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פרק א' -תיאור עסקי השותפות המוגבלת
חלק א'  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי השותפות המוגבלת
 1.1פעילות השותפות המוגבלת והתפתחות עסקיה
מבוא
1.1.1
השותפות עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז .השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות
מוגבלת שנחתם ביום  25במאי  ,1992בין הנאמן ,כשותף מוגבל ,מצד אחד ובין
השותף הכללי מצד שני (להלן" :הסכם השותפות") .השותפות נרשמה ביום
 25.5.1992לפי פקודת השותפויות (נוסח חדש) ,תשל"ה( 1975-להלן" :פקודת
השותפויות") .בהתאם לסעיף (61א) לפקודת השותפויות ,מהווה הסכם השותפות
המוגבלת את תקנות השותפות המוגבלת ,כפי שתוקן מפעם לפעם.
ניהולה השוטף של השותפות מתבצע על-ידי השותף הכללי תחת פיקוחו של
המפקח ,רו"ח שמעון אבנעים.
השותף המוגבל משמש כנאמן ומחזיק את ניירות הערך שהונפקו על ידו (יחידות
ההשתתפות מקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות) בנאמנות
עבור בעלי היחידות.
השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל( 1970-להלן" :התקנות") וחלות עליה כל
ההקלות הנכללות בתקנות ,ככל שהן רלבנטיות או תהיינה רלבנטיות בעתיד
לשותפות .על אף האמור ,החל מתקופת הדיווח שהחלה ביום  1.1.2018השותפות
מדווחת לפי מתכונת דיווח רבעונית.
להלן תרשים מבנה השותפות:
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ציבור המחזיק ביחידות השתתפות המקנות זכות
השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות
ובכתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות
השתתפות (לרבות השותף הכללי)

שותף כללי
מודיעין אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
הסכם שותפות

שותף מוגבל  /נאמן
מודיעין-אנרגיה נאמנויות בע"מ
הסכם נאמנות
מינוי דירקטור יחיד
99.99%

0.01%

השותפות המוגבלת –
מודיעין-אנרגיה

מפקח
רו"ח שמעון אבנעים

99.99%

0.01%

100%

שותפות כללית -
מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל

Modiin Energy UK Ltd.
ללא פעילות

100%

Modiin Energy
International, Inc.
100%

Modiin Energy NPB, LLC

נכס נפט בקולורדו,
ארה"ב

נכס נפט בישראל

נכסי נפט בקליפורניה
ארה"ב
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1.1.2

תחומי פעילותה של השותפות המוגבלת
על-פי הסכם השותפות ,השותפות עוסקת בתחום פעילות אחד  -חיפושי נפט וגז,
פיתוחם והפקתם .נכון למועד הדוח לשותפות זכויות בנכסי נפט יבשתיים בארה"ב
ובנכס נפט ימי בישראל (ראה סעיף  1.6.1.5להלן).
(א) נכסי נפט בארה"ב
נכסי הנפט בארה"ב אשר לשותפות אינטרס בהם ,נכון למועד הדוח ,הינם:
שם נכס הנפט

זכויות השותפות
המוגבלת בנכס הנפט
25.8081%
( 26.05%בפרוספקט
טרינידד בשטח נכס
הנפט)
22.3125

Mountain
פרויקט
בקליפורניה
View
"פרויקט
(להלן:
)"Mountain View
Grapevine
פרויקט
(להלן:
בקליפורניה
"פרויקט )"Grapevine
36.525% Cassini
פרויקט
(להלן:
בקליפורניה
"פרויקט )"Cassini
37.5% Shideler
פרויקט
(להלן:
בקליפורניה
"פרויקט )"Shideler
פרויקט  NPBבקולרדו 50%
"פרויקט
(להלן:
קולורדו")

סעיף בדוח
1.6.2

1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6

Modiin
יצוין כי ההחזקה בפרויקטים בקליפורניה הינה באמצעות
 ,International, Inc.חברה פרטית בשליטה מלאה של השותפות אשר
התאגדה בקליפורניה ,ארה"ב (להלן" :החברה בקליפורניה") וההחזקה
בפרויקט בקולורדו הינה באמצעות  ,Modiin Energy NPB, LLCחברה
פרטית אשר התאגדה בדלוואר ,ארה"ב (להלן" :החברה בדלוואר") ,שהינה
בבעלות מלאה של החברה בקליפורניה.
(ב) נכסי נפט בישראל
נכס הנפט בישראל אשר לשותפות אינטרס בו ,נכון למועד הדוח ,הינו:
שם נכס הנפט

סוג הזכות

" I/18שמשון"

חזקה

זכויות השותפות
המוגבלת בנכס
הנפט
10.554%

סעיף בדוח
1.6.1

הזכויות בנכס הנפט בישראל הוענקו על ידי הממונה על ענייני הנפט במשרד
האנרגיה (להלן" :הממונה") ובהתאם לחלק בזכויות כפי שהן רשומות בפנקס
הנפט המתנהל על פי חוק הנפט התשי"ב( 1952-להלן" :חוק הנפט") .לכל
מחזיק זכות נפט ,זכות על פי שיקול דעתו ,ובכפוף להוראות הדין ולאמור
בהסכם העסקה המשותפת ו/או בהסכם התפעול המשותף החלים על שטח
זכות נפט (במידה וככל שחלים) להחזיר את חלקו בזכות נפט לממונה או
להעבירה לצד שלישי.
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(ג) בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") נקבע כי לא ירשמו
למסחר ניירות ערך בשותפות מוגבלת אלא אם השותפות המוגבלת התחייבה
בהסכם השותפות לבצע פרויקטים אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות
המוגבלת לפני הרישום למסחר לראשונה או פרויקטים אשר יוגדרו במפורט
בהסכם השותפות המוגבלת לאחר הרישום למסחר לראשונה ואשר תיקון הסכם
השותפות בשלם אושר על-ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות.
על אף האמור לעיל ,שותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו חיפושי נפט או גז,
רשאית ,לאחר הרישום למסחר ,לבצע פרויקטים נוספים ,בהתקיים אחת
החלופות הבאות:
( )1לפני הרישום לראשונה למסחר נקבע בהסכם השותפות כי השותפות
המוגבלת רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם
השותפות ,וזאת לתקופה של  3שנים שתחל במועד הרישום למסחר .בתום
 3השנים תהיה השותפות רשאית להחליט על ביצוע פרויקטים נוספים שלא
הוגדרו ,בהתאם לקבוע בס"ק ( )2להלן.
( )2לאחר הרישום לראשונה למסחר ,האסיפה הכללית החליטה כי השותפות
המוגבלת תהיה רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט
בהסכם השותפות .החלטה כאמור תתקבל בדרך הקבועה בסעיף 65נא
לפקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה 1975-לעניין אישור הצעה
פרטית ותוקפה יהיה לתקופה שלא תעלה על  3שנים1.
"פרויקט" הוגדר לעניין זה כחיפושי נפט או גז ,פיתוחם או הפקתם על פי זכות
נפט או היתר מוקדם עם זכות קדימה לקבלת רישיון כמשמעותם בחוק הנפט
שהוקנו לשותפות המוגבלת.
בתיקון לתקנון הבורסה מחודש נובמבר  2017נקבע ש"פרויקט" בשותפות
מוגבלת העוסקת בחיפושי נפט וגז אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר
בבורסה כולל גם חיפושי נפט או גז פיתוחם או הפקתם המבוצעים מחוץ
לישראל על ידי השותפות המוגבלת ,ובלבד שמתקיימים התנאים שלהלן:
( )1חיפושי הנפט או הגז ,פיתוחם או הפקתם כאמור ,מתבצעים על פי הרשאה
שהוקנתה כדין לשותפות על פי דיני המדינה אשר בשטחה מתבצעות
הפעולות האמורות .לענין זה יראו בהרשאה שהוקנתה לתאגיד המוחזק על
ידי השותפות כהרשאה שהוקנתה לשותפות.
לעניין סעיף קטן זה "תאגיד" – תאגיד שפעילותו הבלעדית הינה החזקה
בהרשאה כאמור.

1

באסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות שהתקיימה ביום  2.9.2019הוחלט ,בין היתר,
לתקן את סעיף  5.1בהסכם השותפות ,כך שהשותפות תהיה רשאית לעסוק בחיפוש ,פיתוח והפקה של נפט וגז
טבעי בשטח נכסי נפט וגז טבעי נוספים אשר ההשקעה בהם תאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף
הכללי (להלן" :הנכסים הנוספים ") ,והכל בהתאם להוראות פקודת השותפויות ,ולפי הנסיבות .כן נקבע כי
החלטת האסיפה תעמוד בתוקפה עד ליום ( 1.9.2022להלן" :מועד הפקיעה ") ,והיא ניתנת להארכה למשך
תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת ,ע"י אישור מחודש של אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות ברוב
הדרוש על פי דין .ככל שמחזיקי יחידות ההשתתפות לא יאשרו מחדש את מתווה אישור ההשקעה בנכסים
נוספים כאמור לעיל ,אזי השקעה בכל נכס נפט ,נוסף על הנכסים שיהיו בידי השותפות במועד הפקיעה ,תחייב
קבלת אישור האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות.
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( )2שותפות מוגבלת שרשמה את יחידות ההשתתפות שלה למסחר בבורסה
לפני יום  3לספטמבר  ,2015תהיה רשאית להשקיע בפרויקט המתבצע
מחוץ לישראל בהתקיים אחד מהתנאים שלהן:
טרם ההשקעה לראשונה של השותפות בכל פרויקט כאמור ,החליטה
האסיפה הכללית כי השותפות המוגבלת רשאית לעשות כן .החלטה
כאמור תאושר בדרך הקבועה בסעיף (7ד) לחוק לתיקון פקודת
השותפויות (מס'  ,)5התשע"ה ,2015-לעניין אישור הצעה פרטית
בשותפות כאמור.
התקבל אישור האסיפה הכללית בהתאם לאמור בסעיף (ג)
( )2לעיל.

()i

()ii

1.1.3

צירוף משתתפים נוספים
השותפות המוגבלת תהיה רשאית ,בכפוף לאישורים הנדרשים עפ"י כל דין ,להעביר
חלק מהזכויות בנכסי נפט וגז לצדדים שלישיים ובתמורה לקבל חלק מההכנסות אם
ימצא נפט או גז .הצטרפות שותפים נוספים לזכויות בנכסי הנפט של השותפות
המוגבלת תביא בהכרח לדילול חלקה של השותפות המוגבלת בהכנסות נפט וגז,
אם יהיו הכנסות כאלו.
יצוין כי פעילויות של חיפושי נפט וגז ,מתבצעות בדרך כלל בהשתתפות מספר
שותפים ,וזאת כיוון שמדובר בפעילויות עתירות הון ועל מנת לחלק את הסיכון
הנובע מאותן פעילויות בין מספר שותפים .כאשר ישנם מספר שותפים בנכס נפט,
נהוג להסדיר את היחסים ביניהם באמצעות הסכם עסקה משותפת ו/או הסכם
תפעול משותף .בהסכמים אלו נהוג ,בין היתר ,לכלול הוראות למקרה שאחד
השותפים אינו מקיים את תנאי נכס הנפט ו/או במקרה שאחד השותפים אינו מקיים
את הוראות ההסכמים.
בפעילות חיפושי נפט עם משתתפים אחרים ,קיימת אפשרות שפרישת אחד
המשתתפים כאשר יתר המשתתפים לא קיבלו על עצמם לשאת בחלקו (בהוצאות
שטרם אושרו) בפעולות החיפושים ,תגרום להבאת פעולות החיפושים לקיצן לפני
השלמת התכנית שנקבעה בעסקה ולהחזרת נכסי הנפט שבהם מבוצעות פעולות
החיפושים .יתר על כן ,במקרה של אי תשלום על ידי אחד השותפים ,זכאי בדרך
כלל המפעיל על פי הסכם התפעול המשותף לדרוש מיתר השותפים שאינם מפגרים
בתשלום כי ישלמו באופן יחסי ,כל אחד לפי חלקו ,את הסכומים האמורים וזאת על
מנת להבטיח כי תכנית העבודה המאושרת כפי שתהיה באותה עת לא תיפגע בשל
הפיגור.

1.1.4

השקעות בהון השותפות המוגבלת ועסקאות בניירות הערך שלה
א .לפרטים בדבר ההון שהוכנס לשותפות המוגבלת עד ליום  ,31.12.2019לאחר
ניכוי הפסדים שנצברו ,ראה ביאור 14א' בדוחות הכספיים.
ב.

למיטב ידיעת השותף הכללי ,במהלך השנים  2019-2020ועד למועד דוח זה
לא בוצעו על ידי בעלי עניין בשותפות עסקאות מחוץ לבורסה ,למעט העסקאות
הבאות:

תאריך
25.3.2019

2

בעל עניין
יצחק

סולטן 2

פעולה
רכישת
יחידות בדרך
של מימוש

בעל השליטה בשותף הכללי.
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כמות וסוג
 102,307יחידות
השתתפות

שער באג'
884.2

1.1.5

3
4
5
6
7

תאריך

בעל עניין

25.3.2019

אי די בי חברה
לפתוח בע"מ 3

מאור 4

25.3.2019

רון

25.3.2019

בן ציון

25.3.2019

מודיעין אנרגיה
ניהול ()1992
בע"מ 6

בלייברג 5

דרין 7

25.3.2019

ד"ר ברוך

18.6.2019

ד"ר ברוך דרין

1.3.2021

יצחק סולטן

1.3.2021

אי די בי חברה
לפתוח בע"מ

פעולה
זכויות (לרבות
שנרכשו)
בהנפקת
זכויות
רכישת
יחידות בדרך
של מימוש
זכויות (לרבות
שנרכשו)
בהנפקת
זכויות
קבלת יחידות
שהוחזקו על
ידי השותף
הכללי
במסגרת
חלוקת
דיבידנד בעין
קבלת יחידות
שהוחזקו על
ידי השותף
הכללי
במסגרת
חלוקת
דיבידנד בעין
חלוקת יחידות
השתתפות
בדרך של
דיבידנד בעין
לבעלי
מניותיה
קבלת יחידות
שהוחזקו על
ידי השותף
הכללי
במסגרת
חלוקת
דיבידנד בעין
מכירת יחידות
רכישת
יחידות
רכישת כתבי
אופציה
(סדרה )17
מכירת יחידות
מכירת כתבי
אופציה
(סדרה )17

כמות וסוג

שער באג'

 102,306יחידות
השתתפות

884.2

 13,651יחידות
השתתפות

884.2

 27,282יחידות
השתתפות

884.2

286,458

884.2

 27,281יחידות
השתתפות

884.2

 9,300יחידות
השתתפות
2,219,648

1,068
375

175,379

50

2,219,648
175,379

375
50

חלוקת רווחים
לפירוט בדבר חלוקת רווחים ,ראה ביאור 14ד' לדוחות הכספיים.

במועד העסקה מבעלות השליטה בשותף הכללי.
מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכללי.
דירקטור בשותף הכללי.
השותף הכללי.
בעל ענין בשותף הכללי.
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חלק ב'  -מידע אחר
 1.2מידע כספי לגבי תחום הפעילות של השותפות
לפירוט בדבר מידע כספי לגבי תחום הפעילות של השותפות ,ראה סעיף  2בדוח הדירקטוריון.
1.3

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצונים על פעילות השותפות המוגבלת
בקליפורניה ,ארה"ב
נכון לשנת  2019ארה"ב היא המפיקה הגדולה בעולם של נפט גולמי ,ותפוקתה מהווה כ15%-
מסך התפוקה העולמית8.
קליפורניה היא מפיקת הנפט השביעית בגודלה בארה"ב וחלקה בהפקה הכוללת בארה"ב כ-
 . .4%מחוז  Kernבו פועלת השותפות הינו המחוז מפיק הנפט המשמעותי בקליפוניה.
הפקת הנפט בקליפורניה הייתה בשפל היסטורי בשנת  2020עקב שילוב של מגפת הקורונה,
מחירי הנפט העולמיים והחלטות שיפוטיות ב .Kern County -הפקת הנפט המקומית ענתה
רק על  32%מהביקוש לנפט ויתרת  68%מיובאת .כמות הבארות החדשות אשר נקדחה
בשנת  2020הייתה נמוכה ב 87%-בהשוואה לשנת  2019ורישוי הבארות החדשות פחת גם
הוא ב9.19%-
פעילות חיפושי נפט וגז בארה"ב מותנית בקבלת אישורים והיתרים שונים וכפופה לרגולציה
סדורה .היסטוריית תחום הנפט בקליפורניה החלה לפני מאות שנים כאשר נחתו הספרדים
בקליפורניה במאה ה 16 -וגילו מרבצי זפת .נפט ממאגר עילי נמכר כבר ב 4 ,1885 -שנים
לפני קידוח הנפט הראשון בארה"ב .גז פרץ לראשונה בקליפורניה מקידוח מים שבוצע באמצע
המאה ה .19 -קידוח הנפט הראשון נעשה בקליפורניה בשנת  .1861בתי זיקוק בקליפורניה
החלו לפעול כבר באמצע המאה ה .19 -הפקת וזיקוק נפט מתבצעים ברצף עד היום
בקליפורניה.
בישראל
כאמור לעיל ,תחום הפעילות העיקרי של השותפות נכון למועד הדוח הינו חיפושי נפט וגז,
פיתוחם והפקתם .תחום הפעילות מוכתב על-ידי רגולציה הדוקה שמלווה את התחום לאורך
שנים רבות וביתר שאת בעשור האחרון עם גילוי מאגרי הגז הטבעי בים העמוק .חוק הנפט
מהווה את הבסיס בהסדרת הרגולציה בתחום החיפושים וההפקה של נפט וגז טבעי בישראל
וקובע ,בין היתר ,כי פעולות חיפושי נפט וגז בישראל יכולות להתבצע באזורים גיאוגרפיים
שבהם ניתנה לגורם המחפש זכות נפט על-פי חוק הנפט .בנוסף ,חוק משק הגז הטבעי,
מסדיר בעיקר את נושא ההולכה ,החלוקה והשיווק של גז טבעי ו/או גז טבעי נוזלי (")"LNG
בתחומי מדינת ישראל .בנוסף ,הממשלה קיבלה שורה של החלטות בתחומי מיסוי רווחי נפט
וגז ,יצוא הגז הטבעי ,הסדרות במסגרת מתווה הגז והחלטות רגולטוריות לעניין שעות חירום
במשק הגז הטבעי .להחלטות אלה ולהחלטות רגולטוריות אחרות בתחום הפעילות של
השותפות עלולות להיות השפעות מהותיות על תוצאות הפעילות של השותפות.

8

9

https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/where-our-oil-comes.from.php
.https://www.naturalgasintel.com/california-oil-gas-drilling-hits-historic-lows-in-2020
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הכדאיות הכלכלית של השקעות בחיפוש ובפיתוח מאגרי גז טבעי מושפעת ,במידה רבה,
ממחירי הנפט והגז בעולם ,מביקושים לגז טבעי בשוק המקומי ,האזורי והעולמי ,מהתחרות
באספקת גז טבעי בשוק המקומי ובשוק האנרגיה העולמי ,מיכולת היצוא של גז טבעי (בין אם
בצנרת ,בתצורה דחוסה או נוזלית) המחייבת ,בין היתר ,משאבי גז בהיקפים ניכרים,
התקשרויות בהסכמים ארוכי טווח ובכמויות משמעותיות ,ברמת מחירי מכירה של גז טבעי
אשר יכולים להצדיק ולממן השקעות גבוהות ביותר בהקמת תשתית מתאימה ובקבלת היתרים
רגולטוריים שונים כנדרש על-פי חוק.
התפתחות משק הגז הטבעי בישראל החלה בשנים  1999-2000עם גילוי מאגרי נועה ומרי B
בחזקות נועה ואשקלון ,בהתאמה .בשנת  2004החלה הזרמת גז טבעי למערכת ההולכה של
נתיבי גז לישראל בע"מ (נתג"ז) .בתחילה חוברו מתקני חברת חשמל ומפעלי תעשייה גדולים.
בהמשך חוברו תחנות כח פרטיות ומפעלים נוספים והצריכה הכוללת של גז טבעי בישראל
עלתה במקביל להתקדמות בהקמתה של מערכת ההולכה.
מאז תחילת הפקה ממאגר תמר בשנת  2013עובר משק הגז הטבעי בישראל שינויים
משמעותיים .תוך שנים ספורות הפך הגז הטבעי למקור העיקרי והמועדף בסל הדלקים לייצור
חשמל וכן למקור אנרגיה משמעותי לתעשייה .בעתודות הגז הטבעי המוכחות שהתגלו
בישראל יש כדי לספק את כל צרכי הגז של המשק המקומי במהלך העשורים הבאים ,ובכך
להקטין בצורה משמעותית את התלות של מדינת ישראל במקורות אנרגיה זרים.
החל מחודש אפריל  2013החלה הזרמת גז טבעי ממאגר תמר למשק הישראלי ,אשר ,לפי
הערכות ,יש בכוחו לספק את כלל צרכי המשק בשני העשורים הבאים .במהלך שנת 2013
סופקו כ BCM 5.55 -של גז טבעי מהמאגר ,שהם לבדם הכמות הגבוהה ביותר של גז טבעי
לשנה שסופקה במשק עד לשנה זו .עם חיבורו של מאגר תמר ,ירדה הכמות המסופקת מים
תטיס לכ BCM 0.89 -המהווים כ 13%-בלבד מסך צריכת הגז במשק לשנת .2013
שנת  2016הייתה שנת התחייה המחודשת של תעשיית הגז הישראלית ,בזכות התפתחויות
כגון אישור מתווה הגז ע"י הממשלה ובית המשפט העליון ,מכירת המאגרים 'כריש' ו'תנין'
לחברת "אנרג'יאן" ,חתימת הסכם לייצוא גז ממאגר לוויתן לחברת החשמל הירדנית ,החלטת
שר התשתיות על סגירת יחידות  1-4הפחמיות בחדרה והקמתן של תחנות כוח חדשות
המופעלות על גז טבעי בתוך שש שנים ,פרסום הליכים תחרותיים לחיפושי נפט וגז טבעי בים
ע"י משרד האנרגיה (להלן" :משרד האנרגיה") ,ההתקדמות במגעים לייצוא גז ממאגר לוויתן,
ומעל לכל ההחלטה על פיתוח מאגר לוויתן.
באפריל  ,2017אישרה הממשלה ,במסגרת החלטה מספר  ,2592את התכנית לעידוד
הפיתוח של מאגרי גז קטנים .במסגרת התכנית ,תפותח תשתית משותפת למאגרים הקטנים,
שתאפשר חיבור ראשון של מאגר כריש-תנין וחיבור של מאגרים עתידיים שונים לחוף .השקעה
ממשלתית של  100מיליון שקלים בתשתיות אלו תעניק לבעלי המאגרים תמריץ כלכלי .בנוסף,
יקלו תשתיות משותפות על כריש-תנין ועל מאגרים נוספים בעתיד את ההליך התכנוני הנדרש
לכניסה לחוף .כמו כן ,מציגה התכנית תמיכה משמעותית בהגדלת הביקושים לגז טבעי .זאת
באמצעות השקעה של  10מיליון  ₪בציי כלי רכב חלוצים שיונעו בגז טבעי וכן אפשרויות
לעידוד והגדלת כמות האוטובוסים והמשאיות שיופעלו באמצעות גז טבעי .בנוסף ,במסגרת
ההחלטה ,יוכלו יזמים פרטיים לקדם תכנית לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות ובגז טבעי
בתנאים שפורטו בהחלטה .צעדים אלו וכן צעדים נוספים הכלולים בתכנית יובילו לפיתוח
מאגרי גז טבעי נוספים ,ויסייעו ביצירת תחרות במשק הגז הטבעי.
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בנוסף ,בשנת  2017חלה התקדמות משמעותית בפיתוח יכולתה של ישראל לייצא גז טבעי.
בדצמבר  2017חתמו קפריסין ,יוון ,ישראל ואיטליה על מזכר הבנות להקמת צינור גז מישראל
לאיטליה .הצינור המתוכנן הינו באורך  2,100ק"מ ,בעלות מתוכנן של כ 25-מיליארד ,₪
ובנייתו צפויה להסתיים בשנת  .2025באתר משרד האנרגיה פורסם ,בין היתר ,כי צינור הגז
יבטיח אפיק ייצוא ארוך-טווח של גז ישראלי ליוון ,איטליה ולשווקים אירופאיים נוספים ויקדם
את התחרות במשק הגז .נציג האיחוד האירופאי העריך כי אירופה תזדקק לייבא גז טבעי
בהיקף הגדול ב bcm 100-לשנה מזה שהיא מייבאת היום ,וזאת בגלל הירידה בתפוקת הגז
בים הצפוני .עוד נאמר כי אירופה רואה בישראל ובקפריסין מקור בטוח לאספקת גז בעתיד.
להערכת השותפות ,עם חיבורם של ספקי גז נוספים למערכת ההולכה הארצית ,הגידול
בצריכת הגז הטבעי בישראל צפוי להימשך וזאת ,בין היתר ,בהינתן מדיניות הממשלה בדבר
הגברת השימוש בגז טבעי לייצור חשמל וצמצום ייצור חשמל באמצעות תחנות פחמיות,
הנגשת הגז הטבעי למפעלי תעשייה נוספים ברחבי הארץ ,כניסת רכבים חשמליים וחשמול
הרכבת ,הטמעת השימושים בגז טבעי דחוס בחלק מענפי התחבורה (כדוגמת מעבר של
אוטובוסים ורכבים כבדים לשימוש בגז טבעי) ,הקמת מתקנים נוספים להתפלת מי-ים ,פיתוח
והקמת מפעלים המבוססים על גז טבעי כתשומת ייצור מרכזית (כגון מפעל אמוניה) וכן
פעולות המדיניות שיינקטו לטובת הנושא ,וכל זאת מעבר לגידול הטבעי בביקוש לחשמל
במשק הישראלי עקב גידול באוכלוסיה וברמת החיים.
בצד ההיצע חלו בשנים האחרונות התפתחויות משמעותיות ובניהן אישור מתווה הגז על-ידי
הממשלה ,תחילת ההפקה ממאגר לוויתן ופיתוח של מאגרי כריש ותנין על-ידי חברת אנרג'יאן
ישראל בע"מ .כמו כן ,פורסמ ו שני הליכים תחרותיים לחיפושי נפט וגז טבעי בים והוענקו
רישיונות חיפוש חדשים בהם צפויים להתבצע קידוחי ניסיון.
הגורמים המאקרו כלכליים העיקריים המשפיעים על תחום הפעילות של השותפות
הגורמים המאקרו כלכליים העיקריים המשפיעים על תחום הפעילות של השותפות הינם
(לפי רוט בדבר גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על פעילות השותפות
ותוצאותיה העסקיות ,ראה סעיף  1.21להלן):
א.

תנודות במחירי הנפט והדלקים החלופיים (לרבות גז טבעי)  -תנודות במחירי הנפט
והדלקים החלופיים ובעיקר במחיר חבית נפט מסוג ברנט ( ,)Brentבמדד המחירים
לצרכן האמריקאי ( ,)U.S CPIבמדדים בינלאומיים מקובלים אחרים ,כגון,GCC :
 WTI , Henry Hubעשויים להשפיע על המחירים אותם תוכל השותפות לקבל
מלקוחותיה בגין נפט וגז טבעי שיימכרו על ידה ,ו/או להשפיע על כדאיות הביצוע של
חיפושים עתידיים וכדאיות ההפקה ממאגרים חדשים שיתגלו ,ככל שיתגלו ,וכן על
קבלת ההחלטות אם פיתוחו של מאגר כלשהו כלכלי והאם לקבל החלטת השקעה
סופית ( )FIDלפיתוח אותו מאגר ואם לאו .יצוין כי מחיר המכירה בו מוכרים
השותפות ושותפיה בפרויקטים בקליפורניה ארה"ב את הנפט המופק על ידם נקבע
בהתאם לציטוט של בתי הזיקוק הגדולים בקליפורניה ,שהוא קרוב יותר למחיר נפט
מסוג ברנט.
כמו כן ,לצורך קביעת נתוני רזרבות נפט וגז טבעי ,הגופים העוסקים בנושא (בד"כ
יועצי הנדסת מאגרים) לוקחים בחשבון גם את הנתון של כלכליות הפיתוח וההפקה,
ועל כן ,בעקבות שינויים במחירי הנפט והגז הטבעי כלכליות הפרויקט משתנה
וכתוצאה מכך עשויות הערכות רזרבות הגז הטבעי והנפט ברות ההפקה להשתנות.
עוד יצוין כי תנודתיות במחירי הנפט משפיעה גם על שווים של נכסי הנפט.
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הנפט לסוגיו הינו סחורה ( ,)Commodityמחיריו נקבעים בבורסות בעולם ,והוא נתון
לתנודתיות עקב גורמים פוליטיים וכלכליים שאין לשותפות אפשרות להשפיע עליהם
ו/או לחזותם מראש .מחיר הנפט הינו גורם מרכזי המשפיע על כדאיות ההשקעות
בחיפושי נפט .כאשר מחירי הנפט הגולמי יורדים ,כפי שקרה במהלך התקופה
האחרונה ,יתכנו מצבים בהם הפקתו אינה משתלמת מבחינה כלכלית.
ב.

תנודות בשערי חליפין – מחירי הנפט והגז הטבעי וכן עיקר התשומות בגין חיפושי
נפט וגז ופיתוחם נקבעים בדולר .הפעילות של השותפות בארה"ב נעשית בדולר.
כמו-כן ,השותפות קשורה בהסכמי תשלומים ,הנקובים בדולר לשותף הכללי,
למפקח ולנאמן .לפיכך ,היות שנכון למועד זה ,השותפות מגייסת את כספיה בשוק
ההון הישראלי בשקלים ,תנודות בשערי החליפין של השקל מול הדולר משפיעות על
הכנסות והוצאות השותפות המוגבלת.

ג.

עליה בביקוש לספקי שירותים וציוד  -יצוין כי תנודות במחיר של שירותים וציוד
מושפעת מתנודות במחירי הנפט .עליות במחיר הנפט יגררו ביקוש גבוה לשירותים
וציוד מה שיביא לעליה בזמינות ובמחירים ולהיפך במקרה של עלייה משמעותית
במחירי הנפט והגז הטבעי חלה בדרך כלל גם עלייה בביקוש לספקי שירותים
בתחום החיפושים וההפקה ,אשר מביאה לעלייה ניכרת בעלויות הפעילויות בענף
ולירידה בזמינות הקבלנים והציוד הנדרש.

ד.

ביצוע קידוחים על ידי השותפות ושותפיה כרוך בקבלת אישורים שונים (לכל קידוח)
מרשויות שונות (ראה סעיף  1.15להלן).

ה.

רגולציה  -חיפושים פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי ,כפופים לרגולציה ענפה.
שינויים בחקיקה הקיימת ,ככל שיהיו (כגון שינויים בחקיקה המסדירה את תחום
חיפושי הנפט והגז והפקתם ובדיני המס החלים בתחום זה ,בדרישות הרגולציה
לקבלת זכויות לחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי ,בתמלוגים ,הסדרה סביבתית,
הגבלים עסקיים ועוד) עלולים להשפיע לרעה על השותפות ועסקיה וכן על כדאיות
הביצוע של חיפושים נוספים.

ו.

תחרות – בעשור האחרון נתגלו בישראל ובמדינות שכנות מספר מאגרי גז
משמעותיים בהיקפם .כמו כן ,ייתכן ויתגלו ממצאים נוספים משמעותיים בישראל
ובמדינות נוספות באגן המזרחי של הים התיכון ,אשר פיתוחם עשוי להוביל להגדלת
ההיצע ולכניסת מתחרים נוספים באספקת גז טבעי למשק הישראלי ולמדינות
שכנות .מנגד ,תגליות נוספות באגן המזרחי של הים התיכון לרבות בישראל,
קפריסין ומצרים צפויות לתמוך בהפיכת אזור זה ל HUB-אזורי לגז טבעי ,ולתמוך
בהשקעות ופיתוחים משמעותיים להקמת תשתיות ומסחור הגז לאיזורים נוספים
מחוץ לאגן .בתחום הגז הנוזלי קיימת תחרות גלובאלית ומחירו נקבע הן בחוזים
ארוכי טווח והן בשווקי ה SPOT-השונים .בשנים האחרונות חל גידול משמעותי
בהיצע העולמי של גז נוזלי באופן כזה שמשפיע לרעה על מחירי הגז הנוזלי
העולמיים.

 1.4חיפושי נפט וגז  -סקירה כללית
חיפוש נפט וגז באזור מסוים מחייב כי יתקיימו ,בין היתר ,התנאים המפורטים להלן:
1.4.1
א.

יימצאו סלעי מקור אורגנים בשלים ,אשר כתוצאה מפעילויות של לחץ ,חום
ופעילויות בקטריאליות ורדיואקטיביות ,יצרו את הנפט או הגז (להלן:
"הידרוקרבונים").
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ב.

ימצאו סלעי מאגר שההידרוקרבונים זורמים אליהם מסלעי המקור ומהם
אפשר להפיק נפט או גז.10

ג.

ימצאו סלעי חיפוי אטימים המונעים את זליגת ההידרוקרבונים מסלע
המאגר כלפי מעלה והתנדפותו אל פני הקרקע.

ד.

תנאים תת קרקעיים המתאימים ללכידת ההידרוקרבונים במאגר בכמויות
שכדאי כלכלית להפיקן.

1.4.2

המקום בו הצטברו ההידרוקרבונים ללא אפשרות פיזור נקרא מאגר או מלכודת.
מאגרים יכולים להימצא בכל תצורות סלעי המשקע של כדור הארץ ,דהיינו ,הן
בשכבות רדודות בעומק של מספר מאות מטרים והן בשכבות עמוקות של אלפי
מטרים.

1.4.3

ההרכב הפשוט ביותר של ההידרוקרבונים הוא גז מתאן .עם עליית מספר אטומי
הפחמן והמימן עוברים ההידרוקרבונים בהדרגה למצב צבירה נוזלי ,קרי נפט גולמי.
בדרך כלל ,טיב הנפט נקבע על-פי משקלו הסגולי ,11וצמיגותו .ככל שהנפט קל יותר,
איכותו טובה יותר ,מאחר והכמות היחסית של הבנזין המתקבל בשלב מאוחר יותר
בתהליך הזיקוק גבוהה יותר .לנפט קל צמיגות נמוכה ,דהיינו ,הוא זורם יותר
בקלות ,וספיקת הבארות שיפיקו אותו תהיינה גדולה יותר .בנוסף ,לתכונות אלו
נמדדת איכותו של הנפט ,בין היתר ,גם בכמות הגופרית המצויה בנפט .כמות
גופרית עולה על תקן מסוים מחייבת הפרדה של הגופרית מהנפט.

1.4.4

המבנה התת-קרקעי וקיומם של המאגרים נלמדים באמצעות שיטות גיאופיסיות.
השיטה העיקרית ,בה משתמשים ,כיום ,לאיתור מאגרים הינה השיטה הסייסמית,
המבוססת על שליחת אנרגיה אקוסטית (גלי קול) לתוך תת הקרקע .את גלי הקול
יוצרים באמצעות פיצוץ חומרי נפץ בקרבת פני הקרקע או על ידי הרעדת הקרקע
באמצעות משאית .גלי הקול חודרים לתת הקרקע ופוגעים בשכבות הסלע השונות
המרובדות זו מתחת לזו .חלק מגלי הקול מוחזרים לפני הקרקע נקלטים על-ידי
מכשור מיוחד ונרשמים .פרקי הזמן הדרושים לגלים לעשות את הדרך כלפי מטה
ובחזרה ,ועוצמת הגלים המוחזרים ,מכל נקודה בתת קרקע מספקים אמדן על
עומקם ,צורותיהם ומאפייניהם של המבנים הגיאולוגיים התת-קרקעיים.

1.4.5

השיטה הסייסמית נמצאת בפיתוח ושכלול מתמידים ,הן מבחינת איסוף הנתונים והן
מבחינת עיבודם .לדוגמה ,מסקר סייסמי דו-מימדי המבוצע לאורך מספר תוואים
ישרים על-פני השטח ,אשר מהמידע המתקבל ממנו נבנית תמונה תלת מימדית,
פותח סקר סייסמי תלת מימדי שהינו מהימן יותר ,המאפשר לקבל ישירות את
התמונה התלת מימדית .ניתן כיום אף לשפר מידע סייסמי ישן בטכנולוגיות עיבוד
חדשות.

1.4.6

השיטה הסייסמית לא מאפשרת גילוי הידרוקרבונים באופן ישיר .גילוי הידרוקרבונים
מחייב קידוח אל תוך המאגר על מנת לאפשר קביעה ביחס לקיומם או אי קיומם של
הידרוקרבונים.

סלע מאגר מאופיין על-ידי נקבוביות שהינה אמת המידה לנפח החללים בסלע ולכמות הנוזל שהסלע יכול לאגור,
ומוליכות שהינה אמת המידה למידת התנועה של הנוזלים ויכולת הזרימה שלהם בתוך סלע המאגר .בהתאם,
ככל שהנקבוביות טובה יותר וככל שהמוליכות טובה יותר  -סלע המאגר נחשב לטוב יותר.
משקלו הסגולי של הנפט נמדד ביחידות  . APIככל שמשקלו הסגולי של הנפט גבוה יותר מספר יחידות הAPI-
נמוך יותר.
15

1.4.7

המידע שמתקבל כאמור לעיל ,מעובד ומשמש בסיס להכנת מפת מבנה של
הפרוספקט .על בסיס מפה זו ייקבע מיקומו האופטימלי של קידוח האקספלורציה
הראשון.
בהתבסס על עיבוד המידע שנאסף כאמור לעיל ,משורטטת מפה של המבנה
הגיאולוגי ומתקבלת ההחלטה האם קיים מאגר פוטנציאלי (להלן" :פרוספקט") .על
בסיס המידע הכולל נקבע מיקומו של קידוח האקספלורציה הראשון .לעיתים לא
נמצאים מבנים הראויים לקדיחה כך שאין כל כדאיות להכין פרוספקט לקדיחה.

1.4.8

השלב השני בחיפוש הידרוקרבונים ,הוא שלב קידוחי האקספלורציה .מטרתם של
קידוחי האקספלורציה הינה לבדוק את הימצאותם ,הרכבם ואת תכולת הנוזלים
הזורמים בשכבות גיאולוגיות שהוא חדר דרכם ,דהיינו ,האם הם מכילים
הידרוקרבונים.

1.4.9

הבדיקה הנהוגה כיום הינה בדיקה רציפה של דגימות ממטחן הסלעים המועלה
בעזרת בוץ הקידוח אל פני השטח .לעיתים ,כאשר לא ניתן להגיע למסקנות על
סמך בדיקת המטחן מוציאים גליל מסלע המאגר ,שמספק מידע מדויק על קיומם או
העדרם של הידרוקרבונים ועל נקבוביות השכבות וחדירותן .בנוסף ,לעיתים,
מורידים לחור הקידוח באמצעות כבל מיוחד מכשירים שונים הרושמים באופן רציף
כאשר הם מועלים כלפי מעלה תכונות פיסיקליות שונות של הסלעים .אלו הם
הלוגים הגיאופיסים .הלוגים מאתרים באופן מדויק את עובי השכבות ,את הרכבן,
את נקבוביותן ותכולת הנוזלים הממלאים אותן.

1.4.10

השלב האחרון והמכריע בפעילות חיפושי נפט ו/או גז ,הינו עריכת מבחן הפקה.
לתוך הקידוח מורדים צינורות מגן האוטמים את השכבות ,והמקטעים העשויים
להכיל הידרוקרבונים מסומנים .לאחר מכן ,מחוררים את צינורות המגן במקטע
הרצוי כדי לפתוח מעברים שדרכם יכולים הנוזלים לזרום ,ומורידים לתוך צינורות
המגן צינור הפקה דק שדרכו יכול הנוזל לזרום אל פני השטח.

1.4.11

בדרך כלל ,לאיתור הידרוקרבונים תידרשנה מספר בארות בוחן ,כתלות באופי
המאגר.

1.4.12

לאחר שאותר המאגר ואומת גודלו עוברים לשלב הפיתוח וההפקה ממנו .בדרך כלל
נדרשות מספר בארות הנקראות בארות פיתוח היכולות להגיע למספר עשרות,
כתלות בכושר ההפקה מהן .באר ננטשת ,דהיינו ,לא מופקים ממנה נפט או גז טבעי
כאשר הוצאות ההפקה של הנפט או הגז עולות על ההכנסות שמקבלים ממכירתם.
הבארות יכולות לנבוע מעצמן ,במיוחד בשלב חייהן ההתחלתי ,אולם כאשר לחץ
המאגר יורד ניתן להעלות את הנפט או הגז הטבעי בצורה מלאכותית (למשל
בעזרת משאבות מיוחדות) .בהתאם לחוק הנפט ,שלב ההפקה המסחרית נעשה
בשטחים לגביהם ניתנת חזקה.

