיר המבוסס על המחיר הממוצע המשוקלל של המחירים בהסכמים
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הקיימים במאגרים או על מחירים בהסכמי ייצוא ,במספר חלופות המחיר וההצמדה שפורסמו
במסגרת החלטת ממשלה  476מיום  16באוגוסט  .2015החל מהרבעון השלישי של שנת ,2016
רשות הגז הטבעי מפרסמת כל רבעון את מחיר הגז הטבעי המשוקלל ואת מחיר הגז הטבעי
ליצרני חשמל פרטיים.
 .3.5גורמי סיכון
פעילות החיפוש ופיתוח מאגרים של נפט וגז טבעי כרוכה בהוצאות כספיות ניכרות בתנאי חוסר
ודאות וכפועל יוצא ברמת סיכון פיננסי גבוהה ביותר .להלן פירוט גורמי סיכון בעלי השפעה
מהותית על פעילות החברות בענף :
▪ שינויים בתעריף ייצור החשמל ,מדדי מחירים ,מחירי מקורות אנרגיה חלופיים  -המחירים
המשולמים על ידי הצרכנים עבור הגז הטבעי נגזרים ,בין היתר ,מתעריף ייצור החשמל ,ממדד
המחירים לצרכן האמריקאי וממחירי דלקים התחליפיים לגז כגון מזוט ,סולר וברנט .כמו כן,
שינוי משמעותי במקורות אנרגיה תחליפים יכול להביא לידי שינוי במודל השימוש של חח"י כך
שתינתן עדיפות לתחנות כוח המופעלות באמצעות מקורות אנרגיה תחליפים לגז.
▪ סיכון גיאופוליטי  -המצב הביטחוני והכלכלי בישראל וכן המצב הפוליטי במזרח התיכון,
עלולים להשפיע על נכונותם של מדינות וגופים זרים ,לרבות במזרח התיכון ,להתקשר ביחסים
עסקיים עם גופים ישראלים ו/או עם גופים בינ"ל הפועלים בישראל .לפיכך ,הרעה במצב
הגיאופוליטי במזרח התיכון ו/או הרעה במערכת היחסים בין ישראל לשכנותיה ,מטעמים
ביטחוניים ו/או מדיניים ו/או כלכליים ,עלולה לפגוע ביכולתן של החברות הפועלות בשוק הגז
והנפט בישראל לקדם את עסקיהן עם מדינות וגופים כאמור ,ולייצא גז למדינות שכנות.
▪ תחרות באספקת הגז  -בשנים האחרונות נתגלו במימי ישראל מספר מאגרי גז משמעותיים
בהיקפים העולים באופן ניכר על הערכות משרד האנרגיה ביחס לצרכי המשק המקומי .כיום,
קיימים בישראל ,בנוסף למאגרי תמר ולוויתן המפיקים ,שני מאגרים נוספים הנמצאים בשלבי
פיתוח :מאגרי כריש ותנין ,אשר צפויים להוות ספקים משמעותיים נוספים של גז טבעי למשק
המקומי .כמו כן ,ישראל ערכה מספר מכרזים על בלוקי אקספלורציה ימיים נוספים ,שייתכן
ויובילו לתגליות נוספות (ואף העניקה בהמשך לכך רישיונות) .בנוסף ,בשנת  2015התגלה מאגר
גז טבעי מהותי במצרים ("זוהר") ,ובשנת  2018התגלה מאגר גז טבעי בבלוק  6בקפריסין,
למאגרים אלה עשויה להיות השפעה שלילית על יכולת ייצוא הגז הטבעי ממדינת ישראל מחד,
והם עשויים להביא להגברת התחרות בשוק הגז הטבעי בישראל ע"י הגדלת ההיצע (באמצעות
ייבוא) מאידך .כמו כן ,ייתכן ויתגלו ממצאים נוספים בעתיד ,הן בישראל והן במדינות נוספות
באגן המזרחי של הים התיכון ,אשר פיתוחם עשוי להוביל לכניסת מתחרים נוספים באספקת
גז טבעי למשק המקומי ולמדינות שכנות ועל ידי כך להגביר את היקף התחרות בענף.
▪ מגבלות על ייצוא  -הגבלת כמות הגז שניתן לייצא עלולה לגרום להחרפה של עודף ההיצע בשוק
המקומי וכפועל יוצא מכך לירידה במחירי הגז בשוק המקומי .בהקשר זה נציין כי בהתאם
להמלצות ועדת אדירי מדצמבר  ,2018מכסות יצוא הגז כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה 442
יוותרו ללא שינוי .עם זאת ,בהתאם להמלצות הועדה ,נוסחת חישוב מכסת היצוא תשתנה ,כך
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שתהיה גבוהה יותר ביחס לנוסחה שנקבעה בהחלטת ממשלה  ,442עבור מאגרי גז שטרם התגלו
בלבד.
▪ תלות בתקינות מערכת ההולכה הארצית בישראל ,מצרים וירדן  -יכולת האספקה של הגז
שיופק מהמאגרים לצרכנים הפוטנציאליים מותנה ,בין היתר ,בתקינותה של מערכת ההולכה
הארצית לאספקת הגז ושל רשתות החלוקה האזורית .כמו כן ,יכולת האספקה תלויה
בתקינותה של מערכת ההולכה אל מצרים וירדן וכן מערכת ההולכה הפנימית במדינות אלו.
▪ תלות בקבלנים ובספקי ציוד ושירותים מקצועיים – נכון למועד העבודה ,אין בישראל קבלנים
המבצעים את מירב הפעולות הדרושות להקמה ותפעול של מאגרי גז טבעי ונפט ,ולפיכך קיימת
תלות של החברות הפועלות בענף בקבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות כאמור .עקב כך ,עשויות
הפעולות הנ"ל להיות כרוכות בעלויות גבוהות ו/או עלולים להיגרם עיכובים משמעותיים בלוח
הזמנים שיקבע לביצוע העבודות ואספקת הגז ללקוחות.
▪ סיכוני תפעול והעדר כיסוי ביטוחי מספק  -פעולות חיפושי נפט וגז והפקתם חשופות למגוון
סיכונים ,כגון התפרצות בלתי מבוקרת של נוזלים וגז מבור הקידוח ,התפוצצות ,התמוטטות
בור הקידוח ואירועים אחרים העלולים לפגוע בתפקוד מערכת ההפקה וההולכה ,אשר כל אחד
מהם עשוי לגרום להרס או נזק של בארות נפט או גז ,מתקני ההולכה וההפקה ,ציוד חיפושים
ועוד .כמו כן ,קיים סיכון של אחריות לנזקים הנובעים מזיהום עקב התפרצות ו/או נזילה של
נוזלים ו/או דליפה של גז .על אף הביטוחים הקיימים בשוק ,לא כל הסיכונים האפשריים
מכוסים או ניתנים לכיסוי.
▪ שינויים רגולטוריים  -תחום הפעילות דורש אישורים רגולטוריים רבים ,בעיקר מצד הגורמים
המוסמכים על-פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי ,וכן אישורים נלווים של רשויות המדינה
(לרבות משרד האנרגיה ,משרד הבטחון ,משרד איכות הסביבה ,רשויות המס ,רשות התחרות
ורשויות התכנון השונות) .במהלך השנים האחרונות הועלו מספר הצעות לתיקונים בחוקים
ו/או בתקנות ו/או בהנחיות הרלוונטיים לתחום הפעילות ופורסמו מספר החלטות ,חוקים
והנחיות אשר ליישומם עלולה להיות השפעה שלילית על החברות הפועלות בתחום.
▪ כפיפות לרגולציה סביבתית  -החברות הפועלות בתחום הגז הטבעי ,כפופות למגוון של חוקים,
תקנות והנחיות בנושא הגנת הסביבה ,המתייחסים לנושאים שונים כגון :זליגה של נפט ,גז
טבעי או מזהמים אחרים לסביבת הים ,שחרור לים של חומרים מזהמים ופסולת מסוגים שונים
(שפכים ,שאריות של ציוד קדיחה ,בוץ קידוח ,מלט וכיוצ"ב) ,חומרים כימיים בהם משתמשים
בשלבי העבודה השונים ,פליטת מזהמים לאוויר ,מפגעי תאורה ,רעש ,הקמת תשתיות צנרת על
קרקעית הים ומתקנים נלווים .בנוסף ,החברות נדרשות ,באמצעות מפעילות הפרויקטים,
להשיג אישורים מגורמים המוסמכים על-פי חוק הנפט ,חוק משק הגז הטבעי וכן חוקים אחרים
(כגון חוקים להגנת הסביבה) לצורך פעילותן.
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▪ גורמי סיכון נוספים  -קיימים גורמי סיכון נוספים המשפיעים על תחום הפעילות ובהם קשיים
בהשגת מימון ,סיכוני אבטחת מידע ,תלות בלקוחות מהותיים ,תלות במזג אוויר ובתנאי הים,
ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט ועוד.
 .3.6התפתחויות בשוק
 .3.6.1חזקת "לוויתן"
▪ ביום  19בפברואר  2018דיווחו השותפות במאגר לוויתן כי נחתם הסכם בין נובל לבין דולפינוס
בדבר אספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן .ביום  2באוקטובר  2019דיווחה השותפות על תיקון
ההסכם ,לפיו כמות הגז הכוללת שהתחייבו שותפי לוויתן לספק לחברת דולפינוס גדלה לכ60-
 BCMלעומת  BCM 32בהסכם הייצוא המקורי .בהתאם לתיקון ,האספקה הצפויה במחצית
הראשונה של  2020הינה  BCM 2.1לשנה .בשנתיים שלאחר מכן ,עד ליום  30ביוני 2022
האספקה השנתית הינה כ BCM 3.6-לשנה .האספקה בתקופה המתחילה ביום  1ביולי 2022
ומסתיימת במועד סיום הסכם לוויתן הינה כ BCM 4.7-לשנה.
▪ ביום  7באפריל  ,2019פורסם כי הצעת שותפות לוויתן לחח"י ,לאספקת כמות גז טבעי מעבר
לגז המסופק במסגרת הסכם חח"י-תמר החל מיום  1באוקטובר  2019או ממועד תחילת הפקת
הגז ממאגר לוויתן ,המאוחר מביניהם ,ועד ליום  30ביוני  ,2021או למועד תחילת הפקת הגז
ממאגר כריש ,המוקדם מביניהם ,נבחרה כזוכה במסגרת הליך תחרותי שהתקיים ע"י חח"י.
ההסכם למכירת הגז נחתם בין הצדדים ביום  12ליוני  .2019שותפי תמר הגישו עתירה מינהלית
לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד חח"י ושותפי לוויתן בקשר עם החלטת ועדת המכרזים
של חח"י ,אשר נדחתה על-ידי בית המשפט .בעקבות כך הגישו שותפי תמר ערעור לבית המשפט
העליון על החלטת בית המשפט המחוזי .הדיון בערעור צפוי להתקיים במהלך חודש מאי .2020
בהקשר לכך יצוין ,כי חלק מהשותפים בפרויקט תמר שאינם מחזיקים בפרויקט לוויתן מנהלים
שיחות עם הנהלת חח"י ,במסגרתן נדון תיקון אפשרי להסכם חח"י עם השותפים בפרויקט
תמר ,לפיו ,בין היתר ,בתקופה שבין  1בינואר  2020לבין  30ביוני  2021תשלם חח"י לשותפי
תמר מחיר המגלם הנחה ביחס למחיר הקבוע בהסכם בגין כמויות הגז הטבעי שתרכוש מעבר
לכמות המינימאלית.6
המגעים עם חח"י נוהלו ללא מעורבות נובל ודלק קידוחים וקיימת מחלוקת בין נובל ודלק
קידוחים ובין חלק מהשותפים בפרויקט תמר ,לרבות לגבי יכולתם של נובל ודלק קידוחים
למנוע את התיקון להסכם .בהתאם ,ביום  20בנובמבר  2019פנו חלק מהשותפים בפרויקט תמר
לממונה על התחרות ,בבקשה דחופה שעניינה סיכול האפשרות לתחרות מצד מאגר תמר מול
מאגר לוויתן על ידי נובל ודלק קידוחים .הפניה האמורה נמצאת בבחינה של הממונה על
התחרות וגורמי ממשלה אחרים.