1.4.13

קידוחים נעשים בדרך כלל אנכית .בשנים האחרונות התפתחה יכולת לביצוע
קידוחים נטויים ואופקיים .קידוחים אלו מבוצעים ,בין היתר ,במקרים הבאים:
א.

בקדיחה בים הכרוכה בהוצאות גבוהות ,ניתן לקדוח בארות רבות נטויות
מאסדת קידוח אחת ,דבר המקטין באופן ניכר את הוצאות הקדיחה
וההפקה.

ב.

שדה הנמצא בים ,בעומק מים רדוד ,ניתן לפיתוח על-ידי קדיחת בארות
יבשתיות ,נטויות מכוון החוף לים ,ואלה תהיינה זולות מבארות ימיות.
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ג.

במקרה שלא ניתן להתגבר על מכשול טכני ויש לנטוש את הקידוח ,ניתן
לעקוף את המכשול על ידי קדיחה נטויה.

ד.

במקרה שרוצים לבדוק מספר שכבות רוויות בהידרוקרבונים על-ידי קידוח
ניסוי אחד ולא לקדוח מספר קידוחים למספר מטרות.

ה.

במקרה שבמהלך הקידוח מתברר שיש להטות את הקידוח לכיוון אחר וזאת
במקום לקדוח קידוח חדש.

ו.

כאשר קיים מאגר הנמצא במגע ישיר עם מי הים וכדי למנוע פריצה מוקדמת
של המים לתוך הבארות האנכיות מבלי שהמאגר ינוצל ,ניתן לנסות ולקדוח
קידוח אופקי.

ז.

במקרה שלא ניתן לבצע קידוח אנכי לכיוון המאגר מסיבות שונות כמו
הימצאותו בשמורת טבע ,שטח אימונים ,שטח עירוני וכיו"ב.

1.4.14

השלבים המפורטים לעיל אינם ממצים את כל השלבים של תהליך החיפוש ,הפיתוח
 וההפקה של פרויקט מסוים ,אשר בשל טיבו ומהותו עשוי לכלול רק חלקמהשלבים הנ"ל ו/או שלבים נוספים ו/או שלבים בסדר אחר.

1.4.15

בנוסף ,פרקי הזמן לביצוע כל אחד מהשלבים ,משתנים על פי אופי הפרויקט וקשה
להצביע על פרויקט חיפוש ,פיתוח והפקה ,בו מתבצעים כל השלבים האמורים
באופן רציף ,בסדר המתואר לעיל ,וללא שינויים ואירועים בלתי צפויים.

1.4.16

חיפוש והפקת נפט וגז ביבשה ובים דומים ביסודם ,כאשר ההבדל העיקרי הוא
בטכנולוגיה ,בלוחות הזמנים ובעיקר בעלויות הביצוע ,אשר בים הן בדרך כלל
גבוהות באופן ניכר מאשר ביבשה ,בין היתר ,מאחר שנדרש בים ציוד ייחודי המסוגל
לקדוח בעומקי מים ובלחצים גבוהים (קידוח בים יכול שיעשה באמצעות אסדה או
אוניית קידוח בהתאם לתנאים המתאימים לקידוח).

1.4.17

יצוין כי מסחריותם של ממצאי הנפט ו/או גז מורכבת ותלויה בגורמים רבים ושונים.
בהקשר זה ,קיימים הבדלים מהותיים בין ממצא בים שפיתוחו מחייב תשומות
כספיות ושימוש בטכנולוגיות ייחודיות המסוגלות לקדוח בעומקי מים ובלחצים
גבוהים (קידוח בים יכול שיעשה באמצעות אסדה או אוניית קידוח בהתאם לתנאים
המתאימים לקידוח) ,לבין ממצא ביבשה ,וכן בין פיתוח מאגר גז טבעי אשר מיועד
לייצוא לשוק הבינלאומי ,המחייב תשומות כספיות ,לוגיסטיות וטכנולוגיות גדולות
לאין שיעור מאלו הנדרשות לפיתוח ולהפקה ממאגר גז טבעי המיועד לשוק המקומי.
פרמטר מרכזי נוסף הינו הביקוש והמחיר בשווקי היעד.
קיים קושי גדול בפיתוח פרויקט בהיקף משמעותי כאשר הביקוש ומחירי הגז הטבעי
אינם תומכים במימון פרוייקטאלי .בנוסף קיימים הבדלים טכנולוגיים ,שיווקיים
וכלכליים משמעותיים בין מאגרי נפט לבין מאגרי גז טבעי .לדוגמא ,כלכליותו של
מאגר גז טבעי נגזרת מהיכולת לשווקו ליעד אטרקטיבי ,וזאת בשל העובדה כי הגז
הטבעי ,להבדיל מהנפט ,אינה סחורה הנמכרת במחירים דומים בכל העולם
( .)Commodityבנוסף ,יצוין כי מסחריותו של מאגר נפט מושפעת מאוד ממחירי
הנפט בעולם ,כך לדוגמא  -מאגר ,אשר אינו מסחרי כאשר מחיר חבית נפט הינו X
דולר ,עשוי להפוך למסחרי כאשר מחיר חבית הנפט עולה ל 1.5X -דולר ולהיפך.
לאור הנ"ל  ,מובן כי מאגרי נפט ו/או גז ,אשר אינם מסחריים בתנאי שוק מסויימים
יכולים להפוך ,בקרות שינויים מהותיים בתנאי השוק ,למאגרים מסחריים וכן להיפך.
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חלק ג'  -תיאור עסקי השותפות לפי תחומי פעילות
 1.5מידע כללי על תחום הפעילות של השותפות
מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
1.5.1
פעילות חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי היא פעילות מורכבת ודינאמית ,הכרוכה
בעלויות משמעותיות ובחוסר וודאות גדולים ביותר לגבי עלויות החיפושים ,לוחות
הזמנים שלהם ,הימצאות נפט או גז טבעי והיכולת להפיקם תוך שמירה על כדאיות
כלכלית.
כתוצאה מכך ,חרף ההשקעות הניכרות ,לעיתים קרובות הקידוחים אינם משיגים
תוצאות חיוביות ואינם מביאים להכנסות כלשהן או מביאים לאובדן רוב ההשקעה או
כולה .פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות בדרך כלל
במסגרת של עסקאות משותפות בין מספר שותפים החותמים על הסכם תפעול
משותף ( Joint Operating Agreementאו  ,)JOAעל פיו מתמנה אחד השותפים
כמפעיל העסקה המשותפת .תהליך החיפוש וההפקה של נפט ו/או גז טבעי בשטח
כלשהו ,עשוי לכלול בין היתר את השלבים הבאים:
.1

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

.2

גיבוש רעיון ראשוני לקידוח (.)lead

.3

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

.4

בחינת המבנים
אקספלורציה.

לקידוחי

.5

החלטה על ביצוע קידוח האקספלורציה ,וביצוע פעולות הכנה לקראת
קידוח.

.6

התקשרות עם קבלנים לביצוע קידוח האקספלורציה ולקבלת שירותים
נלווים.

.7

ביצוע קידוח האקספלורציה כולל ביצוע לוגים ובדיקות נוספות.

.8

ביצוע מבחני הפקה (במקרים מסוימים).

.9

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

.10

גיבוש תכנית פיתוח וכן הכנת תכנית כלכלית מפורטת לפרוייקט.

.11

ניתוח סופי של הנתונים וקבלת החלטה האם התגלית היא מסחרית.

הגאולוגיים
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והכנת

פרוספקטים

ראויים

.12

ביצוע עבודות הפיתוח וההפקה של התגלית המסחרית.

.13

הפקת התגלית המסחרית.

השלבים המפורטים לעיל אינם ממצים את כל השלבים של תהליך החיפוש וההפקה
בפרוייקט מסוים ,אשר בשל טיבו ומהותו עשוי לכלול רק חלק מהשלבים הנ"ל ו/או
שלבים נוספים ו/או שלבים בסדר אחר.
ניתן להציג תהליך חיפושים ופיתוח תאורטי באופן סכמאטי כמובא להלן:
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ניתוח ראשוני של נתונים קיימים לבחירת אזורים בעלי פוטנציאל אקספלורציה

גיבוש רעיון ראשוני לקידוח ))Lead

סקרים סייסמים  +עיבוד ופענוח

גיבוש פרוספקט לקידוח אקספלורציה

אין סימני נפט ו/או גז טבעי
משמעותיים – קידוח יבש
סימנים ו/או כמויות נפט
או גז לא משמעותיים –
קידוח יבש

ביצוע קידוח אקספלורציה (כולל ביצוע לוגים ובדיקות נוספות)

מבחני הפקה (במקרים מסויימים)

הפקה משמעותית של נפט ו/או גז טבעי במבחנים

תגלית

סקרים סייסמים משלימים (לפי הצורך)  +עיבוד ופענוח

תוצאות מאכזבות –
החלטה כי התגלית אינה
מסחרית

ביצוע קידוחי אימות וקידוחי הערכה (לפי הצורך)

ניתוח סופי של הנתונים (לרבות רזרבות הנפט ו/או הגז הטבעי ,מאפייני המאגר,
עלויות פיתוח והפקה והערכה כלכלית של הפרויקט)

החלטה על תגלית מסחרית

שלב הפיתוח של התגלית המסחרית

שלב ההפקה מהתגלית המסחרית
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יודגש כי הסכמה המוצגת לעיל הינה סכמה כללית בלבד המובאת לצורך המחשה
רעיונית בלבד .ייתכן וחלק מהשלבים המופיעים בה לא ייכללו בתהליך ו/או ייכללו
בסדר אחר ,כמו גם יתכן ובפועל יינקטו שלבים שלא פורטו בסכמה כלל.
אין אפשרות לקבוע כללים קבועים להתפלגות העלויות השונות הכרוכות בביצוע
קידוח לחיפוש נפט וגז ,הואיל וישנם מספר רב של משתנים כגון עומק הקידוח,
מבנה תת הקרקע ,סוג הסלע בשכבות בהם עובר הקידוח וכיו"ב.
לעיתים ,במקביל לפעולות המתוארות לעיל ,ובמיוחד במקרה של תגלית מסחרית,
נמשכות פעולות האקספלורציה בשטחים סמוכים.
לעיתים לא נמצאים מבנים הראויים לקדיחה כך שאין כל כדאיות להכין פרוספקט
לקדיחה ,ולפיכך התהליך נעצר קודם לכך .כמו כן ,לעיתים תגלית נפט ו/או גז טבעי
מתבררת כתגלית שאינה מסחרית ועל כן אינה ראויה לפיתוח והפקה .בנוסף ,פרקי
הזמן לביצוע כל אחד מהשלבים ,משתנים על פי אופי הפרוייקט וקשה להצביע על
פרוייקט חיפוש ,פיתוח והפקה בו מתבצעים כל השלבים האמורים באופן רציף
בסדר המתואר לעיל וללא שינויים ואירועים בלתי צפויים.
1.5.2

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
 1.5.2.1למגבלות חקיקה בארה"ב ,בקליפורניה ובקולורדו – ראה סעיף ,1.5.6
 1.15.6ו 1.15.7-להלן.
1.5.2.2

חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל מוסדרים בעיקר על-ידי חוק הנפט
והתקנות שהותקנו מכוחו וחוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב( 2002-להלן:
"חוק משק הגז הטבעי").

1.5.2.3

מגבלות ואילוצים
כמפורט בהרחבה בדוח זה ,פעילות חיפושי נפט וגז מותנית ,בין היתר,
בקבלת היתרים ואישורים שונים מגורמים רגולטוריים שונים ,בעמידה
בדיני איכות הסביבה ובהוראות של אמנות בינלאומיות שהמדינות בהן
פועלת השותפות הן צד להן ,בהצגת יכולת כלכלית ובהעמדת בטחונות.
כמו כן ,פעילות חיפושי נפט וגז תלויה בזמינותם של קבלני קידוח וקבלני
עבודות גיאופיזיות ובזמינותם של כלי קידוח מתאימים .לפרטים ראו
סעיף  1.15להלן.

1.5.3

שינויים בהיקף הפעילות בתחום בתקופת הדוח
לפרטים בדבר החלטה שלא לממש אופציות לרכישת זכויות בנכסי נפט ימיים
באנגליה ובדנמרק ובקשה לקבלת רישיון ימי באנגליה ראו סעיפים 1.6.7-1.6.8
להלן.

1.5.4

שינויים טכנולוגיים מהותיים
נכון למועד הדוח ניתן לבצע פעילויות בתחום החיפושים וההפקה של נפט וגז טבעי
בתנאים קשים יותר מבעבר ,וזאת בזכות שינויים טכנולוגיים שחלו בתחום בשנים
האחרונות אשר ייעלו את ביצוע עבודות הקידוח וההפקה ואפשרו לקיימם בעלויות
נמוכות יותר ובפחות סיכונים .שינויים אלה שיפרו את איכות הנתונים העומדים
לרשות מחפשי הנפט והגז הטבעי ומאפשרים זיהוי מתקדם יותר של מאגרי נפט וגז
פוטנציאליים בנוסף בשנים האחרונות חלו שינויים טכנולוגיים במקטע ההפקה
והשיווק של הגז הטבעי ,כגון :טכנולוגיות להפיכת גז טבעי לגז טבעי נוזלי (,)LNG
לגז טבעי דחוס ( )CNGולדלק נוזלי ( ,)GTLעשויות לסייע בשינוע ובמסחר יעילים
יותר של גז טבעי.
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1.5.5

1.5.6

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
להלן גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות:
א.

גורם ההצלחה הקריטי בתחום חיפושי הנפט הוא התקיימותם של תנאים
גיאולוגיים ,המאפשרים הימצאותם של נפט או גז.

ב.

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

ג.

יכולות גיוס משאבים כספיים ניכרים.

ד.

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

ה.

הצלחת פעילות האקספלורציה והפיתוח.

ו.

שימוש בציוד ובטכנולוגיות מתקדמות (כגון סקרים סייסמיים  3Dותהליכי
עיבוד מידע מתקדמים) וזאת לצורך איתור והכנת פרוספקטים לקדיחה,
לצורך אבחון טיב סלע המאגר ,תכונות המאגר ותכולת הנפט או הגז שבסלע
המאגר ולצורך גיבוש תכנית פיתוח.

ז.

במקרה של מציאת נפט וגז טבעי ,התקשרות בהסכמים למכירתם בכמויות
ובתנאים מסחריים שיצדיקו את הפיתוח.

ח.

קיומו של ידע ,ניסיון ויכולת הנדסית ,טכנית ,פיננסית ומסחרית לנהל פרויקטי
קידוחים וכן פיתוח מאגרי נפט וגז טבעי בהיקפים כספיים משמעותיים,
לרבות הקמת תשתיות הפקה.

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
בארה"ב
מחסומי הכניסה העיקריים הם היכרות של השוק ,השחקנים הפעילים בו,
א.
היכרות של הגיאולוגיה המקומית ויכולת להשתלב במיזמים משותפים הצורך
להשלים את קבלת כל ההיתרים לביצוע פעולות הקידוח ,הפיתוח וההפקה
מאת הרשויות וגופי הרגולציה השונים.
בארה"ב ,זכויות חיפוש ,הפקת ומכירת נפט וגז בחלקת קרקע מסוימת ,הן
לרוב בבעלות פרטית ,תאגידית או שבטית .על-אף שמדובר בגורמים
מקומיים ,גם הממשל המדינתי או הפדרלי עשוי להחזיק בזכויות בפני
הקרקע ,ובזכויות נפט וגז תת קרקעיות  ,באותן קרקעות המצויות בבעלות
של המנויים לעיל.
במסגרת הסכם ,ניתן לפצל בין זכויות של פיתוח נפט וגז לבין זכויות
הקשורות לפני הקרקע ,כאשר התוצאה היא נכס מפוצל ,בו קיימות זכויות פני
קרקע לחוד וזכויות נפט וגז (בתת הקרקע) לחוד .הזכות להפיק נפט ניתנת
להפרדה מהזכות להפקת גז ,וכן ניתן לעשות פיצולים נוספים ,על-מנת
להפריד אופקים מפיקים מסוימים ,מאופקים מפיקים ,או בעלי פוטנציאל
הפקה ,אחרים .ניתן לעשות הפרדה זו על-ידי הגדרת עומקים שונים ,או
באמצעות זיהוי ספציפי של האזורים המפיקים.
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לאחר שהופרדו מזכויות בעלות בפני הקרקע ,זכויות נפט וגז הן בנות קניה,
מכירה או העברה ,כמו כל נכס אחר .ברוב המדינות ,כולל קליפורניה ,נכס
תת-קרקעי של נפט ו/או גז נחשב כנכס הדומיננטי יותר ,כלומר בעל נכס זה
נחשב בעל הזכות הקניינית העדיפה ביחס למי שמחזיק בזכויות הבעלות על
פני הקרקע .כתוצאה מכך ,ובכפוף לכל מגבלה חוזית ,הבעלים של זכויות
הנפט והגז נחשב להיות מי שיש לו את הזכות לתפוס את כל אותו חלק בפני
הקרקע שנחוץ לו ,באופן סביר ,על מנת לבצע את פעולות החיפוש ,הקדיחה
וההפקה של הנפט והגז (בכפוף לרגולציה מדינתית ולעתים מקומית ,כגון
מגבלות על הצבת בארות בתוך גבולות ערים וחוקים הקובעים מרחקים
מינימליים לבארות מבתי מגורים או בניינים).
בתוך ארה"ב ,יש לרוב שתי דוקטרינות משפטיות מתנגשות ,החלות על
בעלות פרטית של נפט וגז שהופקו .א .כלל התפיסה; ב .דוקטרינת הזכויות
הקורלטיביות.
על-פי כלל התפיסה ,שפועלים על פיו בקליפורניה ,מפיק נפט רשאי להפיק
ולשמור לעצמו כל נפט וגז שהופק מבאר שנקדחה בקרקע שהוא הבעלים או
החוכר שלה .בשיטות משפט בהן נשמעים לכלל התפיסה ,בעלות על נפט או
גז נקבעת רק לאחר שהופקו והגיעו לכדי החזקה בהם בפני הקרקע ,כך
שנפט או גז שמקורם בקרקע שכנה ,שחלחלו ועברו לקרקע של מפיק הנפט,
על-ידי כוחות גיאולוגיים או ניקוז ,יהפכו לנכס הבלעדי של מי שהפיק אותם
והביא אותם לכדי החזקה בהם בפני הקרקע.
בניגוד לכך ,חוק הזכויות הקורלטיביות מגביל את כלל התפיסה ,על-מנת
למנוע בזבוז ולהגן על זכויותיהם של כל הבעלים של נפט וגז שעשויים להיות
מופקים על-ידי באר יחידה ,בכך שהוא מגביל את מספר הבארות באזור נתון
למספר המינימלי שמסוגל להכיל את מקור האספקה המשותף ,כלומר ,את
המאגר .כל בעלים של זכויות נפט או גז לוקח חלק מדיד בהפקה מאותן
בארות שאושרו ,לקידוח באותו מאגר משותף.
אין חסמי יציאה משמעותיים מתחום הפעילות למעט נטישת בארות בהתאם
להנחיות הרגולטורים השונים.
בישראל
מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות של השותפות המוגבלת הינם
ב.
הצורך בקבלת היתרים ורישיונות לביצוע חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט וגז
טבעי מאת הרשויות המוסמכות של המדינה ,עמידה בהנחיות ובקריטריונים
שנקבעו לקבלת זכויות נפט ,שיעבוד והעברה של זכויות השתתפות בנכסי
נפט בהתאם לחוק הנפט לרבות הוכחת איתנות פיננסית של המבקש ויכולת
טכנית של המפעיל לצורך קבלתם וכן השקעות כספיות ניכרות וברמת סיכון
גבוהה יחסית ,הדרושות לביצוע פעילות הנפט.
ג.

לא קיימים חסמי יציאה משמעותיים מתחום הפעילות למעט חובת פירוק
מתקני הפקה לפני נטישת שטחי נכסי הנפט ,סתימת הבארות והקידוחים
בהתאם להוראות הדין והחזרת פני השטח לקדמותם ,בהתאם להנחיות
הרשויות לשמירת איכות הסביבה.
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ד.

השותפות כפופה לתקנון הבורסה והנחיותיה ולהסכם השותפות המוגבלת,
המגבילים את השותפות מביצוע פעולות שאינן חיפושי נפט וגז כאמור
בהסכם השותפות .כמו כן ,על-פי תקנון הבורסה ,רשאי דירקטוריון הבורסה,
במקרים מסוימים ,להשעות את המסחר בניירות הערך בשותפות (ראה סעיף
 1.21.17להלן).

1.5.7

תחליפים למוצרי תחום הפעילות
גז טבעי ונפט משמשים כחומרי בעירה ונמכרים ללקוחות תעשייתיים ופרטיים .ישנם
תחליפים לגז טבעי כגון סולר ,מזוט ונפט ,ותחליפים לנפט וגז כגון פחם ,אנרגיה
גרעינית ,פצלי שמן ,אנרגיה הידרואלקטרית ,אנרגיה סולרית ,רוחBio-Fuel ,
וכדומה .לכל אחד מהחומרים האמורים יתרונות וחסרונות והוא כפוף לתנודתיות
מחירים .המעבר משימוש בסוג אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר כרוך בדרך כלל
בהשקעות גדולות .יתרונותיו העיקריים של גז טבעי לעומת פחם ודלקים נוזליים הם
ניצולת גבוהה וזיהום נמוך באופן יחסי ,וכן זמינות פוטנציאלית של כמויות
משמעותיות של גז טבעי במחיר אטרקטיבי ביחס למוצרי נפט אחרים.

1.5.8

מבנה התחרות בתחום
בארה"ב
תעשיית הנפט והגז העולמית מושפעת משינויים ברמות ההיצע והביקוש
א.
ומחירי הנפט הגולמי מאופיינים בתנודתיות רבה .שלושה גורמים משמעותיים
המשפיעים על מחירי הנפט הגולמי הינם )1( :היקף האספקה של נפט
ממדינות אופ"ק ( OPEC – Organization of the Petroleum Exporting
 )2( ;)Countriesהיקף האספקה של נפט ממדינות שאינן חברות באופ"ק ו-
( )3רמת הביקוש העולמית לנפט גולמי.
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ב.

ארה"ב הינה צרכנית הנפט הגדולה בעולם ,כאשר בשנת  2019היוותה
צריכת הנפט שלה כ 19%-מכלל צריכת הנפט העולמית באותה שנה12.

ג.

לאור הגידול בהפקה של נפט וגז טבעי בארה"ב ,הפכה ארה"ב בשנים
האחרונות ליצואנית "נטו" של נפט וגז טבעי (כלומר ,ארה"ב מייצאת יותר נפט
וגז מאשר היא מייבאת).

ד.

שוק הנפט והגז הטבעי בארה"ב הינו שוק מפותח ומשוכלל ,בו רוב הנפט
והגז המופק נמכר לשוק המקומי המסוגל לקלוט את כל הכמויות המופקות.
הגידול בהיצע ביחס לביקוש משפיע על המחיר ,אך במחיר נמוך מספיק ניתן
למצוא קונים ,שכן קיימת יכולת אחסון המאפשרת את קיומו של שוק של
מסחר משני ,בעונות בהן אין די צרכני קצה לכל הכמויות המופקות.

ה.

עם זאת ,קיימת מגמה של גידול ביצור אנרגיה ממקורות מתחדשים (בעיקר
ייצור חשמל מאנרגיה סולארית ,רוח ומפלי מים) המחליף שימוש בנפט ,גז
ופחם .כך ,בשנים האחרונות נעשים מאמצים בארה"ב להגברת השימוש
במקורות אנרגיה חליפיים ופחות מזהים ,אך נכון להיום מקורות אלה אינם
משפיעים באופן משמעותי על שוק הנפט והגז הטבעי.

https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6
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ו.

התחרות בתחום הפעילות בארה"ב הינה בעיקר על רכישת הזיכיונות
מהמדינה ,מהממשל הפדראלי או מגורמים פרטיים .הנפט הינו סחורה
( )Commodityעולמית אשר מחיריה מוכתבים על-ידי תנודות היצע וביקוש
כלל-עולמיות .גז טבעי נחשב לסחורה בארה"ב (חוזים עתידיים על גז טבעי
נסחרים בבורסת הסחורות בניו יורק ( ,)NYMEXבU.S. Future -
 )USFE( Exchangeוב .)MCX( Multi Commodity Exchange-לכן,
התחרות עם חברות מפיקות נפט ו/או גז אחרות אינה צפויה להשפיע באופן
מהותי על מכירות נפט ו/או גז של השותפות ,ככל שתהיינה.

בישראל
בישראל פועלים מזה שנים מספר גופים עיקריים בתחום חיפוש והפקה של
א.
נפט וגז טבעי ובשנים האחרונות הצטרפו לתחום גם מספר חברות נפט
בינלאומיות וכן משקיעים פיננסיים .הגופים העוסקים בתחום החיפושים
וההפקה של נפט וגז בישראל ,הינם מתחרים פוטנציאלים של השותפות.
התחרות בתחום היא בשני מישורים עיקריים :ראשית ,תחרות על השגת
הרישיונות לביצוע החיפושים ,ושנית ,תחרות במכירת הגז הטבעי ו/או הנפט,
ככל שיימצא.
ב.

ככלל ,עקב המורכבות והעלות הגבוהה בהובלת גז טבעי שלא באמצעות
צנרת הולכה (כגון באמצעות הקמת מתקן  LNGאשר מחייבת עתודות גז
טבעי בהיקף משמעותי והשקעות כספיות ניכרות) ,השוק הטבעי לאספקת גז
טבעי הינו השוק במדינה שבה נתגלה מאגר הגז הטבעי ובמדינות שכנות
אליהן אפשר להוביל את הגז הטבעי בצינור.

ג.

בשיווק בפועל של גז טבעי בישראל ,פועלים כיום שותפי חזקת תמר ,שותפי
חזקות לוויתן ושותפי מאגרי כריש ותנין.
ככל הידוע קבוצת  British Gasגילתה לפני למעלה מ 15 -שנה מול חופי
עזה מאגרי גז טבעי בהיקף דומה לממצאים של ים תטיס ,ויתכן כי בעתיד
מאגר זה יפותח וישווק למשק הישראלי.
בתחום הפקה ושיווק הגז  -המתחרים העיקריים הינם בעלי זכויות בנכסי נפט
שבהם הוכרזו תגליות מסחריות בשנים האחרונות מול חופי ישראל ("תמר",
"דלית"" ,שמשון"" ,לוויתן"" ,תנין" ו" -כריש").

ד.

בנוסף ,ובכל הקשור לצריכת גז על יד חברת החשמל ,נמצאים ספקי גז טבעי
בתחרות עם הפחם (המהווה דלק חלופי לייצור חשמל) ,ורמת הצריכה ומחיר
הגז עשויים להיות מושפעים ממחיר הפחם .מחירי הפחם הנמוכים בעת
הזאת ,עשויים להשפיע באופן שלילי על היקף צריכת הגז הטבעי על-ידי
חברת החשמל .כמו כן ,בחודש ינואר  2013החל יבוא של גט"ן למשק
הישראלי באמצעות מתקן קבלת גט"ן בחדרה (להלן" :המתקן") .המתקן
מאפשר אספקה של גז למשק הישראלי לטווח זמן קצר ,וכן מייצר למשק
הישראלי יתרות אסטרטגיות בכלל ולחברת החשמל בפרט .בנוסף לכך,
האפשרות לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ,כגון אנרגית רוח או אנרגית
שמש ,אשר מהוות מקור נקי לייצור חשמל ,עשויות אף הן להוות תחרות לגז
הטבעי.
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1.5.9

ה.

התחרות עם חברות מפיקות נפט אינה צפויה להשפיע באופן מהותי על
השותפות (ככל שזו תפיק ותמכור נפט) כיוון שלאור היקף יבוא הנפט לישראל
ניתן ,בקלות יחסית ,לשווק כמויות גדולות לשוק המקומי כתחליף ייבוא .כמו
כן ,הנפט הוא " ,"commodityקל יחסית לשינוע ,אשר מחירו נקבע בשווקים
הבינלאומיים וניתן למכירה בהיקף כמעט בלתי מוגבל בשוק הבינלאומי
במחירים אלו.

ו.

לאור גילויים של משאבי גז משמעותיים בשדה תמר ובשדה לוויתן ,קיימת
אפשרות ליצוא גז טבעי מישראל .יצוא כאמור ,סביר שיהא בצנרת או בהנזלת
הגז לגט"ן והינו כפוף להסדרי רגולציה מתאימים.

שינויים במערך חומרי הגלם והספקים
בכל "פרויקט קידוח" בו השותפות בעלת זכויות ממונה מפעיל לפרויקט .המפעיל
מתקשר עם קבלנים מקצועיים ובעלי הציוד הנדרש לכל פרויקט קידוח .עלייה
במחירי הנפט הגולמי בעולם גורמת לעלייה בביקוש לספקי שירותים ,דבר שגורם
לעלייה ניכרת בעלויות הפרויקט וחומרי הגלם ולירידה בזמינות הקבלנים והציוד
הנדרש ,ולהיפך .חומר גלם מהותי בפעילות ובמתקני החיפושים וההפקה הוא
מתכת אשר מיועדת לבניית הצנרת ,למקדחים ולמבני הפלטפורמה.
תחזיות סותרות לגבי התפתחות מחיר הנפט בשנים הבאות ,גורמות לקושי בתכנון
לטווח ארוך ומצריכות גמישות מירבית.
תעשיית חיפושי ,זיקוק ,הובלת ומכירת נפט וגז בארה"ב הינה תעשייה בשלה
וותיקה.
בקולורדו ובקליפורניה קיימת היסטוריית רבת שנים בתחום וקיימות חברות רבות
בעלות ניסיון ,יידע וזמינות לביצוע קידוחים כדוגמת הקידוחים הצפויים להתבצע
בשטח שדה הנפט.
קיימת זמינות גבוהה ,יידע ניסיון ומגוון של חברות מתאימות בארה"ב בכלל
ובקולורדו וקליפורניה בפרט ,ולפיכך נושא זה אינו מהווה מגבלה.

 1.6נכסי הנפט של השותפות המוגבלת
חזקת "שמשון"
1.6.1
בשנת  2012ביצעו השותפים ברישיון הימי " / 332שמשון" (להלן" :רישיון שמשון")
את קידוח "שמשון  ,"1כ 92 -ק"מ מערבית לאשקלון .בחודש אוגוסט  ,2012דיווחה
השותפות על תגלית גז טבעי בקידוח שמשון  .1עלות הקידוח הסתכמה בסך של כ-
 117מיליוני דולר.
ביום  23.12.2014הגישו השותפים ברישיון שמשון בקשה לממונה על ענייני הנפט
להמיר את רשיון שמשון בחזקה שתיקרא "חזקת שמשון" .ביום  11.6.2015הודיע
הממונה על ענייני הנפט כי בהתאם להוראות סעיף  26לחוק הנפט בכוונתו להעניק
לשותפי שמשון שטר חזקה .ביום  13.1.2021נתקבל שטר החזקה החתום בידי
הממונה על ענייני הנפט (להלן" :חזקת שמשון") כמפורט להלן.
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במהלך שנת  2019בוצע בשטח חזקת שמשון ניתוח ומיפוי של נתונים סייסמיים
תלת מימדיים בעומק רב ,מתחת לשכבות שנבדקו בעבר ,אשר בעקבותיו התגלה
ומופה בעומק רב מבנה מסוג קמר (להלן" :פרוספקט דקר") .למיטב ידיעת
השותפות קיומו של פרוספקט דקר לא היה ידוע קודם ואף לא מוכר מבנה כדוגמתו
בכל אגן הלוונט .בהתאם למיפוי הנתונים הסייסמיים ,חלקו של פרוספקט דקר
הנמצא בצד הישראלי גולש מעבר לתחומי חזקת שמשון ולפיכך נדרש שינוי
בגבולות החזקה .בהתאם ,הגישו השותפים בחזקת שמשון (להלן" :שותפי
שמשון") בקשה לממונה על ענייני הנפט לשינוי גבולות החזקה ולעדכון תוכנית
העבודה.
ביום  6.2.2020הודיע הממונה כי המועצה המייעצת לענייני הנפט דנה בבקשה
האמורה והמליצה לשר האנרגיה לאשר את שינוי הגבולות בחזקת שמשון בהתאם
להמלצת גורמי המקצוע ולפי סעיף  49לחוק הנפט ,וכי ההמלצה כפופה להוראות כל
דין .הממונה ציין בהודעתו כי המועצה המליצה לפתוח לחיפושי נפט את השטח
אותו התבקש להוסיף לחזקת שמשון ,בהתאם לסעיף  5לחוק הנפט.
ביום  18.3.2020הודיע השר כי בתוקף סמכותו לפי סעיף  49לחוק הנפט ולאחר
התייעצות עם המועצה ,הוא מאשר הוספת שטחים לחזקת שמשון יחד עם החזרת
שטחים אחרים של החזקה ,כך שלאחר שינוי השטחים כאמור תכלול החזקה את
השטח כמבוקש בבקשה.
באישור השר נקבע כי:
.1

הוא מותנה במתן התחייבות של בעלי החזקה לעמידה בתוכנית העבודה
כמפורט בסעיף  1.6.1.5להלן ,אשר תימסר עד ליום ( 23.3.2020נכון
למועד הדוח ההתחייבות האמורה נחתמה ונמסרה).

.2

היה ותוכר תגלית בקידוח ("התגלית החדשה") אשר תאפשר פיתוח
משותף של תגליות שמשון 1-והתגלית החדשה ,יגישו השותפים בחזקה
מסמך תמהיל ים-יבשה ("התמהיל") ,לא יאוחר מחודשיים מיום ההכרה
בתגלית החדשה .הממונה יעביר את התמהיל למועצה הארצית לתכנון
ולבניה .בנוסף ,תוגש תוכנית פיתוח קונספטואלית לפיתוח משותף כאמור,
בפרק זמן שייקבע על ידי הממונה ,ולא יאוחר מ 8-חודשים מיום ההכרה
בתגלית החדשה.

.3

ככל שבעלי החזקה לא יעמדו בתנאים ,בתוכנית העבודה או בכל אבן דרך
שבה ,בלוחות הזמנים שנקבעו ,מכל סיבה שהיא ,תפקע החזקה באופן
מיידי ,ובעלי החזקה לא יישמעו בשום טענה או תביעה בקשר לכך.

.4

בעלי החזקה יעמדו בכל ההוראות והתנאים שייקבעו בשטר החזקה ,כפי
שיימסר לבעלי החזקה ,בהקדם האפשרי.

.5

ידוע לבעלי החזקה כי גבולות תחום המים הכלכליים של מדינת ישראל,
לרבות באיזורים הרלוונטיים לשטח החזקה ,טרם נקבעו סופית ,וכי שטח
החזקה סמוך לקצה תחום המים הכלכליים כפי שהוא ידוע כיום .לפיכך ,יתכן
כי לעובדה זו תהיה השפעה על המשך הפעילות העתידית בשטח החזקה,
וכי בעלי החזקה לא יישמעו בכל טענה או תביעה בקשר לכך .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,היה ובתקופת החזקה ייגרעו שטח או שטחים משטח
החזקה בקשר עם האמור לעיל ,לא יינתן פיצוי כלשהו לבעלי החזקה.
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השר ציין כי בהתאם לחוות דעת מקצועית וגיאולוגית שהובאה בפניו ,התוספת
המבוקשת לשטח חזקת שמשון תביא לכך שחלקו של המאגר בצד הישראלי יהיה
כולו בשטח חזקת שמשון ,זאת בהתאם למידע הגיאולוגי הקיים כיום.
בחודש יולי  2020התקשרו שותפי שמשון בהסכם פרישה לפיו ATP Oil and Gas
( Corporationלהלן ,)"ATP" :הנמצאת בהליכי פירוק ,תפרוש מהסכם התפעול
המשותף שנחתם בין השותפים בחזקה ותפרוש מהחזקה ATP .העבירה את
זכויותיה בחזקת שמשון ללא תמורה ליתר שותפי החזקה (למעט ל .)PSH -העברת
הזכויות האמורה אושרה על ידי הממונה על ענייני הנפט ביום  14בספטמבר .2020
תכנית העבודה שנכללה בתנאי שטר חזקת שמשון כוללת ,בין היתר ,ביצוע קידוח
בפרוספקט דקר (להלן" :קידוח דקר") .לפרטים בדבר הפעילות המתוכננת בשטח
חזקת שמשון ראו להלן.
כאמור ,ביום  13.1.2021נשלח לשותפי שמשון ,שטר חזקה חתום על ידי הממונה.
שטר החזקה צורף לדוח מיידי שפרסמה בענין זה השותפות ביום 13.1.2021
(אסמכתא .)2021-01-006408
עיקר תנאי שטר חזקת שמשון
להלן תיאור של עיקרי שטר חזקת שמשון ,אשר נחתם על ידי הממונה על ענייני
הנפט במשרד האנרגיה ביום .13.1.2021
בעל החזקה והמפעיל
האחזקות בחזקה ,ביחד ולחוד ,הן כמפורט בטבלה לעיל .החובות המוטלות בשטר
החזקה על בעל החזקה יחולו על כל מרכיבי בעל החזקה ,ביחד ולחוד.
המפעיל במועד מתן שטר החזקה הוא Petroleum Services Holdings AS.
( .)PSHעד למועד הגשת תוכנית הפיתוח יגיש בעל החזקה בקשה בהתאם לסעיף
 76לחוק ,כך שעד ליום  30.6.2022יצורף לבעלי הזכויות בחזקה מפעיל ,כנדרש
בתקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים) ,תשע"ז ,2016-אשר
יאושר בהתאם לדין ,לרבות בהתאם לתקנות האמורות ולחוק.
עד לצירוף מפעיל כאמור לעיל ,חנ"ל תהווה את נציג בעל החזקה למול הממונה
לצרכי התנהלות שוטפת למול בעלי החזקה.
שטח החזקה
שטח החזקה הינו  250קמ"ר בהתאם למפה שצורפה לשטר החזקה ,היא אינה
מוגבלת בכל שטחה במרחב התת קרקעי וכוללת את כל שכבות תת הקרקע.
בשטר החזקה צוין כי ידוע לבעלי החזקה כי קווי תיחום האזור הכלכלי הבלעדי של
מדינת ישראל ,לרבות באזורים הרלוונטיים לשטח החזקה ,טרם נקבעו סופית ,וכי
שטח החזקה סמוך לקצה תחום האזור הכלכלי הבלעדי כפי שהוא ידוע כיום .לפיכך
יתכן כי לעובדה זו ,תהיה השפעה על המשך הפעילות העתידית בשטח החזקה ,וכי
בעל החזקה לא יישמע בכל טענה או תביעה בקשר לכך .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,היה ובתקופת החזקה ייגרעו שטח או שטחים משטח החזקה בקשר עם
האמור לעיל ,לא יינתן פיצוי כלשהו לבעל החזקה.
עקרונות החזקה
בעל החזקה יהיה בעל הזכות הבלעדית לחפש ולהפיק נפט וגז טבעי בשטח החזקה
בלבד ,במשך כל תקופת החזקה ,בכפוף ליתר הוראות שטר החזקה ולכל דין.
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בעל החזקה ,על אחריותו בלבד ,יתכנן ,יממן ,יקים ויפעיל את מערכת ההפקה
ויתחזק אותן לצורך הפעלתה השוטפת ,הכל באמצעות המפעיל ,קבלנים ,מתכננים
ויועצים שהם בעלי ידע ברמה גבוהה וניסיון רב בתחומיהם ,ובאופן שיאפשר
אספקה אמינה ,סדירה ,תקינה ובטיחותית של נפט וגז טבעי מהמאגר.
בעל החזקה יספק את הנפט והגז שיפיק משטח החזקה בבטיחות ,באמינות,
ביעילות ובאורח סדיר ותקין.
בביצוע הפעולות לפי שטר החזקה ,ובכלל זה הקמת מערכת ההפקה ,הפעלתה
ואספקת הגז והנפט ,יהיה בעל החזקה ער לכך שלהפקת הגז והנפט ולאספקתו
חשיבות רבה ביותר למשק האנרגיה בישראל ולמשק המדינה בכללותו.
החזקה תהיה כפופה להתחייבות שמסר בעל החזקה לממונה.
הניהול השוטף של הפעלת מערכת ההפקה יהיה בישראל; המפעיל יקיים משרד
בישראל שבו יישמרו חשבונות ורשומות שלמים של פעולותיו לפי שטר החזקה ,ולפי
אישורי הקמה והפעלה ,כמפורט בתקנות לפי סעיף  37לחוק הנפט כפי שיעודכנו
מעת לעת.
תקופת החזקה
בהתאם לסעיף  29לחוק ,תקופת החזקה היא  30שנים ,מיום  14ביוני  2013עד
יום  13ביוני .2043
תכנית העבודה
תוכנית העבודה בחזקה צורפה כנספח לשטר החזקה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
ותחייב את בעל החזקה .בעל החזקה יבצע את תכנית העבודה בשקידה ראויה
ובהתאם ל.good oil field practice -
בעל החזקה מודע לכך כי טרם קבלת אישור לביצוע פעולות בשטח החזקה ישקול
הממונה שיקולים מדיניים או ביטחוניים טרם נתינת האישור.
בשטר החזקה צוין כי היה ותוכר תגלית בקידוח "דקר" אשר תאפשר פיתוח משותף
של תגליות "שמשון "1-ו"דקר" ,יגישו השותפים בחזקה מסמך תמהיל ים יבשה
("התמהיל")  -לא יאוחר מחודשיים מיום ההכרה בתגלית בפרוספקט דקר .הממונה
יעביר את התמהיל למועצה הארצית לתכנון ולבניה .בנוסף ,תוגש תוכנית פיתוח
קונספטואלית לפיתוח משותף כאמור ,בפרק זמן שייקבע על ידי הממונה ,ולא יאוחר
מ 8 -חודשים מיום ההכרה בתגלית בפרוספקט דקר.
הצגת נכס הנפט

1.6.1.1
פרטים כלליים אודות נכס הנפט
שם נכס הנפט:
מיקום:
שטח:
סוג נכס הנפט:
תאריך הענקה מקורי של נכס
הנפט:
תאריך פקיעה מקורי של נכס
הנפט:
תאריכים שבהם הוחלט על הארכה
של נכס הנפט:
תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

" I/18שמשון"
נכס ימי כ 92 -ק"מ מערבית לחופי אשקלון
כ 250 -קמ"ר
חזקה
פעולות מותרות על-פי חוק הנפט – חיפוש והפקה
14.6.2015
13.6.2045
13.6.2045
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ציון האם קיימת אפשרות נוספת
להארכת תקופת נכס נפט:

בהתאם לחוק הנפט ,חזקה ניתנת לתקופה של  30שנה עם אפשרות להארכה של עד  20שנה נוספות.

( Petroleum Services Holding ASלשעבר ( )AGR Petroleum Services Holdings ASלהלן:
ציון שם המפעיל:
13
")"PSH
ישראמקו ( – )52.77%למיטב ידיעת השותף הכללי ,השותף הכללי בישראמקו הינה חברה פרטית הנשלטת
בעקיפין על ידי חיים צוף.
ציון שמות השותפים הישירים
נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ (להלן" :נפטא") ( – 14)21.122%למיטב ידיעת השותף הכללי ,נפטא
בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס
השותף הינה חברה ציבורית הנשלטת בעקיפין על ידי חיים צוף;
הנפט ,וכן ,למיטב ידיעת השותף
חנ"ל חברת הנפט לישראל בע"מ (להלן" :חנ"ל") (בעלת השליטה בשותף הכללי בישראמקו) (– )10.554%
הכללי ,שמות בעלי השליטה
למיטב ידיעת השותף הכללי חנ"ל הינה חברה פרטית הנשלטת בעקיפין על ידי חיים צוף;
בשותפים האמורים:
)5%( PSH
פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס בנפט
עבור החזקה בנכס נפט שנרכש -
תאריך רכישת הזכויות ברישיון שמשון 11.4.2012 -
ציון תאריך הרכישה:
תיאור מהות ואופן ההחזקה בנכס
השותפות מחזיקה באופן ישיר ב 10.554% -מהזכויות בחזקת שמשון.
הנפט:
חלק אפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות בהכנסות מנכס הנפט 8.235%-7.735% -
ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי
חלק אפקטיבי בזכות להשתתפות בהכנסות 8.235%-7.735% -
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט:
חלק אפקטיבי בזכות לקבלת תמלוגים – 0%
סך חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהשקעה
המצטברת בנכס הנפט במהלך
 983אלפי דולר (נכון למועד הדוחות הכספיים של השותפות ליום .)31.12.2020
חמש השנים שקדמו ליום הדיווח
(בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס
בדוחות הכספיים):

1.6.1.2

13

14

מפת נכס הנפט

למיטב ידיעת השותף הכללי PSH ,הינה חברה פרטית אשר התאגדה בנורווגיה ,בשליטת The Aker Family
מנורווגיה.
ההחזק ה הינה בנאמנות עבור מחזיקי היחידות של השותפויות המוגבלות לשעבר חנ"ל ים המלח ( )10%ונפטא
חיפושים ( ,)10%שמוזגו עם ולתוך ישראמקו .ביום  18.1.2021נפטא דיווחה כי התקשרה ,כנאמן ,עם חברת
יוניבין ישראל בע"מ ("יוניבין") ,אשר למיטב ידיעת נפטא ,נשלטת בעקיפין על ידי איש העסקים הישראלי בריטי
מר סעיד סרסור ,בהסכם מותנה (״ההסכם״) לפיו נפטא תעביר ליוניבין את זכויותיה בחזקה .נפטא דיווחה כי
העברת הזכויות המועברות ליוניבין כפופה למספר תנאים מתלים ובכללם קבלת הסכמת יתר השותפים בחזקה,
אישור הממונה על ענייני הנפט ואישור הממונה על התחרות (ככל שיידרש) ,וכן קבלת ערבות של חברת האם
של יוניבין למילוי התחייבויותיה של יוניבין מכח ההסכם.
30
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1.6.1.3

תקופה

2019
2020

2021

פעילות עבר מהותית
להלן טבלה הכוללת ,למיטב ידיעת השותף הכללי ,בהתבסס על מידע
שנמסר על ידי ישראמקו ומידע המפורסם באתר האינטרנט של
הבורסה ,תיאור פעולות עבר שבוצעו בשטח רישיון שמשון טרם
התקשרות השותפות בהסכם לרכישת זכויות ברישיון שמשון.
תיאור תמציתי של
הפעולה
במהלך שנה זו הוגשה
בקשה לשינוי תכנית
העבודה ברישיון.
למעט האמור לעיל,
במהלך שנה זו לא בוצעה
פעילות בשטח הרישיון.

זהות מבצע
הפעולה

תקופה בה
הפעולה בוצעה

השותפים
ברישיון

2008

מפעילת
הרישיון

2009

חתימה על הסכם לעיבוד
מחדש של חומר סייסמי

השותפים
ברישיון

2010

הגשת פרוספקט לקדיחה
בשטח הרישיון

השותפים
ברישיון

2011

הצגת הסכם קידוח

תיאור תמציתי של תוצאות
הפעולה
לאחר קבלת אישור הממונה
שונתה תכנית העבודה ברישיון
מפעילת הרישיון התקשרה עם
חברה לעיבוד נתונים מחו"ל לשם
ביצוע עיבוד חוזר של קווים
סייסמיים תלת מיימדיים ,המכסים
את עיקר שטח הרישיון .תהליך
העיבוד הסתיים בחודש ינואר
 2010ובהתבסס על תוצאות
העיבוד ,פעלה מפעילת הרישיון
לגיבוש פרוספקט/ים לקדיחה
בשטח הרישיון.
בהתאם לחוות דעת של חברת
ייעוץ מארה"ב אליה הועברו
תוצאות העיבוד החוזר של הקווים
הסייסמיים כאמור לעיל ,גובש
פרוספקט שהועבר לממונה.
ביום  1.3.2011אישרו השותפים
ברישיון את ביצועו של קידוח
"שמשון ,"1-וכן התקשרות בהסכם
עם קבלן קידוח לביצוע הקידוח

1.6.1.4

עמידת בתנאי תוכנית העבודה נכון למועד הדוח
נכון למועד הדוח השותפים בחזקה עומדים בתנאי תוכנית העבודה
בחזקה.

1.6.1.5

תוכנית עבודה בפועל מתוכננת בחזקת שמשון
להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל ברישיון
שמשון מיום  1.1.2016ועד למועד פקיעתו ובחזקת שמשון ,בציון
התקציב המשוער לביצוע כל פעולה וחלקם בפועל של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בתקציב זה.

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל
לתקופה  /תיאור תמציתי של תוכנית העבודה
המתוכננת (תוך אבחנה בין פעולות שאושרו על
ידי השותפים לפעולות שטרם אושרו)
ביצוע פעולות בדיקה ובחינה של המידע שברשות
השותפים בחזקה ,במסגרתן אותרו פרוספקטים
נוספים לגביהם נעשות עבודות בדיקה והערכה
ביצוע סקר סייסמי תלת ממדי חדש ,שיכסה את
שטח החזקה החדש אשר אין לגביו סייסמיקה.
ועיבוד הנתונים הסיסמיים.
המשך עיבוד הנתונים הסיסמיים של הסקר האמור,
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תקציב כולל
משוער
לפעולה
ברמת נכס
הנפט (אלפי
דולר)
187
כ4,151-
כ960 -

היקף השתתפותם
בפועל של מחזיקי
הזכויות ההוניות
של השותפות
בתקציב (אלפי
דולר)
187
כ493 -
כ114 -

תקופה

2022

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל
לתקופה  /תיאור תמציתי של תוכנית העבודה
המתוכננת (תוך אבחנה בין פעולות שאושרו על
ידי השותפים לפעולות שטרם אושרו)
קשירה לסקר הקודם ,והעברת כל תוצרי העיבוד,
החומרים והדוחות הנלווים לממונה  -עד ליום
30.6.2021
פענוח משולב של כל הנתונים הגיאופיסים החדשים
והקיימים ,הכנת מפות עומק מעודכנות ,ניתוח
גיאופיסי וגיאולוגי עדכני ,קביעת מיקום קידוח
והגשת פרוספקט גיאולוגי לביצוע קידוח  -עד ליום
.30.9.2021
הגשת דוח משאבים מעודכן לפי דרישות - PRMS
עד ליום 31.12.2021
הגשת מסמך סביבתי על פי הנחיות הממונה  -עד
ליום 30.6.2022
הגשת בקשה בהתאם לסעיף  76לחוק הנפט,
להעברת זכויות כך שיוכנס מפעיל ,כנדרש בתקנות
הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים),
תשע"ז  2016-עד למועד הגשת תוכנית הפיתוח
ולא יאוחר מ 30 -במאי  2022וקבלת אישור
הממונה עד ליום .30.6.2022
חתימת חוזה עם קבלן קדיחה לביצוע קידוח  -עד
ליום .30.9.2022
תחילת ביצוע קידוח  -עד ליום

1631.12.2022

תקציב כולל
משוער
לפעולה
ברמת נכס
הנפט (אלפי
דולר)

כ1,000 -

כ100,000 -
עד כ-
150,00015

היקף השתתפותם
בפועל של מחזיקי
הזכויות ההוניות
של השותפות
בתקציב (אלפי
דולר)

כ119 -

כ 11,880 -עד
כ17,820 -

השותפים בחזקה התקשרו בהסכם למסירת מידע עם חברה פרטית
העוסקת בייזום פרוייקטי אנרגיה אשר זכתה במכרז של משרד
האנרגיה להכנת סקר היתכנות להקמת מתקן הפיכת גז לנוזל ()GTL
(להלן" :הפרויקט ") .על פי ההסכם האמור ,השותפים בחזקה מסרו
לחברה האמורה מידע אודות באר שמשון 1-לצורך הסקר האמור
שנועד לבחון היתכנות של הפרויקט .בהתאם לתוצאות הסקר ,ינהלו
הצדדים משא ומתן ביחס לתנאים המסחריים לשיתוף פעולה אפשרי
ביחס לפרויקט .נכון לשלב זה אין לשותפים בחזקה הוצאות בקשר עם
ההתקשרות האמורה.

15
16

אומדן ראשוני בלבד .עלות ביצוע הקידוח עשויה להתשנות מהותית מאומדן זה.
ההחלטה אם לבצע קידוח לפרוספקט דקר תתבסס ,בין היתר ,אך לא רק ,על מידע מהסקר הסייסמי ,כלכליות
המאגר לרבות בהתייחס למצב הכלכלי בכלל ומצב שוק הנפט בפרט במועד המיועד לביצוע הקידוח ,קיומן של
מחלוק ות טריטוריאליות באיזור (ככל שתהיינה) ,צירוף מפעיל ועוד .נכון למועד הדוח אין ביכולתה של השותפות
להעריך את הסיכויים שיושגו הסכמות בין צדדים למחלוקות כאמור אם וככל שתתגלענה מחלוקות
טריטוריאליות באיזור.
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1.6.1.6

להלן תיאור תמציתי של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בחזקת שמשון וכן בהכנסות ובהוצאות לרבות
הצפויות ,הקשורות בחזקת שמשון:

שיעור ההשתתפות
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות בנכס
הנפט
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט
שיעור ההשתתפות בפועל של
מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות הכרוכות
בפעילות חיפוש ,פיתוח או הפקה
בנכס הנפט

1.6.1.7

הסברים

אחוז

שיעור מגולם ל100% -

10.554%

100%

8.235%-7.735%

78.03%-73.29%

ראה תחשיב בסעיף
 1.6.1.7להלן

11.88%

112.56%

ראה תחשיב בסעיף
 1.6.1.8ו -להלן

ביאור לחישוב השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהכנסות מחזקת שמשון:
אחוז

פריט
הכנסות שנתיות חזויות של נכס
100.000%
הנפט לאחר התגלית (:)%
פירוט התמלוגים או התשלום (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) ברמת נכס הנפט:
סעיף (32ה) לחוק הנפט ,קובע
סכומים מינימאליים שבעל החזקה
ישלם לשנה פלונית ,לא ניתן לכמת
-12.500%
המדינה:
בשלב זה את ההשפעה על ההכנסה
האפקטיבית של השותפות.
0%
המפעיל:
0%
מוכר זכות הנפט:
0%
גיאולוג או נותן שירות אחר:
-------------הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט:

הסבר

87.5%

החלק המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהכנסות נכס
הנפט המנוטרלות:
סה"כ חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בשיעור
87.5%*10.554%
9.23%
ההכנסות בפועל ,ברמת נכס הנפט
(ולפני תשלומים אחרים ברמת
השותפות):
פירוט תמלוגים או תשלומים (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות:
ברמת השותפות:
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
תמלוג לישראמקו בשיעור 5%
של השותפות בתשלום לנותן שירות
-0.5%
מחלקה של השותפות בשיעור 10%
אחר הגוזר את התשלום ברמת
השותפות:
תמלוג לשותף הכללי  -עד להחזר
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
הוצאות  4.95%ולאחר החזר
-0.995%
-0.495%
של השותפות בתשלום לשותף
ההוצאות  9.95%על פי הסכם
הכללי:
השותפות
----------------7.735%
8.235%
סה"כ:
10.554%
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פריט
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהכנסות עקב קבלת
תמלוגים נוספים מהנכס:
השיעור המשויך הפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט:

1.6.1.8

הסבר

אחוז
7.735%

8.235%

ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהוצאות החיפוש בחזקת שמשון:
אחוז

פריט
הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס
הנפט (ללא התמלוגים האמורים)

הסבר

100.000%

פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט:
המפעיל:

( Contracting Partyחנ"ל)

5.25%

בהתאם להסכם השותפים הנזכר
בסעיף  PSH )3(1.6.1.10זכאית
לדמי מפעיל בשיעור של  5.25%וכן
סך של כ 8,500 -דולר לחודש17

2%

בהתאם להסכם השותפים הנזכר
בסעיף  )3(1.6.1.10חנ"ל זכאית
לסך של  2%מההוצאות

השותף הכללי:

0.000%

מוכר זכות הנפט:

0.000%
==========

סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת
נכס הנפט:
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהוצאות נכס הנפט:

107.25%
10.554%
==========

סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהוצאות ,ברמת נכס הנפט (ולפני
תשלומים אחרים ברמת השותפות)
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בקבלת תשלום הנגזר
מההוצאות על ידי השותפות:

11.32%

10.554% * 107.25%

0.000%
--------------11.32%

סה"כ
ברמת השותפות:
פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות:
0.000%
מפעיל בשותפות:

השותף הכללי:

17

0.56%

4.95%*11.32%
דמי מפעיל ע"פ הסכם השותפות
המוגבלת  4.95%מחלקה של
השותפות (ראה סעיף  1.7להלן).
ראה סעיף  1.7להלן למקרה
שלשותפות המוגבלת תהינה הוצאות
בקשר עם עבודות בניה ו/או התקנה

בתקופת הפיתוח וההפקה יעמדו דמי המפעיל על סך של  0.66%מההוצאות.
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פריט

אחוז

מוכר זכות הנפט:

הסבר
של מתקנים להפקת נפט.

יצויין כי השותפות נשאה ,בנוסף
לחלקה היחסי ( )10%בעלות
ההוצאות שאושרו בהתאם לתוכנית
העבודה והסכם התפעול המשותף
בקשר עם הקידוח הראשון ברישיון
שמשון (לא כולל מבחני הפקה)
("העלויות המאושרות") ,בסכום
מהעלויות
2.5%
ל-
השווה
המאושרות )",("Carried Interest
אשר ניזקף עבור חלקה של
ישראמקו .בנוסף ,כיוון שהיתה
תגלית בקידוח הראשון ברישיון
שמשון ,אזי שילמה השותפות
לישראמקו סכום נוסף השווה לסכום
ה.Carried Interest -

0.000%

======
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות,
בהוצאות הכרוכות בפעילות
חיפוש ,פיתוח או הפקה בנכס
הנפט:

1.6.1.9
פריט

תקציב שהושקע בפועל
(לרבות
2018
בשנת
התשלומים האמורים)
תקציב שהושקע בפועל
(לרבות
2019
בשנת
התשלומים האמורים)
תקציב שהושקע בפועל
(לרבות
2020
בשנת
התשלומים האמורים)

1.6.1.10

11.88%

תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש ברישיון שמשון
ובחזקת שמשון (באלפי דולר)
סה"כ שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בהשקעה
השותפות
בתקופה זו ברישיון שמשון
16

מתוכו ,שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בתשלומים
השותפות
לשותף כללי
1

מתוכו ,שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בתשלומים
השותפות
למפעיל
1

21

1

1

484

23

17

תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בחזקת שמשון
הסכם לרכישת זכויות ברישיון שמשון
()1
ביום  11.4.2012נחתם בין השותפות לבין ישראמקו הסכם
(להלן" :ההסכם ") על פיו ,בין היתר ,השותפות רכשה
מישראמקו זכויות השתתפות בשיעור של ( 10%מתוך
 ,)100%לרבות זכויות יחסיות בכל המידע הסיסמי ,ברישיון
שמשון (להלן" :הזכויות הנרכשות ברישיון שמשון").
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בתמורה לזכויות הנרכשות ברישיון שמשון שילמה השותפות
לישראמקו ,במועד השלמת העסקה ,כ 100-אלפי דולר בגין
הוצאות עבר ברישיון שמשון ("הוצאות העבר") ,וכן החזר
הוצאות בהן נשאה ישראמקו בשיעור חלקה היחסי של
השותפות ברישיון שמשון ,בגין התקופה שממועד החתימה
ועד מועד ההשלמה של העסקה נשוא ההסכם ("הוצאות
תפעול").
כמו כן ,השותפות נשאה ,בנוסף לחלקה היחסי ()10%
בעלות ההוצאות שיאושרו בהתאם לתוכנית העבודה והסכם
התפעול המשותף (כהגדרתו להלן) בקשר עם הקידוח
הראשון ברישיון שמשון (לא כולל מבחני הפקה) ("העלויות
המאושרות") ,בסכום השווה ל 2.5%-מהעלויות המאושרות
(" ,)"Carried Interestאשר ניזקף עבור חלקה של
ישראמקו .בהתאם להסכם ,וכיוון שהייתה תגלית בקידוח
הראשון ברישיון שמשון ,שילמה השותפות לישראמקו סכום
נוסף השווה לסכום ה – .Carried Interest
בנוסף ,השותפות העניקה לישראמקו תמלוג על בשיעור של
 5%מחלקה של השותפות בנפט שיופק מרישיון שמשון
(דהיינו  0.5%מתוך .)100%
ביום  28.8.2012העניק הממונה על ההגבלים העסקיים
פטור מהסדר כובל בקשר עם ההסכם (להלן" :אישור
הממונה על ההגבלים העסקיים").
אישור הממונה על ההגבלים העסקיים הותנה בתנאים
שעיקרם הגבלות שיחולו על השותפות ,אם וכאשר תימצאנה
תגליות (כהגדרת תגלית באישור הממונה על ההגבלים
העסקיים) ,הן ברישיון שמשון והן ברישיונות מירה ושרה
(אשר פקעו למועד הדוח) וכל עוד תחזיק השותפות בזכויות
השתתפות בשני נכסי נפט אלו ,בנוגע לזכויות הייצוג של
השותפות והשתתפותה בקבלת החלטות ובקבלת מידע
ברישיון שמשון ובנוגע ליכולת ההשפעה על התנהלות
העסקה המשותפת ברישיונות מירה ושרה בכל הקשור
לנושאים שיווקיים או מסחריים.
ביום  30.8.2012נתקבל אישור הממונה להעברת הזכויות
הנרכשות ברישיון שמשון ורישומן על שם השותפות וביום
 6.9.2012הושלמה העסקה נשוא ההסכם.
במועד השלמת העסקה השותפות הצטרפה כצד להסכם
התפעול המשותף החל ברישיון שמשון .בין ישראמקו
והשותפות הוסכם כי הן יפעלו לתיקון הרוב המיוחד הדרוש
לאישור החלטות מסוימות בוועדת התפעול המשותף אשר
תפעל בהתאם להסכם התפעול המשותף ,וכי עד שתיקון
כאמור יאושר וייחתם על ידי כל הצדדים להסכם התפעול
המשותף ישראמקו והשותפות יצביעו במשותף בהחלטות
כאמור.
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()2

הסכם התפעול המשותף החל על חזקת שמשון
כללי
פעילות החיפושים וההפקה במסגרת רישיון שמשון
.1
נעשית על-פי הסכם תפעול המשותף (להלן:
" )"JOAמיום  23.2.2011והתיקון לו מיום
.7.4.2011
מטרת ההסכם היא לקבוע את הזכויות והחובות
.2
ההדדיים של הצדדים בקשר לפעולות בתחומי רישיון
שמשון (להלן" :נכסי הנפט" ו – "שטח ההסכם")
על-פי הדינים ,הכללים והתנאים החלים עליהם
לרבות ,מבלי להגביל ,פעולות חיפושים ,הערכה,
פיתוח והפקה של רזרבות של נפט כמשמעותו בחוק
נפט ,התשי"ב( 1952-להלן" :חוק הנפט") (להלן:
"הידרוקרבונים") בשטח ההסכם.
אופן ההתחשבנות
אלא אם כן נקבע אחרת ב ,JOA-כל הזכויות
.3
והאינטרסים בנכסי הנפט ,ברכוש המשותף ובכל
הידרוקרבונים שיופקו מהם ,יהיו בכפוף לתנאי נכס
הנפט והכללים החלים עליהם ,ובהתאם לשיעורי
השתתפות הצדדים בנכסי הנפט.
כמו כן ,אלא אם כן נאמר אחרת ב ,JOA-התחייבויות
הצדדים על פי ה JOA-על-פי תנאי נכסי הנפט וכל
חבויות והוצאות שהוצאו או נתחייבו ע"י המפעיל
בקשר עם הפעולות המשותפות ,18וכל זיכויים
לחשבון המשותף ,19יישאו בהם הצדדים ,בינם בין
עצמם ,בהתאם לשיעורי
ההשתתפות שלהם בנכסי הנפט ,וכל צד ישלם
Accounting
במועד בהתאם להוראות ה –
 Procedureשב( JOA-להלן" :כללי ההתחשבנות")
את חלקו בהתאם לשיעור ההשתתפות שלו בכל
הוצאות החשבון המשותף לרבות מקדמות וריבית
המגיעים על-פי ה.JOA-
.4

על-פי כללי ההתחשבנות זכאי המפעיל להחזר כל
ההוצאות הישירות שיוציא בקשר למילוי תפקידו
כמפעיל וכן להחזר ההוצאות הבלתי ישירות הנגזרות
משיעור ההוצאות של העסקה המשותפת בהתאם
לכללי החשבונאות של המפעיל והפרקטיקה הנוהגת
אצל המפעיל.

עוד כוללים כללי ההתחשבנות הוראות לעניין רכישת
חומרים ,מכירת עודפי חומרים ,ספירת מלאי ,וכיו"ב.

18

19

בהתאם להגדרות ה" JOA-הפעולות המשותפות" הינן הפעולות המבוצעות על ידי המפעיל על פי הוראות ה-
 JOAוכן העלויות הניתנות לחיוב כל אחד מהצדדים ל.JOA-
בהתאם להגדרות ה" JOA-החשבון המשותף" הינם חשבונות המוחזקים על יד המפעיל לטובת הפרויקט
המשותף בהתאם לכללים שנקבעו ב JOA-ובכללי ההתחשבנות.
38

זהות המפעיל ,זכויותיו וחובותיו
נכון למועד הדוח  PSHהינה מפעילת הרישיונות
.5
(להלן בס"ק זה" :המפעיל").
בכפוף לתנאי ה JOA-ניתנו למפעיל כל הסמכויות
.6
והחובות בקשר לניהול ענייני העסקה המשותפת,
תחת פיקוחה והוראותיה של וועדת התפעול
המשותף.
המפעיל אחראי באופן בלעדי לניהול הפעולות
.7
המשותפות .המפעיל רשאי להעסיק קבלני משנה
ו/או סוכנים (אשר יכול שיהיו חברות קשורות של
המפעיל) לביצוע פעולות משותפות כאמור .המפעיל
יהיה אחראי ,בין היתר ,להכנת תוכניות העבודה,
התקציבים וההרשאות לתשלום ,לביצוע תוכנית
העבודה על פי אישור וועדת התפעול המשותף,
לתכנון ולהשגת כל האישורים והחומרים הדרושים
לביצוען ,ומתן שירותי ייעוץ ושירותים טכניים כנדרש
לצורך ביצוע יעיל של התפעול המשותף.
בניהול הפעולות המשותפות יהיה המפעיל ,חייב ,בין
.8
השאר ,לבצע את הפעולות המשותפות בהתאם
לתנאי נכסי הנפט והכללים החלים עליהם ,הJOA-
והוראות ועדת התפעול .המפעיל יבצע את תפקידיו
בשקידה ראויה ובהתאם לנהלים מקובלים בתחום
הנפט.
ב JOA-נקבעו הוראות שונות שעניינן אופן
.9
התקשרות המפעיל בחוזים עם צדדי ג' (על פי
תקציבים מאושרים) ,וזאת בהתאם לגובה סכום
החוזה המוצע ואשר על פיהן ,בין היתר ,בהתאם
לסכום החוזה המוצע ,נדרש המפעיל להתייעץ עם
הצדדים האחרים בנוגע לקריטריונים לפיהן יבחרו
המועמדים למכרז ,לדווח לצדדים על ההצעות
שהתקבלו ולקבל את אישור ועדת התפעול לבחירת
המועמד במכרז.
המפעיל נדרש להשיג ולקיים את הביטוחים
.10
המפורטים ב JOA-בהתאם להוראות הכללות בו .כן
נקבע ,כי כל אחד מהצדדים ל JOA-צריך לדאוג
לעצמו ועל חשבונו לביטוח נוסף לכיסוי הסיכונים
בקשר עם הפעילויות המשותפות.
עוד חייב המפעיל ,לאחר קבלת הודעה מוקדמת
.11
סבירה ,להרשות לנציגי כל צד בכל זמן סביר ועל
חשבונם ואחריותם גישה לפעולות המשותפות כולל
הזכות להשקיף על פעולות משותפות ולבחון כל
רכוש משותף ולנהל ביקורת פיננסית בהתאם
להוראות כללי ההתחשבנות הקבועים ב.JOA-
בכפוף לתנאי נכס הנפט והתקציב המאושר ,המפעיל
.12
יקבע את מספר העובדים ומספר הקבלנים ,יבחר
אותם ויקבע את שעות עבודתם ואת התמורה
שתשולם להם בקשר לפעולות המשותפות.
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.13

.14

.15

המפעיל יודיע לצדדים מיד על כל התביעות
המהותיות ותביעות אחרות שהוגשו כתוצאה
מהפעולות המשותפות ו/או הנוגעות לפעולות
המשותפות ,כפי שתורה ועדת התפעול .המפעיל
ייצג את הצדדים ויתגונן בפני תביעות כאמור.
המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להתפשר
בכל תביעה או סדרת תביעות בסכום שלא יעלה על
 50,000דולר ארה"ב (לא כולל הוצאות משפטיות),
והוא יבקש את אישור ועדת התפעול לכל סכום/ים
העולים על הסך הנ"ל .כל צד יהיה זכאי ,על חשבונו
הוא ,להיות מיוצג על ידי עורך דין משלו בכל הסדר
פשרה או הגנה בתביעות כאמור .שום צד לא יתפשר
לגבי חלקו היחסי בכל תביעה מבלי שהוכיח תחילה
לועדת התפעול שהוא יכול לעשות זאת מבלי לפגוע
באינטרסים של הפעולות המשותפות.
כל צד אשר אינו מפעיל יודיע מיידית לצדדים
האחרים על כל תביעה כנגד אותו צד אשר נעשתה
ע"י צד שלישי ואשר נובעת מהפעולות המשותפות או
העלולה להשפיע על הפעולות המשותפות ,והצד
הלא מפעיל יתגונן או יתפשר בתביעה כאמור
בהתאם להוראות אשר יינתנו ע"י ועדת התפעול.
ההוצאות והנזקים אשר יגרמו בקשר להתגוננות או
לפשרה ואשר ניתנים לייחוס לפעולות המשותפות
יהיו לחובת החשבון המשותף.
המפעיל לא יהיה אחראי כלפי הצדדים האחרים
להסכם בגין כל תביעה ,חבות ,הפסד או נזק שינבעו,
במישרין או בעקיפין ,ובין אם מכוח הסכם ,עוולה
(לרבות רשלנות) או אחר שינבעו מהתפעול
המשותף או בקשר אליו ,אלא אם כן התביעה,
החבות ,ההפסד או הנזק נבעו מהתנהגות מכוונת
( )Willful Misconductשל המפעיל או ממחדלו של
המפעיל להשיג את הכיסוי הביטוחי הנדרש (אלא
אם המפעיל נקט בכל האמצעים הסבירים להשיג
כיסוי ביטוחי זה והודיע על כך לצדדים) ובכל מקרה
לא יהיה אחראי לנזקים תוצאתיים ,לרבות אך לא רק
חוסר יכולת להפיק נפק ,הפסד הפקה או הפסד
רווחים .אין באמור לעיל כדי לפטור את המפעיל
מאחריות לחלקו בהתאם לשיעור השתתפותו ,בכל
נזק ,הפסד או חבות כאמור.

ועדת התפעול ()Operating Committee
הוקמה ועדת תפעול משותף (להלן" :הועדה")
.16
לפיקוח ומתן הנחיות בכל הקשור לפעילות
המשותפת בשטח החזקה .סמכויות הועדה כוללות,
בין היתר ,קבלת החלטות בנוגע למדיניות ,תהליכים
ושיטות התפעול ,אישור כל הודעה
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.17

.18

לציבור הקשורה להסכם או לתפעול המשותף ,אישור
כל התכניות והבקשות לתקציב ,קביעת לוחות זמנים,
מיקום ועומק קדיחת הבארות וכל הקשור לכך ,קבלת
החלטות בנוגע לבקשות רישיונות וחזקות ,החלפת
המפעיל ועוד .לכל שותף נציג אחד בוועדת התפעול
המשותף ,שזכויות ההצבעה שלו הינם בהתאם
לחלקו ברישיון של השותף שמינה אותו.
החלטת ועדת התפעול המשותפת יתקבלו בהצבעה
של שניים או יותר מהשותפים המחזיקים יחד בעת
קבלת ההחלטה ,לפחות  61%מהזכויות בחזקה
(צדדים קשורים כהגדרתם בהסכם יחשבו כצד
אחד) .על מנת לאשר החלטה הקשורה לסיום
החזקה או ויתור על חלק כלשהו מאזור הרישיון ,יש
צורך בהצבעה חיובית של כל הצדדים.
במועד השלמת העסקה נשוא ההסכם השותפות
תצטרף כצד להסכם התפעול המשותף החל ברישיון
שמשון .בין ישראמקו והשותפות הוסכם כי הן יפעלו
לתיקון הרוב המיוחד הדרוש לאישור החלטות
מסוימות בוועדת התפעול המשותף אשר תפעל
בהתאם להסכם התפעול המשותף ,כמפורט להלן,
וכי עד שתיקון כאמור יאושר וייחתם על ידי כל
הצדדים להסכם התפעול המשותף ישראמקו
והשותפות יצביעו במשותף בהחלטות כאמור:
נטישה של באר;
א.
נטישה או ויתור על נכס הנפט או
ב.
חלקו;
יוניטיזציה;
ג.
טיפול במתקנים הקשורים לשדה
ד.
הנפט.

תוכניות עבודה ותקציבים
 .19ה JOA-קובע פרוצדורה והליכים להגשה ואישור של
תכניות עבודה ,תקציבים והרשאות להוצאה ()AFE
לביצוע פעולות בשטחים שה JOA-חל עליהם.
 .20תכנית אקספלורציה – לפני הוצאה או מתן
התחייבות בסכום העולה על  500,000דולר ארה"ב
בכל פריט שבתכנית העבודה ותקציב שאושרו ,ישלח
המפעיל לכל הצדדים האחרים בקשה להרשאה
להוצאה ( )AFEשתכלול הערכת של הסכומים
הדרושים לביצוע העבודה האמורה ,הזמן המשוער
שההוצאה תבוצע ולפי שיקול דעתו של המפעיל ,כל
אינפורמציה נוספת הדרושה לתמיכה בבקשה .על
אף האמור לעיל המפעיל לא יהיה חייב להגיש AFE
לצדדים לפני שהתחייב להוצאה כלשהיא בקשר
לשיפוץ בארות מקום שהשיפוץ נעשה בהתאם
לתכנית עבודה ותקציב מאושרים להפקה.
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.21

.22

.23
.24

במקרה של תגלית ,יגיש המפעיל לצדדים ,בכפוף
להחלטת הועדה ובהקדם האפשרי לאחר אותה
החלטה ,תכנית עבודה ותקציב מוערכים לגבי אותה
תגלית אשר יכללו ,בין היתר ,את הבארות שיש
לקדוח ועבודות נדרשות אחרות ,פרטים בנוגע
למספר העובדים והקבלנים הנדרשים וכל מידע אחר
שיידרש על-ידי הועדה .הועדה תאשר או תתקן את
התכנית והתקציב המוצעים .כל צד רשאי מעת לעת
על-ידי הודעה ליתר הצדדים ,להציע שתכנית עבודה
ותקציב מוערכים שכבר אושרו על ידי הועדה ,יתוקנו.
הועדה תשקול את ההצעה כאמור ותחליט אם
לקבלה.
המפעיל רשאי לחרוג מה AFE-המאושר לתכנית
העבודה בשיעור שלא יעלה על  10%מהסכום
שאושר כל עוד סך החריגות באותה שנה קלנדארית
לא יעלה על  5%מהסכום שאושר בתקציב ובתכנית
העבודה.
מקום שהמפעיל צופה כי החריגה תעלה על הגבולות
הנ"ל הוא יגיש לאישור הועידה  AFEנוסף בגין
הוצאת היתר הצפויה.
תכנית פיתוח ותקציב – במידה והועדה תחליט
לאחר דיון מלא על כדאיות הפיתוח של כל הצעה
שתוגש לה ,המפעיל יגיש לצדדים ,בהקדם האפשרי
לאחר קבלת אותה החלטה ,תוכנית פיתוח ותקציב
לתגלית אשר יכללו ,בין היתר את העבודות
הנדרשות בקשר עם הפיתוח ,כל מידע שנדרש
להגישו בהתאם להסכם ,אופן הניהול הדרוש לפיתוח
עם הפרטים לגבי מספר העובדים וכוח העבודה
הדרוש ,הערכה לגבי מועד תחילת ההפקה והיקף
ההפקה השנתי וכל מידע אחר שיידרש על ידי
הועדה .תכנית הפיתוח והתקציב המוצעים יהיו
כפופים לשקילה מחדש ,שינוי ,תיקון ואישור על ידי
הועדה שיעשו בהקדם האפשרי ובהתאם למועדים
שנקבעו בהסכם.

פעולות Sole Risk
פעולות שאין משתתפים בהן כל הצדדים (המוגדרות
.25
בהסכם כ" "Exclusive Operationsומוכרות
בתעשיית חיפושי הנפט כפעולות  )Sole Riskלא
תבוצענה אם הן סותרות פעולות משותפות שכל
השותפים משתתפים בהן .ההסכם קובע כללים לגבי
מסגרת ביצוע פעולות אלו.
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.26

הסכם התפעול המשותף כולל הוראות שונות
המתייחסות לפעולות  – Sole Riskדהיינו ביצוע
קידוחים ,מבחנים ופיתוח ,שלא בהסכמת כל
השותפים לחזקות ואשר בתנאים מסוימים
המפורטים בהסכם ניתן לבצען ע"י חלק מהשותפים.
לצדדים שלא הצטרפו לפעילות ב – ,Sole Risk
ניתנה אפשרות ,בכפוף לתנאים ולתשלומים שנקבעו
בהסכם ,לקבל חזרה את חלקם באותה פעילות וכל
הנובע ממנה.

התפטרות המפעיל והעברתו מתפקידו
המפעיל רשאי להתפטר בהודעה בכתב של  120יום
.27
מראש .כמו כן ,בכפוף להוראות ההסכם ,רשאית
הועדה לפטר את המפעיל במקרים הבאים :אם
המפעיל יחד עם החברות הקשורות למפעיל ,חדל
מלהחזיק לפחות  24%מזכויות ההשתתפות
בחזקות .הוגשה בקשה לצו בימ"ש או החלטה בת
תוקף לארגון מחדש של המפעיל על-פי חוקי פשיטת
הרגל; אם המפעיל מתפרק או מפסיק את קיומו
באופן אחר; אם המפעיל נעשה חדל פרעון ,עושה
הסדר לטובת נושיו; אם מתמנה כונס נכסים לחלק
משמעותי מנכסיו; במקרה של שינוי במישרין או
בעקיפין בשליטה במפעיל (למעט העברת השליטה
לצד קשור למפעיל).
.28

כמו כן ,ניתן להעביר את המפעיל מתפקידו בהחלטה
של צדדים אחרים ל( JOA-שאינם קשורים למפעיל)
אם הפר הפרה יסודית של ההסכם ולא החל לתקן
את ההפרה בתוך  30יום מהמועד שקיבל הודעה
המפרטת את דבר ההפרה האמורה .לכל החלטה
של הצדדים האחרים ל JOA-כאמור ליתן הודעה על
ההפרה למפעיל ,תידרש הצבעה בעד ההצעה של
צדדים ,שאינם קשורים למפעיל המחזיקים לפחות
 65%מסך כל זכויות ההשתתפות.

סנקציות החלות על השותפים והתנאים להטלתן
צד שלא שילם במועד את חלקו היחסי בהוצאות
.29
המשותפות ,כולל מקדמות וריבית ,או כשל בהשגת
ושימור כל בטוחה הנדרשת מאותו צד בהתאם
לתנאי נכס הנפט או הסכם התפעול המשותף ,יחשב
כצד מפר (להלן" :צד מפר") .הסכום שבפיגור יישא
ריבית מצטברת על בסיס חודשי .כל עוד הפיגור
נמשך לא יהיה הצד המפר זכאי להשתתף באסיפות
ועדת התפעול או להצביע בהן ,והוא לא יהיה זכאי
לקבל נתונים ואינפורמציה הנוגעים לפעולות
המשותפות.
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.30

.31

.32

כל צד שאיננו צד מפר (להלן" :צד לא מפר") חייב
לשאת בחלקו היחסי (כפי חלקו לעומת חלקם של כל
הצדדים הלא מפרים האחרים) בסכום שבהפרה
(למעט ריבית) ,ולשלם סכום זה למפעיל בתוך 10
ימים ממועד קבלת הודעת ההפרה ,ואם לא יעשה כן
יהפוך הוא עצמו להיות צד מפר.
אם ההפרה נמשכת במשך יותר מחמישה ימי עסקים
מיום שניתנה לצד המפר הודעת פיגור ,וכל עוד
נמשכת ההפרה ,הצד המפר לא יהיה זכאי לקבל את
החלק לו הוא זכאי בתפוקה ,וחלק זה יהיה לקניינם
של הצדדים הלא מפרים והם יהיו רשאים ,תוך
נקיטת ההליכים המפורטים בהסכם ,לגבות מתוכו
את המגיע להם עד לתשלום מלא של הסכום
שבהפרה.
אם הצד המפר לא יתקן את ההפרה בתוך  30יום
מתאריך הודעת ההפרה ,אזי מבלי לפגוע בכל זכות
אחרת שתהיה לצדדים הלא מפרים על-פי ה,JOA-
לצדדים הלא מפרים (בהחלטת רוב) תהיה אופציה
(הניתנת להפעלה בכל עת עד לתיקון מלא של
ההפרה) לדרוש מהצד המפר לצאת לחלוטין
מההסכם ומנכס הנפט .אם הופעלה האופציה ייחשב
הצד המפר כמי שהעביר את כל זכויותיו על-פי ה-
 JOAובנכס הנפט לצדדים הלא מפרים ,והוא יהיה
חייב ,לפי דרישה ראשונה ,לחתום על כל מסמך
ולעשות את כל הדרוש על-פי הדין כדי לתת תוקף
להעברת הזכויות האמורה ,ולהסיר כל עכבון או
שיעבוד שיחולו על זכויות כאמור .זכויות ותרופות
הצדדים הלא מפרים עקב הפרה כאמור הינן בנוסף
לכל זכויות ותרופות אחרות שתעמודנה לצדדים הלא
מפרים.
צד שהפך להיות צד מפר מוותר על טענת קיזוז ולא
יהיה רשאי להעלותה כלפי הצדדים הלא מפרים
אשר הפעילו נגדו את ההליכים הקבועים בJOA-
בגין אי תשלום הסכומים המגיעים ממנו במועד.