 6מקור :דו"ח כספי של ישראמקו נגב  2שותפו מוגבלת לשנת .2019
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כמו כן ,בחודש מרץ  2020הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה ייצוגית ובקשה
לאישורה כתובענה ייצוגית על-ידי צרכן של חח"י ,על פיה מתבקש בית המשפט לקבוע כי דלק
קידוחים ונובל ,המחזיקות בבעלות צולבת במאגרי תמר ולוויתן ,אינן יכולות למנוע משותפי
מאגר תמר להתקשר עם חח"י בהסכם המוזיל את עלות הגז הטבעי שהיא מספקת לחח"י.
▪ ביום ה 31-בדצמבר  ,2019דיווחו שותפי לוויתן על התחלת הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן
ללקוחות ,בהתאם להסכמים לאספקת גז טבעי מהמאגר שנחתמו עימם ,לרבות מכירת גז טבעי
לירדן .בהמשך לכך ,דווח כי ביום  15בינואר  ,2020החלה הזרמת הגז ממאגר לוויתן למצרים.
 .3.6.2חזקות "כריש" ו"-תנין"
▪ כחלק מיישום החלטות מתווה הגז ,ביום  16באוגוסט  2016נחתם הסכם בין דלק קידוחים
ואבנר חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת (להלן" :אבנר") לבין חברת Energean Israel Limited
(להלן" :אנרג'יאן") ,למכירת כלל הזכויות של דלק קידוחים ,אבנר ונובל בחזקות כריש ותנין.
▪ ביום  27בנובמבר  ,2018הודיעה אנרג'יאן על תחילת ייצור בסין של האסדה הצפה ()FPSO
העתידה לטפל בגז הטבעי שיופק בפרויקט כריש-תנין במים הכלכליים של ישראל .תהליך
ההפקה והטיפול בגז יבוצעו על פי הבאר ,במרחק של כ 90-ק"מ מן החוף .על פי הדו"ח הכספי
של אנרג'יאן לשנת  2019שפורסם ביום  19למרץ  ,2020התפשטות וירוס הקורונה אינה צפויה
להשפיע על לוח הזמנים של הפרויקט והפקת הגז הראשונה צפויה להתבצע במחצית הראשונה
של שנת .2021
▪ ביום  4במרץ  ,2019הודיעה אנרג'יאן על תחילת ההוצאה לפועל של תכנית הקידוחים בישראל,
הכוללת קידוח  3בארות הפקה במאגר כריש ,וקידוח אקספלורציה במאגר כריש צפון אשר
נועד לאמת הימצאות של כ TCF 1.3-גז טבעי ,עם סיכוי הצלחה של  .69%ביום  20בפברואר
 ,2020דיווחה אנרג'יאן על השלמת הקידוחים בשלוש בארות ההפקה במאגר כריש.
▪ ביום ה 4-בנובמבר  2019הודיעה אנרג'יאן על השלמת קידוח האקספלורציה ב"-כריש צפון".
בהתאם לדיווח ,נמצאו במאגר כ BCM 25-נוספים של גז טבעי וכ 34-מיליוני חביות של נוזלים
פחממניים (נפט קל/קונדנסט) באומדן הטוב ביותר (.)Best Estimate
▪ על פי דיווחי אנרג'יאן עד כה נחתמו חוזים להספקה של  BCM 5לשנה על בסיס מחייב וחוזים
מותנים להספקה של  BCM 0.6נוספים לשנה.
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 .4מתודולוגיה
 .4.1ירידת ערך נכסים
סעיף  9לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  ,36ירידת ערך נכסים (להלן" :התקן") ,קובע כי " -ישות