אופן דילול אחזקות שותפים – העברת זכויות
נקבעו הוראות בנוגע להעברה או המחאה של
.33
הזכויות ברישיונות .צד יוכל להעביר רק את כל
זכויותיו בשלמות או לפחות מחצית מהן ,לצד ג' אשר
לו יכולת פיננסית מוכחת לעמוד בהתחייבויותיו עפ"י
הסכם התפעול המשותף (למעט במקרה של העברה
לצד קשור ,כהגדרתו בהסכם).
העברת זכויות ההשתתפות של צד בנכס הנפט ,כולן
.34
או חלקן ,תהיה תקפה רק אם ענתה על כל התנאים
של ה ,JOA-הכולל בין השאר את התנאים הבאים:
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על אף ההעברה ,יישאר הצד המעביר חייב כלפי
הצדדים האחרים ל JOA-בגין כל החיובים ,פיננסיים
ואחרים ,אשר היו מוקנים ,הבשילו או נצברו על-פי
נכס הנפט או ה JOA-לפני מועד ההעברה כולל,
מבלי להגביל ,כל הוצאות שאושרו ע"י ועדת התפעול
לפני שהצד המעביר נתן הודעה בדבר העברת
הזכויות המוצעת לצדדים אחרים להסכם.
לנעבר לא תהינה זכויות על-פי נכס הנפט ,בשטח
נכס הנפט או על-פי ה ,JOA-כל עוד ועד אשר לא
קיבל את האישור הממשלתי הדרוש והתחייב
המפורש במסמך בכתב לשביעות רצון הצדדים
האחרים ,לבצע את התחייבויות המעביר על-פי תנאי
נכס הנפט וה JOA-לגבי זכויות ההשתתפות
המועברות לו וכן סיפק את הערבויות הנדרשות ע"י
הממשלה או על-פי נכס הנפט.
אין באמור כדי למנוע מצד ל JOA-למשכן או לשעבד
בדרך אחרת ,כל או חלק מהאינטרס שלו בשטח נכס
הנפט ועל-פי ה JOA-כבטוחה למימון ,בכפוף לכך
שאותו צד יישאר אחראי לכל ההתחייבויות הנוגעות
לאינטרס האמור; השעבוד יהיה כפוף לכל אישור
ממשלתי שיידרש ויעשה במפורש כמשני
( )subordinatedלזכויות של הצדדים האחרים לפי
ה.JOA-
פרישה מהJOA-
 .35ה JOA-כולל הוראות המסדירות את נושא אפשרות
הפרישה ( ,)withdrawalמלאה או חלקית ,של צד
מכל רישיון שהוא משתתף בו (ומה JOA-החל עליו)
וקובעות את המקרים בהם הפרישה אפשרית,
וזכויותיו וחובותיו של הצד הפורש כלפי השותפים
האחרים ברישיון.
 .36צד המבקש לפרוש מה JOA-או מנכסי הנפט ,חייב
להודיע על החלטתו ליתר הצדדים ,הודעה כאמור
תהא בלתי מותנית ובלתי חוזרת מיד עם מסירתה,
תחת תנאים הקבועים ב( JOA-להלן" :הודעת
פרישה") .בתוך  30יום מיום מסירת הודעת
הפרישה יהיו יתר הצדדים ל JOA-זכאים למסור
הודעת פרישה גם הם .במקרה שכל הצדדים ימסרו
הודעת פרישה ,הם יפעלו לסיום ה JOA-ויתר
התחייבויותיהם הקשורות לפרויקט ולנכסי הנפט.
במקרה ולא כל הצדדים יחליטו לפרוש כאמור לעיל,
יפעל הצד הפורש להעביר במהירות האפשרית את
זכויותיו לשותפים שבחרו שלא לפרוש (להלן:
"השותפים הנשארים") .העברת זכויות כאמור תהיה
ללא כל תמורה ,כאשר הצד הפורש נושא מכל
ההוצאות המתחייבות מעצם פרישתו כאמור לעיל,
למעט אם הוחלט אחרת .העברת הזכויות לצדדים
שלא פרשו תתחלק בהתאם לשיעור אחזקותיהם של
הצדדים הנשארים.
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()3

הסכם שותפים
ביום  17.12.2014הודיעה ישראמקו ,בין היתר ,כי התקשרה
עם  ,PSHבהסכם (להלן" :ההסכם בין ישראמקו ל)"PSH-
להעברת זכויות השתתפות בשיעור של ( 5%מתוך )100%
ברישיון שמשון ,ולמינויה של  PSHכמפעילת רישיון שמשון
חלף  ATP Corpהמצויה בהליכי פרוק (להלן" :עסקת
ישראמקו .)"PSH-בחודש ינואר  2016מונתה  PSHכמפעיל
ברישיון שמשון חלף  .ATP Corpלפרטים נוספים בקשר עם
ההסכם בין ישראמקו ל PSH-ראו דוח מיידי מיום
( 18.12.2014אסמכתא  .)2014-01-224796המידע
המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
בעקבות השלמת עסקת ישראמקו ,PSH-השותפים לחזקת
שמשון ,למעט  ,ATP Corpחתמו על הסכם המסדיר את
היחסים ביניהם בכל הקשור והנוגע לתפעול רישיון שמשון
(שהומר כאמור בחזקת שמשון) (להלן בסעיף זה:
"ההסכם") ,וזאת עד להסדרת היחסים עם ATP Corp
הנמצאת בהליכי פירוק בארה"ב ,וחתימת הסכם תפעול
חדש.
ההסכם מבוסס על תנאיו של הסכם התפעול המשותף החל
בחזקת שמשון ,ובשינויים ,בין היתר ,כדלקמןPSH )1( :
תעניק שירותי מפעיל בתמורה לדמי מפעיל בשיעור של
 5.25%מההוצאות בתקופת האקספלורציה וכן סך של
 8,500דולר לחודש .בתקופת הפיתוח וההפקה יעמדו דמי
המפעיל על סך של  0.66%מההוצאות )2( .במידה ולPSH -
ינבעו הכנסות כתוצאה ממכירת זכויות בחזקת שמשון ו/או
הכנסות ממכירת נפט ו/או גז שיופקו משטח חזקת שמשון,
תשלם  PSHלשותפים בחזקת שמשון חלק מדמי המפעיל
ששולמו לה )3( .ניתן יהיה להעביר את המפעיל מתפקידו
ללא סיבה בכל עת בהחלטה של הצדדים שאינם קשורים
למפעיל המחזיקים מעל  65%מזכויות ההשתתפות של כלל
הצדדים שאינם קשורים למפעיל ,במקרים הבאים :לאחר
שתיקדח באר החיפושים הראשונה בשטח חזקת שמשון או
במקרה שצד ג' שהינו חברת נפט וגז מנוסה וכשיר לשמש
כמפעיל יצטרף בזכויות השתתפות בשיעור העולה על 20%
וימונה כמפעיל .חנ"ל תשמש כ( Contracting Party-הגוף
המבצע) לצורך ביצוע התקשרויות ומתן שירותים שונים
שנקבעו בהסכם (ואשר אינם ניתנים על ידי המפעיל),
בתמורה לסך של  2%מההוצאות בתקופת האקספלורציה ו-
 0.66%בתקופת הפיתוח וההפקה (בדומה לתמורה אותה
הייתה חנ"ל זכאית לקבל מ ATP Corp -בגין שירותים
למפעיל) .חנ"ל תהיה רשאית להתפטר מתפקידה בכל עת
בהודעה של  120יום מראש.
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ניתן יהיה להעביר את חנ"ל מתפקידה במקרים שחנ"ל תקלע
להליכי חדלות פרעון ו/או פירוק ו/או מונה לחלק מהותי
מנכסיה כונס נכסים או שהיא חדלה להתקיים .כמו כן ניתן
להסיר את חנ"ל מתפקידה במקרה של הפרה מהותית של
הסכם התפעול בהחלטה של מעל  65%מבעלי זכויות
ההשתתפות שאינם קשורים אליה.
()4

במקרה שימונה מפעיל חילופי שיקבל על עצמו את כל
התפקידים של חנ"ל כ ,Contracting Party-יבוטל תפקיד
זה והצדדים יקבעו מחדש את שכר המפעיל .במקרה
שהמפעיל החילופי יקבל רק חלק מתפקידי חנ"ל ,הצדדים
יקבעו את שכרו של המפעיל ואת התגמול לו תהיה זכאית
חנ"ל ( )6החלטות ועדת התפעול המשותף יתקבלו על ידי
הצבעה של  2או יותר מהצדדים (שאינם קשורים)
המחזיקים ב 60% -לפחות מזכויות ההשתתפות ,למעט
ההחלטות הבאות אשר יתקבלו על ידי צדדים כאמור
המחזיקים ב 91%-לפחות מזכויות ההשתתפות :איחוד
פעולות בנכס הנפט עם נכס נפט סמוך (יוניטציה) ,ויתור
מרצון על כל או חלק משטח נכס הנפט או סיום ההסכם,
איטום ונטישה של באר והקמת מתקנים שונים הקשורים
לשדה.

()5

הסכם לפרישת ATP
שותפי שמשון התקשרו ביום  21.7.2020בהסכם פרישה
לפיו  ATPאשר נמצאת בהליכי פירוק ,תפרוש מהסכם
התפעול המשותף שנחתם בין השותפים בחזקה ותפרוש
מהחזקה (להלן" :הסכם הפרישה").
במסגרת הסכם הפרישה הוסדרו ,בין היתר ,תנאי הפרישה
של  ATPמהסכם התפעול ומהחזקה ATP .העבירה את
זכויותיה בחזקה (להלן" :הזכויות המועברות") ,ללא תמורה,
ליתר שותפי החזקה (למעט ל )PSH -באופן שלאחר העברת
הזכויות המועברות שיעור האחזקות בחזקה הינו כמפורט
בסעיף  1.6.1.1לעיל.
ביום  15.9.2020הודיע הממונה על ענייני הנפט במשרד
האנרגיה כי בהתאם להמלצת מועצת הנפט מיום
 ,14.9.2020הוא מאשר את העברת הזכויות המועברות
לשותפי שמשון כאמור.
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1.6.1.11

גילוי משאבים בחזקת שמשון
א .בדוח התקופתי של השותפות לשנת ( 2018שפורסם ביום
 ,13.3.2019אסמכתא  ,)2019-01-021604נכלל דוח משאבים
שקיבלה השותפות מNetherland, Sewell & Associates, Inc. -
מעריך עתודות מומחה ,מוסמך ובלתי תלוי (להלן ,)"NSAI" :אשר
הוכן בהתאם לכללי המערכת לניהול משאבים פטרוליום (-SPE
( )PRMSלהלן" :דוח המשאבים המותנים בשמשון") ,נכון ליום
)Gross (100%
 ,28.2.2019ביחס למשאבים המותנים
) )contingent resourcesבמאגר חולות מיוקן (Shimshon J
) Miocene J Sand Reservoirשבחזקת שמשון .למועד הדוח לא
חל כל שינוי בפרטים אשר הובאו בדוח המשאבים המותנים בשמשון.
בנספח א '1לפרק זה מצורפת הסכמת  NSAIלהכללת דוח
המשאבים המותנים בשמשון בדוח זה וכן אישורו לאור חלוף הזמן
ממועד הדוח.
נכון למועד הדוח טרם פותח המאגר הנ"ל בשל היקפו המצומצם
יחסית .המשך הפיתוח של המאגר יישקל ,בין היתר ,לאור ממצאים
בתוכנית העבודה בפרוספקט דקר בחזקה.
נכון ליום  31.12.2020לא חל כל שינוי בפרטים הנ"ל ,למעט בסה"כ
השיעור המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהן חל
גידול כתוצאה מעליה בשיעור זכויות השותפות בחזקת שמשון
כתוצאה מהסכם הפרישה של  ATPכמפורט לעיל .להלן השיעור
המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות נכון ליום
:31.12.2020
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גז
קטגוריית
המשאבים
המותנים

קונדנסט

(BCF)20
סה"כ משויך למחזיקי
סה"כ בנכס הנפט
הזכויות ההוניות של
()Gross
השותפות22

האומדן
הנמוך
Low
Estimate
)(1C
האומדן
הטוב ביותר
Best
Estimate
)(2C
האומדן
הגבוה
High
Estimate
)(3C

101

185.4

329.3

7.81-8.32

14.34-15.27

25.46-27.11

(MMBBL)21
סה"כ בנכס הנפט ()Gross

סה"כ משויך למחזיקי
הזכויות ההוניות של
השותפות

0.03

0.0023-0.0025

0.05

0.09

0.0039-0.0041

0.0070-0.0074

ב .ביום  23.3.2020פרסמה השותפות דוח מיידי בדבר דוח הערכת
משאבים מנובאים (פרוספקטיביים) בפרוספקט דקר שבשטח החזקה
(אסמכתא ( )2020-01-028743להלן" :דוח המשאבים המנובאים
בשמשון") .לא חל כל שינוי בפרטים אשר הובאו בדוח המשאבים
המנובאים בשמשון.
בנספח א '2לפרק זה מצורפת הסכמת  NSAIלהכללת דוח
המשאבים המנובאים בשמשון בדוח זה.
נכון ליום  31.12.2020לא חל כל שינוי בפרטים הנ"ל ,למעט בסה"כ
השיעור המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהן חל
גידול כתוצאה מעליה בשיעור זכויות השותפות בחזקת שמשון
כתוצאה מהסכם הפרישה של  ATPכמפורט לעיל .להלן השיעור
המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות נכון ליום
:31.12.2020

20

מיליארדי רגל מעוקב.

21

מיליוני חביות.

22

חלק השותפו ת בטבלה הינו לאחר תשלום תמלוגים החלים על השותפות ,והוא חושב בהתאם למפורט בסעיף
 1.6.1.7לעיל באופן שהחלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות בהכנסות מנכס הנפט הינו  8.235%עד
החזר הוצאות ו 7.735% -לאחר החזר הוצאות.
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מטרה

EMS-10

EMS-20

EMS-30

23

הסתברות

סה"כ השיעור המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות
(23 )Gross
נפט ()MMBBL

גז ()BCF

אומדן הנמוך
()Low Estimate

עד החזר הוצאות
2.06
לאחר החזר הוצאות
1.92

עד החזר הוצאות
1.95
לאחר החזר הוצאות
1.82

האומדן הטוב ביותר
()Best Estimate

עד החזר הוצאות
9.18
לאחר החזר הוצאות
8.59

עד החזר הוצאות
9.55
לאחר החזר הוצאות
8.93

האומדן הגבוה
()High Estimate

עד החזר הוצאות
44.88
לאחר החזר הוצאות
42

עד החזר הוצאות
48.64
לאחר החזר הוצאות
45.5

אומדן הנמוך
()Low Estimate

עד החזר הוצאות
8.85
לאחר החזר הוצאות
8.29

עד החזר הוצאות
8.29
לאחר החזר הוצאות
7.69

האומדן הטוב ביותר
()Best Estimate

עד החזר הוצאות
32.92
לאחר החזר הוצאות
30.8

עד החזר הוצאות
34
לאחר החזר הוצאות
31.86

האומדן הגבוה
()High Estimate

עד החזר הוצאות
135.42
לאחר החזר הוצאות
126.69

עד החזר הוצאות
148.90
לאחר החזר הוצאות
139.30

אומדן הנמוך
()Low Estimate

עד החזר הוצאות
7
לאחר החזר הוצאות
6.55

עד החזר הוצאות
6.59
לאחר החזר הוצאות
6.16

האומדן הטוב ביותר
()Best Estimate

עד החזר הוצאות
28
לאחר החזר הוצאות
26.24

עד החזר הוצאות
28.9
לאחר החזר הוצאות
27

האומדן הגבוה
()High Estimate

עד החזר הוצאות
124.64
לאחר החזר הוצאות
116.6

עד החזר הוצאות
136.96
לאחר החזר הוצאות
128.13

חלק השותפות בטבלה הינו לאחר תשלום תמלוגים החלים על השותפות ,והוא חושב בהתאם למפורט בסעיף
 1.6.1.7לעיל באופן שהחלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות בהכנסות מנכס הנפט הינו  8.235%עד
החזר הוצאות ו 7.735% -לאחר החזר הוצאות.
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תרחיש גז:

סה"כ השיעור המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות
מטרה

הסתברות
גז ()BCF

נפט ()MMBBL

אומדן הנמוך

עד החזר הוצאות

עד החזר הוצאות

( Low
)Estimate

19.32

0.49

לאחר החזר הוצאות

לאחר החזר הוצאות

18.15

0.46

עד החזר הוצאות

עד החזר הוצאות

79.44

3.30

לאחר החזר הוצאות

לאחר החזר הוצאות

74.62

3.10

עד החזר הוצאות

עד החזר הוצאות

363.17

19.27

לאחר החזר הוצאות

לאחר החזר הוצאות

341.12

18.10

אומדן הנמוך

עד החזר הוצאות

עד החזר הוצאות

( Low
)Estimate

82.21

2.02

לאחר החזר הוצאות

לאחר החזר הוצאות

77.22

1.90

עד החזר הוצאות

עד החזר הוצאות

281.49

281.49

לאחר החזר הוצאות

לאחר החזר הוצאות

264.40

11.28

עד החזר הוצאות

עד החזר הוצאות

1102.76

57.43

לאחר החזר הוצאות

לאחר החזר הוצאות

1035.80

53.94

עד החזר הוצאות

עד החזר הוצאות

האומדן הטוב
ביותר
EMS-10

( Best
)Estimate

האומדן הגבוה
( High
)Estimate

האומדן הטוב
ביותר
EMS-20

( Best
)Estimate

האומדן הגבוה
( High
)Estimate

EMS-30

)]1[ (Gross

אומדן הנמוך
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( Low
)Estimate

האומדן הטוב
ביותר
( Best
)Estimate

האומדן הגבוה
( High
)Estimate

1.6.2

לאחר החזר הוצאות

לאחר החזר הוצאות

62.91

1.59

עד החזר הוצאות

עד החזר הוצאות

243.27

10.38

לאחר החזר הוצאות

לאחר החזר הוצאות

228.50

9.75

עד החזר הוצאות

עד החזר הוצאות

1022.40

53.80

לאחר החזר הוצאות

לאחר החזר הוצאות

960.32

50.53

פרויקט Mountain View
הצגת נכס הנפט
1.6.2.1

פרטים כלליים אודות נכס הנפט
שם נכס הנפט:
מיקום:
שטח:

סוג נכס הנפט:

תאריך הענקה מקורי של נכס
הנפט:
תאריך פקיעה מקורי של נכס
הנפט:
תאריכים שבהם הוחלט על הארכה
של נכס הנפט:
תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
ציון האם קיימת אפשרות נוספת
להארכת תקופת נכס הנפט:
ציון שם המפעיל:

66.98

1.70

Mountain View
נכס יבשתי המצוי ב ,Kern County -קליפורניה ,ארה"ב
נכון למועד הדוח נחכרו שטחים עבור הפרויקט בשטח כולל של כ 5,546 -אקר (כ 22.4 -קמ"ר) ברוטו (שטח
הפרויקט)  4,067.5אקר (כ 16.46 -קמ"ר) נטו (הזכויות המינרליות).
חכירה של זכויות נפט (".)"Mineral Rights
השיטה הנוהגת בארה"ב הינה שהמדינה אינה מעניקה זכויות נפט אלא הזכויות בשטחי הקרקע נחלקות
לזכויות בקרקע וזכויות נפט שאינם מוחזקות בהכרח על ידי אותם אנשים  /גופים.
לצורך חיפושי נפט וגז מתקשרים היזמים בהסכמי חכירה עם בעלי זכויות הנפט באזור המיועד לחיפושים
בתמורה לתשלום דמי חכירה שנתיים ולתשלום תמלוגים מנפט שמופק משטח החיפוש.
לאור האמור לעיל אין משמעות לתאריך הענקה .הסכמי החכירה שנחתמו נכון למועד הדוח נחתמו במהלך
 2015ו.2016 -
2021-2024
הסכמי החכירה שנחתמו נכון למועד הדוח נחתמו במהלך  2015ו 2016 -והם בתוקף לתקופה של  5שנים
עם אופציה להארכה ב 5 -שנים נוספות .מימוש האופציה אינו מותנה בתשלום מחיר מימוש אלא בהמשך
תשלום דמי חכירה .היזמים יכולים בכל עת להפסיק את תקופת ההסכמים ובמקרה כזה עליהם לשלם את
דמי החכירה עד תום השנה בה הופסק ההסכם .דמי החכירה השנתיים הממוצעים הם  $35.18לאקר.
במידה ובאר שנקדחה בשטח החכור מפיקה נפט ,החוכר יכול להחזיק בשטח עד סיום ההפקה.
 ,Mountain View Resources, LLCחברה פרטית הרשומה בדלוואר ,ארה"ב ,בבעלות מלאה של
 – Horizon Energy Partners LLCחברה פרטית בשליטת ה"ה  Jonathan RudneyוStephen -
Brunner
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 – Compass Global Resources LLCחברה פרטית הרשומה באוקלהומה ,ארה"ב ,בשליטת מר R.T.
 1.486%( 3.1137% – Buddenבפרוספקט טרינידד  7בשטח הפרויקט ("פרוספקט טרינדד"))
 ,CCF Resources, LLCחברה פרטית הרשומה באוקלהומה ,ארה"ב בשליטת מר 1.0428% – Craig Funk
( 1%בפרוספקט טרינדד)
 ,HOPPS Oil Props, LLCחברה פרטית הרשומה בקליפורניה בשליטת מר  ,Thomas Hoppsארה"ב –
 1.5%( 1.5641בפרוספקט טרינדד)
 ,Chesed Properties, LLCחברה פרטית הרשומה באוקלהומה ,ארה"ב בשליטת 2.0542%– Tom Ewing
( 1.675%בפרוספקט טרינידד).
 , Mountain View Resources, LLCחברה פרטית הרשומה בדלוואר ,ארה"ב ,בבעלות מלאה של Horizon
 – Energy Partners LLCחברה פרטית בשליטת ה"ה  Jonathan Rudneyו– Stephen Brunner -
 42.25%( .43.0136%בפרוספקט טרינידד).
ציון שמות השותפים הישירים
בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס
הנפט ,וכן ,למיטב ידיעת השותף
הכללי ,שמות בעלי השליטה
בשותפים האמורים:

( BYLO Properties, LLCעל פי מידע שנמסר לשותף הכללי אין בחברה זו בעל שליטה)
 14.389% ,Brunner Resources, LLCחברה בשליטת מר  1.95%( 1.7205% - Stephen Brunnerבפרוספקט
טרינידד).
 ,LAR Oil Company, Inc.חברה בשליטת  1.5%( 1.5641% – Allen Lazenbyבפרוספקט טרינדד),
 ,Concordia Resources, LLCחברה בשליטת  1.5% - Jonathan Rudneyבפרוספקט טרינידד בלבד
 ,Eneric Oil Group, Inc.חברה בשליטת  1.5% - Eric Schwartzבפרוספקט טרינידד בלבד
 ,WWH Energy, LLCחברה בשליטת  0.2%( 0.5161% - William Holdenבפרוספקט טרינידד)
 1.75%( 1.75% – John L. Moranבפרוספקט טרינדד) למיטב ידיעת השותף הכללי
 1.25%( 1.25% – Dennis B. Towerבפרוספקט טרינדד) למיטב ידיעת השותף הכללי
 0.75%( 0.75% – James H. Drennanבפרוספקט טרינדד) למיטב ידיעת השותף הכללי
 ,Central California Oil Co.חברה בשליטת  0.75%( 0.75% – Joe Covelloבפרוספקט טרינדד)
למיטב ידיעת השותף הכללי

 0.5%( 0.5% – W. Kirk Boscheבפרוספקט טרינדד) למיטב ידיעת השותף הכללי
פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס בנפט
בחודש מאי  2016השותפות התקשרה בהסכם מפורט ,בתוקף מיום  ,4.3.2016לרכישת זכויות בשיעור
 24.75%בנכס (ראו סעיף (1.6.2.9א) להלן)

עבור החזקה בנכס נפט שנרכש -
ציון תאריך הרכישה:

תיאור מהות ואופן ההחזקה בנכס
הנפט:
ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט:
סך חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהשקעה
המצטברת בנכס הנפט (בין אם
הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות
הכספיים):

1.6.2.2

בחודש מאי  2018החליטה השותפות להגדיל את שיעור השתתפותה בפרוספקט טרינדד לשיעור של
 , 26.05%כיוון שחלק מהשותפים בפרויקט החליטו שאינם משתתפים ו/או אינם משתתפים במלוא חלקם
היחסי בפרוספקט האמור.
בחודש פברואר  2019הושלמה עסקה על פיה השותפות ושותפים נוספים בפרויקט ("הרוכשים") התקשרו
בהסכם עם  ,)"Garlock"( Garlock Oil, LLCהשותפה בשיעור ( 4.1%מתוך  )100%בפרויקט (למעט
בפרוספקט טרינדד בו היא אינה שותפה) ,על פיו רכשו הרוכשים את מלוא זכויותיה של  Garlockבפרויקט,
מתוכם השותפות רכשה זכויות בשיעור ( 1.0581%מתוך  )100%בפרויקט (ראו סעיף (1.6.2.9ג) להלן),
באופן שנכון למועד הדוח השותפות מחזיקה זכויות בפרויקט בשיעור  26.05%( 25.8081%בפרוספקט
טרינידד)
החזקה באמצעות החברה בארה"ב.
חלק אפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות בהכנסות מנכס הנפט – 17.47%-18.77%
חלק אפקטיבי בזכות להשתתפות בהכנסות 17.47%-18.77% -
חלק אפקטיבי בזכות לקבלת תמלוגים – 0%

 7,847אלפי דולר (נכון למועד הדוחות הכספיים של השותפות ליום .)31.12.2020

מפת נכס הנפט
להלן מובאת מפה של נכס הנפט:
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1.6.2.3

פעילות עבר מהותית שבוצעה בשטח נכס הנפט על ידי אחרים ,למיטב
ידיעת השותף הכללי ועל פי מידע שנמסר ע"י :CGR

זהות מבצע
הפעולה
מפעילים שונים

1.6.2.4

תקופה בה הפעולה
בוצעה
מאז  1924עד היום

תיאור תמציתי של
הפעולה
סקרים סייסמיים ישנים ו-
 662קידוחים ,רובם
בשטחים הסמוכים לשטח
הפרוייקט וחלקם בשטח
הפרויקט

תיאור תמציתי של
תוצאות הפעולה
הופקו  92מיליון חביות
נפט 115 .קידוחים היו
לא מסחריים

תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת בנכס הנפט
להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בפרויקט
 Mountain Viewממועד רכישת הזכויות בו ועד למועד הדוח וכן
תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות ,בציון התקציב המשוער לביצוע
כל פעולה וחלקם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות
בתקציב זה.
יודגש כי העלויות ולוחות הזמנים המשוערים מבוססים על אומדנים
כלליים בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות .עוד יצוין כי תכנית
העבודה ,העלויות ולוחות הזמנים המשוערים עשויים להשתנות
בעקבות ממצאים שיתקבלו.
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מובהר כי הנתונים שלהלן והצפי בדבר פעולות ,עלויות ולוחות זמנים
לביצוע הפעולות השונות מהווים מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי
והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך הדוח,
וכולל הערכות של השותף הכללי או כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות
נכון לתאריך הדוח אשר יכולות להשתנות בהסתמך על ממצאים
חדשים שיתקבלו (לרבות כחלק מהסקרים ו/או שלבים בקידוחים
שיבוצעו) וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון עיכוב בקבלת
אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות ,תלות בקבלנים
וכדומה .לפיכך ,הפעולות שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות
באופן מהותי מן היעדים המוערכים או המשוערים:
תקציב כולל
משוער לפעולה
ברמת נכס
הנפט (אלפי
דולר)

היקף השתתפותם
בפועל של מחזיקי
הזכויות ההוניות
של השותפות
בתקציב (אלפי
דולר)

תקופה

3,163

996

1,719

465

4,079

905

קידוח הערכה  Stenderup 53-28לפרוספקט  Trinidad 7בשטח
הפרויקט (ראו סעיף  1.6.2.10.11להלן) .הקידוח לא הושלם עקב
כשלים טכניים והבאר ננטשה.
קידוח פיתוח  Stenderup 66X-28לפרוספקט  .Trinidad 7נמצא כי
קיימים בקידוח סימני פטרוליום משמעותיים והוחלט לבצע מבחני
הפקה .מבחני ההפקה בקידוח החלו בחודש נובמבר  .2019מבחני
ההפקה הופסקו במהלך הרבעון השני עקב הירידה במחירי הנפט.
המבחנים חודשו במהלך הרבעון הראשון של  .2021עם חידוש
המבחנים הופקה כמות גדולה של מים והמבחנים הופסקו .השותפים
ממתינים לעדכון המפעיל לגבי הצעדים הבאים שיש לנקוט כדי לחדש
את המבחנים.
הושלם תכנון מתקני הקבע.

3,836

1,048

4,360

1,181

3,183

862

המשך הפקה סדירה.

-

-

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה
 /תיאור תמציתי של תוכנית העבודה המתוכננת
(תוך אבחנה בין פעולות שאושרו על ידי השותפים
לפעולות שטרם אושרו)
2017

2018

2019

2020
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קידוח  Cattani-Rennie 47X-15לפרוספקט
במהלך
 .Sunset Boulevardלאור קצב ההפקה של באר
החודשים
קידוח  Cattani-Rennie 47X-15בשטח הפרויקט,
ינואר עד
המליץ מפעיל הפרויקט על השעיית הבאר
דצמבר
(" )"Suspensionלצורך נטישה זמנית
(" )"Temporary abandonmentשל הקידוח.
(לפרטים ראו סעיף  1.6.2.10.2להלן).
המשך עבודות גיאולוגיות ,גיאופיזיות הנדסיות
ומנהליות
קידוח  Thomson 72X-8לפרוספקט  .Cayenneבקידוח לא נמצא
נפט והבאר ננטשה (ראו סעיף  1.6.2.10.6להלן).
קידוח אקספלורציה  Stenderup 56X-28לפרוספקט Trinidad 7
(ראו סעיף  1.6.2.10.9להלן) .הוכרז כתגלית מסחרית .נכון למועד
דוח זה נמשכת הפקה סדירה ומכירה של נפט מהקידוח .עד סוף
פברואר  2019הופקו מהבאר כ 109-א' חביות .מחיר המכירה
הממוצע לאורך התקופה היה כ $ 67.2-לחבית.
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יצויין כי בהתאם להסכם לרכישת זכויות אשר נחתם בין השותפות לבין בעלי הזכויות בנכס הנפט (ראו סעיף
(1.6.2.9א) להלן) ,השותפות תממן ( 30%מתוך  )100%מההוצאות בקשר עם ביצוע הסקר הסייסמי התלת
מימדי בשטח הפרוייקט( 30% ,מתוך  ) 100%מכל ההוצאות בקשר עם עבודות גיאולוגיות ,גיאופיזיות והנדסיות
אשר יבוצעו בשטח הפרויקט עד להשלמת קידוח ראשון בשטח הפרויקט ו( 30% -מתוך  )100%מהוצאות
הקידוח ה ראשון בשטח הפרויקט .בהתאם לכך ,היקף ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בתקציב הקידוח האמור חושב לפי שיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות,
בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש ,פיתוח או הפקה בנכס הנפט של .31.485%
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2021

בוצע עיבוד מחדש של הסקרים הגיאופיזים בשטח הפרויקט .המידע
הגיאולוגי והגיאופיזי עבר הערכה מחדש ע"י המפעיל .המפעיל המליץ
לשותפים בעקבות עבודות אלו לקדוח  2קידוחים בשטח פרוספקט 7
.TRINIDAD
בשלב הראשון ,במהלך שנת  ,2021צפוי המפעיל להתחיל בתהליך
האישורים לביצוע הקידוחים .בשלב זה לא התבקשו השותפים
להתחייב להשתתף בקידוחים עצמם וכמו כן לא התבקשו לאשר את
תקציב הקידוחים.
המשך הפקה סדירה.
במהלך שנת  ,2021צפוי יתחיל המפעיל להתחיל בתהליך האישורים
לביצוע הקידוחים עליהם המליץ כאמור לעיל .בשלב זה לא התבקשו
ה שותפים להתחייב להשתתף בקידוחים עצמם וכמו כן לא התבקשו
לאשר את תקציב הקידוחים.

גילוי לעניין שיעור ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות בפרויקט
1.6.2.5

להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בפרויקט וכן בהכנסות ובהוצאות לרבות הצפויות ,הקשורות
בפרויקט:
בכלל הפרויקט למעט פרוספקט טרינדד:

שיעור ההשתתפות
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות בנכס
הנפט
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט
שיעור ההשתתפות בפועל של
מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות הכרוכות
בפעילות חיפוש ,פיתוח או הפקה
בנכס הנפט

הסברים

אחוז

שיעור מגולם ל100% -

25.8081%

100%

17.47%-18.77%

72.73-67.69%

ראה תחשיב בס"ק
 1.6.2.6להלן

27.0851%

104.95%

ראה תחשיב בס"ק
 1.6.2.7להלן

בפרוספקט טרינדד:
שיעור ההשתתפות
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות בנכס
הנפט
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט
שיעור ההשתתפות בפועל של
מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות הכרוכות
בפעילות חיפוש ,פיתוח או הפקה
בנכס הנפט

אחוז

שיעור מגולם ל100% -

26.050%

100%

17.47%-18.77%

72.05%-67.06%

ראה תחשיב בס"ק
 1.6.2.6להלן

27.339%

104.95%

ראה תחשיב בס"ק
 1.6.2.7להלן
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הסברים

1.6.2.6

להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהכנסות מהפרויקט:
בכלל הפרויקט למעט פרוספקט טרינדד:

פריט
הכנסות שנתיות חזויות של נכס
100.000%
הנפט לאחר התגלית (:)%
פירוט התמלוגים או התשלום (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) ברמת נכס הנפט:
בעלי זכויות הנפט ( "Mineral
":)Rights

אחוז

הסבר

-19%

תמ ל ו ג ים
ב קר קע

המפעיל:

0%

מוכר זכות הנפט:

-4%

גיאולוג או נותן שירות אחר:

לב ע ל י

הז כ ו י ו ת

תמ ל ו ג ים למ ו כ ר ז כ ות ה נ פט -
ככל שתמלוג העל לו זכאים בעלי
זכויות הנפט אינו עולה על ,19%
מוכר זכות הנפט לשותפות ו/או מי
מטעמו יהיה זכאי לתמלוג על
בשיעור של  .4%במידה ושיעור
התמלוג לבעלי זכויות הנפט כאמור
עולה על  ,19%שיעור תמלוג העל
שהמוכר יהיה זכאי לקבל יקטן והוא
יהיה בגובה ההפרש בין  23%לבין
גובה התמלוג בפועל לבעלי זכויות
הנפט.

0%
-------------77%

הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט:

החלק המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהכנסות נכס
הנפט המנוטרלות:
סה"כ חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בשיעור
7 7% * 25 . 80 8 1%
19.87%
ההכנסות בפועל ,ברמת נכס הנפט
(ולפני תשלומים אחרים ברמת
השותפות):
פירוט תמלוגים או תשלומים (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות:
ברמת השותפות:
עד להחזר הוצאות  4.95%ולאחר
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
החזר ההוצאות  9.95%על פי הסכם
-2.56%
-1.42%
של השותפות בתשלום לשותף
השותפות
הכללי:
25.8081%

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

סה"כ:
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהכנסות עקב קבלת
תמלוגים נוספים מהנכס:
השיעור המשויך הפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט:

17.31%

18.45%
-

17.31%

18.45%

בפרוספקט טרינדד
אחוז

פריט
הכנסות שנתיות חזויות של נכס
100.000%
הנפט לאחר התגלית (:)%
פירוט התמלוגים או התשלום (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) ברמת נכס הנפט:
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הסבר

פריט

אחוז

הסבר

בעלי זכויות הנפט ( "Mineral
":)Rights

-19%

תמ ל ו ג ים
ב קר קע

המפעיל:

0%

מוכר זכות הנפט:

-4%

גיאולוג או נותן שירות אחר:

לב ע ל י

הז כ ו י ו ת

תמ ל ו ג ים למ ו כ ר ז כ ות ה נ פט -
ככל שתמלוג העל לו זכאים בעלי
זכויות הנפט אינו עולה על ,19%
מוכר זכות הנפט לשותפות ו/או מי
מטעמו יהיה זכאי לתמלוג על
בשיעור של  .4%במידה ושיעור
התמלוג לבעלי זכויות הנפט כאמור
עולה על  ,19%שיעור תמלוג העל
שהמוכר יהיה זכאי לקבל יקטן והוא
יהיה בגובה ההפרש בין  23%לבין
גובה התמלוג בפועל לבעלי זכויות
הנפט.

0%
-------------77%

הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט:

החלק המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהכנסות נכס
הנפט המנוטרלות:
סה"כ חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בשיעור
77 % * %26.050
20.0585%
ההכנסות בפועל ,ברמת נכס הנפט
(ולפני תשלומים אחרים ברמת
השותפות):
פירוט תמלוגים או תשלומים (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות:
ברמת השותפות:
עד להחזר הוצאות  4.95%ולאחר
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
החזר ההוצאות  9.95%על פי הסכם
-2.59%
-1.289%
של השותפות בתשלום לשותף
השותפות
הכללי:
26.050%

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

סה"כ:
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהכנסות עקב קבלת
תמלוגים נוספים מהנכס:
השיעור המשויך הפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט:

1.6.2.7

17.47%

18.77%
-

17.47%

18.77%

ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהוצאות החיפוש מהפרויקט:
בכלל הפרויקט למעט פרוספקט טרינדד:

פריט

אחוז

הסבר

100.000%

הוצאות תיאורטיות
במסגרת של נכס הנפט
(ללא התמלוגים
האמורים)
פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט:
0%
המפעיל:
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אחוז

פריט

השותף הכללי:
מוכר זכות הנפט:
סה"כ שיעור ההוצאות
בפועל ברמת נכס הנפט:
שיעורם של מחזיקי
הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות נכס
הנפט:

סה"כ שיעורם בפועל של
מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהוצאות,
ברמת נכס הנפט (ולפני
תשלומים אחרים ברמת
השותפות)
שיעורם של מחזיקי
הזכויות ההוניות של
השותפות בקבלת תשלום
הנגזר מההוצאות על ידי
השותפות:

הסבר

0.000%
0.000%
==========
100%
25.8081%

יצויין כי בהתאם להסכם רכישת זכויות אשר נחתם בין השותפות לבין
בעלי הזכויות בנכס הנפט ,25השותפות מימנה ( 30%מתוך )100%
מההוצאות בקשר עם ביצוע הסקר הסייסמי התלת מימדי בשטח
הפרוייקט( 30% ,מתוך  )100%מכל ההוצאות בקשר עם עבודות
גיאולוגיות ,גיאופיזיות והנדסיות אשר בוצעו בשטח הפרויקט עד
להשלמת קידוח ראשון בשטח הפרויקט ו( 30% -מתוך )100%
מהוצאות הקידוח הראשון בשטח הפרויקט.