תבחן בסוף כל תקופת דיווח אם קיימים סימנים ,המצביעים על ירידת ערך של נכס .אם מתקיים
סימן כלשהו ,על הישות לאמוד את הסכום בר-ההשבה של הנכס".
מטרת התקן הינה לקבוע נהלים שעל הישות ליישם כדי להבטיח שנכסיה לא יוצגו בסכום העולה
על הסכום בר-ההשבה שלהם (כמפורט להלן) .כאשר ערכו של הנכס בספרים עולה על הסכום בר-
ההשבה שלו ,חלה ירידה בערך הנכס והתקן דורש מהישות להכיר בהפסד מירידת ערך.
 .4.2סכום בר-השבה
סעיף  18לתקן מגדיר את סכום בר-השבה "כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של נכס
או יחידה מניבה-מזומנים לבין שווי השימוש בו" ,כאשר:
▪ שווי הוגן בניכוי עלויות מימוש הינו המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה
משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה ,בניכוי עלויות
מימוש (עלויות תוספתיות ,המיוחסות במישרין למימוש של נכס או של יחידה מניבת מזומנים,
למעט עלויות מימון והוצאות מיסים על הכנסה).
▪ שווי השימוש של הנכס הוא הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים ,הצפויים
לנבוע משימוש מתמשך בנכס וממימושו של הנכס בתום אורך חייו השימושי .בקביעת שווי
השימוש של הנכס ,התקן דורש שתאגיד ישתמש ,בין היתר ,בתחזיות תזרימי מזומנים על בסיס
הנחות סבירות ומבוססות אשר משקפות את מצבו הנוכחי של הנכס ומייצגות את האומדן
הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושי
של הנכס.
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים לא יכללו תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים העשויים
לנבוע משינוי מבני עתידי שהישות אינה מחויבת לגביו (לרבות צמצום בעלות כוח-אדם) ,או
מהגדלה או שיפור של ביצועי הנכס.
שיעור היוון לפני מס ,המשקף הערכות שוק שוטפות של ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים
הספציפיים לנכס .שיעור ההיוון לא ישקף סיכונים ,שתזרימי המזומנים העתידיים כבר
הותאמו בגינם.7
על פי סעיף  19לתקן אין הכרח לקבוע הן את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של הנכס ,והן
את שווי השימוש שלו .אם אחד מבין סכומים אלה עולה על הערך בספרים של הנכס ,לא חלה
ירידה בערך הנכס ואין צורך לאמוד את הסכום האחר.
7

בהתאם לסעיף  85לתמצית השיקולים והנימוקים למסקנות ,שהובאו בתקן חשבונאות בינלאומי מספר -36ירידת
ערך נכסים" :באופן תיאורטי ,היוון של תזרימי מזומנים לאחר מס ,בשיעור ניכיון לאחר מס ,והיוון של תזרימי

מזומנים לפני מס ,לפי שיעור ניכיון לפני מס ,אמור לתת אותה תוצאה ,כל עוד שיעור הניכיון לפני מס ,שווה לשיעור
הניכיון לאחר מס ,כשהוא מותאם כך ,שישקף את הסכום והעיתוי הספציפיים של תזרימי המזומנים ,בגין מיסים".
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 .4.3יחידה מניבה-מזומנים
על פי סעיף  6לתקן ,יחידה מניבה-מזומנים מוגדרת כ"קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ביותר,

המפיקה תזרימי מזומנים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים
מנכסים אחרים או מקבוצות נכסים אחרות" .סעיף  68לתקן קובע כי "זיהוי היחידה המניבה-
מזומנים אליה שייך הנכס מצריך שיקול דעת .אם לא ניתן לקבוע את הסכום בר ההשבה לנכס
בודד ,ישות מזהה את הצירוף הקטן ביותר של נכסים ,המפיק תזרימי מזומנים חיוביים בלתי
תלויים בעיקרם".
בהתאם לאמור לעיל ,היחידה מניבת המזומנים אשר זוהתה ע"י הנהלת החברה הינה נכס
התמלוגים כהגדרתו לעיל.
 .4.4בחינת סממנים לירידת ערך
על פי סעיף  12לתקן ,לצורך הערכה אם מתקיים סימן כלשהו המצביע על ירידת ערך של נכס ,על
ישות לבחון אינדיקטורים חיצוניים ופנימיים ,כגון :שינויים משמעותיים בסביבה העסקית שבה
פועלת הישות או בשוק שאליו מיועד הנכס; עליה בשיעורי ריבית השוק או שיעורי התשואה
המשמשים להיוון תזרימי המזומנים הצפויים מהנכס; פער שלילי בין ערך הנכסים נטו בספרי
החברה ביחס לשווי השוק שלה; התיישנות או נזק פיזי של הנכס; תוכניות להפסקת פעילות או
שינוי במבנה הפעילות שאליה שייך הנכס ועוד.
מבחינת הסממנים כאמור לעיל ,עולה כי שווי השוק הבורסאי של החברה בסמוך למועד הדוח על
המצב הכספי הינו נמוך מההון העצמי בספרי החברה .8לאור זאת ,לבקשת החברה ביצענו הערכה
לסכום בר ההשבה של נכס התמלוגים ליום  31בדצמבר  ,2019לצורך יישום הוראות התקן
בדוחותיה הכספיים.
 .4.5שיטת הערכה
הסכום בר ההשבה של נכס התמלוגים ליום  31בדצמבר  2019נאמד על בסיס גישת ההכנסות,
באמצעות היוון תזרימי המזומנים הצפויים מהנכס ,כאשר תחזית תזרימי המזומנים ושיעור
ההיוון התבססו על הנחות שמרניות .יובהר כי הערך הנוכחי שהתקבל אינו משקף את שווי השימוש
אלא כרף תחתון לסכום בר ההשבה של הנכס.

 8ההון העצמי החשבונאי הותאם לצרכי השוואה לשווי השוק ,על ידי הפחתת הערך המהוון של הוצאות המטה
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 .5אומדן הסכום בר ההשבה של נכס התמלוגים
 .5.1הערכת הסכום בר ההשבה של נכס התמלוגים בגישת ההכנסות
כאמור לעיל ,אמדנו את הרף הנמוך של סכום בר ההשבה של נכס התמלוגים ליום  31בדצמבר
 2019באמצעות היוון תזרימי המזומנים הצפויים מהנכס ,תחת הנחות שמרניות שיפורטו להלן.
 .5.1.1תחזית תזרימי המזומנים
הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים לחברה בגין נכס התמלוגים נאמד על-ידינו בהתבסס
על נתוני "התזרים המהוון" אשר פורסם על ידי החברה ביום  10לינואר ( 2020להלן" :תחזית
החברה העדכנית") במסגרת "דוח עתודות ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בפרויקט תמר" (להלן:
"דו"ח העתודות") .על פי התקן כאמור ,בקביעת שווי השימוש של הנכס ,התקן דורש שתאגיד
ישתמש ,בין היתר ,בתחזיות תזרימי מזומנים על בסיס הנחות סבירות ומבוססות אשר משקפות
את מצבו הנוכחי של הנכס ומייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התנאים הכלכליים
שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושי של הנכס.
מהשוואת הנתונים בתחזית החברה העדכנית בקטגורית משאבים Proved + Probable ( 2P
 )Reservesלתחזית הקודמת שפורסמה על ידי החברה ביום  6למרץ ( 2019להלן" :התחזית
הקודמת") ,עולה כי תחזית החברה העדכנית כללה הפחתה כוללת של כ BCM 3.43-בקצב ההפקה
השנתית בשנים ( 2022–2020הפחתה של כ 10%-בממוצע) והפחתה ממוצעת של וקטור מחירי הגז
והקונדנסט בכ 7%-בשנים  2022–2020והפחתה של וקטור מחירי הגז והקונדנסט בכ 11%-בממוצע
על פני שנות התחזית .כפועל יוצא ,סך ההכנסות מתמלוגים אחרי היטל ומס הכנסה מסתכמים
לכ 415-מיליוני דולר ,לעומת כ 459-מיליוני דולר בתקופה המקבילה בתחזית הקודמת (השוואת
התחזיות מצורפת בנספח א').
על אף ההפחתות שבוצעו על ידי החברה במסגרת עדכון התחזית בסמוך למועד העבודה (ינואר
 ,)2020אמדנו את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים שינבעו מהעתודות בקטגוריה  2Pבאמצעות
תרחיש שמרני המשלב ( )1הפחתה של קצב ההפקה השנתית של גז טבעי וקונדנסט ב 10%-ביחס
לתחזיות החברה לשנת  2020וב 20%-ביחס לתחזיות החברה משנת  2021ואילך 9וכן )2( -הפחתה
של  10%בוקטור מחירי הגז והקונדנסט החל משנת ( 2021להלן" :רף תחתון של התזרים").
ההפחתה במחירים בוצעה החל משנת  2021שכן הפחתת הכמויות בשנת  2020מביאה לכך
שהתחזית לשנה זו מבוססת כמעט במלואה על כמויות המינימום בחוזים הקיימים .בהקשר זה
נציין כי הפחתת המחירים בוצעה באופן אחיד על פני שנות התחזית וזאת על אף כי להערכתנו
הסבירות להתממשות תרחיש זה בשנים הקרובות הינה נמוכה ,לאור החוזים הקיימים שנחתמו
על ידי השותפויות במאגר.