==========
25.8081%
25.8081% * 100%

0.000%

--------------25.8081%

סה"כ

ברמת השותפות:
פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות:
0.000%
מפעיל בשותפות:
4.95%*25 . 80 8 1 %
השותף הכללי:

מוכר זכות הנפט:

1.277%
דמי מפעיל ע"פ הסכם השותפות המוגבלת בשיעור  4.95%מחלקה
של השותפות
0.000%
======

השיעור המשויך בפועל
למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות,
בהוצאות הכרוכות
בפעילות חיפוש ,פיתוח
או הפקה בנכס הנפט:
25

27.0851%

הסכם זה מבוסס על הע קרונות שנכללו במזכר הכוונות אשר נחתם בין השותפות לבין בעלי הזכויות בנכס הנפט
אשר עיקריו פורטו בדוח המיידי שפרסמה השותפות ביום ( 24.2.2016אסמכתא ( )2016-01-033487ראו
סעיף (1.6.2.9א) להלן).
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בפרוספקט טרינדד
אחוז
הסבר

פריט

הוצאות תיאורטיות
במסגרת של נכס הנפט
(ללא התמלוגים האמורים)

100.000%

פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט:
0%
המפעיל:

השותף הכללי:
מוכר זכות הנפט:
סה"כ שיעור ההוצאות
בפועל ברמת נכס הנפט:
שיעורם של מחזיקי
הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות נכס
הנפט:

סה"כ שיעורם בפועל של
מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהוצאות,
ברמת נכס הנפט (ולפני
תשלומים אחרים ברמת
השותפות)
שיעורם של מחזיקי
הזכויות ההוניות של
השותפות בקבלת תשלום
הנגזר מההוצאות על ידי
השותפות:

0.000%
0.000%
==========
100%
26.050%

יצויין כי בהתאם להסכם רכישת זכויות אשר נחתם בין השותפות לבין
בעלי הזכויות בנכס הנפט ,26השותפות מימנה ( 30%מתוך )100%
מההוצאות בקשר עם ביצוע הסקר הסייסמי התלת מימדי בשטח
הפרוייקט( 30% ,מתוך  )100%מכל ההוצאות בקשר עם עבודות
גיאולוגיות ,גיאופיזיות והנדסיות אשר בוצעו בשטח הפרויקט עד
להשלמת קידוח ראשון בשטח הפרויקט ו( 30% -מתוך )100%
מהוצאות הקידוח הראשון בשטח הפרויקט.

==========
26.050%
24.75% * 100%

0.000%

--------------סה"כ

26.050%

ברמת השותפות:
פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות:
0.000%
מפעיל בשותפות:

26

הסכם זה מבוסס על העקרונות שנכללו במזכר הכוונות אשר נחתם בין השותפות לבין בעלי הזכויות בנכס הנפט
אשר עיקריו פורטו בדוח המיידי שפרסמה השותפות ביום ( 24.2.2016אסמכתא ( )2016-01-033487ראו
סעיף (1.6.2.9א) להלן).
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אחוז
הסבר

פריט

4.95%*26.050%
1.289%

השותף הכללי:

דמי מפעיל ע"פ הסכם השותפות המוגבלת בשיעור  4.95%מחלקה
של השותפות
0.000%

מוכר זכות הנפט:

======
השיעור המשויך בפועל
למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות,
בהוצאות הכרוכות
בפעילות חיפוש ,פיתוח
או הפקה בנכס הנפט:

1.6.2.8
פריט

בפועל
תקציב שהושקע
(לרבות
2018
בשנת
התשלומים האמורים)
בפועל
תקציב שהושקע
(לרבות
2019
בשנת
התשלומים האמורים)
בפועל
תקציב שהושקע
(לרבות
2020
בשנת
התשלומים האמורים)

1.6.2.9

27.339%

תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש בפרויקט
( Mountain Viewבאלפי דולר)
סה"כ שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בהשקעה
השותפות
בתקופה זו בפרויקט
Mountain View
2,806

מתוכו ,שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בתשלומים
השותפות
לשותף כללי

מתוכו ,שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בתשלומים
השותפות
למפעיל

133

-

2,442

115

-

937

45

-

תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בנכס הנפט
(א)

הסכם רכישת זכויות
בחודש מאי  2016התקשרה השותפות בהסכם מפורט עם
בעלי הזכויות בפרויקט "( Mountain Viewהמוכרים"),
לרכישת זכויות בפרויקט ,בתוקף מיום  ,4.3.2016על בסיס
העקרונות שנכללו במכתב כוונות שנחתם בין הצדדים אשר
עיקריו פורטו בדוח המיידי שפרסמה השותפות ביום
( 24.2.2016אסמכתא  .)2016-01-033487המידע הכלול
בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
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יצוין ,כי בסמוך לאחר חתימת ההסכם האמור שילמה
השותפות למוכרים סך של  150אלפי דולר ("תמורת
הזכויות הנרכשות") וכן סך נוסף המוערך בכ 360 -אלפי
דולר בגין חלקה היחסי בהוצאות הפרויקט החל מיום
 .4.3.2016בנוסף לתמורת הזכויות הנרכשות התחייבה
השותפות לממן הוצאות בקשר עם ביצוע פעולות שונות
במסגרת הפרויקט אשר שיעורן ועלותן הינה כמפורט בדוח
המיידי מיום  24.2.2016האמור ובסעיף  1.6.2זה.
(ב)

הסכם תפעול משותף
במקביל לחתימה על הסכם רכישת הזכויות המתואר בסעיף
(1.6.2.9א) לעיל ,חתמו הצדדים על הסכם תפעול משותף
( )Operating Agreementאשר מסדיר את הפעילות
המשותפת בשטח הפרויקט .לתמצית הוראותיו של הסכם
התפעול המשותף האמור ראו דוח מיידי מיום 19.5.2016
(אסמכתא  )2016-01-029106אשר המידע הכלול בו מובא
כאן על דרך ההפניה.

(ג)

רכישת זכויות נוספות
בחודש מאי  2018החליטה השותפות להגדיל את שיעור
השתתפותה בפרוספקט טרינדד לשיעור של  ,26.05%כיוון
שחלק מהשותפים בפרויקט החליטו שאינם משתתפים ו/או
אינם משתתפים במלוא חלקם היחסי בפרוספקט האמור.
בחודש פברואר  2019הושלמה עסקה על פיה השותפות
ושותפים נוספים בפרויקט ("הרוכשים") התקשרו בהסכם
עם  ,)"Garlock"( Garlock Oil, LLCהשותפה בשיעור
( 4.1%מתוך  )100%בפרויקט (למעט בפרוספקט טרינדד
בו היא אינה שותפה) ,על פיו רכשו הרוכשים את מלוא
זכויותיה של  Garlockבפרויקט ,מתוכם השותפות רכשה
זכויות בשיעור ( 1.0581%מתוך  )100%בפרויקט ,באופן
שנכון למועד הדוח השותפות מחזיקה זכויות בפרויקט
בשיעור  26.05%( 25.8081%בפרוספקט טרינידד) .ראו
דוח מיידי מיום ( 21.2.2019אסמכתא )2019-01-015484
אשר המידע הכלול בו מובא כאן על דרך ההפניה.

1.6.2.10

קידוחים ומשאבים בפרויקט
ביום  28.5.2017פרסמה השותפות דוח מיידי
1.6.2.10.1
בקשר עם דוח הערכת משאבים מותנים בפרויקט
(להלן" :דוח משאבים  ,)"Mountain Viewאשר
הוכן על ידי  Jon Crowfordמעריך רזרבות מומחה,
מוסמך ובלתי תלוי ("המעריך") .על-פי כללי
המערכת לניהול משאבי פטרוליום (.)SPE-PRMS
לפרטים ראו דוח מיידי מיום ( 28.5.2017אסמכתא
 .)2017-01-054066המידע המופיע בדוח האמור
מובא כאן על דרך ההפניה.
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1.6.2.10.2

ביום  1.6.2017החליט דירקטוריון השותף הכללי
לאשר את השתתפות השותפות בביצוע קידוח
אקספלורציה  Cattani-Rennie 47X-15בשטח
הפרויקט .לפרטים אודות נימוקי ההחלטה וכן אודות
הקידוח ראו דוח מיידי מיום ( 1.6.2017אסמכתא
 .)2017-01-056157המידע המופיע בדוח האמור
מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  28.6.2017פרסמה השותפות דוח מיידי
(אסמכתא  )2017-01-065985בדבר התחלת ביצוע
קידוח  Cattani-Rennie 47X-15בפרויקט .המידע
המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  16.7.2017פרסמה השותפות דוח מיידי על כך
שקידוח  Cattani-Rennie 47X-15בפרויקט הגיע
לעומקו הסופי ובוצעו בו בדיקות מאמתות (Open-
 ,)Hole Loggingעל בסיסן הגיע מפעיל הקידוח
למסקנה כי קיימים סימני פטרוליום בקידוח .בהתאם,
המליץ המפעיל על ביצוע מבחני הפקה .לפרטים
אודות הבדיקות והממצאים ראו דוח מיידי מיום
( 16.7.2017אסמכתא .)2017-01-073761
ביום  17.7.2017פרסמה השותפות דוח מיידי
(אסמכתא  )2017-01-074268בדבר החלטת
השותפים בפרויקט לבצע מבחני הפקה בקידוח.
המידע בדוחות האמורים מובא כאן על דרך ההפניה.
לפרטים בדבר התכנית לביצוע מבחני ההפקה ראו
דוח מיידי מיום ( 13.8.2017אסמכתא 2017-01-
.)069652
ביום  5.12.2017פרסמה השותפות דוח מיידי בדבר
סיום פעולות הקידוח ומבחני ההפקה שבוצעו
בקידוח .בקידוח נתגלה נפט .עם זאת ,מפעיל
הקידוח לא מסר הודעה על אודות ממצא
( )Discoveryכהגדרתו ב .SPE-PRMS-לפרטים
נוספים בדבר מבחני ההפקה בקידוח והמלצות
המפעיל בנוגע להמשך ,ראו דוח מיידי מיום
( 5.12.2017אסמכתא  .)2017-01-108928המידע
המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  1.3.2018הודיעה השותפות כי לאור קצב
ההפקה של באר קידוח Cattani-Rennie 47X-15
בשטח הפרויקט ,המליץ מפעיל הפרויקט על השעיית
הבאר (" )"Suspensionלצורך נטישה זמנית
(" )"Temporary abandonmentשל הקידוח .ראו
דוח מיידי מיום ( 1.3.2018אסמכתא 2018-01-
 .)020362המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן
על דרך ההפניה .בימים אלו מתבצעת הערכה
מחדש של הקידוח ומתוכננות פעולות חיבור של
הבאר למתקני הקבע בשטח פרוספקט Trinidad 7
והחזרתו של הקידוח להפקה סדירה.
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1.6.2.10.3

ביום  22.1.2018פרסמה השותפות דוח מיידי בדבר
ומנובאים
מותנים
משאבים
הערכת
דוח
(פרוספקטיביים) בפרוספקט ( Habaneroלהלן:
"פרוספקט  )"Habaneroבפרויקט (אסמכתא
 .)2018-01-008053המידע המופיע בדוח האמור
מובא כאן על דרך ההפניה.
נכון למועד הדוח הוחלט בשלב זה לא להתקדם עם
קידוח לפרוספקט זה.

1.6.2.10.4

ביום  22.1.2018פרסמה השותפות דוח מיידי בדבר
ומנובאים
מותנים
משאבים
הערכת
דוח
Black
Pearl
בפרוספקט
(פרוספקטיביים)
("פרוספקט  )"Black Pearlבפרויקט (אסמכתא
 .)2018-01-008056המידע המופיע בדוח האמור
מובא כאן על דרך ההפניה.
נכון למועד הדוח הוחלט בשלב זה לא להתקדם עם
קידוח לפרוספקט זה.

1.6.2.10.5

ביום  5.3.2018פרסמה השותפות דוח מיידי בדבר
דוח הערכת משאבים מנובאים (פרוספקטיביים)
בפרוספקט  Cayenneבפרויקט (אסמכתא 2018-
 .)01-021136המידע המופיע בדוח האמור מובא
כאן על דרך ההפניה .לא חל כל שינוי בפרטים אשר
הובאו בדוח המשאבים בפרוספקט .Cayenne

1.6.2.10.6

ביום  7.3.2018החליט דירקטוריון השותף הכללי
לאשר את השתתפות השותפות בביצוע קידוח
אקספלורציה  Thomson 72X-8לפרוספקט
 Cayenneבשטח הפרויקט .לפרטים אודות נימוקי
ההחלטה וכן אודות הקידוח ראו דוח מיידי מיום
( 8.3.2018אסמכתא  .)2018-01-022345המידע
המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  19.3.2018הודיע השותפות כי הקידוח החל.
ראו דוח מיידי מיום ( 19.3.2018אסמכתא 2018-
 .)01-026050המידע המופיע בדוח האמור מובא
כאן על דרך ההפניה.
ביום  8.4.2018דיווחה השותפות כי נמסר לה על ידי
מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע לעומק 8,600
רגל (כ 2,621 -מטר) וכי מניתוח ממצאי הקידוח
עולה כי נתגלו סימני הידרוקרבונים לא משמעותיים
ולכן נמצא כי הקידוח הוא קידוח יבש (.)Dry Hole
לאור האמור ,הקידוח נאטם וננטש ( & Plug
 .)Abandonלפרטים ראו דוח מיידי מיום 8.4.2018
(אסמכתא  .)2018-01-035119המידע המופיע
בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
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1.6.2.10.7

ביום  19.3.2018החליט דירקטוריון השותף הכללי
לאשר את השתתפות השותפות בביצוע קידוח
אקספלורציה  Frick ET.AL 47X-9לפרוספקט
 Habaneroבשטח הפרויקט .לפרטים אודות נימוקי
ההחלטה וכן אודות הקידוח ראו דוח מיידי מיום
( 20.3.2018אסמכתא  .)2018-01-026503המידע
המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
כאמור לעיל ,נכון למועד הדוח הוחלט בשלב זה לא
להתקדם עם קידוח לפרוספקט זה.

1.6.2.10.8

ביום  2.5.2018פרסמה השותפות דוח מיידי בדבר
דוח הערכת משאבים מנובאים (פרוספקטיביים)
בפרוספקט  Trinidad 7בפרויקט (אסמכתא 2018-
 .)01-043951המידע המופיע בדוח האמור מובא
כאן על דרך ההפניה.

1.6.2.10.9

ביום  3.5.2018החליט דירקטוריון השותף הכללי
לאשר את השתתפות השותפות בביצוע קידוח
אקספלורציה  Stenderup 56x-28לפרוספקט
 Trinidad 7בשטח הפרויקט .לפרטים אודות נימוקי
ההחלטה וכן אודות הקידוח ראו דוח מיידי מיום
( 6.5.2018אסמכתא  .)2018-01-044554המידע
המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  3.6.2018הודיע השותפות כי הקידוח החל.
ראו דוח מיידי מיום ( 3.6.2018אסמכתא 2018-01-
 .)046578המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן
על דרך ההפניה.
ביום  1.7.2018דיווחה השותפות כי נמסר לה על ידי
מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע לעומקו הסופי ,כי
במהלך הקידוח בוצעו בדיקות שוטפות וכמו כן בוצעו
WIRE LINE
בסיום הקדיחה בדיקות מסוג
 LOGGINGונלקחו דוגמאות סלע מקיר הקידוח
( .)SWC - side wall coreעל בסיס הבדיקות
כאמור הגיעו מפעילת הקידוח והשותפות למסקנה
מבוססת כי קיימים סימני פטרוליום משמעותיים
בקידוח .לאור האמור לעיל ,השותפים בפרויקט
החליטו לבצע מבחני הפקה בקידוח .ראו דוח מיידי
מיום ( 1.7.2018אסמכתא .)2018-01-058137
המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך
ההפניה.
ביום  6.8.2018פרסמה השותפות דוח מיידי בדבר
התכנית לביצוע מבחני ההפקה .ראו דוח מיידי מיום
( 6.8.2018אסמכתא  .)2018-01-073644המידע
המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
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ביום  12.8.2018פרסמה השותפות דוח מיידי בדבר
סיום מבחני ההפקה בקידוח .השותפים בפרויקט
בוחנים את אפשרויות הפיתוח של המאגר וכן בוחנים
קידוחים נוספים בשטח הפרויקט .לפרטים נוספים
בדבר מבחני ההפקה בקידוח ראו דוח מיידי מיום
( 12.8.2018אסמכתא  .)2018-01-075516המידע
המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
1.6.2.10.10

ביום  5.11.2018החליט דירקטוריון השותף הכללי
לאשר את השתתפות השותפות בביצוע קידוח
הערכה  Stenderup 53-28לפרוספקט Trinidad 7
בשטח הפרויקט .לפרטים אודות נימוקי ההחלטה וכן
אודות הקידוח ראו דוח מיידי מיום 6.11.2018
(אסמכתא  .)2018-01-104580המידע המופיע
בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  27.11.2018הודיע השותפות כי הקידוח החל.
ראו דוח מיידי מיום ( 27.11.2018אסמכתא 2018-
 .)01-114699המידע המופיע בדוח האמור מובא
כאן על דרך ההפניה .לעדכון בקשר עם מהלך
הקידוח ובכלל זה החלטה לבצע קידוח Side Track
– ראו דוח מיידי מיום ( 16.12.2018אסמכתא
 .)2018-01-122289המידע המופיע בדוח האמור
מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  30.12.2018הודיעה השותפות כי קידוח ה-
 Side Trackהגיע לעומקו הסופי ,כי התגלו סימני
פטרוליום אלא שעקב תקלה טכנית לא התאפשר
לבצע בקידוח את כל תוכנית הלוגים החשמליים
ובדיקות נוספות וכי בעקבות המלצת המפעילה
החליטו השותפים בפרויקט לאטום ולנטוש את
הקידוח ( – .)Plug & Abandonראו דוח מיידי מיום
.)2018-01-128130
(אסמכתא
30.12.2018
המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך
ההפניה.

1.6.2.10.11

ביום  23.7.2019הודיעה השותפות כי דירקטוריון
השותף הכללי בשותפות החליט ,לאשר את
השתתפות השותפות בביצוע קידוח פיתוח
 Stenderup 66X-28לפרוספקט Trinidad 7
בשטח הפרויקט (בסעיף זה" :הקידוח") .ראו דוח
מיידי מיום ( 23.7.2019אסמכתא 2019-01-
 .)075889המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן
על דרך ההפניה.
ביום  28.10.2019הודיעה השותפות על תחילת
הקידוח .ראו דוח מיידי מיום ( 28.10.2019אסמכתא
 .)2019-01-091182המידע המופיע בדוח האמור
מובא כאן על דרך ההפניה.
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ביום  10.11.2019הודיעה השותפות כי נמסר לה
על ידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע לעומקו
הסופי ,כי במהלך הקידוח בוצעו בדיקות שוטפות
וכמו כן בוצעו בסיום הקדיחה בדיקות מסוג
 .LOGGING WHILE DRILLINGעל בסיס
הבדיקות כאמור הגיעו מפעילת הקידוח והשותפות
למסקנה מבוססת כי קיימים סימני פטרוליום
משמעותיים בקידוח .על בסיס הבדיקות כאמור
המליצה מפעילת הקידוח לבצע מבחני הפקה
בקידוח .ראו דוח מיידי מיום ( 10.11.2019אסמכתא
 .)2019-01-096216המידע המופיע בדוח האמור
מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  27.11.2019פרסמה השותפות דוח מיידי
בדבר פירוט התכנית לביצוע מבחני ההפקה בקידוח.
ראו דוח מיידי מיום ( 27.11.2019אסמכתא 2019-
 .)01-102705המידע המופיע בדוח האמור מובא
כאן על דרך ההפניה.
מבחני ההפקה החלו בחודש נובמבר  .2019מבחני
ההפקה הופסקו בחודש אפריל  2020לאור הירידה
החדה במחירי הנפט .המבחנים חודשו במהלך
הרבעון הראשון של  . 2021עם חידוש המבחנים
הופקה כמות גדולה של מים והמבחנים הופסקו.
השותפים ממתינים לעדכון המפעיל לגבי הצעדים
הבאים שיש לנקוט כדי לחדש את המבחנים.
1.6.2.10.12

ביום  25.3.2021פרסמה השותפות דוח מיידי בדבר
דוח הערכת משאבים מותנים מעודכן בשכבת
 Cattaniבפרוספקט  Trinidad 7וכן נתוני תזרים
מהוון נכון ליום ( 31.12.2020אסמכתא 2021-01-
 .)044655המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן
על דרך ההפניה.
לא חל כל שינוי בפרטים אשר הובאו בדוח
המשאבים האמור.

1.6.2.10.13

הפקת
פטרוליום
מסוג נפט

גילוי בדבר נתוני הפקה בפילוח לפי סוגי הפטרוליום
שהופקו בנכס הנפט:

סך הכל תפוקה בתקופה [באלפי
חביות] – עבור ה100%-

שנת
2020
112.1

שנת
2019
164.7

שנת
2018
87.6

29.2

43.4

22.8

הערות
ההפקה

מבאר

Stenderup 56X 28החלה במהלך
חודש
2018

סך הכל תפוקה בתקופה [באלפי
חביות]  -המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח
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אוגוסט

1.6.3

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה המשויך
למחזיקי הזכויות ההוניות של
התאגיד המדווח (בדולר ארה"ב
לחבית) (/bblדולר ארה"ב)

43.4/bbl

64.4/bbl

69.3/bbl

תמלוגים (כל תשלום הנגזר מתפוקת
הנכס המפיק לרבות מההכנסה
ברוטו הנובעת מנכס הנפט)
ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה
(המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות
של התאגיד המדווח) (בדולר ארה"ב
לחבית) (/bblדולר ארה"ב)
עלויות הפקה ממוצעות ליחידת
תפוקה (המשויכות למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח)
(בדולר ארה"ב לחבית) (/bblדולר
ארה"ב)
תקבולים נטו ממוצעים ליחידת
תפוקה (המשויכים למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח)
(בדולר ארה"ב לחבית) (/bblדולר
ארה"ב)
שיעור אזילה בתקופה המדווחת
בקשר לסך כל כמויות הפטרוליום
מסוג נפט במאגר

11.1/bbl

********
16.5/bbl

********
17.7/bbl

19.2/bbl

10.9/bbl

10.6/bbl

13.1/bbl

37/bbl

41/bbl

0.65%

0.97%

0.5%

פרויקט Grapevine
הצגת נכס הנפט
1.6.3.1

פרטים כלליים אודות נכס הנפט
שם נכס הנפט:
מיקום:
שטח:

סוג נכס הנפט:

תאריך הענקה מקורי של נכס
הנפט:
תאריך פקיעה מקורי של נכס
הנפט:
תאריכים שבהם הוחלט על הארכה
של נכס הנפט:
תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
ציון האם קיימת אפשרות נוספת
להארכת תקופת נכס הנפט:
ציון שם המפעיל:

********

Grapevine
נכס יבשתי המצוי ב ,Kern County -קליפורניה ,ארה"ב
כ 1,310 -אקר (כ 5.3 -קמ"ר)
חכירה של זכויות נפט (".)"Mineral Rights
השיטה הנוהגת בארה"ב הינה שהמדינה אינה מעניקה זכויות נפט אלא הזכויות בשטחי הקרקע נחלקות
לזכויות בקרקע וזכויות נפט שאינם מוחזקות בהכרח על ידי אותם אנשים  /גופים.
לצורך חיפושי נפט וגז מתקשרים היזמים בהסכמי חכירה עם בעלי זכויות הנפט באיזור המיועד לחיפושים
בתמורה לתשלום דמי חכירה שנתיים ולתשלום תמלוגים מנפט שמופק משטח החיפוש.
לאור האמור לעיל אין משמעות לתאריך הענקה .מרביתם של הסכמי החכירה שנחתמו בקשר עם הפרויקט
נחתמו בחודש פברואר .2016
 2019או כל עוד נמשכת הפקה בשטח ()Held by Production
הסכמי החכירה שנחתמו נכון למועד הדוח נחתמו ברובם בחודש פברואר  2016לתקופה של  3שנים עם
אופציה להארכה ב 3 -שנים נוספות .מימוש האופציה אינו מותנה בתשלום מחיר מימוש אלא בהמשך
תשלום דמי חכירה .היזמים יכולים בכל עת להפסיק את תקופת ההסכמים ובמקרה כזה עליהם לשלם את
דמי החכירה עד תום השנה בה הופסק ההסכם .כ 5,500 -אקר מהשטח חכור בתמורה לדמי חכירה
שנתיים בסך  1$לאקר
במידה ובאר שנקדחה בשטח החכור מפיקה נפט ,החוכר יכול להחזיק בשטח עד סיום ההפקה.
המפעיל הינו חברת ( Grapevine Energy LLCלהלן ,)"GE" :חברה פרטית הרשומה בדלוואר ,ארה"ב,
בבעלות מלאה של  – Horizon Energy Partners LLCחברה פרטית בשליטת ה"ה Jonathan Rudney
ו .Erik Schwartz -למיטב ידיעת השותף הכללי לה"ה  Rudneyו Schwartz -ניסיון עשיר בתפקידי ניהול
בכירים ,של מעל  33שנה בתחום חיפושי הנפט ביבשה ובים ,בארה"ב ובעולם.
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33.75% – GE
( BYLO Properties, LLCעל פי מידע שנמסר לשותף הכללי אין בחברה זו בעל שליטה)– 10.7344%
ציון שמות השותפים הישירים
בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס
הנפט ,וכן ,למיטב ידיעת השותף
הכללי ,שמות בעלי השליטה
בשותפים האמורים:

( California Resources Production Corporationחברה ציבורית אשר אין בה בעל שליטה) – 25%
( California Resources Petroleum Corporationחברה ציבורית אשר אין בה בעל שליטה)–
3.5156%

 ,FGE Oil, LLCחברה בשליטת 4.6875% – Mike and Terry Lowe
פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס בנפט
בחודש יוני  2016השותפות התקשרה בהסכם מפורט ,בתוקף מיום  ,1.3.2016לרכישת זכויות בשיעור
( 25%מתוך  )100%בנכס .בחודש נובמבר  2017מימשה California Resources Production
 Corporationאופציה שהיתה לה לרכישת ( 25%מתוך  )100%מהזכויות בפרויקט .בעקבות מימוש כאמור
דולל חלקה של השותפות בפרויקט ל( 18.75% -מתוך  .)100%בחודש ינואר  2018בעקבות פרישת שותף
עבור החזקה בנכס נפט שנרכש -
מהפרויקט ,רכשה השותפות מהשותף כאמור זכויות בשיעור ( 4.75%מתוך  .)100%בחודש ספטמבר
ציון תאריך הרכישה:
 2018העבירה השותפות ל California Resources Petroleum Corporation -חלק יחסי מהזכויות
שרכשה מהשותף שפרש כאמור ,באופן שנכון למועד הדוח השותפות מחזיקה  22.3125%מהזכויות
בפרויקט.
תיאור מהות ואופן ההחזקה בנכס
החזקה באמצעות החברה בארה"ב.
הנפט:
חלק אפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההו ניות בהכנסות מנכס הנפט 16.2997%-14.9696% -
ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי
חלק אפקטיבי בזכות להשתתפות בהכנסות 16.2997%-14.9696% -
הזכויות ההוניות של השותפות
חלק אפקטיבי בזכות לקבלת תמלוגים – 0%
בהכנסות מנכס הנפט:
סך חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהשקעה
המצטברת בנכס הנפט (בין אם
הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות
הכספיים):

1.6.3.2

 9,307אלפי דולר (נכון למועד הדוחות הכספיים של השותפות ליום .)31.12.2020

מפת נכס הנפט
להלן מובאת מפה של נכס הנפט:
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1.6.3.3

פעילות עבר מהותית שבוצעה בשטח נכס הנפט על ידי אחרים ,למיטב
ידיעת השותף הכללי ועל פי מידע שנמסר ע"י :GE

זהות מבצע הפעולה
Century
Exploration
Resources LLC27

1.6.3.4

תקופה בה
הפעולה בוצעה
2014

תיאור תמציתי של
הפעולה
קידוח אקספלורציה

תיאור תמציתי של
תוצאות הפעולה
נתגלו סימני
הידרוקרבונים .הייתה
תקלה מכנית בקידוח
והקידוח ננטש.

תכנית עבודה בפועל ומתוכננת בנכס הנפט
להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בפרויקט
 Grapevineממועד רכישת הזכויות בו ועד למועד הדוח וכן תיאור
תמציתי של פעולות מתוכננות ,בציון התקציב המשוער לביצוע כל
פעולה וחלקם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות
בתקציב זה .יודגש כי העלויות ולוחות הזמנים המשוערים מבוססים על
אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות .עוד יצוין כי
תכנית העבודה ,העלויות ולוחות הזמנים המשוערים עשויים להשתנות
בעקבות ממצאים שיתקבלו.
מובהר כי הנתונים שלהלן והצפי בדבר פעולות ,עלויות ולוחות זמנים
לביצוע הפעולות השונות מהווים מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי
והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך הדוח,
וכולל הערכות של השותף הכללי או כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות
נכון לתאריך הדוח אשר יכולות להשתנות בהסתמך על ממצאים
חדשים שיתקבלו (לרבות כחלק מהסקרים ו/או שלבים בקידוחים
שיבוצעו) וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון שינוי בתנאי
נכס הנפט ,עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות
השונות ,תלות בקבלנים וכדומה .לפיכך ,הפעולות שיבוצעו בפועל
ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים המוערכים או
המשוערים:

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה
 /תיאור תמציתי של תוכנית העבודה המתוכננת
(תוך אבחנה בין פעולות שאושרו על ידי השותפים
לפעולות שטרם אושרו)

תקופה
ינואר עד
דצמבר
2017

עבודות גיאולוגיות ,גיאופיזיות ,הנדסיות
(בנית בנק מידע הכולל נתונים גיאולוגיים ,הנדסיים,
היסטורית הפקה מקידוחים וכד') ומנהליות.

תקציב כולל
משוער לפעולה
ברמת נכס
הנפט (אלפי
דולר)
6,184

היקף השתתפותם
בפועל של מחזיקי
הזכויות ההוניות של
השותפות בתקציב
28
(אלפי דולר)
2,163

קידוח ( Chardonnay 47X-35ראו סעיף
 1.6.3.10.1להלן)
מהקידוח מופק נפט באופן סדיר מאז אוקטובר .2017

27

28

למיטב ידיעת השותף הכללי ,במועד הקידוח האמור נמנה מר  ,Jonathan Rudneyמבעלי השליטה ב,GE -
על בעלי הענין בחברה זו.
יצויין כי בהתאם להסכם רכישת זכויות אשר נחתם בין השותפות לבין בעלי הזכויות בנכס הנפט (ראו סעיף
 1.6.3.9.1להלן) ,השותפות תממן  33.33%מהעלות של הפעילות הראשונית בפרויקט המוערכת בסך של כ9 -
מיליון דולר ,למעט בגין מרכיב הקרקע אשר את עלותו תממן השותפות בשיעור  .25%בהתאם לכך ,היקף
ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב הפעילות הראשונית כאמור חושב לפי
שיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות ,בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש ,פיתוח או
הפקה בנכס הנפט של  34.98%למעט בגין מרכיב הקרקע אשר ביחס אליו החישוב נעשה על פי שיעור של
.26.24%
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2018

2019

2020

2021

קידוח ( Bordeaux 1-31ראה סעיף  1.6.3.10.2להלן).
התחלת קידוח ( North Chardonnay 2-35ראה סעיף
)1.6.3.10.4
קידוח ( North Chardonnay 2-35ראה סעיף )1.6.3.10.3

7,437
202

1,757
47

7,134

1,670

בקידוח נתגלו סימני פטרוליום משמעותיים ונערכו בו מבחני הפקה.
תוצאות וניתוח הממצאים במהלך מבחני ההפקה בקידוח ,כפי
שנמסרו על ידי מפעילת הקידוח ,הניחו את דעתן של המפעילה
ושל השותפות בדבר קיומו של ממצא ( )Discoveryשל נפט
בקידוח .נכון למועד הדוח מהקידוח מופק ונמכר נפט באופן סדיר.
נכון למועד הדוח מהקידוח מופק ונמכר נפט באופן סדיר.
במהלך שנת  2020נמשכה ההפקה הסדירה מבארות
 Chardonnay 47X-35ו  .Bordeaux 1-31 -כמו כן נמשכה
ההפקה באופן מצומצם מבאר .North Chardonnay 2-35
למיטב ידיעת השותפות ,חברת Horizon Energy Partners
 LLCחברת האם של מפעילת הפרוייקט נמצאת בתהליך גיוס.
לשותפות נמסר כי עם השלמת הגיוס הפעולה הראשונה שתינקט
הינה קידוח  Side Trackבבאר  .North Chardonnay 2-35טרם
נקבעו ו/או אושרו תקציב ולו"ז לביצוע הפעולה

-

-

טרם נקבע

טרם נקבע

גילוי לעניין שיעור ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות בפרויקט
1.6.3.5

להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בפרויקט וכן בהכנסות ובהוצאות לרבות הצפויות ,הקשורות
בפרויקט:

שיעור ההשתתפות
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות בנכס
הנפט
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט
שיעור ההשתתפות בפועל של
מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות הכרוכות
בפעילות חיפוש ,פיתוח או הפקה
בנכס הנפט

1.6.3.6

אחוז

שיעור מגולם ל100% -

22.3125%

100%

16.2997%-14.9696%

73.05%-67.09%

הסברים

ראה תחשיב בס"ק
 1.6.3.6להלן

23.41%
104.92%

ראה תחשיב בס"ק
 1.6.3.7להלן

להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהכנסות מהפרויקט:
אחוז

פריט
הכנסות שנתיות חזויות של נכס
100.000%
הנפט לאחר התגלית (:)%
פירוט התמלוגים או התשלום (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) ברמת נכס הנפט:
בעלי זכויות הנפט ( "Mineral
":)Rights
המפעיל:
מוכר זכות הנפט:
גיאולוג או נותן שירות אחר:

20-21%
0%
2%
0%
--------------
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הסבר

תמ ל ו ג ים
ב קר קע

לב ע ל י

הז כ ו י ו ת

תמ ל ו ג ים ל מ וכ ר זכ ו ת ה נ פ ט

פריט

אחוז

הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט:

הסבר

78%-77%

החלק משויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהכנסות נכס
הנפט המנוטרלות:
סה"כ חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בשיעור
)78%-77%(*22.3125%
17.4037%-17.1806%
ההכנסות בפועל ,ברמת נכס הנפט
(ולפני תשלומים אחרים ברמת
השותפות):
פירוט תמלוגים או תשלומים (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות:
ברמת השותפות:
עד להחזר הוצאות  4.95%ולאחר
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
החזר ההוצאות  9.95%על פי הסכם
-2.220%
-1.104%
של השותפות בתשלום לשותף
השותפות
הכללי:
22.3125%

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

-16.2997%
16.0766%

סה"כ:
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהכנסות עקב קבלת
תמלוגים נוספים מהנכס:
השיעור המשויך הפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט:

1.6.3.7
פריט

הוצאות תיאורטיות
במסגרת של נכס הנפט
(ללא התמלוגים
האמורים)

-14.9696%
15.1837
-

-16.2997%
16.0766%

-14.9696%
15.1837

ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהוצאות החיפוש מהפרויקט:
הסבר

אחוז
100.000%

פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט:
0%
המפעיל:

השותף הכללי:
מוכר זכות הנפט:
סה"כ שיעור ההוצאות
בפועל ברמת נכס
הנפט:

0.000%
0.000%
==========
100%
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פריט

אחוז

שיעורם של מחזיקי
הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות
נכס הנפט:

הסבר
יצויין כי בהתאם להסכם רכישת זכויות אשר נחתם
בין השותפות לבין בעלי הזכויות בנכס הנפט,29
השותפות מימנה  33.33%מהעלות של הפעילות
הראשונית בפרויקט

22.3125%
==========

סה"כ שיעורם בפועל
של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות
בהוצאות ,ברמת נכס
הנפט (ולפני תשלומים
אחרים ברמת
השותפות)
שיעורם של מחזיקי
הזכויות ההוניות של
השותפות בקבלת
תשלום הנגזר
מההוצאות על ידי
השותפות:

22.3125%

22.3125% * 100%

0.000%

--------------22.3125%

סה"כ
ברמת השותפות:
פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות:
0.000%
מפעיל בשותפות:
1.104%
4.95%*22 . 31 2 5%
השותף הכללי:
דמי מפעיל ע"פ הסכם השותפות המוגבלת
בשיעור  4.95%מחלקה של השותפות
0.000%
מוכר זכות הנפט:
======
23.41%

השיעור המשויך
בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של
השותפות ,בהוצאות
הכרוכות בפעילות
חיפוש ,פיתוח או
הפקה בנכס הנפט:

1.6.3.8
פריט

תקציב שהושקע
29

בפועל

תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש בפרויקט
( Grapevineבאלפי דולר)
סה"כ שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בהשקעה
השותפות
בתקופה זו בפרויקט
Grapevine
3,252

מתוכו ,שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בתשלומים
השותפות
לשותף כללי

מתוכו ,שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בתשלומים
השותפות
למפעיל

153

-

הסכם זה מבוסס על העקרונות שנכללו במזכר הכוונות אשר נחתם בין השותפות לבין בעלי הזכויות בנכס הנפט
אשר עיקריו פורטו בדוח המיידי שפרסמה השותפות ביום ( 11.2.2016אסמכתא ( )2016-01-026545ראו
סעיף  1.6.3.9.1להלן).
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(לרבות
2018
בשנת
התשלומים האמורים)
בפועל
תקציב שהושקע
(לרבות
2019
בשנת
התשלומים האמורים)
בפועל
תקציב שהושקע
(לרבות
2020
בשנת
התשלומים האמורים)

1.6.3.9

2,851

134

-

696

23

-

תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בנכס הנפט
הסכם רכישת זכויות בפרויקט Grapevine
1.6.3.9.1
בחודש יוני  2016התקשרה השותפות בהסכם
מפורט עם בעלי הזכויות בפרויקט Grapevine
("המוכרים ") ,לרכישת זכויות בפרויקט ,בתוקף מיום
 ,1.3.2016על בסיס העקרונות שנכללו במכתב
כוונות אשר עיקריו פורטו בדוח המיידי שפרסמה
השותפות ביום ( 11.2.2016אסמכתא 2016-01-
 .)026545המידע הכלול בדוח האמור מובא כאן על
דרך ההפניה.
יצוין ,כי במסגרת ההסכם האמור השותפות
התחייבה לממן הוצאות בקשר עם ביצוע פעולות
שונות במסגרת הפרויקט אשר שיעורן ועלותן הינה
כמפורט בדוח המיידי מיום  11.2.2016האמור
ובסעיף  1.6.3זה.
נכון למועד דוח זה התקיימו התנאים המתלים
להשלמת העסקה לרכישת הזכויות בפרויקט
 Grapevineוזאת לאחר שהתקבלו ,בין היתר,
אישורי בעלי הזכויות בקרקע בשטח הפרויקט
להעברת הזכויות הנרכשות לתאגיד בשליטת
השותפות שהוקם בארה"ב.
1.6.3.9.2

הסכם תפעול משותף
במקביל לרכישת הסכם רכישת הזכויות המתואר
בסעיף  1.6.3.9.1לעיל ,חתמו הצדדים על הסכם
תפעול משותף ( )Operating Agreementאשר
מסדיר את הפעילות המשותפת בשטח הפרויקט.
לתמצית הוראותיו של הסכם התפעול המשותף
האמור ראו דוח מיידי מיום ( 14.6.2016אסמכתא
 )2016-01-049674אשר המידע הכלול בו מובא
כאן על דרך ההפניה.
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בהמשך לדוח המיידי מיום ( 11.2.2016אסמכתא
 )2016-01-026545ולדוח המיידי מיום 14.6.2016
(אסמכתא  ,)2016-01-049674פרסמה השותפות
ביום ( 15.11.2017אסמכתא )2017-01-100102
כי בעלי הזכויות בקרקע בשטח הפרויקט – חברת
California
Resources
Production
"( Corporationבעלי הקרקע") ,הודיעו למפעיל
הפרויקט כי החליטו לממש את זכותם ,בהתאם
להסכם בין בעלת הזכויות בפרויקט ("המוכרת")
לבעלי הקרקע ,לרכוש לאחר הקידוח הראשון בשטח
הפרויקט( 25% ,מתוך  )100%מהזכויות בשטח
הפרויקט ("האופציה").
בהתאם לתנאי האופציה ,בכפוף להשלמת מימוש
האופציה ,ידוללו אחזקות השותפים בפרויקט באופן
יחסי בשיעור ( 25%חלקה של השותפות ידולל מ-
( 25%מתוך  )100%ל( 18.75%-מתוך ))100%
ועל בעלי הקרקע לשלם לשותפים בפרויקט 25%
מחלקם היחסי בעלות הסקר הסייסמי התלת מימדי
והקידוח שבוצעו בשטח הפרויקט ,ולהצטרף כצד
להסכם התפעול המשותף החל בשטח הפרויקט.
1.6.3.9.3

רכישת זכויות נוספות
בהמשך לדוח המיידי מיום ( 15.11.2017אסמכתא
 ,)2017-01-100102פרסמה השותפות דוח מיידי
מיום ( 7.1.2018אסמכתא )2018-01-001743
בקשר עם הגדלת שיעור החזקה בפרויקט:
,)"Juneau"( Juneau Exploration, L.P. .1
השותפה בפרויקט בשיעור ( 18.75%מתוך
 ,)100%הציעה לחלק מהשותפים בפרויקט
לרכוש ממנה ( 14.0625%מתוך )100%
מהזכויות בפרויקט.
 .2השותפים בפרויקט להם ניתנה ההצעה כאמור
("הרוכשים") נענו להצעה ורכשו מJuneau-
אחוזים בשיעורים כדלקמן:
השותפות – 4.75%
5% – Grapevine Energy LLC
Grapevine Holdings LLC
4.3125%

BYLO

–

("הזכויות הנרכשות")
 .3יתרת אחזקותיה של  ,Juneauבשיעור
( 4.6875%מתוך  ,)100%הועברו על ידה
לאחד מבעלי מניותיה – .FGE Oil, LLC
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 .4בתמורה לזכויות הנרכשות ,שילמו הרוכשים ל-
 Juneauהחזר של החלק היחסי של הזכויות
הנרכשות בהוצאות העבר שהוציאה Juneau
בקשר עם הפרויקט ,בסך של כ 1,548-אלפי
דולר ,כאשר חלקה היחסי של השותפות בסכום
זה ,בגין הזכויות הנרכשות על ידה ,הינו כ523-
אלפי דולר .בנוסף ,הרוכשים התחייבו לשלם ל-
 Juneauתמלוגים מנפט שיופק על ידם משטח
הפרויקט ,בשיעור  3%מבאר Chardonnay
 47X-35ו 0.5%-מיתר שטחי הפרויקט.
בהמשך לאמור ,הוסכם בין הרוכשים ו-
California
Resources
Petroleum
 ,)"CRPC"( Corporationאשר חברה קשורה
שלה שותפה אף היא בפרויקט ,כי CRPC
תשתתף אף היא ברכישת הזכויות הנרכשות
כאמור ובהתאם לכך כל אחד מהרוכשים יעביר
לה חלק יחסי מהזכויות שרכש בפרויקט במסגרת
רכישת הזכויות הנרכשות ("הזכויות המועברות
ל .)"CRPC -בתמורה לזכויות המועברות ל-
 CRPC ,CRPCשילמה לכל אחד מהשותפים
הרוכשים החזר של החלק היחסי בהוצאות העבר
שהוציא בקשר עם חלקו היחסי בזכויות
המועברות ל ,CRPC -כאשר חלקה של
השותפות בסכום זה הינו כ 192 -אלפי דולר .כן
הוסכם כי  CRPCתשתתף בהתאם לחלקה
היחסי בתמלוגים אשר הרוכשים התחייבו לשלם
ל Juneau -מנפט שיופק על ידם משטח
הפרויקט ,בשיעור  3%מבאר Chardonnay
 47X-35ו 0.5% -מיתר שטחי הפרויקט .לאחר
העברת הזכויות המועברות ל,CRPC -
השותפות מחזיקה ב 22.3125% -מהזכויות
בפרויקט.
1.6.3.9.4

קידוחים ומשאבים בפרויקט
ביום  16.5.2017החליט דירקטוריון
1.6.3.9.5
השותף הכללי לאשר את השתתפות
קידוח
בביצוע
השותפות
אקספלורציה Chardonnay 47X-
 35בשטח הפרויקט .לפרטים אודות
נימוקי ההחלטה וכן אודות הקידוח
ראו דוח מיידי מיום 16.5.2017
.)2017-01-049410
(אסמכתא
המידע המופיע בדוח האמור מובא
כאן על דרך ההפניה.
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ביום  2.7.2017פרסמה השותפות
דוח מיידי (אסמכתא 2017-01-
 )068010בדבר התחלת ביצוע
קידוח Chardonnay 47X-15
בפרויקט .המידע המופיע בדוח
האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  9.8.2017פרסמה השותפות
דוח מיידי (אסמכתא 2017-01-
 )068536בו היא מודיעה כי נמסר
לה על ידי מפעילת הפרויקט כי
הקידוח הגיע לעומקו הסופי ובוצעו
Open Hall
בקידוח בדיקות
 ,Logging Testעל בסיסן הגיעו
מפעיל הקידוח והשותפות למסקנה
מבוססת כי קיימים סימני פטרוליום
משמעותיים בקידוח .לאור זאת,
החליטו השותפים בפרויקט לבצע
מבחני הפקה בקידוח .לפרטים
בדבר התכנית לביצוע מבחני
ההפקה ראו דוח מיידי מיום
( 26.9.2017אסמכתא 2017-1-
 .)084127המידע המופיע בדוח
האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  5.12.2017פרסמה השותפות
דוח מיידי (אסמכתא 2017-01-
 )108925בדבר סיום מבחני
ההפקה בקידוח .לפרטים נוספים
בדבר מבחני ההפקה בקידוח ראו
דוח מיידי מיום 5.12.2017
.)2017-01-108925
(אסמכתא
המידע המופיע בדוח האמור מובא
כאן על דרך ההפניה.
1.6.3.9.6
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ביום  18.2.2018פרסמה השותפות
דוח מיידי (אסמכתא 2018-01-
 )016021בדבר החלטה להשתתף
בביצוע קידוח Bordeaux 1-31
(להלן" :הקידוח").
בפרויקט
לפרטים נוספים ביחס לקידוח
ולנימוקי החלטת הדירקטוריון ראו
דוח מיידי מיום 18.2.2018
.)2018-01-016021
(אסמכתא
המידע המופיע בדוח האמור מובא
כאן על דרך ההפניה.

ביום  18.3.2018הודיע השותפות כי
הקידוח החל .ראו דוח מיידי מיום
( 18.3.2018אסמכתא 2018-01-
 .)025471המידע המופיע בדוח
האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  23.4.2018פרסמה השותפות
דוח מיידי (אסמכתא 2018-01-
 )040126בו היא מודיעה כי נמסר
לה על ידי מפעילת הפרויקט כי
הקידוח הגיע לעומקו הסופי ,כי
במהלך הקידוח בוצעו בדיקות
שוטפות וכמו כן בוצעו בסיום
הקדיחה בדיקות מסוג WIRE LINE
 LOGGINGונלקחו דוגמאות סלע
מקיר הקידוח ( SWC - side wall
.)core
על בסיס הבדיקות כאמור הגיעו
מפעילת הקידוח והשותפות למסקנה
מבוססת כי קיימים סימני פטרוליום
משמעותיים בקידוח .לאור זאת,
החליטו השותפים בפרויקט לבצע
מבחני הפקה בקידוח .לפרטים
בדבר התכנית לביצוע מבחני
ההפקה ראו דוח מיידי מיום
( 14.5.2018אסמכתא 2018-01-
 .)038064המידע המופיע בדוח
האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  14.6.2018פרסמה השותפות
דוח מיידי (אסמכתא 2018-01-
 )051474בדבר סיום מבחני
ההפקה בקידוח .המידע המופיע
בדוח האמור מובא כאן על דרך
ההפניה.
1.6.3.9.7
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פרסמה
22.11.2018
ביום
השותפות דוח מיידי (אסמכתא
 )2018-01-016021בדבר החלטה
להשתתף בביצוע קידוח North
בפרויקט
Chardonnay 2-35
(להלן" :הקידוח") .לפרטים נוספים
ביחס לקידוח ולנימוקי החלטת
הדירקטוריון ראו דוח מיידי מיום
( 22.11.2018אסמכתא 2018-01-
 .)112176המידע המופיע בדוח
האמור מובא כאן על דרך ההפניה.

ביום  23.1.2019הודיעה השותפות
כי הקידוח החל .ראו דוח מיידי מיום
( 23.1.2019אסמכתא 2019-01-
 .)008853המידע המופיע בדוח
האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  17.2.2019פרסמה השותפות
דוח מיידי (אסמכתא 2019-01-
 )013678בו היא מודיעה כי נמסר
לה על ידי מפעילת הפרויקט כי
הקידוח הגיע לעומקו הסופי ,כי
במהלך הקידוח בוצעו בדיקות
שוטפות וכמו כן בוצעו בסיום
הקדיחה בדיקות מסוג WIRE LINE
 .LOGGINGעל בסיס הבדיקות
כאמור המליצה מפעילת הקידוח
לבצע מבחני הפקה בקידוח.
ביום  20.3.2019פרסמה השותפות
דוח מיידי בדבר תכנית לביצוע
North
מבחני הפקה בקידוח
 .Chardonnay 2-35לפרטים ראו
דוח מיידי מיום 20.3.2019
.)2019-01-024823
(אסמכתא
המידע המופיע בדוח האמור מובא
כאן על דרך ההפניה.
ביום  12.6.2019פרסמה השותפות
דוח מיידי בדבר תוצאות מבחני
ההפקה בקידוח הנ"ל לפרטים ראו
דוח מיידי מיום 12.6.2019
.)2019-01-057751
(אסמכתא
המידע המופיע בדוח האמור מובא
כאן על דרך ההפניה .תוצאות וניתוח
הממצאים במהלך מבחני ההפקה
בקידוח ,כפי שנמסרו על ידי מפעילת
הקידוח ,הניחו את דעתן של
המפעילה ושל השותפות בדבר
קיומו של ממצא ( )Discoveryשל
נפט בקידוח.
1.6.3.9.8

הפקת
פטרוליום
מסוג נפט

סך הכל תפוקה בתקופה [באלפי חביות] –
עבור ה100%-
סך הכל תפוקה בתקופה [באלפי חביות] -
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גילוי בדבר נתוני הפקה בפילוח לפי
סוגי הפטרוליום שהופקו בנכס
הנפט:
שנת
2020
113.8

שנת
2019
176.1

שנת
2018
138.8

25.5

39.9

31.6

הערות

הזכויות

ההוניות

של

המשויך למחזיקי
התאגיד המדווח
מחיר ממוצע ליחידת תפוקה המשויך למחזיקי
הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח (בדולר
ארה"ב לחבית) (/bblדולר ארה"ב)
תמלוגים (כל תשלום הנגזר מתפוקת הנכס
המפיק לרבות מההכנסה ברוטו הנובעת מנכס
הנפט) ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה
(המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של
התאגיד המדווח) (בדולר ארה"ב לחבית)
(/bblדולר ארה"ב)
עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה
(המשויכות למחזיקי הזכויות ההוניות של
התאגיד המדווח) (בדולר ארה"ב לחבית)
(/bblדולר ארה"ב)
תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה
(המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של
התאגיד המדווח) (בדולר ארה"ב לחבית)
(/bblדולר ארה"ב)
שיעור אזילה בתקופה המדווחת בקשר לסך
כל כמויות הפטרוליום מסוג נפט במאגר

44.7/bbl

65.9/bbl

70.5/bbl

********
12.2/bbl

********
18.1/bbl

********
19.2/bbl

22.6/bbl

18.4/bbl

23.4/bbl

9.9/bbl

29.4/bbl

27.9/bbl

0.98%

1.5%

1.14%

*********

דוח הערכת משאבים מותנים מעודכן ביחס לפרויקט וכן נתוני תזרים
מהוון
ביום  25.3.2021פרסמה השותפות דוח מיידי בדבר דוח הערכת
משאבים מותנים מעודכן ביחס לפרויקט וכן נתוני תזרים מהוון נכון
ליום ( 31.12.2020אסמכתא  .)2021-01-044664המידע המופיע
בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.

1.6.3.10

לא חל כל שינוי בפרטים אשר הובאו בדוח המשאבים האמור.
1.6.4

פרויקט Cassini
הצגת נכס הנפט

1.6.4.1
פרטים כלליים אודות נכס הנפט
שם נכס הנפט:
מיקום:
שטח:

פרויקט Cassini
מחוז  ,Kernקליפורניה ,ארה"ב
איזור האינטרס המשותף (" )"AMIבפרויקט הינו בשטח של כ 2,560-אקר (כ 10,360-דונם)
חכירה של זכויות נפט (" ,)"Mineral Rightsביחס לשכבות (עומקים) מסוימות.
השיטה הנוהגת בארה"ב הינה שהמדינה אינה מעניקה זכויות נפט אלא הזכויות בשטחי הקרקע נחלקות
לזכויות בקרקע וזכויות נפט שאינם מוחזקות בהכרח על ידי אותם אנשים  /גופים.

סוג נכס הנפט:
לצורך חיפושי נפט וגז מתקשרים היזמים בהסכמי חכירה עם בעלי זכויות הנפט באיזור המיועד לחיפושים
בתמורה לתשלום דמי חכירה שנתיים ולתשלום תמלוגים מנפט שמופק משטח החיפוש.
בפרויקט  ,Cassiniזכויות הנפט מוחזקות על ידי .)"Aera"( Aera Energy LLC
תאריך הענקה מקורי של נכס
הנפט:
תאריך פקיעה מקורי של נכס
הנפט:
תאריכים שבהם הוחלט על הארכה
של נכס הנפט:
תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
ציון האם קיימת אפשרות נוספת
להארכת תקופת נכס הנפט:
ציון שם המפעיל:

Aera
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 .28.75% – Aeraעל פי מידע שנמסר לשותף הכללי אין ב Aera-בעל שליטה.

ציון שמות השותפים הישירים
בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס
 .35.625% – )"BLC"( BL Cassini Holdings LLCעל פי מידע שנמסר לשותף הכללי אין ב BLC-בעל
הנפט ,וכן ,למיטב ידיעת השותף
שליטה.
הכללי ,שמות בעלי השליטה
בשותפים האמורים:
פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס בנפט
עבור החזקה בנכס נפט שנרכש -
בתוקף מ.1.9.2017-
ציון תאריך הרכישה:
השותפות רכשה זכויות בפרויקט בשיעור  35.625%באמצעות החברה בארה"ב
תיאור מהות ואופן ההחזקה בנכס
הנפט:
ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט30 :

חלק אפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות בהכנסות מנכס הנפט  26.74%עד החזר הוצאות ו-
 24.96%לאחר החזר הוצאות.
חלק אפקטיבי בזכות להשתתפות בהכנסות –  26.74%עד החזר הוצאות ו 24.96%-לאחר החזר הוצאות.
חלק אפקטיבי בזכות לקבלת תמלוגים – .0%

סך חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהשקעה
המצטברת בנכס הנפט (בין אם
הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות
הכספיים):

 2,460אלפי דולר (נכון למועד הדוחות הכספיים של השותפות ליום .)31.12.2020

1.6.4.2

מפת נכס הנפט
להלן מובאת מפה של נכס הנפט:

1.6.4.3

פעילות עבר מהותית שבוצעה בשטח נכס הנפט על ידי אחרים ,למיטב
ידיעת השותף הכללי ועל פי מידע שנמסר ע"י מוכר הזכויות:
בשטח הפרויקט בוצעו בעבר סקרים סייסמים תלת מימדים  3Dוכן
נקדחו בו  2קידוחים שהפיקו נפט משכבות דומות.
בשטח הפרויקט מופק נפט משכבות אחרות בהן השותפות לא רכשה
זכויות.

30

בכפוף לאמור בה"ש  31להלן.
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1.6.4.4

תכנית עבודה בפועל ומתוכננת בנכס הנפט
להלן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות כפי שנמסרו על ידי מוכר
הזכויות ,בציון התקציב המשוער לביצוע כל פעולה וחלקם בפועל של
מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב זה .יודגש כי העלויות
ולוחות הזמנים המשוערים מבוססים על אומדנים כלליים בלבד ויכולות
להיות בהן סטיות ניכרות .עוד יצוין כי תכנית העבודה ,העלויות ולוחות
הזמנים המשוערים עשויים להשתנות בעקבות ממצאים שיתקבלו.
מובהר כי הנתונים שלהלן והצפי בדבר פעולות ,עלויות ולוחות זמנים
לביצוע הפעולות השונות מהווים מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי
והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך הדוח,
וכולל הערכות של השותף הכללי או כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות
נכון לתאריך הדוח אשר יכולות להשתנות בהסתמך על ממצאים
חדשים שיתקבלו (לרבות כחלק מהסקרים ו/או שלבים בקידוחים
שיבוצעו) וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון עיכוב בקבלת
אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות ,תלות בקבלנים
וכדומה .לפיכך ,הפעולות שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות
באופן מהותי מן היעדים המוערכים או המשוערים:
תקציב כולל משוער
לפעולה ברמת נכס
הנפט

2018

קידוח אקספלורציה ( CASSINI 857Z-34ראה סעיף 1.6.4.8.2
להלן) .הקידוח הגיע לעומקו הסופי ונמצאו סימני פטרוליום משמעותיים
שבעקבותיהם הוחלט על ביצוע מבחני הפקה בקידוח.

4,262

היקף
השתתפותם
בפועל של
מחזיקי
הזכויות
ההוניות של
השותפות
31
בתקציב
2,236

2019

בקידוח  CASSINI 857Z-34בוצעו מבחני הפקה .תוצאות וניתוח
הממצאים במהלך מבחני ההפקה בקידוח ,כפי שנמסרו על ידי מפעילת
הקידוח ,הניחו את דעתן של המפעילה ושל השותפות בדבר קיומו של
ממצא ( )Discoveryשל נפט בקידוח .נכון למועד הדוח הבאר אינה
מפיקה כתוצאה מתקלה טכנית.
הבאר מפיקה נפט וגז באופן סדיר מאז חודש ספטמבר .2019
בשלב זה השותפים מתעתדים להמשיך בהפקה הסדירה מהבאר

414

226

לא מתוכננות כיום
נוספות
פעולות
מעבר
בבאר
הפקה
להמשך
סדירה

-

תקופה

2020
2021

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  /תיאור תמציתי
של תוכנית העבודה המתוכננת (תוך אבחנה בין פעולות שאושרו על
ידי השותפים לפעולות שטרם אושרו)

1.6.4.5

שיעור ההשתתפות
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
31

32

גילוי לעניין שיעור ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות בפרויקט
א .להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בפרויקט וכן בהכנסות ובהוצאות
לרבות הצפויות ,הקשורות בפרויקט:32
אחוז
35.625%

שיעור מגולם ל100% -
100%

הסברים

בהתאם להסכם לרכישת הזכויות בפרויקט ,השותפות תממן ( 50%מתוך  )100%מעלותם של  2קידוחים
בשטח הפרויקט .בהתאם לכך ,היקף ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב 2
הקידוחים האמורים חושב לפי שיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות ,בהוצאות
הכרוכות בפעילות חיפוש ופיתוח בנכס הנפט של כ.54.574%-
בכפוף לאמור בה"ש  30לעיל.
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הזכויות ההוניות של השותפות בנכס
הנפט
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט

26.74%
עד החזר
הוצאות

24.96%
לאחר
החזר
הוצאות

75.05%
עד החזר
הוצאות

70.06%
לאחר
החזר
הוצאות

ראו תחשיב בס"ק
ב' להלן

שיעור ההשתתפות בפועל של
מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות הכרוכות
בפעילות חיפוש ופיתוח בנכס הנפט

54.574%
עד השלמת
 2קידוחים
בשטח
הפרויקט

שיעור ההשתתפות בפועל של
מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות הכרוכות
בפעילות תפעול בנכס הנפט

59.821%
עד השלמת
 2קידוחים
בשטח
הפרויקט

38.88%
לאחר
השלמת 2
קידוחים
בשטח
הפרויקט
42.62%
לאחר
השלמת 2
קידוחים
בשטח
הפרויקט

167.92%
עד השלמת
 2קידוחים
בשטח
הפרויקט

109.14%
לאחר
השלמת 2
קידוחים
בשטח
הפרויקט
119.64%
לאחר
השלמת 2
קידוחים
בשטח
הפרויקט

ראו תחשיב בס"ק
ג' להלן

184.06%
עד השלמת
 2קידוחים
בשטח
הפרויקט

ראו תחשיב בס"ק
ד' להלן

ב .להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהכנסות מהפרויקט33:
אחוז

פריט
הכנסות שנתיות חזויות של נכס
100.000%
הנפט לאחר התגלית (:)%
פירוט התמלוגים או התשלום (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) ברמת נכס הנפט:
0%
המפעיל:
תמ ל ו ג ים ל מ וכ ר זכ ו ת ה נ פ ט 34
()20%
מוכר זכות הנפט:
0%
גיאולוג או נותן שירות אחר:
-------------הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט:

הסבר

80%

החלק המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהכנסות נכס
הנפט המנוטרלות:
סה"כ חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בשיעור
28.5%
80%*35.625%
ההכנסות בפועל ,ברמת נכס הנפט
(ולפני תשלומים אחרים ברמת
השותפות):
פירוט תמלוגים או תשלומים (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות:
ברמת השותפות:
( 35 . 62 5% * 4.95%עד להחזר
לאחר החזר
עד החזר הוצאות
הוצאות)
הוצאות
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
( 35 . 62 5% * 9.95%לאחר החזר
של השותפות בתשלום לשותף
ההוצאות) וזאת בהתאם להסכם
הכללי:
()3.54%
()1.76%
השותפות
35.625%

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

33
34

בכפוף לאמור בה"ש  30לעיל.
על אף האמור ,בתיקון להסכם רכישת הזכויות בפרויקט ,נקבע כדלקמן )1( :שיעור התמלוגים לצדדים שלישיים
לרבות ל Aera -ב 4 -הבארות הראשונות אשר יקדחו בשטח פרויקט קסיני יופחת ל( 17% -במקום )2( ;)20%
לאחר השלמת  4הבארות הראשונות אשר יקדחו בשטח פרויקט קסיני ,ייערך ממוצע העלויות שלהן בתוספת
 10%הוצאות בלתי צפויות ("עלות ממוצעת לבאר ") .במידה והעלות של כל באר נוספת שתקדח בשטח
הפרויקט תעלה על העלות הממוצעת לבאר ,שיעור התמלוגים בבאר זו יופחת ל( 18% -במקום  )20%ואילו אם
העלות של הבאר תהיה שווה או נמוכה מהעלות הממוצעת לבאר – יישאר שיעור התמלוגים בגין אותה באר על
.20%
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פריט
סה"כ:
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהכנסות עקב קבלת
תמלוגים נוספים מהנכס:
השיעור המשויך הפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט:

הסבר

אחוז
24.96%

26.74%

ג .ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהוצאות החיפוש מהפרויקט:
אחוז
פריט

לאחר השלמת  2הסבר
עד השלמת 2
קידוחים בפרויקט קידוחים בפרויקט
100.000%

הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס
הנפט (ללא התמלוגים האמורים)
פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט:
המפעיל:

4%
ל דמ י
זכ א י
המ פע י ל
4%
ב ש יע ו ר
מפ ע י ל
ב ש לב הח י פ ו ש וה פ י ת וח

0.000%
0.000%

השותף הכללי:
מוכר זכות הנפט:
סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת נכס
הנפט:
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות נכס הנפט:
סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהוצאות ,ברמת
נכס הנפט (ולפני תשלומים אחרים ברמת
השותפות)
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בקבלת תשלום הנגזר
מההוצאות על ידי השותפות:

==========
104%
50%

35.625%

==========
52%

==========
37.05%
104% * 50%
104% *35.625%

0.000%
--------------52%

--------------37.05%

2.574%

1.83%

סה"כ
ברמת השותפות:
פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות:
0.000%
מפעיל בשותפות:

37.05% / 52%
* 4.95%
השותף הכללי:
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דמי מפעיל ע"פ הסכם
השותפות המוגבלת הינם
בשיעור  4.95%מחלקה של
השותפות

אחוז
לאחר השלמת  2הסבר
עד השלמת 2
קידוחים בפרויקט קידוחים בפרויקט

פריט

0.000%

מוכר זכות הנפט:

השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות,
בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש,
פיתוח או הפקה בנכס הנפט:

======

======

54.574%

38.88%

ד .ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהוצאות בשלב התפעול בפרויקט:
אחוז
פריט

הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס
הנפט (ללא התמלוגים האמורים)

לאחר השלמת  2הסבר
עד השלמת 2
קידוחים בפרויקט קידוחים בפרויקט
100.000%

פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט:
המפעיל:

14%
ל דמ י
זכ א י
המ פע י ל
מפ ע י ל ב ש יע ו ר 14 %
ב ש לב הח י פ ו ש וה פ י ת וח

0.000%
0.000%

השותף הכללי:
מוכר זכות הנפט:
סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת נכס
הנפט:
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות נכס הנפט:
סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהוצאות ,ברמת
נכס הנפט (ולפני תשלומים אחרים ברמת
השותפות)
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בקבלת תשלום הנגזר
מההוצאות על ידי השותפות:

==========
114%
50%

35.625%

==========
57%

==========
40.61%
114% * 50%
114% * 35.625%

0.000%
--------------57%

--------------40.61%

סה"כ
ברמת השותפות:
פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות:
0.000%
מפעיל בשותפות:
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אחוז
לאחר השלמת  2הסבר
עד השלמת 2
קידוחים בפרויקט קידוחים בפרויקט

פריט

40.61% / 57%
* 4.95%
2.821%

השותף הכללי:

מוכר זכות הנפט:

0.000%

השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות,
בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש,
פיתוח או הפקה בנכס הנפט:

פריט

בפועל
תקציב שהושקע
(לרבות
2018
בשנת
התשלומים האמורים)
בפועל
תקציב שהושקע
(לרבות
2019
בשנת
התשלומים האמורים)
בפועל
תקציב שהושקע
(לרבות
2020
בשנת
התשלומים האמורים)

======

======

59.821%

42.62%

תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש בפרויקט
( Cassiniבאלפי דולר)

1.6.4.6

סה"כ שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בהשקעה
השותפות
בתקופה זו בפרויקט
2,236

מתוכו ,שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בתשלומים
השותפות
לשותף כללי
105

מתוכו ,שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בתשלומים
השותפות
למפעיל
-

226

11

-

103

9

-

1.6.4.7

תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בנכס הנפט
הסכם רכישת זכויות
(א)
ביום  28.9.2017התקשרו השותפות (באמצעות החברה
בארה"ב) ו – BLCבהסכם עם  Aeraלרכישת זכויות
בפרויקט .לפרטים ראו דוח מיידי מיום 1.10.2017
(אסמכתא  .)2017-01-086248המידע הכלול בדוח האמור
מובא כאן על דרך ההפניה35 .
(ב)

35

2.01%

דמי מפעיל ע"פ הסכם
השותפות המוגבלת הינם
בשיעור  4.95%מחלקה של
השותפות

הסכם תפעול משותף
במקביל לחתימה על הסכם רכישת הזכויות ,התקשרו
השותפים בפרויקט בהסכם תפעול משותף ( .)JOAלתמצית
הוראותיו של הסכם התפעול המשותף האמור ראו דוח מיידי
מיום ( 1.10.2017אסמכתא  .)2017-01-086248המידע
הכלול בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.

ראה גם ה"ש  31לעיל.
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1.6.4.8

קידוחים ומשאבים בפרויקט
ביום  7.3.2018החליט דירקטוריון השותף הכללי
1.6.4.8.1
לאשר את השתתפות השותפות בביצוע קידוח
אקספלורציה  CASSINI 857Z-34בשטח הפרויקט.
לפרטים אודות נימוקי ההחלטה וכן אודות הקידוח ראו
דוח מיידי מיום ( 8.3.2018אסמכתא 2018-01-
 .)022333המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן על
דרך ההפניה.
ביום  10.4.2018פרסמה השותפות דוח מיידי
(אסמכתא  )2018-01-036079בדבר התחלת ביצוע
קידוח  CASSINI 857Z-34בפרויקט .המידע המופיע
בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  29.4.2018פרסמה השותפות דוח מיידי
(אסמכתא  )2018-01-041764בו היא מודיעה כי
נמסר לה על ידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע
לעומקו הסופי ,כי במהלך הקידוח בוצעו בדיקות
שוטפות וכמו כן בוצעו בסיום הקדיחה בדיקות מסוג
 WIRE LINE LOGGINGונלקחו דוגמאות סלע מקיר
הקידוח ( .)SWC - side wall coreעל בסיס הבדיקות
כאמור הגיעו מפעילת הקידוח והשותפות למסקנה
מבוססת כי קיימים סימני פטרוליום משמעותיים
בקידוח .לאור זאת ,החליטו השותפים בפרויקט לבצע
מבחני הפקה בקידוח .לפרטים בדבר התכנית לביצוע
מבחני ההפקה ראו דוח מיידי מיום 9.7.2018
(אסמכתא  .)2018-01-061794המידע המופיע בדוח
האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  22.9.2019פרסמה השותפות דוח מיידי אודות
פרטים בדבר מבחני ההפקה בקידוח כפי שנמסרו על
ידי מפעילת הקידוח .ראו דוח מיידי מיום 22.9.2019
(אסמכתא  .)2019-01-097654המידע המופיע בדוח
האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
תוצאות וניתוח הממצאים במהלך מבחני ההפקה
בקידוח ,כפי שנמסרו על ידי מפעילת הקידוח ,הניחו
את דעתן של המפעילה ושל השותפות בדבר קיומו של
ממצא ( )Discoveryשל נפט בקידוח.
השותפים בפרויקט בוחנים את אפשרויות הפיתוח של
המאגר וכן בוחנים קידוחים נוספים בשטח הפרויקט.
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1.6.4.8.2

ביום  11.11.2019פרסמה השותפות דוח מיידי בקשר
עם דוח הערכת משאבים מנובאים (פרוספקטיביים)
ומותנים בפרוספקט  Cassiniבשטח הפרויקט (להלן:
"דוח משאבים בפרוספקט  )"Cassiniאשר הוכן על
ידי חברת ,Petrotech Resources Company, Inc.
מעריך רזרבות מומחה ,מוסמך ובלתי תלוי
("המעריך") .על-פי כללי המערכת לניהול משאבי
פטרוליום (.)SPE-PRMS
לפרטים ראו דוח מיידי מיום ( 11.11.2019אסמכתא
 .)2019-01-096645המידע המופיע בדוח האמור
מובא כאן על דרך ההפניה.
לא חל כל שינוי בפרטים אשר הובאו בדוח המשאבים
בפרוספקט .Cassini
בנספח ב' לפרק זה מצורפת הסכמת המעריך להכללת
דוח המשאבים לפרויקט האמור בדוח זה וכן אישורו
לאור חלוף הזמן ממועד הדוח.

1.6.4.8.3

הפקת
פטרוליום
מסוג נפט

הפקת
פטרוליום
מסוג גז

גילוי בדבר נתוני הפקה בפילוח לפי סוגי הפטרוליום
שהופקו בנכס הנפט:
2020

2019

סך הכל תפוקה בתקופה [באלפי חביות] – עבור ה-
100%

3.8

4.3

סך הכל תפוקה בתקופה [באלפי חביות]  -המשויך
למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח
מחיר ממוצע ליחידת תפוקה המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח (בדולר ארה"ב לחבית)
(/bblדולר ארה"ב)
********
תמלוגים (כל תשלום הנגזר מתפוקת הנכס המפיק
לרבות מההכנסה ברוטו הנובעת מנכס הנפט) ממוצעים
ששולמו ליחידת תפוקה (המשויכים למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח) (בדולר ארה"ב לחבית)
(/bblדולר ארה"ב)
עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה (המשויכות
למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח) (בדולר
ארה"ב לחבית) (/bblדולר ארה"ב)
תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה (המשויכים
למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח) (בדולר
ארה"ב לחבית) (/bblדולר ארה"ב)
********
סך הכל תפוקה בתקופה [ – ]MCFעבור ה100%-

1.2

1.5

47.6/bbl

66.8/bbl

********
10.4/bbl

********
14.7/bbl

39.1/bbl

16.9/bbl

(1.9)/bbl

35.2/bbl

62.3

********
46.1

22.2

16.4

2.2/MCF

2.6/MCF

סך הכל תפוקה בתקופה [ - ]MCFהמשויך למחזיקי
הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח
מחיר ממוצע ליחידת תפוקה המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח (בדולר ארה"ב ל)MCF
(/MCFדולר ארה"ב)
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הערות

*********

********

תמלוגים (כל תשלום הנגזר מתפוקת הנכס המפיק
לרבות מההכנסה ברוטו הנובעת מנכס הנפט) ממוצעים
ששולמו ליחידת תפוקה (המשויכים למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח) (בדולר ארה"ב ל)MCF
(/MCFדולר ארה"ב)
עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה (המשויכות
למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח) (בדולר
ארה"ב ל/MCF( )MCFדולר ארה"ב)
תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה (המשויכים
למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח) (בדולר
ארה"ב ל/MCF( )MCFדולר ארה"ב)
שיעור אזילה בתקופה המדווחת בקשר לסך כל כמויות
הפטרוליום מסוג נפט וגז במאגר

1.6.5

0.5/MCF

0.6/MCF

1.5/MCF

0.7/MCF

0.2/MCF

1.3/MCF

-

0.05%

פרויקט Shideler
הצגת נכס הנפט

1.6.5.1
פרטים כלליים אודות נכס הנפט
שם נכס הנפט:
מיקום:
שטח:

פרויקט Shideler
מחוז  ,Kernקליפורניה ,ארה"ב
איזור האינטרס המשותף (" )"AMIבפרויקט הינו בשטח של כ 800-אקר (כ 3,237.5-דונם)
חכירה של זכויות נפט (" ,)"Mineral Rightsביחס לשכבות (עומקים) מסויימות.
השיטה הנוהגת בארה"ב הינה שהמדינה אינה מעניקה זכויות נפט אלא הזכויות בשטחי הקרקע נחלקות
לזכויות בקרקע וזכויות נפט שאינם מוחזקות בהכרח על ידי אותם אנשים  /גופים.

סוג נכס הנפט:
לצורך חיפושי נפט וגז מתקשרים היזמים בהסכמי חכירה עם בעלי זכויות הנפט באיזור המיועד לחיפושים
בתמורה לתשלום דמי חכירה שנתיים ולתשלום תמלוגים מנפט שמופק משטח החיפוש.
בפרויקט  ,Shidelerחלק מזכויות הנפט מוחזקות על ידי .Aera
תאריך הענקה מקורי של נכס
הנפט:
תאריך פקיעה מקורי של נכס
הנפט:
תאריכים שבהם הוחלט על הארכה
של נכס הנפט:
תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
ציון האם קיימת אפשרות נוספת
להארכת תקופת נכס הנפט:
ציון שם המפעיל:

 )"BLS"( BL Shideler Holdings LLCתשמש כמפעילת הפרויקט.

ציון שמות השותפים הישירים
בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס
 .25% – Aeraעל פי מידע שנמסר לשותף הכללי אין ב Aera-בעל שליטה.
הנפט ,וכן ,למיטב ידיעת השותף
 .37.5% – BLSעל פי מידע שנמסר לשותף הכללי אין ב BLS-בעל שליטה.
הכללי ,שמות בעלי השליטה
בשותפים האמורים:
פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס בנפט
עבור החזקה בנכס נפט שנרכש -
בתוקף מ.1.9.2017-
ציון תאריך הרכישה:
תיאור מהות ואופן ההחזקה בנכס
השותפות רכשה זכויות בפרויקט בשיעור  37.5%באמצעות החברה בארה"ב
הנפט:
חלק אפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות בהכנסות מנכס הנפט  31.85%עד החזר הוצאות ו –
 33.73%לאחר החזר הוצאות.
ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט:

חלק אפקטיבי בזכות להשתתפות בהכנסות – 31.85%עד החזר הוצאות ו –  33.73%לאחר החזר
הוצאות.
חלק אפקטיבי בזכות לקבלת תמלוגים – 0%

סך חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהשקעה
המצטברת בנכס הנפט (בין אם
הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות
הכספיים):

 2,231אלפי דולר (נכון למועד הדוחות הכספיים של השותפות ליום .)31.12.2020
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1.6.5.2

מפת נכס הנפט
להלן מובאת מפה של נכס הנפט:

1.6.5.3

פעילות עבר מהותית שבוצעה בשטח נכס הנפט על ידי אחרים ,למיטב
ידיעת השותף הכללי ועל פי מידע שנמסר ע"י מוכר הזכויות:
בשטח הפרויקט בוצעו בעבר סקרים סייסמים תלת מימדים  3Dוכן
נקדחו בו  2קידוחים בשנות ה 40-של המאה הקודמת שהפיקו נפט
משכבה אחת .בשטח ה AMI-קיימות שכבות חול נוספות שלא נבדקו
עד כה.

1.6.5.4

תכנית עבודה בפועל ומתוכננת בנכס הנפט
להלן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות כפי שנמסרו על ידי מוכר
הזכויות ,בציון התקציב המשוער לביצוע כל פעולה וחלקם בפועל של
מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב זה .יודגש כי העלויות
ולוחות הזמנים המשוערים מבוססים על אומדנים כלליים בלבד ויכולות
להיות בהן סטיות ניכרות .עוד יצוין כי תכנית העבודה ,העלויות ולוחות
הזמנים המשוערים עשויים להשתנות בעקבות ממצאים שיתקבלו.
מובהר כי הנתונים שלהלן והצפי בדבר פעולות ,עלויות ולוחות זמנים
לביצוע הפעולות השונות מהווים מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי
והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך הדוח,
וכולל הערכות של השותף הכללי או כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות
נכון לתאריך הדוח אשר יכולות להשתנות בהסתמך על ממצאים
חדשים שיתקבלו (לרבות כחלק מהסקרים ו/או שלבים בקידוחים
שיבוצעו) וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון עיכוב בקבלת
אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות ,תלות בקבלנים
וכדומה .לפיכך ,הפעולות שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות
באופן מהותי מן היעדים המוערכים או המשוערים:
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תקופה

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  /תיאור תמציתי
של תוכנית העבודה המתוכננת (תוך אבחנה בין פעולות שאושרו על
ידי השותפים לפעולות שטרם אושרו)

תקציב כולל משוער
לפעולה ברמת נכס
הנפט

היקף
השתתפותם
בפועל של
מחזיקי
הזכויות
ההוניות של
השותפות
36
בתקציב
כ163.6-
אלפי
דולר.
1,198

2018

•

עיבוד מחדש של מידע סייסמי בשטח הפרויקט .העיבוד צפוי
להסתיים בחודשים הקרובים.

כ 300-אלפי דולר.

2019

•

קידוח אקספלורציה  .Shideler-1נמצא כי בקידוח קיימים
סימני פטרוליום משמעותיים בקידוח והוחלט לבצע מבחני
הפקה בקידוח .מבחני ההפקה בקידוח החלו בחודש דצמבר
 2019והם נמשכים נכון למועד דוח זה .במהלך מבחני
ההפקה מופק נפט ונמכר.

2,195

2020

•

בחודש מרץ  2020החליטו השותפים בפרויקט ,בעצה אחת
עם מפעילת הפרויקט ,לעצור את המשך ביצוע מבחני
ההפקה ,וזאת בהתחשב במשבר נגיף קורונה והמצב הכלכלי
בשווקים ובכלל זה הירידות במחירי הנפט והגז.מפעילת
הפרויקט ניתחה את נתוני הבאר והציגה בפני השותפים 2
חלופות )1 :העמקת הקידוח הקיים  )2ביצוע קידוח נוסף
בשטח הפרויקט Aera .הודיעה כי לא תשתתף בפעולה
נוספת במהלך השנה הקרובה .עמדת השותפות הינה כי על
המפעיל להביא שותף נוסף שייקח את חלקה של .Aera
לאור האמור לעיל טרם נקבעה תוכנית עבודה

-

-

טרם נקבע

טרם נקבע

2021

1.6.5.5

גילוי לעניין שיעור ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות בפרויקט
א .להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בפרויקט וכן בהכנסות ובהוצאות לרבות
הצפויות ,הקשורות בפרויקט:

שיעור ההשתתפות
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות בנכס
הנפט
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט

31.85%
עד החזר
הוצאות

33.73%
לאחר
החזר
הוצאות

84.93%
עד החזר
הוצאות

89.94%
לאחר
החזר
הוצאות

ראו תחשיב בס"ק
ב' להלן

שיעור ההשתתפות בפועל של
מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות הכרוכות
בפעילות חיפוש ,פיתוח או הפקה
בנכס הנפט

54.574%
עד השלמת
קידוח
בשטח
הפרויקט

40.93%
לאחר
השלמת
קידוח
בשטח
הפרויקט

145.53%
עד השלמת
קידוח
בשטח
הפרויקט

109.14%
לאחר
השלמת
קידוח
בשטח
הפרויקט

ראו תחשיב בס"ק
ג' להלן

שיעור ההשתתפות בפועל של
מחזיקי הזכויות ההוניות של

59.821%
עד השלמת

44.866%
לאחר

159.5%
עד השלמת

119.64%
לאחר

ראו תחשיב בס"ק
ד' להלן

36

שיעור מגולם ל100% -
100%

אחוז
37.5%

הסברים

יצויין ,כי בהתאם להסכם רכישת הזכויות בפרויקט ,השותפות תממן ( 50%מתוך  )100%מעלות עיבוד מחדש
של מידע סייסמי בשטח הפרויקט ומעלותו של קידוח אחד בשטח הפרויקט .בהתאם לכך ,היקף ההשתתפות
בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב הקידוח האמור חושב לפי שיעור המשויך בפועל
למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות ,בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש ופיתוח בנכס הנפט של כ –
.54.574%

92

קידוח
בשטח
הפרויקט

השותפות בהוצאות הכרוכות
בפעילות תפעול בנכס הנפט

השלמת
קידוח
בשטח
הפרויקט

קידוח
בשטח
הפרויקט

השלמת
קידוח
בשטח
הפרויקט

ב .להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהכנסות מהפרויקט:
אחוז

פריט
הכנסות שנתיות חזויות של נכס
100.000%
הנפט לאחר התגלית (:)%
פירוט התמלוגים או התשלום (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) ברמת נכס הנפט:
0%
המפעיל:
תמ ל ו ג ים ל מ וכ ר זכ ו ת ה נ פ ט
()20%
מוכר זכות הנפט:
0%
גיאולוג או נותן שירות אחר:
-------------הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט:

הסבר

80%

החלק המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהכנסות נכס
הנפט המנוטרלות:
סה"כ חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בשיעור
30%
80%*37.5%
ההכנסות בפועל ,ברמת נכס הנפט
(ולפני תשלומים אחרים ברמת
השותפות):
פירוט תמלוגים או תשלומים (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות:
ברמת השותפות:
( 37.5% * 4.95%עד להחזר
לאחר החזר
עד החזר הוצאות
הוצאות)
הוצאות
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
( 37.5% * 9.95%לאחר החזר
של השותפות בתשלום לשותף
ההוצאות) וזאת בהתאם להסכם
הכללי:
()3.73%
()1.85%
השותפות
37.5%

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

סה"כ:
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהכנסות עקב קבלת
תמלוגים נוספים מהנכס:
השיעור המשויך הפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט:

33.73%

31.85%

ג .ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהוצאות החיפוש מהפרויקט:
אחוז
פריט

עד השלמת קידוח לאחר השלמת
קידוח בפרויקט
בפרויקט
100.000%

הסבר

הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס הנפט
(ללא התמלוגים האמורים)
פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט:
המפעיל:
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4%

המפעיל זכאי לדמי מפעיל
בשיעור  4%בשלב החיפוש
והפיתוח.