9

ההפחתה בכמות בשנת  )10%( 2020הינה מתונה יותר ביחס ליתר שנות התחזית ( )20%לאור הערכתנו כי קיימת
וודאות גבוהה יותר לגבי התממשות תחזיות החברה בשנת 2020
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תחזית תזרימי המזומנים בתרחיש השמרני כוללת כאמור הן הפחתה בקצב ההפקה השנתי והן
הפחתה בווקטור המחירים ,במקביל .כפועל יוצא ,ההכנסה השנתית מתמלוגים (לפני היטל ומס)
הופחתה ביחס להכנסות בתחזית החברה המעודכנת בכ 19%-בשנת  2020ובכ 28%-החל משנת
 2021ועד לשנת  .2041נציין כי ההפחתה בהכנסות מביאה להאטה מסוימת בקצב הגידול בשיעור
ההיטל כך שהשיעור המקסימאלי ( )46.8%משולם החל משנת  2028לעומת בשנת  2025בתחזית
החברה (השוואת הרף התחתון של התזרים לעומת תחזית החברה מצורפת בנספח ב').
תחזית תזרימי המזומנים כוללת תשלומים בגין היטל והוצאות מס (לאחר הוצאות פחת בגין יתרת
הנכס בספרים) .נציין כי יתרת ההון החוזר של החברה הינה זניחה ועל כן לא בוצעו התאמות
לתזרים בגין שינויים בהון החוזר.
יודגש כי הרף התחתון של התזרים שימש לצרכי בחינה לירידת ערך בלבד ליום  31בדצמבר ,2019
והוא אינו משקף את הערכות הנהלת החברה ו/או את הערכותינו לגבי תזרימי המזומנים הצפויים
מהנכס לאותו מועד.
בהקשר זה יצוין ,כי לאחר מועד העבודה ,חלו ירידות שערים חדות בשווקים הפיננסים ברחבי
העולם לרבות בישראל ,שינויים חדים בשערי חליפין של מטבעות וכן ירידות חדות ביותר במחירי
הנפט והגז הטבעי בשווקים הבינלאומיים ,זאת כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה כמו גם
מסיבות וגורמים נוספים המשפיעים על הביקוש וההיצע של מוצרי אנרגיה בעולם .לאור כך
שבחינת ירידת הערך מבוצעת נכון ליום  31בדצמבר  ,2019עבודה זו אינה מביאה בחשבון את
השינויים שחלו כאמור לעיל.
 .5.1.2שיעור ההיוון
שיעור ההיוון המשוקלל ( )WACCששימש בחישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים נאמד בכ-
 7%באמצעות מודל ה CAPM -לאומדן מחיר ההון העצמי ,וכן מחיר החוב ושיעור המינוף
הנורמטיבי של הנכס ,כמפורט בטבלה להלן:
פרמטר
ריבית חסרת סיכון
ביטא
פרמיית השוק
פרמיית סיכון ספציפית
מחיר ההון העצמי של החברה
מחיר החוב
שיעור מס
שיעור מינוף
מחיר ההון המשוקלל של החברה

ערך
2.1%
0.7
5.9%
2.8%
9.1%
6.3%
23.0%
51.9%
6.9%

ביאור
1
2
3
4
5
6
7

ביאורים לטבלה
 .1על בסיס שיעור תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל 15 -שנים (מחצית מתקופת התזרים הצפוי
ממאגר תמר) ,ליום  31בדצמבר .2019
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 .2הביטא נאמדה על בסיס מדגם חברות דומות כמפורט בטבלה להלן:
חברה
Isramco Negev 2 LP
Ratio Oil Exploration 1992 Lp
Tamar Petroleum Ltd.
Delek Drilling LP
ממוצע חברות מדגם

ביטא לא ממונפת
0.39
0.54
0.15
0.48
0.39

D/V
33.6%
43.2%
84.2%
46.8%
51.9%

הביטא הממונפת נאמדה על בסיס הביטא הממוצעת של חברות המדגם לעיל ,שיעור המינוף
הנורמטיבי ושיעור המס הסטטוטורי בישראל.
 .3פרמיית סיכון השוק בישראל ( Damodaranינואר .)102019
 .4פרמיית הסיכון ספציפית כוללת את המרכיבים להלן:
▪

פרמיית גודל של כ( 1%-בהתאם לשווי של כ 6-מיליארד דולר למאגר תמר);11

▪

בתוספת פרמיית סיכון של כ 3%-בגין התגברות התחרות כתוצאה מתחילת ההפקה
בפרויקט לווייתן והתקדמות הפיתוח של מאגר כריש; ו-

▪

בניכוי פרמיה שלילית של כ 121.25%-בגין סיכון מופחת לתזרים הצפוי מתמלוגים
ביחס לתזרים התפעולי המיוחס לחברות המדגם ששימשו בחישוב הביטא.

 .5על בסיס שיעור התשואה לפדיון של אגרות החוב של החברה והתאמתו למח"מ של כ15-
שנים באמצעות עקום מרווח הוגן דולרי בדירוג .Aa3
 .6בהתאם לשיעור המס הסטטוטורי בישראל.
 .7בהתאם לממוצע חברות המדגם (ראה לעיל) והערכתינו בדבר שיעור המינוף הנורמטיבי
לטווח ארוך של הנכס.
 .5.1.3ממצאים
בהתאם למתודולוגיה ולהנחות שפורטו לעיל ,הערך הנוכחי של הרף התחתון של התזרים נאמד
בכ 156.5-מיליון דולר והינו גבוה מהיתרה בספרים ,העומדת על כ 154.0-מיליון דולר ליום 31
בדצמבר  .2019לפיכך ,לא חלה ירידת ערך בשווי הנכס.
 .5.2בחינת סבירות
 .5.2.1שווי נגזר מניירות הערך הסחירים של החברה ליום  31בדצמבר 2019
כאמור בסעיף  4.4לעיל ,הבחינה לירידת ערך בוצעה מאחר ושווי השוק הבורסאי של החברה
בסמוך למועד הדוח על המצב הכספי הינו נמוך מההון העצמי בספרי החברה.

/http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 10
 11מקור.Duff & Phelps International Valuation Handbook 2018 :
 12שיעור זה נאמד באמצעות חישוב הפער בין שיעור ההיוון התפעולי ושיעור היוון של התמלוגים ממאגר תמר ,הנגזרים
מהשווי הנכסי של ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת ותמר פטרוליום (המגלמים את הסיכון התפעולי של מאגר תמר)
לבין שיעור ההיוון הנגזר מהשווי הנכסי של דלק תמלוגים (מגלם סיכון תמלוגים של מאגר תמר).