אחוז
פריט

עד השלמת קידוח לאחר השלמת
קידוח בפרויקט
בפרויקט

השותף הכללי:

הסבר

0.000%
0.000%

מוכר זכות הנפט:
סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת נכס
הנפט:
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות נכס הנפט:
סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהוצאות ,ברמת
נכס הנפט (ולפני תשלומים אחרים ברמת
השותפות)
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בקבלת תשלום הנגזר
מההוצאות על ידי השותפות:

==========
104%
50%

37.5%

==========
52%

==========
39%
104% * 37.5%
104% * 50%

0.000%
--------------52%

--------------39%

2.574%

1.930%

סה"כ
ברמת השותפות:
פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות:
0.000%
מפעיל בשותפות:

39% / 52%
* 4.95%
השותף הכללי:

מוכר זכות הנפט:

דמי מפעיל ע"פ הסכם
השותפות המוגבלת הינם
בשיעור  4.95%מחלקה של
השותפות

0.000%

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות ,בהוצאות
הכרוכות בפעילות חיפוש ,פיתוח או
הפקה בנכס הנפט:

======

======

54.574%

40.93%

ד .ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהוצאות בשלב התפעול בפרויקט:
אחוז
פריט

עד השלמת קידוח לאחר השלמת
קידוח בפרויקט
בפרויקט
100.000%

הסבר

הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס הנפט
(ללא התמלוגים האמורים)
פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט:
14%

המפעיל:
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המפעיל זכאי לדמי מפעיל
בשלב
14%
בשיעור

אחוז
פריט

הסבר

עד השלמת קידוח לאחר השלמת
קידוח בפרויקט
בפרויקט
התפעול.

0.000%
0.000%

השותף הכללי:
מוכר זכות הנפט:
סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת נכס
הנפט:
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות נכס הנפט:
סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהוצאות ,ברמת
נכס הנפט (ולפני תשלומים אחרים ברמת
השותפות)
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בקבלת תשלום הנגזר
מההוצאות על ידי השותפות:

==========
114%
50%

37.5%

==========
57%

==========
42.75%
114% * 37.5%
114% * 50%

0.000%
--------------57%

--------------42.75%

2.821%

2.116%

סה"כ
ברמת השותפות:
פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות:
0.000%
מפעיל בשותפות:

42.75% / 57%
* 4.95%
השותף הכללי:

מוכר זכות הנפט:

דמי מפעיל ע"פ הסכם
השותפות המוגבלת הינם
בשיעור  4.95%מחלקה של
השותפות

0.000%

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות ,בהוצאות
הכרוכות בפעילות חיפוש ,פיתוח או
הפקה בנכס הנפט:

1.6.5.6
פריט

בפועל
תקציב שהושקע
(לרבות
2018
בשנת
התשלומים האמורים)

======

======

59.821%

44.866%

תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש בפרויקט (באלפי
דולר)
סה"כ שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בהשקעה
השותפות
בתקופה זו בפרויקט
125
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מתוכו ,שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בתשלומים
השותפות
לשותף כללי
6

מתוכו ,שיעורם של מחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
בתשלומים
השותפות
למפעיל
-

בפועל
תקציב שהושקע
(לרבות
2019
בשנת
התשלומים האמורים)
בפועל
תקציב שהושקע
(לרבות
2020
בשנת
התשלומים האמורים)

1.6.5.7

1.6.5.8

1,270

60

-

708

33

-

תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בנכס הנפט
(א)

הסכם רכישת זכויות
ביום  28.9.2017התקשרו השותפות (באמצעות החברה
בארה"ב) ו– BLCבהסכם עם  Aeraלרכישת זכויות
בפרויקט .לפרטים ראו דוח מיידי מיום 1.10.2017
(אסמכתא  .)2017-01-086248המידע הכלול בדוח האמור
מובא כאן על דרך ההפניה.

(ב)

הסכם תפעול משותף
במקביל לחתימה על הסכם רכישת הזכויות ,התקשרו
השותפים בפרויקט בהסכם תפעול משותף ( .)JOAלתמצית
הוראותיו של הסכם התפעול המשותף האמור ראו דוח מיידי
מיום ( 1.10.2017אסמכתא  .)2017-01-086248המידע
הכלול בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.

קידוחים ומשאבים בפרויקט
ביום  29.8.2018פרסמה השותפות דוח מיידי בקשר
1.6.5.8.1
עם דוח הערכת משאבים מנובאים (פרוספקטיביים)
בפרוספקט  Shidelerבשטח הפרויקט (להלן" :דוח
משאבים בפרוספקט  )"Shidelerאשר הוכן על ידי
חברת ,Petrotech Resources Company, Inc.
מעריך רזרבות מומחה ,מוסמך ובלתי תלוי
("המעריך") .על-פי כללי המערכת לניהול משאבי
פטרוליום (.)SPE-PRMS
לפרטים ראו דוח מיידי מיום ( 29.8.2018אסמכתא
 .)2018-01-081966המידע המופיע בדוח האמור
מובא כאן על דרך ההפניה.
לא חל כל שינוי בפרטים אשר הובאו בדוח המשאבים
בפרוספקט .Shideler
בנספח ג' לפרק זה מצורפת הסכמת המעריך להכללת
דוח המשאבים לפרויקט האמור בדוח זה וכן אישורו
לאור חלוף הזמן ממועד הדוח.
1.6.5.8.2

ביום  23.10.2019פרסמה השותפות דוח מיידי בדבר
החלטת דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר את
השתתפות השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה
( SHIDELER 1להלן בסעיף זה" :הקידוח") .ראו דוחמיידי מיום ( 23.10.2019אסמכתא 2019-01-
 .)089769המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן על
דרך ההפניה.
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ביום  20.11.2019פרסמה השותפות דוח מיידי לפי
הקידוח החל .ראו דוח מיידי מיום 20.11.2019
(אסמכתא  .)2019-01-099918המידע המופיע בדוח
האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  12.12.2019פרסמה השותפות דוח מיידי על פיו
נמסר לה על ידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע
לעומקו הסופי ,כי במהלך הקידוח בוצעו בדיקות
שוטפות וכמו כן בוצעו בסיום הקדיחה בדיקות מסוג
 .ELECTRICעל בסיס הבדיקות
LOGGING
כאמור הגיעו מפעילת הקידוח והשותפות למסקנה
מבוססת כי קיימים סימני פטרוליום משמעותיים
בקידוח .על בסיס הבדיקות כאמור המליצה מפעילת
הקידוח לבצע מבחני הפקה בקידוח .ראו דוח מיידי
מיום ( 12.12.2019אסמכתא .)2019-01-108540
המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך
ההפניה.
ביום  23.12.2019פרסמה השותפות דוח מיידי בדבר
פירוט התכנית לביצוע מבחני הפקה בקידוח .ראו דוח
מיידי מיום ( 23.12.2019אסמכתא 2019-01-
 .)112323המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן על
דרך ההפניה.
מבחני ההפקה בקידוח החלו בחודש דצמבר .2019
בסוף חודש מרץ  2020החליטו השותפים בנכס הנפט,
בעצה אחת עם מפעילת הפרויקט ,לעצור בשלב זה את
המשך ביצוע מבחני ההפקה ,וזאת בהתחשב במשבר
נגיף קורונה והמצב הכלכלי בשווקים ובכלל זה הירידות
במחירי הנפט והגז.
במהלך מבחני ההפקה הופקו נפט וגז מהבאר.
מפעילת הפרויקט ניתחה את נתוני הקידוח ומבחני
ההפקה והציגה בפני השותפים  2חלופות )1 :העמקת
הקידוח הקיים  )2ביצוע קידוח נוסף בשטח הפרויקט.
 Aeraהודיעה כי לא תשתתף בפעולה נוספת במהלך
השנה הקרובה .עמדת השותפות הינה כי על המפעיל
להביא שותף נוסף שייקח את חלקה של .Aera
1.6.6

פרויקט קולורדו
1.6.6.1

פרטים כלליים אודות נכס הנפט
מיקום:
שטח:

הצגת נכס הנפט
נכס יבשתי המצוי במדינת קולוראדו ,ארה"ב
כ 103,000 -אקר (כ 42 -אלפי דונם) ברוטו 92,891 ,אקר נטו
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שדה נפט מפיק
חכירה של זכויות נפט (")"Mineral Rights
סוג נכס הנפט:

חלק מזכויות הנפט הינן ( Federal Leasesכ 44-אלפי אקר) וחלק חכירות פרטיות (כ 49 -אלפי אקר).
לצורך חיפושי נפט וגז והפקתו מתקשרים היזמים בהסכמי חכירה עם בעלי זכויות הנפט באיזור המיועד
לחיפושים בתמורה לתשלום דמי חכירה שנתיים ולתשלום תמלוגים מנפט שמופק משטח החיפוש.

תאריך הענקה מקורי של נכס
הנפט:
תאריך פקיעה מקורי של נכס
הנפט:
תאריכים שבהם הוחלט על הארכה
של נכס הנפט:
תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
ציון האם קיימת אפשרות נוספת
להארכת תקופת נכס הנפט:
ציון שם המפעיל:
ציון שמות השותפים הישירים
בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס
הנפט ,וכן ,למיטב ידיעת השותף
הכללי ,שמות בעלי השליטה
בשותפים האמורים:

מרבית הזכויות בפרויקט נחכרו על ידי הבעלים הקודמים בדצמבר 2015
מרבית הזכויות בשטח תקפות עד להפסקת ההפקה ()Held by Production
 Gondola Resourcesחברה בבעלות מלאה של )"( Fulcrum Energy Capital Funds ("Fulcrumראה
להלן)
( Fulcrumלמיטב ידיעת השותף הכללי גוף  Private Equityהמתמחה בהשקעות lower-middle market
בתחום הנפט והגז בצפון אמריקה) – מחזיקה ב 50% -מהזכויות בפרויקט.

פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס בנפט
רכישת הזכויות בנכס הנפט הושלמה בראשית חודש פברואר .2021 ,המועד האפקטיבי של העסקה הוא ה-
עבור החזקה בנכס נפט שנרכש -
1.10.2020
ציון תאריך הרכישה:
תיאור מהות ואופן ההחזקה בנכס
השותפות מחזיקה ב 50% -מהזכויות בנכס הנפט באמצעות החברה בדלאוור (חברה נינה של השותפות).
הנפט:
חלק אפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות בהכנסות מנכס הנפט –  39.3%עד החזר הוצאות ו-
 36.8%לאחר החזר הוצאות
ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי
חלק אפקטיבי בזכות להשתתפות בהכנסות –  39.3%עד החזר הוצאות ו 36.8% -לאחר החזר הוצאות
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט:
חלק אפקטיבי בזכות לקבלת תמלוגים – 0%
סך חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהשקעה
המצטברת בנכס הנפט (בין אם
הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות
הכספיים):

 1,500אלפי דולר (נכון למועד הדוחות הכספיים של השותפות ליום .)31.12.2020
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1.6.6.2

מפת נכס הנפט
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1.6.6.3

פעילות עבר מהותית שבוצעה בשטח נכס הנפט על ידי אחרים ,למיטב
ידיעת השותף הכללי ועל פי מידע שנמסר ע"י הבעלים הקודמים
נכס הנפט כולל שדות נפט וגז מפיקים .הקידוחים בשטח הפרויקט
הינם בעומק של  6,000-8,000רגל אנכית וחלק אופקי של 4,000-
 10,000רגל.
כ 60% -משטח הפרויקט מכוסה בסקרים תלת מימדיים (.)3D
השותף הכללי מעריך ,על בסיס מידע שנמסר לו ,כי קיים פוטנציאל
נפט נוסף בשכבות אחרות שבהן התגלה נפט באיזור בו נמצא
הפרויקט.
הבארות בשטח הפרויקט מפיקות (נכון למועד הדוח) כ 2,100 -חביות
נפט ליום.
נכון למועד הדוח ,גז שמופק משטח הפרויקט נשרף .לשותפות
ושותפיה לעסקת הרכישה תוכנית להקמת מתקן קוגנרציה אשר ישמש
להפעלת מתקני ההפקה בגז ובאמצעותו להשיג חיסכון משמעותי
בהוצאות ההפקה .כמו כן הכוונה להפיק מהמתקנים הנ"ל נוזלי גז
טבעי ( )NGLאשר ימכר ויהווה מקור הכנסה (שולי) נוסף.
בשטח הפרויקט קיימת תשתית לפעילות ולא נדרשת השקעה נוספת
בקשר עם הפקת הנפט.
מתקני ההפקה שבשטח הפרויקט מסוגלים לטפל בכ 25,000 -חביות
ליום.
קיימת צנרת המחברת את הקידוחים המפיקים למתקני הפקה.
קיימים בשטח הפרויקט קידוחי החדרה למים.

1.6.6.4

תוכנית עבודה מתוכננת בנכס הנפט
להלן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות ,בציון התקציב המשוער
לביצוע כל פעולה וחלקם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בתקציב זה .יודגש כי העלויות ולוחות הזמנים המשוערים
מבוססים על אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות.
עוד יצוין כי תכנית העבודה ,העלויות ולוחות הזמנים המשוערים
עשויים להשתנות בעקבות ממצאים שיתקבלו .מובהר כי הנתונים
שלהלן והצפי בדבר פעולות ,עלויות ולוחות זמנים לביצוע הפעולות
השונות מהווים מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על
אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך הדוח ,וכולל הערכות
של השותף הכללי או כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות נכון לתאריך
הדוח אשר יכולות להשתנות בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו
(לרבות כחלק מהסקרים ו/או שלבים בקידוחים שיבוצעו) וכן ממגבלות
ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון עיכוב בקבלת אישורים והיתרים
הנדרשים לביצוע הפעולות השונות ,תלות בקבלנים וכדומה .לפיכך,
הפעולות שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן
היעדים המוערכים או המשוערים:
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תקציב כולל משוער
לפעולה ברמת נכס
הנפט (אלפי דולר)
תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  /תיאור תמציתי של
תוכנית העבודה המתוכננת (תוך אבחנה בין פעולות שאושרו על ידי השותפים
לפעולות שטרם אושרו)

הרוכשים מתכננים לנצל את הגז המופק היום בשטח הפרויקט לתפעול שוטף של
השדה .בנוסף מתוכנן מתקן ליצור  NGLמהגז .אין עדין תוכנית מסודרת ותקציב
לביצועה .יש תכנית שכבר הוחל בביצועה .אייל  /גדעון אפשר להרחיב מתוך
מצגת של פולקרום

1.6.6.5

טרם נקבע

היקף
השתתפותם
בפועל של
מחזיקי
הזכויות
ההוניות של
השותפות
בתקציב
(אלפי דולר)
טרם נקבע

גילוי לעניין שיעור ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות בפרויקט
א .להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בפרויקט וכן בהכנסות ובהוצאות לרבות הצפויות,
הקשורות בפרויקט ,על בסיס המידע שבידי השותף הכללי במועד
הדוח

שיעור ההשתתפות
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בנכס הנפט
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט

אחוז
50%
39.3%
עד החזר
הוצאות

שיעור ההשתתפות בפועל של
מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות הכרוכות
בפעילות חיפוש ,פיתוח או הפקה
בנכס הנפט

שיעור מגולם ל100% -
100%
36.8%
לאחר
החזר
הוצאות

52.475%

78.6%
עד החזר
הוצאות

73.6%
לאחר
החזר
הוצאות

104.95%

הסברים

ראה תחשיב בס"ק
ב' להלן

ראה תחשיב בס"ק
ג' להלן

ב .להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהכנסות מהפרויקט ,על בסיס המידע שבידי
השותף הכללי במועד הדוח
אחוז

פריט
הכנסות שנתיות חזויות של נכס
100.000%
הנפט לאחר התגלית (:)%
פירוט התמלוגים או התשלום (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) ברמת נכס הנפט:
0%
המפעיל:
16.45%
בעלי הזכויות בקרקע:
0%
גיאולוג או נותן שירות אחר:
-------------הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט:

הסבר

83.55%

החלק המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהכנסות נכס
הנפט המנוטרלות:
סה"כ חלקם של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בשיעור
83.55%*50%
41.775%
ההכנסות בפועל ,ברמת נכס הנפט
(ולפני תשלומים אחרים ברמת
השותפות):
פירוט תמלוגים או תשלומים (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות:
50%
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פריט
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בתשלום לשותף
הכללי:

אחוז
ברמת השותפות:
לאחר החזר
עד החזר הוצאות
הוצאות
4.975%

2.475%

הסבר
( 50% * 4.95%עד להחזר הוצאות)
( 50% * 9.95%לאחר החזר
ההוצאות)
תמלוג על לשותף הכללי בהתאם
להסכם השותפות

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

סה"כ:

36.8%

39.3%

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות
של השותפות בהכנסות עקב קבלת
תמלוגים נוספים מהנכס:
השיעור המשויך הפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של השותפות
בהכנסות מנכס הנפט:

36.8%

39.3%

ג .ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהוצאות החיפוש מהפרויקט ,על בסיס
המידע שבידי השותף הכללי במועד הדוח
אחוז
הסבר

פריט
100.000%
הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס הנפט
(ללא התמלוגים האמורים)
פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט:
0%
המפעיל:

נכון למועד הדוח טרם נחתם הסכם תפעול משותף
וטרם נקבעו דמי המפעיל
השותף הכללי:
מוכר זכות הנפט:

סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת נכס הנפט:
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בהוצאות נכס הנפט:

0.000%
0.000%
==========
100%
50%
==========

סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות בהוצאות ,ברמת נכס
הנפט (ולפני תשלומים אחרים ברמת השותפות)
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של
השותפות בקבלת תשלום הנגזר מההוצאות על
ידי השותפות:

50%

50% * 100%

0.000%
--------------_50%

סה"כ
ברמת השותפות:
פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות:
0.000%
מפעיל בשותפות:
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אחוז
הסבר

פריט

4.95% * 50%
השותף הכללי:

2.475%

מוכר זכות הנפט:

0.000%

דמי מפעיל ע"פ הסכם השותפות המוגבלת
הינם בשיעור  4.95%מחלקה של השותפות.
מובהר כי תשלום דמי המפעיל מותנה
באישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות
ההשתתפות

======
השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות
ההוניות של השותפות ,בהוצאות הכרוכות
בפעילות חיפוש ,פיתוח או הפקה בנכס הנפט:

1.6.6.6

52.475%

תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בנכס הנפט
הסכם הרכישה
השותפות התקשרה ביום  11.12.2020עם Fulcrum Energy
 ,Capital Fund II, LLCקרן  private equityאמריקאית המתמחה
בהשקעות  lower-middle marketבתחום הגז והנפט בצפון אמריקה
("פולקרום") ו"( Gondola Resources, LLC -גונדולה") ,שהינה
חברה בת בבעלותה המלאה ,בהסכם בקשר עם מבנה העסקה
לרכישת נכס הנפט ורכישת חלקה של השותפות בנכס הנפט ,אשר
תמצית עיקריו כדלקמן:
א.

פולקרום ,באמצעות גונדולה ,התקשרה בהסכם לרכישה מ-
 ,)"SandRidge"( SandRidge Energy, Inc.של 100%
מהזכויות בנכס הנפט בהתאם להסכם שנחתם בין גונדולה
לבין "( SandRidgeההסכם עם .)"SandRidge

ב.

השותפות רכשה מגונדולה  50%מהזכויות בנכס הנפט ,כנגד
מחצית מסכום הרכישה של נכס הנפט כפי שנקבע בהסכם עם
 SandRidgeוכנגד תשלום כאמור גונדולה המחתה לשותפות,
מיד לאחר השלמת העסקה נשוא ההסכם עם ,SandRidge
מחצית מהזכויות שרכשה בנכס הנפט ובאותם תנאים בהם
רכשה את הזכויות בנכס הנפט (.)back to back

ג.

סכום הרכישה הכולל של נכס הנפט הינו כ 47 -מיליוני דולר
(עבור  100%מהזכויות) .למחיר העסקה בוצעו התאמות
בהתחשב בכך שהמועד האפקטיבי של העסקה הוא ה-
 1.10.2020והכנסות נכס הנפט ממועד זה שייכות לרוכשות
הנכס ,אשר הפחיתו את סכום הרכישה האפקטיבי נכון למועד
הדוח לכ 40 -מיליוני דולר ("סכום הרכישה").

ביום  5.2.2021עסקת הרכישה הושלמה והשותפות ,באמצעות
החברה בדלוואר רכשה  50%מהזכויות בנכס הנפט.
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הסכם תפעול משותף בנכס הנפט
במועד השלמת העסקה החברה בדלאוור וגונדולה התקשרו בהסכם
לתפעול משותף של נכס הנפט ( ,)JOAאשר להלן מובאת תמצית
עיקריו:
 ההסכם מבוסס על נוסח הסכם ההפעלה  610של הAmerican - )"AAPL"( Association of Petroleum Landmenשפורסם ,כפי
שהוא מותאם לשימוש בפרויקטים הכוללים קידוחים אופקיים .ה-
 AAPLנחשב באופן כללי כסטנדרט לשימוש בתעשיית הנפט והגז
בצפון אמריקה ופותח על ידי אנשי מקצוע בתעשייה לאורך שנים
רבות .ההסכם כולל גם נוהל חשבונאות (" Accounting
 )"Procedureשנקבע על ידי מועצות רואי החשבון של נפט
()Council of Petroleum Accountant’s Societies - COPAS
שהוא גם תקן מוכר למתודולוגיה חשבונאית בתעשיית הנפט בצפון
אמריקה.
 בהסכם נקבע כי הצדדים יחלקו בהוצאות בקשר עם הפקת הנפטובהכנסות מההפקה ,בהתאם לחלקם היחסי בנכס הנפט ,דהיינו
 50%כל צד.
 גונדולה מונתה כמפעילת נכס הנפט והיא רשאית להאצילמסמכויותיה למפעיל משנה .המפעיל הראשי רשאי להתפטר
מתפקידו בהודעה של  90יום מראש ובהסכמת כל הצדדים .ניתן
מסיבה סבירה ,להעבירו מתפקידו ,בהודעה של  90יום מראש .ככל
שגונדולה תעביר את זכויותיה לצד שלישי ,היא יכולה למנות לה
מחליף כמפעיל בהסכמת הצדדים שלא תסורב אלא מטעמים סבירים
ובכפוף לזה שיוצגו לצדדים פרטים ביחס להתקשרות עם המפעיל
החלופי על מנת שיוכלו לשקול את הסכמתם.
 ההסכם מפרט את חובות המפעיל הכוללות תשלום התחייבויותמשותפות ,הגנה מפני הטלת שיעבודים ,שמירת על כל הכספים
השייכים לשותפים ,מתן גישה לכל הצדדים לשטח ולרישומי הפעילות
ושמירה על עדכון הצדדים בכל פעילויות הקידוח בנכס הנפט.
 ההסכם קובע את אופן התנהלות הפעולות העתידיות בנכס הנפט,כולל האופן בו פעולה מוצעת ומאושרת על ידי הצדדים .בהסכם
נקבעו פרקי זמן ספציפיים שבמסגרתם נדרש צד שמקבל הודעה על
פעולה מוצעת לבחור אם להשתתף או לא ותיאור הנוהל שיש לנקוט
בו אם פחות מכל הצדדים בחרו להמשיך .במקרה שצד בוחר שלא
להשתתף נקבעו קנסות החלות על הצד שאינו משתתף ,במונחים
של אופן חלוקת ההכנסות בין הצדדים מפעולה כאמור על מנת לספק
פיצוי עבור הצדדים שבחרו להמשיך.
 בנוסף לפעולות קידוח חדשות ,ההסכם מסדיר גם להעמקה ,קידוחי side trackוקידוחי השלמה ( )recompletionוקובע סדר פעולות
במקרה שיש חילוקי דעות לגבי אופן המשך כל פרויקט נתון .באופן
כללי תקופות ההודעה המוקדמת על פעולה כאמור היא  30יום וניתן
לקצרה לעד  48שעות כאשר יש בשטח מגדל קידוח.
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 המפעיל רשאי להתחייב לפעולות בעלות של עד  50אלפי דולר ללאאישור מראש של הצדדים.
 ההסכם כולל הוראות ביחס לנטישת בארות בשטח נכס הנפט ,ואינומאפשר נטישת בארות שהפיקו ללא הסכמת כל הצדדים ,וקובע כי
צד שאינו מעוניין להשתתף בנטישה נדרש להפעיל את הבאר.
 בהסכם נקבע כי אחריות הצדדים היא בנפרד ולא במשותף כך שכלצד אחראי רק לחלק היחסי שלו בהוצאות .במידה שצד אינו משלם,
לצדדים האחרים יש זכות לשאת בחלקו כנגד שעבוד על האינטרסים
בנכס הנפט של הצד שאינו משלם כבטחון .אי תשלום חלקו של צד
בהתחייבויות עלול לגרום להשעיית זכויותיו של אותו צד במסגרת
ההסכם ונילוות לו קנסות.
 על פי ההסכם הצדדים מחוייבים להשתתף ברכישת זכויות חדשותבשטח נכס הנפט ו/או חידוש זכויות כאמור ובעלויות השימור של
זכויות כאמור.
 ההסכם כולל הוראות להתחשבנות מצד המפעיל במקרה של צדשלא שילם את חלקו בהתחייבויות השונות ומאפשר למפעיל לקזז כל
חיוב של צד שלא שולם כנגד הכנסות עתידיות מהפקה.
 בהסכם נקבע כי כל צד אחראי על מכירת חלקו בהפקה ,אך אם הואלא ימכור את חלקו ,המפעיל ראשי לרכוש אותו במחיר שקיבל
המפעיל עבור מרבית הנפט שהופק ונמכר משטח נכס הנפט.
 בהסכם הוראה בדבר זכות הצטרפות ( )Tag Alongהמאפשרת לכלאחד מהצדדים להשתתף במכירה של זכויות בנכס הנפט על ידי כל
אחד מהצדדים.
 נוהל החשבונאות שמצורף להסכם מתאר בפירוט כיצד החיוביםוההוצאות השונים בגין החשבון המשותף מחולקים ומטופלים
מבחינת החיוב ,לרבות אילו פריטי חיוב שהמפעיל עשה נחשבים
לחיובים ישירים לחשבון המשותף ,הכוללים חיובים בגין חומרים וכן
חיובים בגין משכורות ועלויות אחרות בגין עובדי שטח ועובדים
טכניים העובדים ישירות בשטח נכס הנפט.
 בנוהל החשבונאות נכללות הוראות העוסקות בזכויות הביקורת שלהצדדים על החיובים וההוצאות.
 המפעיל זכאי לתשלום חודשי בסך  500דולר בגין כל באר מפיקה ו- 200דולר בגין כל באר שאינה מפיקה וכן לסך של  5,000דולר
לחודש לכיסוי תקורות שוטפות וכן לתשלום בגין עבודות תיקון ובנייה
בשטח נכס הנפט.
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1.6.6.7

משאבים בפרויקט
ביום  25.3.2021פרסמה השותפות דוח מיידי מעודכן בדבר עתודות
ונתוני תזרים מהוון ביחס לחלקה בפרויקט קולורדו (אסמכתא 2021-
 .)01-044670המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך
ההפניה.
לא חל כל שינוי בפרטים אשר הובאו בדוח המשאבים האמור.

1.6.7

פרויקט בדנמרק
ביום  25.7.2019הודיעה השותפות כי התקשרה בהסכם לקבלת אופציה לרכישת
זכויות נפט בפרויקט ימי לחיפושי נפט וגז טבעי בדנמרק .לפרטים ראו דוח מיידי
מיום ( 25.7.2019אסמכתא  .)2019-01-076834המידע המופיע בדוח האמור
מובא כאן על דרך ההפניה .האופציה ניתנת היתה למימוש עד ליום .31.3.2020
ביום  31.3.2020עדכנה השותפות כי הוחלט בשלב זה ,בהתחשב ,בין היתר,
במשבר הקורונה והמצב הכלכלי בשווקים ובכלל זה הירידות במחירי הנפט והגז,
שלא להאריך את תקופת האופציה על פי הסכם האופציה בתנאים הנוכחיים של
הסכם האופציה.

1.6.8

פרויקט באנגליה
ביום  12.8.2019הודיעה השותפות כי התקשרה בהסכם לקבלת אופציה לרכישת
זכויות נפט בפרויקט ימי לחיפושי נפט וגז טבעי באנגליה (להלן" :האופציה").
לפרטים ראו דוח מיידי מיום ( 12.8.2019אסמכתא  .)2019-01-083317המידע
המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה .האופציה ניתנת למימוש עד 60
יום לאחר השלמת עיבוד ופענוח של סקר סייסמי  3Dבשטח הפרויקט .נכון למועד
זה טרם הושלמו.
ביום  23.8.2020הודיעה השותפות כי לאחר בחינת מידע גיאולוגי עדכני ושכלול
רמת הסיכון והפוטנציאל של הפרוספקטים בשטח הרישיונות האמורים ,החליטה
שלא לממש את האופציה.
בהמשך לאופציה האמורה ,ביום  13.11.2019הודיעה השותפות כי הגישה,
באמצעות חברה בת בבעלות מלאה שנרשמה באנגליה ( Modiin Energy UK
 ,)Ltd.יחד עם חלק מבעלות הזכויות בפרויקט באנגליה ,בקשה לקבלת רישיון ימי
נוסף בשטח הסמוך לשטח הפרויקט ,המהווה חלק מאותו פרויקט באנגליה .לפרטים
ראו דוח מיידי מיום ( 13.11.2019אסמכתא  .)2019-01-097356המידע המופיע
בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  26.8.2020עדכנה השותפות כי בהמשך להחלטתה שלא לממש את האופציה
כאמור לעיל ,החליטה שלא להיות עוד צד לבקשה בהתחשב בכך שהרישיון נשוא
הבקשה מהווה חלק מאותו פרויקט באנגליה .יצוין כי הוצאות השותפות בקשר עם
הגשת הבקשה לא היו מהותיות.
חלק ד'  -עניינים הנוגעים לפעילות השותפות בכללותה

1.7

שרותי מפעיל
בהתאם להסכם השותפות המוגבלת ,השותף הכללי או מי מטעמו יהיה האחראי המופקד על
ניהול וביצוע כל פעולות חיפושי הנפט לרבות פיתוח ו/או הפקה במסגרת נכסי הנפט שבהם יש
לשותפות המוגבלת אינטרס (להלן" :המפעיל") והוא או מי מטעמו יהיה זכאי להתמנות
כמפעיל במסגרת נכסי הנפט שבהם יהיה לה אינטרס בעתיד.
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בתמורה לשירותים כאמור ,השותף הכללי או מי מטעמו יהיה זכאי לגבי כל נכסי הנפט שבהם
יש ו/או יהיה לשותפות ו/או לתאגידים מוחזקים שלה אינטרס ,גם אם קיים מפעיל נוסף ל"דמי
מפעיל" בשיעור של ( 4.95%בצרוף מע"מ) מסך כל ההוצאות של השותפות (על בסיס דולרי)
בגין פעולות חיפושי הנפט ו/או פתוח ו/או הפקה ,שיחושבו ויותאמו מדי חודש על בסיס
מצטבר .ביקורת על התאמת הסכומים והחזר ,במידת הצורך ,יערכו על ידי רואה חשבון
השותפות ובאישור המפקח ,בסוף כל שנה קלנדרית.
לגבי כל נכס נפט שלשותפות זכויות השתתפות בו ,אשר בו יהיו לשותפות הוצאות בקשר עם
עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט (לא כולל הוצאות קידוח) ,יהיו דמי המפעיל
בגין עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט בנכס הנפט כאמור בשיעורים כדלקמן:
הוצאות
עד  100מיליון דולר
בין  100ל 200 -מיליון דולר
מעל  200מיליון דולר

דמי מפעיל
4.95%
3.25%
2.5%

דמי המפעיל האמורים ישולמו בכל תקופה בה תתקיים השותפות ויהיו לה נכסי נפט,
פעולות המפעיל בכל נכסי הנפט של השותפות המוגבלת בתחומים הגיאוגרפיים בהם
פועלת למועד זה ,בין אם יתווספו נכסים נוספים ובין אם ייגרעו .להסרת ספק יובהר כי
המפעיל לא ישולמו בגין הוצאות התפעול השוטף של השותפות המוגבלת ולא ישולמו
החזר הוצאות עבר.

בגין
היא
דמי
בגין

השותף הכללי יהיה זכאי לקבל את דמי המפעיל האמורים גם אם יצורפו שותפים נוספים
לנכסי הנפט .במקרה זה יקבעו השותפות המוגבלת ושותפיה הנוספים כיצד תחולק החבות
ביניהם.
השותף הכללי יהיה רשאי לבצע את תפקידיו כמפעיל ,כולם או מקצתם ,באמצעות מפעיל או
מפעילי משנה ,כפי שימצא לנכון ,אך אין בכך כדי לגרוע מאחריותו.
דמי המפעיל כאמור משולמים בנוסף לדמי מפעיל המשולמים למפעילי העסקה המשותפת
המתמנים בעסקאות משותפות בהם משתתפת השותפות.
1.8

הוצאות מוכרות לצרכי מס
נכון למועד דוח זה טרם נקבעו סך ההוצאות לצרכי מס למחזיק זכאי בשל החזקת יחידה
מיחידות ההשתתפות של השותפות לשנות המס  .2016-2015עם קביעת גובה ההוצאה
לצרכי מס למחזיק זכאי בגין השנים  ,2016-2015יוצאו התעודות לצורך חישוב ההוצאה לצרכי
מס למחזיק זכאי בגין השנים כאמור ויפורסם דיווח מיידי בהתאם.
לפרטים ראו דוח מיידי מיום ( 31.12.2018אסמכתא .)2019-01-004032
להלן פירוט הוצאות מוכרות לצרכי מס כפי ששויכו למחזיק ביחידת השתתפות אחת בשנת
 , 2014וכן אומדן להוצאות מוכרות לצורכי מס המשוייכות למחזיק ביחידות השתתפות אחת
בשנים :2014-2017
שנה
2014
( 2015אומדן)*

הוצאות מוכרות לצרכי מס שיוחסו למחזיק ביחידת
השתתפות אחת בת  ₪ 0.01ע.נ.
(בש"ח)
3.64572
0.91726
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( 2016אומדן)*
2017

2018

2019

2020

*

0.26705
כיוון שעיקר הוצאות החיפוש ,הפיתוח וההפקה של השותפות
בשנת  2017היו בגין נכסי הנפט בארה"ב בהם יש לשותפות
זכויות השתתפות ,ככל הנראה לא תהיינה בגין שנה זו הוצאות
מוכרות לצרכי מס שיוחסו למחזיק ביחידת השתתפות
כיוון שעיקר הוצאות החיפוש ,הפיתוח וההפקה של השותפות
בשנת  2018היו בגין נכסי הנפט בארה"ב בהם יש לשותפות
זכויות השתתפות ,ככל הנראה לא תהיינה בגין שנה זו הוצאות
מוכרות לצרכי מס שיוחסו למחזיק ביחידת השתתפות
כיוון שעיקר הוצאות החיפוש ,הפיתוח וההפקה של השותפות
בשנת  2019היו בגין נכסי הנפט בארה"ב בהם יש לשותפות
זכויות השתתפות ,ככל הנראה לא תהיינה בגין שנה זו הוצאות
מוכרות לצרכי מס שיוחסו למחזיק ביחידת השתתפות
כיוון שעיקר הוצאות החיפוש ,הפיתוח וההפקה של השותפות
בשנת  2020היו בגין נכסי הנפט בארה"ב בהם יש לשותפות
זכויות השתתפות ,ככל הנראה לא תהיינה בגין שנה זו הוצאות
מוכרות לצרכי מס שיוחסו למחזיק ביחידת השתתפות
טרם נקבע סך ההוצאות לצרכי מס לשנה זו.

יצוין כי תוקפן של תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות
השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) התשמ"ט –  1988הינו עד ליום  30.6.2015ונכון למועד
דוח זה הן טרם הוארכו למועד מאוחר יותר.
1.9

הון אנושי
השותפות מנוהלת על-ידי השותף הכללי .מר רון מאור מכהן כמנכ"ל השותף הכללי (לפרטיו
ראו תקנה  26בפרק ד' להלן) .מר מאור הודיע כי החל מיום  30.3.2021יחדל מלכהן כמנכ"ל
(וסגן יו"ר דירקטוריון) השותף הכללי .השותפות הודיעה כי החל מיום  1.4.2021ימונה מר יניב
פרידמן כמנכ"ל השותף הכללי (ראה דוח מיידי מיום  ,26.1.2021אסמכתא 2021-01-
 ,011553אשר המידע המופיע בו מובא כאן על דרך ההפניה).
מר אייל סאבו מכהן כסמנכ"ל כספים של השותף הכללי וכן מעניק שירותי חשבות לשותפות
(לפרטיו ראו תקנה 26א בפרק ד' להלן).
השותפות שוכרת שירותי ייעוץ גיאולוגי בהיקף של משרה מלאה מהגיאולוג גדעון ברעם.
השותפות שוכרת שירותים נוספים (גיאולוגיים ,גיאופיסיים ,מהנדסיים וכלכליים) לפי הצורך.