26

נציין כי על פי סעיף  19לתקן ,אין הכרח לקבוע הן את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של
הנכס ,והן את שווי השימוש שלו ,שכן אם אחד מבין סכומים אלה עולה על הערך בספרים של
הנכס ,לא חלה ירידה בערך הנכס ואין צורך לאמוד את הסכום האחר .עם זאת ,להלן ניתוח שווי
נכס התמלוגים הנגזר משווי השוק של ניירות הערך הסחירים של החברה (מניות ואגרות החוב)
ליום  31בדצמבר :2019
ביאור

באלפי דולר
שווי שוק מניות ליום 31.12.2019
סה"כ נכסים עודפים וחוב פיננסי ,נטו
התאמת לשווי שוק של האג"ח
הוצאות הנה"כ מהוונות
שווי נגזר לנכס התמלוגים
יתרה מאזנית ליום 31.12.2019

49,551
76,075
1,154
10,563
137,343
154,001

פרמיה (ניכיון)

-10.8%

1
2
3

ביאורים:
 .1יתרות מאזניות של נכסים והתחייבויות למעט הנכס המוערך.
 .2פער בין שווי השוק של האג"ח ליום  31.12.19ליתרת האג"ח במאזן (כולל ריבית לשלם)
 .3לפי הוצאות שנתיות של כמיליון דולר ,בניכוי מס ,מהוונות ב.6.9%-

להערכתנו ,שווי השוק של ניירות הערך של החברה אינו מהווה בסיס מהימן לאומדן הסכום בר
ההשבה של הנכס ,שכן היקף המסחר במניות החברה נמוך יחסית ,הן ביחס למספר העסקאות והן
ביחס להיקפן הכספי (להרחבה ראה נספח ג').
כמו כן ,שווי השוק של ניירות הערך של החברה מושפע מהמינוף הספציפי שלה ועודף היצע בהיקף
משמעותי מאוד (מעל  5מיליארד ,)₪הנובע מציפיות השוק למכירה של נכסים הקשורים במאגר
תמר ע"י קבוצת דלק וחברות בשליטתה ,במסגרת מתווה הגז אשר מחייב אותה למכור את כלל
אחזקותיה בנכסים אלו עד לסוף שנת  ,2021וכן ע"י נפטא (תמלוג דור חיפושי גז) ,כמפורט בטבלה
להלן:
תיאור הנכס

בעל הנכס

שווי

 39.93%ממניות דלק תמלוגים
 22.6%ממניות תמר פטרוליום
 22%ממאגר תמר

קבוצת דלק
דלק קידוחים
דלק קידוחים

תמלוג על מתמר מחלקן של
דלק קידוחים ותמר פטרוליום
תמלוג מתמר מדור חיפושי גז

כהן פיתוח

כ 68-מיליון ( ₪לפי שווי שוק)
כ 160 -מיליון ( ₪לפי שווי שוק)
כ 4.6 -מיליארד ( ₪לפי שווי של כ 6-מיליארד דולר
למאגר)
כ 180 -מיליון ( ₪כ 50-מיליון דולר)

סה"כ

נפטא חיפושים וחנל ים המלח כ 90 -מיליון ₪
(בהתאם לבוררות)
מעל  5מיליארד ₪

כפי שניתן לראות בטבלה לעיל ,שווי הנכסים המצרפי של נכסי תמר הצפויים להימכר בשוק
מסתכם במעל ל 5-מיליארד  .₪מדובר בעודף היצע משמעותי ביחס לביקוש בשוק ההון המקומי,
אשר משפיע באופן שלילי על שווי השוק של הנכסים ובכללם על שווי ניירות הערך של דלק
תמלוגים.

27

נציין כי על אף שקבוצת דלק מחויבת למכור את אחזקותיה במשך תקופה של פחות משנתיים,
מספר הנכסים וההיקף הכספי מביא לידי כך שבפועל מדובר בתקופת זמן קצרה למכירת כל אחד
מהנכסים .לאור עודף ההיצע ולוח הזמנים כאמור ,לא מן הנמנע כי השוק צופה שמכירת הנכסים
תתבצע "תחת אילוץ" ובניכיון ביחס לשווי ההוגן שלהם .על פי מחקר בנושא וניתוח עסקאות בשוק
הישראלי ,שיעור הניכיון בעסקאות תחת אילוץ יכול להיות אף גבוה מ( 10%-להרחבה ראה נספח
ג').
 .5.2.2בדיקת סבירות בגישת השוק
כאינדיקציה נוספת ,בחנו את שווי הנכס הנגזר מעסקה בנכס זהה (למעט היקפו) שהושלמה בסמוך
למועד העבודה ,כמפורט להלן:
▪ ביום  21ביולי  2019דיווחה קבוצת דלק כי חתמה על הסכם עם קרנות ההשתלמות למורים
ולגננות ועם קרנות ההשתלמות למורים תיכוניים ,מורי סמינרים ומפקחים (להלן:
"הרוכשות") למכירת זכויותיה הישירות ( 25%מכלל זכויותיהן המקוריות של קבוצת דלק
ודלק אנרגיה) לתמלוגי על מהחזקות "תמר" ו"-דלית" (להלן" :העסקה") .בהתאם להסכם,
בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ,הזכות לתמלוגי העל תועבר לרוכשות למפרע ,החל מיום
 1באפריל ( 2019להלן" :מועד הזכאות לתמלוגים").
▪ התמורה בעסקה נקבעה על סך של  52.5מיליון דולר ,בניכוי התקבולים בגין תמלוגי העל
בתקופה שבין מועד הזכאות לתמלוגים לבין מועד השלמת העסקה .עוד נקבע כי ביום 1
בפברואר  2023יערכו הצדדים התחשבנות והתאמה של התמורה הבסיסית שעשויות לעלות או
להפחית את התמורה הבסיסית בסך של עד כ 2-מיליון דולר.

▪ ביום  16בדצמבר  2019דיווחה קבוצת דלק על השלמת העסקה וציינה בדיווחה כי "התמורה
בהסכם בגין מימוש הנכס נקבעה על סך של  52,500,000דולר ארה"ב בניכוי התקבולים
שקיבלה החברה ,בגין תמלוגי העל ,בתקופה שממועד הזכאות לתמלוגים ( )1.4.2019ועד מועד
ההשלמה ,כך שסך התמורה במזומן שהתקבלה אצל החברה במועד ההשלמה הינה כ46.2-
מיליון דולר".
▪ במסגרת השלמת העסקה לא הופעל מנגנון התאמת מחיר ,כלומר לא בוצעה התאמה לשווי.
הפחתת התמלוגים מהתמורה בפועל אינה משנה את ערכו הכלכלי של הנכס הנרכש ,אלא
מיוחסת לתשואת הרוכשות מתוך העסקה שכן מדובר בחלק הכספי ששייך לרוכשות החל
ממועד הזכאות לתמלוגים .בהקשר זה נציין כי במצגת משקיעים שפורסמה על ידי קבוצת דלק
ביום  3בפברואר  2020דווח כי תמורת מכירת התמלוגים הינה כ 180-מיליון ( ₪כלומר ,כ52.5-
מיליון דולר) .13מדובר כאמור בשליש מאותו נכס התמלוגים המוחזק על ידי החברה ומכאן
ששווי נכס התמלוגים הנגזר מהעסקה ,במועד הזכאות לתמלוגים ,הינו כ 157.5-מיליון דולר.

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1277001-1278000/P1277402-00.pdf 13
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נציין כי על פי מידע שנמסר לנו מהחברה ,לפי מיטב ידיעתה ,עלויות המימוש בעסקה היו
זניחות.
▪ מ ניתוח מידע ציבורי אודות קבוצת דלק עולה כי העסקה בוצעה במסגרת הצורך של הקבוצה
להשיג מימון בהיקף ניכר לצרכי עסקה אחרת בלוח זמנים קצר .סממן נוסף לכך ניתן למצוא
בדיווחים של דלק קידוחים מיום  4באוגוסט בקשר לגיוס הלוואות בסך של כ 300 -מיליון דולר,
אשר "מיועדות לשמש את השותפות למימון פעילותה השוטפת ולכל מטרה מותרת ובין היתר
לצורך ביצוע חלוקות רווחים" ומיום  14באוגוסט  2019בקשר ל" -חלוקת רווחים בסכום כולל
של  150מיליון דולר ארה"ב" .על פי פרסומים בעיתונות הכלכלית ,חלוקת הרווחים שמשה את
קבוצת דלק למימון עסקה לרכישת נכסי גז ונפט מפיקים בים הצפוני בעלות כוללת של כ2-
מיליארד דולר .כמו כן ,העסקה בוצעה במסגרת יישום מתווה הגז המחייב את קבוצת דלק
וחברות שבשליטתה למכור את כלל אחזקותיהן בנכסי תמר עד לתום שנת  .2021על כן ,אנו
מעריכים כי העסקה נעשתה "תחת אילוץ" ובניכיון ביחס לשווי ההוגן של הנכס בהינתן עסקה
בתנאי שוק (ללא אילוץ) .על כל פנים ,שווי הסכום בר ההשבה נאמד בעבודתנו על בסיס שווי
השימוש ולא על בסיס שווי הוגן.
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נספחים
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נספח א' – השוואת תחזית חברה עדכנית (ינואר  )2020לתחזית קודמת (מרץ )2019
סה"כ/
שנה
ממוצע
גז טבעי ) 100%((BCMמהנכס)
305
תחזית קודמת
305
תחזית עדכנית
הפרש
הפרש ב% -
הכנסות מתמלוגים (אלפי דולר)
1,004,225
תחזית קודמת
894,168
תחזית עדכנית
)(110,057
הפרש
-11.0%
הפרש ב% -
תזרים אחרי מס (אלפי דולר)
459,409
תחזית קודמת
414,653
תחזית עדכנית
)(44,756
הפרש
-9.7%
הפרש ב% -
2035
שנה
גז טבעי ) 100%((BCMמהנכס)
11.64
תחזית קודמת
11.65
תחזית עדכנית
0.01
הפרש
0.1%
הפרש ב% -
הכנסות מתמלוגים (אלפי דולר)
39,986
תחזית קודמת
34,701
תחזית עדכנית
)(5,285
הפרש
-13.2%
הפרש ב% -
תזרים אחרי מס (אלפי דולר)
17,668
תחזית קודמת
15,444
תחזית עדכנית
)(2,224
הפרש
-12.6%
הפרש ב% -

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

11.64 10.65 10.65
11.65 10.65 10.65
0.01
0.00
0.00
0.1%
0.0%
0.0%

11.67
11.65
)(0.02
-0.2%

11.64
11.65
0.01
0.1%

11.64
11.65
0.01
0.1%

11.64
11.65
0.01
0.1%

11.67
11.65
)(0.02
-0.2%

11.64
11.65
0.01
0.1%

11.64
11.65
0.01
0.1%

28,716
24,179
)(4,537
-15.8%

28,353
22,037
)(6,316
-22.3%

29,380
24,819
)(4,561
-15.5%

38,736
33,945
)(4,792
-12.4%

39,388
34,349
)(5,039
-12.8%

22,963
19,463
)(3,501
-15.2%

17,441
14,147
)(3,295
-18.9%

17,513 17,066 16,528 16,115 15,785 15,712 15,549 13,965 13,834 13,799 14,337 15,925
15,589 15,405 15,224 15,086 14,928 14,816 14,687 13,231 13,105 13,131 14,193 14,451
)(1,924) (1,660) (1,304) (1,029
)(856
)(896
)(862
)(733
)(729
)(668
)(144) (1,474
-11.0% -9.7% -7.9% -6.4% -5.4% -5.7% -5.5% -5.3% -5.3% -4.8% -1.0% -9.3%

17,731
15,685
)(2,046
-11.5%

2049

2050

2022

2023

2024

10.65
10.34
10.65
10.00
8.90
9.30
)(0.65
)(1.44
)(1.35
-6.1% -13.9% -12.7%

10.65
10.65
0.00
0.0%

10.67
10.66
)(0.01
-0.1%

2020

2021

2025

2026

37,635 36,333 35,326 34,518 34,331 33,942 30,419 30,100 30,005 29,727
33,491 33,047 32,711 32,326 32,052 31,737 28,537 28,228 27,719 27,172
)(4,144) (3,285) (2,615) (2,193) (2,279) (2,206) (1,883) (1,873) (2,286) (2,554
-11.0% -9.0% -7.4% -6.4% -6.6% -6.5% -6.2% -6.2% -7.6% -8.6%

2041

2042

2043

2036

2037

2038

2039

2040

11.67
11.65
)(0.02
-0.2%

11.64
11.65
0.01
0.1%

11.64
11.65
0.01
0.1%

11.64
11.65
0.01
0.1%

11.67
11.65
)(0.02
-0.2%

9.43
9.74 11.38
9.48 11.35 11.65
0.05
1.61
0.27
0.5% 16.5%
2.3%

2045

2046

2047

2048

6.77
9.13
7.49
8.08
0.72
)(1.05
10.6% -11.5%

6.03
7.17
1.14
18.9%

5.94
6.60
0.66
11.1%

4.75
5.56
0.81
17.0%

2044

2.83
2.83
)(0.00
-0.1%

1.40
0.88
)(0.52
-37.2%

40,634
35,155
)(5,480
-13.5%

41,068
35,487
)(5,581
-13.6%

41,617
35,826
)(5,791
-13.9%

42,074
36,267
)(5,807
-13.8%

42,648
36,640
)(6,008
-14.1%

35,730 36,448 42,095
30,761 36,447 37,023
)(4,969
)(1) (5,072
-13.9%
0.0% -12.0%

35,003
26,494
)(8,509
-24.3%

5,787 11,532 19,126 23,613 23,680 26,274
3,080
9,778 19,009 22,330 24,006 24,817
)(2,707) (1,755
)(117) (1,283
)326 (1,458
-46.8% -15.2% -0.6% -5.4%
1.4% -5.5%

17,524
15,430
)(2,094
-11.9%

17,699
15,502
)(2,197
-12.4%

17,907
15,456
)(2,451
-13.7%

18,065
15,596
)(2,469
-13.7%

18,250
15,723
)(2,527
-13.8%

14,936 15,372 17,780
13,251 15,595 15,852
)(1,685
)223 (1,927
-11.3%
1.4% -10.8%

14,579
11,263
)(3,316
-22.7%

2,371
4,724
1,262
4,005
)(1,109
)(719
-46.8% -15.2%

31

9,801 10,963
9,834 10,365
33
)(598
0.3% -5.5%

9,673
9,147
)(525
-5.4%

7,835
7,787
)(48
-0.6%

נספח ב' – השוואת תרחיש שמרני לתחזית חברה עדכנית (ינואר )2020
שנה

סה"כ/
ממוצע

גז טבעי ) 100%((BCMמהנכס)
305
תחזית חברה
305
תרחיש שמרני
הפרש
הפרש ב% -
הכנסות מתמלוגים (אלפי דולר)
894,168
תחזית חברה
835,549
תרחיש שמרני
)(58,619
הפרש
-6.6%
הפרש ב% -
תזרים אחרי מס (אלפי דולר)
414,653
תחזית חברה
392,470
תרחיש שמרני
)(22,183
הפרש
-5.3%
הפרש ב% -
שנה

2037

גז טבעי ) 100%((BCMמהנכס)
11.65
תחזית חברה
9.32
תרחיש שמרני
)(2.33
הפרש
-20.0%
הפרש ב% -
הכנסות מתמלוגים (אלפי דולר)
35,487
תחזית חברה
25,546
תרחיש שמרני
)(9,940
הפרש
-28.0%
הפרש ב% -
תזרים אחרי מס (אלפי דולר)
15,502
תחזית חברה
11,814
תרחיש שמרני
)(3,688
הפרש
-23.8%
הפרש ב% -

2020

2021

2022

2023

2024

9.30
8.37
)(0.93
-10.0%

8.90
7.12
)(1.78
-20.0%

10.00
8.00
)(2.00
-20.0%

10.65
8.52
)(2.13
-20.0%

10.66
8.53
)(2.13
-20.0%

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2025

2026

11.65 10.65 10.65
9.32
8.52
8.52
)(2.33) (2.13) (2.13
-20.0% -20.0% -20.0%

11.65
9.32
)(2.33
-20.0%

11.65
9.32
)(2.33
-20.0%

11.65
9.32
)(2.33
-20.0%

11.65
9.32
)(2.33
-20.0%

11.65
9.32
)(2.33
-20.0%

11.65
9.32
)(2.33
-20.0%

11.65
9.32
)(2.33
-20.0%

2035

2036

11.65
9.32
)(2.33
-20.0%

11.65
9.32
)(2.33
-20.0%

28,228 27,719 27,172 24,819 22,037 24,179
20,320 19,954 19,560 17,866 15,863 21,761
)(7,907) (7,765) (7,612) (6,953) (6,174) (2,418
-28.0% -28.0% -28.0% -28.0% -28.0% -10.0%

28,537
20,543
)(7,994
-28.0%

34,701 34,349 33,945 33,491 33,047 32,711 32,326 32,052 31,737
24,980 24,727 24,436 24,109 23,790 23,548 23,270 23,073 22,846
)(9,720) (9,622) (9,509) (9,382) (9,257) (9,163) (9,055) (8,979) (8,890
-28.0% -28.0% -28.0% -28.0% -28.0% -28.0% -28.0% -28.0% -28.0%

35,155
25,307
)(9,847
-28.0%

13,105 13,131 14,193 14,451 14,147 19,463
10,421 10,792 11,348 11,162 10,584 18,087
)(2,684) (2,339) (2,846) (3,289) (3,563) (1,375
-20.5% -17.8% -20.0% -22.8% -25.2%
-7.1%

13,231
10,049
)(3,182
-24.0%

15,444 15,685 15,589 15,405 15,224 15,086 14,928 14,816 14,687
11,582 11,478 11,359 11,225 11,094 10,995 10,882 10,801 10,720
)(3,862) (4,206) (4,230) (4,180) (4,130) (4,091) (4,047) (4,015) (3,967
-25.0% -26.8% -27.1% -27.1% -27.1% -27.1% -27.1% -27.1% -27.0%

15,430
11,716
)(3,714
-24.1%

2038

2039

2040

2041

2042

11.65
9.32
)(2.33
-20.0%

11.65
9.32
)(2.33
-20.0%

11.65
9.32
)(2.33
-20.0%

11.65
9.32
)(2.33
-20.0%

11.35
9.32
)(2.03
-17.9%

2043

9.48
9.32
)(0.16
-1.7%

2044

2045

2046

2047

2048

8.08
9.32
1.24
15.3%

7.49
9.32
1.83
24.4%

7.17
9.32
2.15
30.0%

6.60
9.32
2.72
41.2%

5.56
9.32
3.76
67.6%

2049

2050

0.88
2.83
9.32
9.32
8.44
6.49
956.4% 229.3%

2051

2052

2053

2054

7.49
7.49

7.17
7.17

6.60
6.60

2.48
2.48

30,761 36,447 37,023 36,640 36,267 35,826
27,213 26,931 26,652 26,376 26,108 25,791
)(3,548) (9,516) (10,371) (10,263) (10,159) (10,036
-11.5% -26.1% -28.0% -28.0% -28.0% -28.0%

3,080
9,778 19,009 22,330 24,006 24,817 26,494
29,281 28,975 28,673 28,375 28,079 27,787 27,499
26,201 19,198
9,664
6,044
4,073
2,970 1,005
850.6% 196.3% 50.8% 27.1% 17.0% 12.0%
3.8%

23,778
23,778

23,000
23,000

21,392
21,392

8,136
8,136

13,251 15,595 15,852 15,723 15,596 15,456
11,887 11,812 11,883 11,834 11,924 11,914
)(1,364) (3,782) (3,969) (3,889) (3,672) (3,542
-10.3% -24.3% -25.0% -24.7% -23.5% -22.9%

1,262
4,005
7,787
9,147
9,834 10,365 11,263
11,995 11,869 11,746 12,023 12,167 12,069 11,978
10,733
7,864
3,959
2,876
2,333
1,704
716
850.6% 196.3% 50.8% 31.4% 23.7% 16.4%
6.4%

9,740
9,740

9,422
9,422

8,763
8,763

3,333
3,333
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נספח ג'  -ניתוח הגורמים המשפיעים על שווי השוק של דלק תמלוגים
כאמור בסעיף  4.4בגוף העבודה ,שווי השוק הבורסאי של החברה בסמוך למועד הדוח על המצב
הכספי היה נמוך מההון העצמי בספרי החברה (לאחר הפחתת הוצאות מטה מהוונות) .עם זאת,
להערכתנו שווי השוק של המניות אינו יכול לשמש כבסיס למדידת הסכום בר ההשבה של נכס
התמלוגים ,בהתאם לנסיבות המפורטות להלן:
בחינת סחירות מניית דלק תמלוגים
רשות ניירות הערך האירופית ( )ESMAקבעה מספר ספים כמותיים שימושיים בהם ייתכן ולא
מתקיימת הנחת שוק פעיל וביניהם:
 .1היקף המסחר היומי במניה נמוך מ  0.5% -מהשווי הכולל של ההון;
 .2הערך הכספי של העסקאות היומיות במניה נמוך מ  50,000 -יחידות מטבע;
מניתוח נתוני המסחר של מניית דלק תמלוגים בשנת  2019עולים הממצאים הבאים:
•

ב 125-ימי מסחר מתוך  244ימי מסחר בשנת  )51%( 2019הערך הכספי של העסקאות היומיות
היה שווה או גדול מ 50-אלף יחידות מטבע ,ואילו היקף המסחר היומי הממוצע עמד על
 0.074%בלבד משווי השוק הכולל של המניות.

•

ב 24-ימי מסחר מתוך  59ימי מסחר ברבעון הרביעי של  )41%( 2019הערך הכספי של
העסקאות היומיות היה שווה או גדול ל 50-אלף יחידות מטבע ,ואילו היקף המסחר היומי
הממוצע עמד על  0.046%בלבד משווי השוק הכולל של המניות.

כפי העולה מניתוח נתוני המסחר של מניית דלק תמלוגים ,חלה ירידה משמעותית בערכם של שני
הספים הכמותיים אשר הוגדרו ע"י ה ,ESMA-בין שתי התקופות לעיל .בנוסף ,למעט  3ימי מסחר
בודדים במהלך החודשים ינואר – פברואר  ,2019מניית דלק תמלוגים לא עמדה בסף הראשון של
היקף מסחר יומי ביחס לשווי הכולל של המניות .לאור זאת ,אנו מסיקים כי הסחירות במניית
החברה הינה נמוכה וכי ייתכן ולא מתקיימת ביחס למניה זו הנחת שוק פעיל.
בנוסף ,מאז הנפקת החברה (מאי/יוני  )2018עלה חלקם של בעלי העניין המוסדיים המחזיקים
במניות החברה מ 17%-עד ל( 40%-גידול של  )235%וזאת בנוסף להחזקה של  39.93%על ידי
קבוצת דלק שנותרה ללא שינוי ממועד ההנפקה .עליה משמעותית זו בשיעורי ההחזקה של גופים
מוסדיים במניות החברה מפחיתה את שיעור ההון הצף (מ 43%-ל )20% -וכפועל יוצא את סחירות
המניה.
שינוי בהרכב מדד חברות הגז והנפט בבורסה בת"א
ביום  6בנובמבר  2019דיווחה קבוצת דלק (להלן בסעיף זה" :הקבוצה") כי החל מיום  10בנובמבר
 2019ישונה סיווגה הענפי מ"-השקעות ואחזקות" לענף "אנרגיה וחיפושי גז ונפט" .לאור היקף
שוויין של מניות הקבוצה (כ 6-מיליארד  ₪במועד הסיווג) הקבוצה קיבלה את המשקל הגבוה
במדד הנפט והגז ( .)15%כפועל יוצא ,קרנות הסל ושחקני שוק הון נוספים הזרימו ביקושים של
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עשרות מיליוני שקלים למניית הקבוצה ,וזאת על חשבון החברות האחרות במדד ,ובהן גם דלק
תמלוגים אשר משקלה במדד הצטמצם בכ .37.5%-הירידה במשקל המניה במדד הובילה
למימושים וללחץ כלפי מטה על מחיר המניה ,שכאמור לעיל סובלת ממסחר דליל ,ללא קשר אמיתי
לשווי הכלכלי של נכס התמלוגים.
פוזיציית שורט על המניה
על פי נתוני הבורסה בת"א (שהתקבלו מהחברה) החל מסוף אוגוסט  2019ועד לסוף ינואר 2020
שחקני שורט בשוק ההון פתחו פוזיציית שורט בסדרי גודל משמעותיים על מניית החברה .פוזיציות
שאף הגיעו לפי  40מהיקף המסחר היומי הממוצע .להערכתנו ,לאור המסחר הדליל במניית
החברה ,לפוזיציית השורט היתה השפעה שלילית מהותית על שווי המניות.
שיעור הניכיון במכירה תחת אילוץ
ע"פ מחקר שנערך ע"י ( Serdar, Lsil & Rose14להלן" :המחקר")" ,מכירה תחת אילוץ" מוגדרת
כעסקה המתבצעת במהירות בעקבות מגבלות או לחץ המופעל על המוכר .כפועל יוצא ,מחיר הנכס
בעסקה אינו משקף את שווי השוק המלא שלו .המחקר התבסס על ניתוח מדגם של  638עסקאות
מכירת מניות מיעוט של חברות ציבוריות בשוק האמריקאי ע"י תאגידים (ולא משקיעים פרטיים)
לצדדים שלישיים בין השנים .2000-2012
אומדן התשואה בעסקאות "מכירה תחת אילוץ" חושב על בסיס היחס בין מחיר המניה ביום
הכרזת העסקה לעומת מחירה ארבעה שבועות קודם ליום זה .על מנת לנטרל אפקט אפשרי של
אסימטריה במידע בין הקונה למוכר בעת ביצוע העסקה ,בדקו החוקרים בנוסף את מחיר המניה
ארבעה שבועות לאחר יום הכרזת העסקה .במידה ומחיר המניה נשאר בדומה למחיר העסקה,
הסיקו החוקרים כי המוכר נהנה מפערי מידע ביחס לנכס הנמכר (שכן השוק גילם את המידע אשר
היה בידי המוכר במחיר המניה) ,ועל כן הוחרגה תצפית זו מן המדגם .לעומת זאת ,במידה ומחיר
המניה "התאושש" ארבעה שבועות לאחר העסקה ,הסיקו החוקרים כי מדובר ב"-מכירה תחת
אילוץ".
ע"פ תוצאות המחקר ,בעסקת "מכירה תחת אילוץ" מחיר הנכס הנמכר ביום העסקה נמוך בכ8%-
בממוצע ביחס למחיר הנכס כארבעה שבועות לפני העסקה .בנוסף ,כאשר מתבצעת מכירה של 5%
או יותר מהון המניות של החברה (" )"Block Saleשיעור הניכיון המשתקף בעסקה הינו כ13%-
בממוצע.
כאינדיקציה נוספת ,בחנו מדגם של עסקאות בשוק ההון בישראל שלהערכתנו משקפות מצב של
"מכירה תחת אילוץ" ,כמפורט בטבלה להלן:
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החברה הנמכרת

המוכרת

תיאור

מועד העסקה מחיר מניה מחיר
גלום בעסקה סגירה
במועד
העסקה

ביחס למחיר ביחס למחיר
סיגרה במועד סגירה 4
שבועת לפני
העסקה
העסקה

ניכיון
ביחס למחיר
ממוצע ב4 -
שבועות
שקדמו
לעסקה

ביחס למחיר ביחס למחיר
ממוצע ב4 -
סגירה 4
שבועת לאחר שבועות
שלאחר
העסקה
העסקה

מגורייט

מגוריט

הקצאת מניות

0.8 14/11/2019

0.8

-10.5%

-11.0%

-11.1%

גנרשיין קפיטל

גנרשיין
קפיטל

הקצאת מניות

0.9 12/09/2019

1.0

-8.5%

-0.8%

-5.1%

-3.6%

גב ים

נכסים ובניין מכירה במסגרת חוק
הריכוזיות

1,830.0 30/06/2019

-3.5% 1,897.0

-2.3%

-1.8%

-3.4%

-2.4%

47.7 02/05/2019

54.4

-12.3%

-5.1%

-6.3%

-16.9%

-20.6%

400.0 28/03/2019

406.5

-1.6%

-2.2%

-4.5%

-5.7%

-2.5%

172.9 03/12/2018

187.0

-7.6%

-3.9%

-4.5%

-7.9%

-2.8%

שיכון ובינוי

אריסון
השקעות

חסר מידע

5.8 06/08/2018

7.1

-18.7%

-7.1%

-12.8%

-21.1%

-21.4%

אאורה

אאורה

ברם תעשיות

ברם
תעשיות

הקצאת מניות לצורך
חיזוק מבנה ההון של
החברה
הקצאת מניות (חסר

2.5 27/09/2017

3.0

-17.4%

-3.3%

-8.1%

-19.5%

-16.6%

8.1 10/01/2017

8.6

-5.4%

-2.5%

-3.6%

-5.0%

-5.3%

מידע)

IDE

כיל

*

מכירה במסגרת חוק
הריכוזיות

כלל ביטוח

אי.די.בי
פתוח

פתאל

דוד והדסה הגדלת שיעור ההון
הצף במסגרת רפורמת
פתאל
המדדים מניות לצרכי
הקצאת
דנאל
מימון השקעה

דנאל

335.4 07/06/2017

412.0

-18.6%

-18.6%

-18.6%

2.0%

-0.7%

4.8%

-18.6%

-18.6%

-21.4%
-21.1%
-18.6%
-18.6%
-18.7%
מקסימום
4.8%
2.0%
-1.8%
-0.8%
-1.6%
מינימום
-8.6%
-10.0%
-7.6%
-5.7%
-10.4%
ממוצע
* ביוני  2017מכרה כי"ל  50%מחברת  IDEלקרן אלפא בכ177.7 -מיליון דולר ,מחיר המשקף שווי של  355.4מיליון דולר .בדצמבר  2017מכרה קבוצת דלק
 30%מהחזקותיה ב IDE -בעסקה המשקפת שווי כ 412 -מיליון דולר.

שיעורי הניכיון בעסקאות לעיל חושבו על בסיס היחס בין מחיר המניה בעסקה לבין ( )1מחיר
הסגירה במועד העסקה; ( )2מחיר סגירה  4שבועות לפני מועד העסקה; ( )3מחיר ממוצע ב4-
שבועות שקדמו למועד העסקה; ( )5מחיר סגירה  4שבועות לאחר מועד העסקה; ( )6מחיר ממוצע
ב 4-שבועות שלאחר מועד העסקה .מתוצאות הניתוח לעיל עולה כי שיעור הניכיון הממוצע בכל
אחת מהחלופות הינו בטווח שבין  5.7%ל.10.4% -
בהתאם לנסיבות המפורטות לעיל ,להערכתנו שווי השוק של המניות אינו יכול לשמש כבסיס
למדידת הסכום בר ההשבה של נכס התמלוגים.
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