 1.10ביטוחים
 1.10.1פעולות חיפושי נפט נתונות לסיכוני תפעול כמפורט בסעיף  1.21.2להלן.
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 1.10.2כנגד חלק מסיכונים אלו ,עובר למועד התחלת הפעילות ,וכן מעת לעת,
המפעיל רוכש ביטוחים המקובלים בישראל ובארה"ב לתחום האנרגיה
לחיפוש ,פיתוח והפקת נפט וגז טבעי; זאת בשינויים המחויבים מדרישות
החוק ,הרגולציה הרלבנטית (הן בישראל והן מחוצה לה ,תנאי הרישיון,
דרישות הגופים המממנים (ככל שקיים מימון) ,תנאי הנכס ,היקפי הפעילות
והחשיפות בארץ ובחו"ל .היקף הכיסוי משתנה מאתר קידוחים אחד למשנהו
ואינו בהכרח כיסוי מלא לחשיפות הנובעות מפעילות הקידוח .הביטוחים
נערכים בפוליסות המכסות את הנכסים והחבויות בפעילויות השונות של
השותפות ,זאת רק כנגד חלק מהסיכונים האפשריים ,כמקובל בענף
החיפושים ,הפיתוח וההפקה של הידרוקרבונטים ,הכל בכפוף לאמור בסעיף
זה .מערך הביטוח מכסה ,בין היתר ,הוצאות בגין אובדן שליטה בבאר
( ,)Control of Wellנזקי רכוש וכן חבויות בגין נזק לגוף ולרכוש שנגרם לצד
שלישי עקב הפעילות.
 1.10.3אין כל בטחון שניתן יהיה בעתיד לרכוש ביטוחים לכיסוי סיכוני התפעול ו/או
לכיסויים הביטוחיים המתוארים בסעיף הביטוחים ואין כל בטחון ,כי הכיסוי
שיינתן על-ידי פוליסות הביטוח שיירכשו ,ככל שיירכשו ,יהיה מספיק.
 1.10.4יצוין כי השותפות בוחנת מעת לעת את היקף הביטוח הנרכש ע"י המפעילים
על פי החשיפה ,זאת בכפוף לעלויות הביטוח והיצע הביטוח בענף האנרגיה
למקום בו פועלת השותפות .כתוצאה מכך ,השותפות יכולה להחליט על שינוי
הכיסוי הנרכש ו/או שינוי של סכום הביטוח הנרכש ו/או להחליט שלא לרכוש
כלל ביטוח עבור סיכון זה או אחר.
 1.10.5על אף שהשותפות מבוטחת בכיסוי נזקים שונים אשר עלולים להיגרם בקשר
לפעילותה ,לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים או ניתנים לכיסוי מלא
בפוליסות השונות שנערכו .כמו כן אין כל ודאות כי ניתן יהיה לרכוש פוליסות
מתאימות בעתיד בתנאים מסחריים סבורים או בכלל .לפרטים אודות הסיכון
בהיעדר כיסוי ביטוחי ראה סעיף  1.21.2להלן.
 1.10.6לפרטים בדבר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ראה תקנה 29א
לפרק ד' להלן.
 1.11הון חוזר
שנכלל
הסכום
הכספיים
בדוחות
לשנת ( 2020אלפי
דולר)

(לתקופה
התאמות
של  12חודשים)

נכסים שוטפים

1,659

-

1,659

התחייבויות שוטפות

1,051

-

1,051

608

-

608

עודף הנכסים השוטפים על
ההתחייבויות השוטפות

סך הכל

 1.12מימון
 1.12.1השותף הכללי רשאי לקבל ,לפי שיקול דעתו ,באישור בכתב ומראש מאת המפקח,
אשראי בשם השותפות המוגבלת למטרות השותפות המוגבלת ,לצורך תפעול ופיתוח
נכסי נפט של השותפות המוגבלת ,ולשעבד לצורך זה את נכסי השותפות המוגבלת.
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 1.12.2אישור סגן נציב מס ההכנסה אשר ניתן לשותפות ,קובע כי השותפות לא תיקח
הלוואות בסכום העולה על  3%מהסכום שיגויס מהמשקיעים בשותפות אלא בתיאום
ואישור מראש מנציבות מס הכנסה.
 1.12.3נכון ,למועד הדוח ,מימון השותפות נעשה באמצעות כספים שנבעו מהשקעות של
השותף המוגבל בהון השותפות וכן מגיוס חוב שערכה השותפות (ראה תקנה 10ג
בפרק ד' להלן).
 1.13מיסוי
 1.13.1לפרטים בדבר דיני המס החלים על השותפות ו/או סוגיות שונות בנושא מיסוי ראו
ביאור  12לדוחות הכספיים.
 1.13.2היבטי מיסוי של השקעה בחיפושי נפט בארה"ב
סעיף (63ד) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ"א( 1961-להלן" :הפקודה")
קו בע ,כי שר האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן לענין הפקודה
כחברה ,ואם שר האוצר עשה כן אזי יראו את השותפות כאילו היא חברה לעניין
הפקודה ,וסכומים שהשותפות חילקה לשותפים יראו אותם כדיבידנד.
ביום  1.1.2017פורסם ברשומות צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה),
התשע"ז( 2017-להלן" :הצו") ,בו נקבעו התנאים שעל שותפות לעמוד בהם כדי
להיחשב כחברה לצרכי מס .שני התנאים העיקריים הינם כי עיסוקה של השותפות,
חלקו או כולו ,הוא חיפוש ,פיתוח או הפקה של נפט ,הן במישרין והן בעקיפין ,בארץ או
בחו"ל ,וכן כי השותפות אינה שותפות כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב
המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) ,התשמ"ט-
( 1988להלן" :התקנות") .השותף הכללי מעריך ,כי השותפות עומדת בתנאים הנ"ל,
שכן בשנת  2019עיקר הוצאות השותפות היו בגין נכסי הנפט בארה"ב בהם יש
לשותפות זכויות השתתפות .גם לפי תוכנית העבודה של השותפות לשנת  2020עיקר
ההוצאות תהיינה בגין נכסי הנפט בארה"ב .לפיכך ,הוראות הצו הנ"ל יחולו על
השותפות.
בהתאם להוראות הצו ,משטר המס שיחול על השותפות יהא כאילו היא חברה לכל
דבר ועניין ,הגם ששותפות בד"כ אינה נישומה לצרכי מס והכנסותיה והוצאותיה
מיוחסות לשותפים בה.
בהתאם ,ההוצאות וההכנסות של השותפות לא ייוחסו למחזיקי היחידות ,כל עוד
שהצו הנ"ל חל עליה ,והשותפות היא זו שתדווח על ההכנסה החייבת שלה ותישא
במס החל בגין ההכנסה החייבת שלה ,כאילו היא הייתה חברה ,לפי שיעורי המס
החלים על חברה ,כמפורט להלן.
א.

שיעורי המס החלים על השותפות
בתוקף מיום  ,1.1.2018ההכנסה החייבת של חברה חייבת במס חברות
בשיעור של  .23%מאחר שהשותפות נישומה כחברה היא תהא כפופה למס
חברות בשיעור הנ"ל.

ב.

מיסוי חלוקת דיבידנד על ידי השותפות
בהתאם לצו יראו רווחים שחולקו על ידי השותפות כאילו הם דיבידנד והם
יהיו כפופים למס בידי מחזיקי היחידות כאילו קיבלו דיבידנד.
הדיבידנד ימוסה בידי מחזיק יחידה בהתאם לזהותו ,כמפורט להלן:
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)1

ככלל ,יחיד תושב ישראל חייב במס על דיבידנד בשיעור של 25%
(סעיף 125ב'( )1לפקודה)  ,למעט יחיד שהינו בעל מניות מהותי
בתאגיד במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 12 -החודשים
שקדמו לו ,אשר שיעור המס לגביו הינו ( 30%להגדרת "בעל מניות
מהותי" ,ראה להלן).

)2

מחזיק יחידה שהינו חברה בע"מ לא יחוב במס נוסף בגין הדיבידנד
והוא לא ייכלל בהכנסה החייבת של החברה מקבלת הדיבידנד.

)3

דיבידנד בידי תושב חוץ שאינו בעל מניות מהותי יהיה חייב במס
בשיעור של  .25%דיבידנד בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ
שהינו בעל מניות מהותי ,במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-
 12החודשים שקדמו לו ,ימוסה בשיעור של  30%והכל בכפוף לאמנות
המס עליהן חתומה מדינת ישראל.

)4

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב במס בהתאם לשיעורי
המס החלים על היחיד .קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים
אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף  )2(9לפקודה יהיו פטורים ממס
בגין דיבידנד כאמור ,ובלבד שההכנסות כאמור אינן מהוות בידיהם
הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד".

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים),
התשס"ו( 2005-להלן" :תקנות הניכוי במקור") קיימת חובה לנכות מס
במקור בעת חלוקת דיבידנד כאמור למחזיקי היחידות .יצוין ,כי המס במקור
מהווה מקדמה על חשבון המס שחל על מקבל הדיבידנד .לפיכך ,מחזיק
יחידה שיקבל דיבידנד כאמור יידרש לדווח עליו במסגרת הדוח השנתי שלו,
אך ככל ששיעור המס במקור שנוכה הינו בגובה המס החל עליו – לא יחול
מס נוסף .בהתאם לתקנות הניכוי במקור ,שיעור המס שיש לנכות במקור על
דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ (יחיד וחבר בני אדם) בגין דיבידנד ,לרבות
בחלוקה לבעל מניות כאמור שהיה בעל מניות מהותי בתאגיד ,במועד קבלת
הדיבידנד או במועד כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו לו ,ואשר מניותיו
רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים ,יהיה בשיעור של  .25%לגבי יחיד או
תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקות
בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעור
של .30%
לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים
נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין .כמו כן ,ככל שלגבי הדיבידנד
נקבע שיעור מס מוגבל על פי דין ,ינוכה מס במקור על פי השיעור שנקבע גם
אם מחזיק היחידה הינו חבר בני אדם תושב ישראל .לגבי תושב חוץ שיעור
הניכוי במקור יהיה בכפוף גם להוראות האמנה למניעת כפל מס ככל
שנכרתה בין מדינת ישראל למדינת תושבותו של המקבל וקבלת אישור
מתאים מרשות המיסים מראש.
ג.

אי תחולת התקנות בעניין "מחזיק זכאי"
כל עוד הצו חל על השותפות והיא ממוסה כחברה ,הוראות התקנות ,אשר
מסדירות את אופן ייחוס ההכנסות וההוצאות של שותפות נסחרת למחזיקי
יחידות השתתפות שהינם "מחזיקים זכאים" לא תחולנה על השותפות.
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ד.

אי הכרה בהוצאות חיפושי נפט כהוצאה שוטפת
במטרה לעודד חיפושי נפט וגז בישראל ,הותקנו תקנות אשר מעניקות
הטבות מס מסוימות למשקיעים בחיפושי נפט וגז בישראל .תקנות אלה
ידועות בשם תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט),
התשט"ז( 1956-להלן" :תקנות הנפט") .תקנות הנפט מאפשרות ,בין
היתר ,לנכות את הסכומים המושקעים בחיפושי נפט וגז כהוצאה שוטפת
לצרכי מס על אף היותם הוצאה הונית במהותם.
נכון למועד הדוח ובהתאם לצו כמתואר לעיל ,ולאור עמדת רשות המסים ,כי
תקנות הנפט חלות אך ורק על שותפות שעיקר הוצאותיה והשקעותיה
בשנת המס הן בנכסי נפט בישראל ,תקנות הנפט לא יחולו על השותפות.
היבטי מס של מחזיקי היחידות בעת מכירתן
רווח הון ממכירת ניירות הערך
)1
בהתאם לסעיף  91לפקודה רווח הון ריאלי 37ממכירות ניירות ערך על
ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד
בהתאם לסעיף  121לפקודה ,אך בשיעור שלא יעלה על  ,25%ויראו
את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת .זאת,
למעט רווח ממכירת ניירות ערך על ידי יחיד שהינו "בעל מניות
מהותי" בחברה – קרי ,המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד
עם אחר 38ב 10% -לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה39
בחברה – במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב12 -
החודשים שקדמו למכירה כאמור ,אשר שיעור המס לגבי רווח הון
ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על  .30%כמו כן ,יחיד שתבע
הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך יחויב במס
בגין רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות הערך בשיעור של  ,30%עד
לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף
101א(א)( )9לפקודה.
יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה
מ"עסק" ,בהתאם להוראות סעיף  )1(2לפקודה יחויב במס בהתאם
לשיעורי המס השולי לפי סעיף  121לפקודה.
חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך
בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף  126לפקודה (משנת המס
 2018ואילך – .)23%
קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף
 )2(9לפקודה ,פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך
כאמור ,בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף .על הכנסותיה של קרן
נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על
הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או
מ"משלח יד".

37
38
39

כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
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ככלל תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) פטור ממס על רווחי הון
במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ,אם רווח ההון אינו
במפעל הקבע שלו בישראל ובלבד שניירות הערך נרכשו לאחר
שנרשמו למסחר בבורסה .האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם
תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו ,או הנהנים ,או
הזכאים ל 25% -או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני
האדם תושב החוץ ,במישרין או בעקיפין כאמור לפי סעיף 68א
לפקודה .במקרה שפטור כאמור אינו חל ,ככלל ,אפשר שיחולו
הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של
תושב החוץ ,בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות
המסים.
לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך,
בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון
במכירת נייר ערך ,במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה
עתידית) ,התשס"ג ,2002-חייב (כהגדרת מונח זה בתקנות
האמורות) המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת ניירות הערך,
ינכה מס בשיעור של  25%מרווח ההון הריאלי או מהתשלום לפי
העניין.
לגבי נייר ערך שאינו צמוד למדד או למטבע חוץ ינוכה מס במקור
בשיעור של  .15%חייב המשלם למוכר שהוא חבר בני אדם תמורה
במכירת ניירות הערך ינכה מס בשיעור של מס החברות לפי סעיף
(126א) לפקודה מרווח ההון הריאלי .זאת ,בכפוף לאישורי פטור (או
שיעור מופחת) מניכוי מס במקור שהופק על ידי רשות המיסים
ובכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע.
לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור בהתקיים תנאים מסוימים
הקבועים בתקנות הנ"ל .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור לקופות גמל,
קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.
אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי,
יחולו הוראות סעיף (91ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח
ותשלום מקדמה על ידי המוכר בגין מכירה כאמור ,ביום  31ביולי
וביום  31בינואר של כל שנת מס ,בשל מכירה של ניירות ערך בששת
החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.
ככלל ,ככל שניירות הערך יימחקו מהמסחר בבורסה ,שיעור המס
שינוכה במקור בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה 30%
מהתמורה ,כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על
שיעור ניכוי מס במקור אחר (לרבות פטור מניכוי מס במקור).
יצוין ,כי לא יחולו על מחזיקי היחידות ההוראות המיוחדות החלות על
מיסוי רווחי הון בידי "מחזיק זכאי" ,שכן כאמור בהתאם להוראות
הצו ,השותפות תמוסה כחברה.
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)2

קיזוז הפסדים
ככלל ,הפסדים ממכירת ניירות הערך ,יותרו בקיזוז רק במקרים בהם
אילו היו נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס .הפסד הון ממכירת
ניירות הערך בידי יחיד או חברה ,ניתן יהיה לקיזוז כנגד רווח הון
ריאלי על פי העקרונות הקבועים בסעיף  92לפקודה ,בין אם
ההפסד/רווח נוצרו מנכס (לרבות נייר ערך סחיר) בישראל ,ובין אם
מחוצה לה (למעט רווח אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של  1ל-
.)3.5
הפסד הון שהיה בשנת המס ממכירת ניירות הערך יהיה בר קיזוז גם
כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מאותו נייר הערך .הפסד הון שהיה
בשנת המס ממכירת ניירות הערך יהיה בר קיזוז ,באותה שנת המס,
גם כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים ,ובלבד
ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד מניירות ערך אחרים
שקיבלו היחיד או החברה אינו עולה על השיעור הקבוע בסעיף
(126א) לפקודה ( 23%משנת  2018ואילך) .הפסד שלא ניתן לקזזו
כאמור לעיל ,יקוזז כנגד רווח הון בלבד כאמור בסעיף (92ב) לפקודה
בשנות המס הבאות ,בזו אחר זו ,לאחר השנה בה נוצר ההפסד,
ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.
ביום  31באוגוסט  2011פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי
מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך ,במכירת יחידה
בקרן נאמנות או בעסקה עתידית) ,התשע"א .2011-במסגרת התיקון
כאמור נקבע כי במסגרת חישוב רווח ההון לצרכי ניכוי המס במקור
ממכירת ניירות ערך נסחרים ,יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות
עתיד יות ("ניירות סחירים") יקזז החייב בניכוי המס במקור את הפסד
ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך
שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד ,בין טרם יצירת
ההפסד ובין לאחר המועד האמור .תחולת התיקון כאמור הינה החל
מיום  1בינואר.2012 ,

ה.

מיסוי בארה"ב
ביום  22.12.2017אושרה בארה"ב רפורמה מקיפה בחוק המס
)1
הפדראלי ( )The Internal Revenue Codeשבמסגרתה נעשו
תיקונים משמעותיים בשיעורי המס של חברות ויחידים בארה"ב,
הכוללים ,בין השאר ,גם הפחתה של מס החברות לשיעור של 21%
(במקום  )35%וביטול מס המינימום ()Alternative Minimum Tax
שחל על חברות.
)2

שיעורי המס בנכסי הנפט בארה"ב
לצורך ההשקעה בפרויקטים בארה"ב ,הקימה השותפות שותפות
כללית חדשה בישראל בשם מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל (להלן:
"שותפות מודיעין אינטרנשיונל") אשר בהיותה שותפות הינה
"שקופה" לצרכי מס ,ושות פות מודיעין אינטרנשיונל הקימה בארה"ב
ומחזיקה בכל ההון המונפק ( )100%של החברה בקליפורניה אשר
מחזיקה ב 100% -מהחברה בדלאוור .החברה בקליפורניה כפופה
בארה"ב על הכנסתה החייבת (הכנסות פחות הוצאות מוכרות) הן
למס מדינה ( )State Taxוהן למס חברות פדרלי (.)Federal Tax
מס המדינה מוכר כהוצאה לצרכי חישוב המס הפדרלי.
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שיעור מס המדינה בקליפורניה הוא  8.84%מההכנסה החייבת.
שיעור מס המדינה בקולורדו הוא  4.63%מההכנסה החייבת.
בעקבות הרפורמה הנ"ל ,כפופה מודיעין ארה"ב למס פדרלי בארה"ב
בשיעור  .21%כאמור ,המס המינימלי בוטל במסגרת הרפורמה.
 1.13.3סוגיות המס הקשורות בפעילות השותפות טרם נדונו בפסיקה בבתי המשפט בישראל
ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט אם וכאשר יבואו הסוגיות
המשפטיות האמורות להכרעתם .כמו כן ,לגבי חלק מהסוגיות המשפטיות ,אין
אפשרות לצפות מה תהיה עמדתם של שלטונות המס.
הואיל ועל פעילות השותפות חל משטר מס ייחודי שכלולות בו הטבות מס ,לשינויים
שיגרמו בעקבות תיקון הדין ,פסיקה או שינוי בעמדת רשות המיסים כאמור לעיל,
יכולות להיות השלכות מהותיות על משטר המס שיחול על השותפות .ביום
 13.4.2010פרסם משרד האוצר הודעה לפיה שר האוצר מינה וועדה לבחינת
המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל (על הוועדה הוטל לבחון את
המערכת הפיסקאלית הנהוגה בישראל בנוגע למשאבי נפט וגז ולהציע מדיניות
פיסקאלית עדכנית) (להלן" :ועדת ששינסקי") .בעקבות מסקנותיה הסופיות של
הוועדה ,התקבל בכנסת ביום  30.3.2011חוק מיסוי רווחי נפט ,התשע"א.2011-
להערכת השותפות ,יישומו של החוק עלול להגדיל באופן משמעותי את נטל המס על
השותפות ועל תאגידים אחרים בתחום לעומת המצב ערב כניסת החוק לתוקף.
 1.14סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
בפעילות קידוחים קיים סיכון של נזקים לסביבה אשר עשויים לנבוע ,בין היתר,
1.14.1
כתוצאה מהתפרצות ו/או נזילה של נפט ו/או דליפה של גז ,מתקלות בציוד ו/או
בנהלי עבודה ,ו/או מאירועים בלתי צפויים .חומרת הסיכונים משתנה מאירוע
לאירוע ,ולפיכך דרך הניהול והטיפול בהם משתנה אף היא.
1.14.2

לפני ביצוע קידוח ,רוכש המפעיל ,בדרך כלל ,אם ניתן ,ביטוח לכיסוי נזקים לסביבה
הנובעים מהתפרצות בלתי מבוקרת של נפט ו/או גז.

1.14.3

יצוין ,כי ניהול המדיניות ביחס לניהול הסיכונים הסביבתיים בפרוייקטים בהם שותפה
השותפות ,מיושמים ,מפוקחים ומנוהלים על ידי המפעיל בכל אחד מהפרוייקטים.
נכון למועד הדוח השותפות אינה משמשת מפעיל באף אחד מהפרוייקטים בהם היא
שותפה.

1.14.4

עלויות פעולות הקשורות לשמירה על איכות הסביבה כלולות בתקציבי הפרוייקטים
השונים ומעבר לכך ,נכון למועד פרסום הדוח ולמיטב ידיעת השותף הכללי ,לא
צפויות עלויות מהותיות נוספות.

1.14.5

נכון למועד פרסום הדוח ולמיטב ידיעת השותף הכללי ,לא מתנהל הליך משפטי ו/או
מנהלי כנגד השותפות ו/או מי מנושאי המשרה בשותף הכללי בקשר עם השמירה
על הסביבה.

למיטב ידיעת השותף הכללי ,השותפות עומדת בדרישות הדין בנושא זה.
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 1.15מגבלות ופיקוח על פעילות השותפות המוגבלת
בישראל
כל אחת מיחידות ההשתתפות של השותפות ,מקנה לבעליה זכות השתתפות
1.15.1
בזכויות השותף המוגבל בשותפות ,המוחזקות והמופעלות על ידי הנאמן ,בנאמנות
לטובת בעלי יחידות השתתפות ותחת פיקוחו של מפקח אשר מונה על פי הסכם
נאמנות שנחתם בין הנאמן ובין המפקח (להלן" :הסכם הנאמנות") ,כפי שתוקן.
1.15.2

הסכם הנאמנות מקנה למפקח סמכויות פיקוח על ניהול השותפות המוגבלת על ידי
השותף הכללי  ,שנועדו להבטיח את זכויות בעלי היחידות ולמנוע את קיפוחם,
וסמכויות פיקוח על מילוי התחייבויות השותף המוגבל והנאמן כלפי בעלי היחידות.

1.15.3

חקיקה ספציפית
פעילות החיפושים וההפקה כפופה לחוק הנפט ותקנותיו .פעילות הולכת גז ושיווקו
כפופה בישראל לחוק משק הגז הטבעי.
א .חוק הנפט
חיפושי נפט בישראל מוסדרים בעיקר בחוק הנפט (בדוח זה גם" :החוק"),
בתקנות הנפט ובתקנות הים (כמפורט בסעיפים ב' ו -ג' להלן).
להלן קישור לנוסח החוק:
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/315_001.htm
ב .תקנות הנפט ,תשי"ג( 1953-להלן" :תקנות הנפט")
תקנות הנפט עוסקות ,בין היתר ,בהיתרים מוקדמים וזכויות קדימה ,ברישיונות
ובחזקות (להלן" :הזכויות") וקובעות את אופן יישומו של חוק הנפט ,לרבות
בדבר הגשת בקשות לקבלת זכויות ,הגשת דוחות תקופתיים ,אגרות שיש
לשלם ,תנאים לגבי תיחום ומיפוי שטחי ההחזקה וההפקה ,מתן זכויות בדרך
של תחרות ותשלומי תמלוגים.
להלן קישור לנוסח התקנות:
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/315_003.htm
ג.

תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים) ,התשע"ז2016-
(להלן" :תקנות הים")
תקנות הים קובעות תנאים מסוימים להוכחת כשירות של המבקש זכויות נפט
בים ,ביניהם ,על המבקש זכות נפט להראות כי הוא (או חבר בקבוצה
המבקשת לקבל זכות נפט) עומד בתנאים הנדרשים לשם אישור כמפעיל וכן
עליו להראות כי הוא בעל יכולת כלכלית מתאימה.
להלן קישור לנוסח התקנות:
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_481.htm

ד.

חוק משק הגז הטבעי
חוק משק הגז הטבעי והתקנות מכוחו קובעים הוראות בדבר אופן הקמת
מערכת להולכה ,שיווק ואספקת גז.
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חוק משק הגז הטבעי מחייב קבלת רישיונות מאת שר האנרגיה להקמה
והפעלה של מערכת הולכה של גז טבעי ,של רשת חלוקה של גז טבעי ,של
הקמה והפעלה של מיתקן גז טבעי נוזלי ושל הקמה והפעלה של מיתקן
אחסון.
להלן קישור לנוסח החוק:
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/294m1_001.htm
ה.

פקודת השותפויות
ביום  23.4.2015נכנס לתוקף חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' ,)5
התשע"ה( 2015-להלן" :התיקון") ,כאשר קיימות תקופות מעבר ארוכות יותר
לגבי מספר נושאים בהם עוסק התיקון.
התיקון הוא למעשה פרק חדש שמתווסף לפקודת השותפויות [נוסח חדש],
התשל"ה( 1975-להלן" :פקודת השותפויות") ,והוא חל רק על שותפויות
מוגבלות ציבוריות ,קרי שותפויות מוגבלות שיחידות השתתפות שלהן או
בזכויות השותף המוגבל בהן ,רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על
פי תשקיף.
מטרתו העיקרית של התיקון הינה החלת כללי ממשל תאגידי בשותפויות
ציבוריות והסדרת הממשל התאגידי בהן כאשר חלק גדול מהתיקון נעשה
בדרך של אימוץ של הסדרים מחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק
החברות") בשינויים וההתאמות הנדרשים .בין היתר ,נקבע בתיקון:
-

שבשותפות מוגבלת ציבורית השותף הכללי יהיה חברה פרטית שאינה
חברת איגרות חוב ,שהתאגדה בישראל ושעיסוקה הבלעדי הוא ניהול
עסקי השותפות המוגבלת.

-

חובת מינוי ועדת ביקורת.

-

חובת מינוי ועדת תגמול.

-

חובת אישור מדיניות תגמול בשותף הכללי ובשותפות.

-

חובת מינוי דח"צים.

-

כי השותף הכללי ונושאי המשרה בו חבים חובת זהירות וחובת אמונים
כלפי השותפות וכי עליהם להעדיף את טובת השותפות על פני טובת
השותף הכללי.

-

כי יוחלו על השותפות הסדרי הפטור ,השיפוי והביטוח החלים בחברה
ציבורית.

-

כי על בעל השליטה בשותף הכללי ועל בעלי מניות השותף הכללי חובה
לפעול בהגינות כלפי השותפות.

-

כי על מחזיק יחידות השתתפות היודע שאופן הצבעתו יכריע בענין
החלטת האסיפה הכללית – לנהוג בהגינות.
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-

חובה של מחזיק יחידות השתתפות לפעול בתום לב ודרך מקובלת
ומניעת ניצול כוחו לרעה כלפי מחזיקים אחרים ,השותף הכללי
והשותפות.

-

חובת מינוי מבקר פנימי.

-

חובת מינוי ועדה לאישור הדוחות הכספיים.

-

הסדרה של מוסד המפקח כאשר במקרים מסוימים סמכויותיו הורחבו.

-

חובת קיום אסיפה כללית שנתית אחת לשנה ולא יאוחר מ 15 -חודשים
לאחר האסיפה השנתית האחרונה.

-

נוהל אישור עסקאות בעלי ענין ובעלי שליטה בשותף הכללי ובשותפות,
באופן דומה לחברה ציבורית .בהתאם ,על פי התיקון עסקה חריגה של
השותפות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה ענין אישי בה – טעונה
אישור מחדש כל  3שנים (למעט דמי יוזמה המוגדרים בתיקון ככל נכס
הניתן על ידי השותפות לשותף הכללי או לבעלי השליטה בו ,בהתאם
להסכם השותפות" ,הנגזר מנכסים ,מהכנסות או מרווחי השותפות ,בין
במזומן ובין בכל דרך אחרת").

השותפות ביצעה וממשיכה לבצע את ההתאמות הנדרשות בכללי הממשל
התאגידי על פי התיקון.
1.15.4

הנחיות הממונה על ענייני הנפט
 1.15.4.1ביום  28.12.2020פורסמו באתר האינטרנט של משרד האנרגיה
הנחיות לענין סעיף  76לחוק הנפט ,התשי"ב ,1952-שמטרתן להסדיר
את הפרוצדורה להגשת בקשות להעברת זכויות נפט ולשעבוד של
זכויות נפט ,תוך קביעת תנאים מנחים לפיהם הממונה רשאי לקבל
בקשה כאמור ,להתנותה בתנאים שונים או לדחותה (להלן:
"ההנחיות").
על-פי ההנחיות ,הן חלות על העברה של זכות נפט ושל טובת הנאה
בעניין זכות נפט (לרבות שיעבוד זכויות נפט) ,שהבקשה להעברתה
תוגש לאחר פרסומן.
להלן קישור לנוסח ההנחיות:
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/oil_law_76/he/oil_rights_tra
nsference.pdf
 1.15.4.2הנחיות שונות של משרד האנרגיה
משרד האנרגיה פרסם הנחיות שונות לגבי פעולות בקשר עם נכסי נפט:
הנחיות הממונה על ענייני הנפט לאישור תגלית:
https://www.gov.il/he/Departments/Policies/oil_discovery
הנחיות בעניין הגשת בקשות לאישור ייצוא גז טבעי:
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https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/
ng_export.pdf
: פיתוח והפקה בזכויות נפט,הנחיות להעברת נתונים מפעולות חיפושים
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/
NFT_465_2018.pdf
:הנחיות לגבי פעולות קדיחה לחיפוש נפט
https://www.gov.il/he/departments/general/drill_instructions
:הנחיות סביבתיות לקידוחי נפט וגז טבעי ביבשה
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/enviromental_info
?chapterIndex=2
:הנחיות סביבתיות לקידוחי נפט וגז טבעי בים
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/enviromental_info
?chapterIndex=1
: גז טבעי/ הנחיות בטיחות למתקני נפט
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/
he/oil_gas_safety_guidelines.pdf
- Hydraulic fracturing design and הנחיות לסידוק הידראולי
:operations guidelines
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/
he/hydraulic_guidelines.pdf
 פרסם משרד האנרגיה הנחיות למתן בטחונות בקשר,18.7.2019  ביום1.15.4.3
.)" "ההנחיות:עם זכויות הנפט (להלן בסעיף זה
:להלן קישור לנוסח ההנחיות
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/
OilRightsGuarantee2019.pdf
 אלפי דולר833 -מכוח ההנחיות השותפות העמידה ערבויות בסך של כ
.בגין חזקת שמשון
רגולציה סביבתית
לפרטים בדבר רגולציה סביבתית שחלה על תחום הפעילות של השותפות ראו סעיף
.  להלן1.21.28
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1.15.5

ארה"ב
1.15.6

גופים מפקחים
השותפות פעילה בארה"ב ,ולפיכך ובהתאם למיקום השדות בהם רכשה זכויות,
חלות עליה הרגולציות הפדרליות של ארה"ב ,כמו גם של מדינת קליפורניה.
תעשיית הגז והנפט מפוקחת בארה"ב על-ידי גורמים פדרליים ,מדינתיים ומקומיים,
כאשר חלוקת הסמכויות בין הגורמים השונים תלויה במספר גורמים ,ביניהם
הבעלות על הקרקע.
ככלל ,רוב הקידוח וההפקה מפוקחים על-ידי המדינות ,כאשר מטרתן של הרגולציות
הפדרליות היא בעיקר הבטחת איכות האוויר והמים ,בטיחות עובדים ,וכן פיקוח על
חיפוש והפקה באדמות ילידים ,אדמות בבעלות פדרלית ובמדף היבשת החיצוני.
החוקים ,כולל התיקונים המאוחרים יותר שלהם ,היוצרים את הבסיס לרוב הרגולציה
הפדרלית ,הינם החוקים הבאים:
The Clean Air Act (1963), The Clean Water Act (1972),The Safe
Drinking Water Act (1974).
תפקיד המדינות ברגולציית הקידוח וההפקה של נפט וגז ,נוסחו על-ידי ה-
) ,Interstate Oil & Gas Compact Commission (IOGCCשנוסדה בשנת
.1935
בנוסף ,חל בארה"ב הFederal Comprehensive Environmental Response, -
 ,Compensation and Liability Actלפיו ניתן להטיל אחריות על בעלי קרקעות
וחברות הפועלות בשטח מסוים ,על נזקים שנגרמו בשטח ובסמיכות לו עקב
פעילותם.
לעניין בטיחות וגיהות ,חל בארה"ב ,ברמה הפדרלית ,הFederal Occupational -
 ,Safety and Health Actשבהתאם לו מחוייבת השותפות בסיפוק מידע בדבר
החומרים המסוכנים אותם היא מפיקה או בהם היא עושה שימוש ,לעובדיה,
לרשויות ולציבור.
בארה"ב ישנן  33מדינות יצרניות נפט .במדינות אלה קיימת רגולציה מדינתית
המסדירה חיפושי והפקת נפט וגז ,על אדמות פרטיות ואדמות מדינה .רגולציה
מדינתית חלה גם על קידוחי והפקת נפט וגז במים ,כל עוד המרחק מקו החוף לא
חורג מהמרחק בו הם מוגדרים 'מי מדינה' .המרחקים משתנים ממדינה למדינה.
בנוסף לרגולציות הפדרלית והמדינתית ,ישנן גם הסדרות מקומיות ,המשתנות
ממקום למקום.
הרגולציה הפדרלית מתמקדת בעיקר בהגנה על הסביבה .הסוכנות להגנה על
הסביבה ( )EPAמוסמכת על-ידי החוקים הנ"ל ,לשמירת אוויר ומים נקיים ,ולרוב
מתירה למדינות לפתח וליישם את הרגולציות הנדרשות לצורך עמידה בסטנדרטים
הפדרליים .עם זאת ,ישנם תחומים בהם רגולציית ה EPA-ישירה יותר ,ובכללם
תעשיית הפקת הנפט והגז .בהתאם לדרישת ה ,EPA-יש ללכוד את כל הגזים
והנוזלים הנובעים מבאר ,בעת הכנתה לקידוח ,על-מנת למנוע את זיהום הסביבה
על ידם .העמידה בדרישה זו דורשת ציוד והליכים מיוחדים.
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( The Bureau of Land Managementלהלן" :ה – )"BLM-בעל הסמכות בנוגע
לכמעט כל הזכיונות ,חיפושים ,קידוחים של גז ונפט על אדמות פדרליות ואדמות
ילידים .כללי ה BLM-לענייני קידוח והפקה דורשים הלימה עם הרגולציה המדינתית
והמקומית ,ובאים להגן על חיים ,רכוש ואיכות הסביבה .מאז  ,2018חלק
מהרגולציה הפדרלית בענייני קידוח והפקה נשקלת מחדש ,תחת הממשל הנוכחי
(ממשל טראמפ).
1.15.7

קליפורניה ,ארה"ב
תחום חיפושי הנפט בארה"ב כפוף לרגולציה מחמירה ברמה הפדרלית ,המדינתית
והמקומית על כל קשת הפעילויות המרכיבות אותו ,לרבות:
 מיקום הבארות והמרחק ביניהן קידוח ,מבחני הפקה ,המרצה ,תפעול ,תחזוקת בארות ונטישתן תכנון ,ביצוע ,תפעול ופירוק מתקנים שיטות המרצה טיפול בנוזלי קידוח ועודפי מים בתהליכים השונים מיסוי שימור בטוחות כספיות לקידוח ,תפעול ונטישה בטיחות וגהותעל-אף שהן הממשל הפדרלי והן הממשל המדינתי בעלי גופים המסדירים תחומים
מסוימים של הפקת הנפט והגז ,כגון השלכות על הסביבה ,על בריאות ובטיחות ,על
תחבורה והולכה ,לא הממשל הפדרלי ולא הממשל המדינתי כוננו מדיניות אנרגיה
אחת כוללת ,על-מנת לנהל את תחום משאבי האנרגיה שלהם ,בשלמותו .מכיוון
שכך ,סקטור החיפוש וההפקה של נפט וגז בארה"ב פועל בשוק חופשי ,בכפוף
להסדרה הנוגעת לבריאות ,לבטיחות ולסביבה ,על כל רמותיה השלטוניות .בעוד
שקיים עידוד של הפקה מקומית ,כך שתספק את צרכי האנרגיה של ארה"ב ותקדם
את בטחונה הלאומי ,אין מדינתיות ממשלה ספציפיות ,המקדמות הפקה מסורתית
או שאינה מסורתית של נפט וגז ,וההשקעות בתחום מונעות על-ידי כוחות השוק ,כך
שהן עולות בעת עליית מחירים ,וצונחות בעת ירידת מחירים ,הנגרמת מאספקת
יתר.
תוצאה נוספת של החלטת הקונגרס המכוונת שלא לאמץ מדיניות פדרלית כוללת
בענייני אנרגיה ,פיתוח נפט וגז יבשתי מקומי מוסדר בעיקר על-ידי המדינות
השונות ,מכח סמכותן להסדיר ולאכוף מניעת בזבוז והגנה על בריאות הציבור
והסביבה ,תוך עידוד השימוש הרב ביותר האפשרי בנפט וגז המופקים באופן
מקומי.
רגולציה פדרלית
הממשל הפדרלי עורך רגולציה במספר תחומים כלליים ,אשר יש להם השלכה
ישירה על פעולות חיפוש ,פיתוח והפקת נפט וגז.
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המשמעותי ביותר מביניהם ,הוא תחום ההסדרה הסביבתית ,כפי שהיא אומצה
ומנוהלת בידי סוכנות ארה"ב להגנת הסביבה ( U.S. Environmental
 ,Protection Agencyלהלן – ה" .)"EPAה EPA-הינה הסוכנות האחראית על
הטמעת חוק אוויר נקי (),)the Clean Air Act (42 U.S.C. § 7401, et seq.
אשר מציב סטנדרטים למפעלי נפט וגז יבשתיים ,מפעלי שינוע ואחסון גז טבעי
ופליטות תרכובות אורגניות נדיפות במפעלי עיבוד; חוק מים נקיים ( Clean
) ,)Water Act (33 U.S.C. § 1251, et seq.שמטרתו לפקח על שחרור
מזהמים למים זורמים; וחוק מי שתיה בטוחים Safe Drinking Water Act (42
) ,U.S.C. § 300f, et seq.שבאמצעותו ממשלת ארה"ב ,בשיתוף פעולה עם
ממשלי המדינות ,שואפת להגן על מקורות מים מזיהום ,כולל זיהום מי תהום,
שמקורו האפשרי בפעולות כגון פיצול ( )frackingוהזרקת מים המהווים תוצר
לוואי להפקת הנפט והגז.
המשמעותי ביותר מבין כל אלה היא תכנית הUnderground Injection -
 ,Control Programשבחסותה המדינות ,בפיקוח ה EPA-מסדירות את
ההחדרה החוזרת של המים.
גם משרד הפנים של ארה"ב פעיל בהסדרת תחומים שהינם בעלי השלכות על
תחום חיפוש ,פיתוח והפקת נפט וגז ,הן באמצעות הBureau of Land -
( Managementלהלן ) "BLM" :והן באמצעות הU.S. Fish and Wildlife -
.Service
ה BLM-אחראי על ניהול תכנית ה ,oil and gas program-שבמסגרתה מוקצים
לגופים יחידים ותאגידיים כ 105-מיליון דונם מתוך קרוב ל 2.8מיליארד דונם
שנמצאים בבעלות פדרלית ,לצורך חיפוש ופיתוח נפט וגז .ה BLM-אחראי
להחכרת הקרקעות ,לפיקוח עליהן ולהבטחת התפעול הבטוח והאחראי של
הקרקעות ,תמורת קבלת וניהול כספי התגמולים המתקבלים בגין הפעולות
המתבצעות בהן.
שירות הדגה וחיות הבר  U.S. Fish and Wildlife Serviceשל ארה"ב משפיע
באופן עקיף על פעילויות בתחום הנפט והגז ,באמצעות חוק המינים בסכנת
הכחדה ,ה Endangered Species Act (16 U.S.C. § 1531, et seq.,(-וכן
באמצעות הFish and Wildlife Coordination Act (16 U.S.C. § 661, et -
) , seq.אשר דורשים ייעוץ ואישור של פרוייקטים מסוימים ,ככל שיש להם
השלכות אפשריות על מינים מסוימים של חיות בר או צמחי בר ,או שהם עלולים
להשפיע על נחלים ונהרות טבעיים.
גם משרד העבודה האמריקאי  U.S. Department of Labor -משפיע על
ההיבטים של חיפוש ,פיתוח והפקת נפט וגז ,באמצעות הOccupational -
)” ,Safety and Health Administration (“OSHAבאכיפת סטנדרט בטיחות
עובדים בהתאם לOccupational Safety and Health Act (29 U.S.C. § -
) .651, et seq.חוק זה דורש מכל מעביד ליצור סביבת עבודה חופשית מכל
סכנה מוכרת שעלולה לגרום למוות או לנזק גופני.
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בנוסף ,ישנה רגולציה המשפיעה על בניית ,תחזוקת ותפעול צנרת הולכת הנפט
והגז ,כמו גם של ניהול דליפת נפט ,על-ידי משרד התחבורה האמריקאי U.S. -
 ,Department of Transportationבאמצעות הPipeline and Hazardous -
 Materials Safety Administrationוה, U.S. Army Corp of Engineers-
בזמן ש משרד האנרגיה האמריקאי  U.S. Department of Energyתומך
במחקר שמטרתו הגדלת אספקת הנפט המקומית ,ושיפור שיטות קידוח והפקה
קיימות ,כולל שימוש בטכניקות מתקדמות של שיקום.
רגולציה במדינת קליפורניה
ממשלת קליפורניה ,באמצעות גופי הרגולציה השונים שלה ,מסדירה את תחום
ניהול ,פיתוח ותפעול הנפט ,הגז ומשאבים אחרים המצויים בתחום המדינה.
הגוף הרגולטורי הראשי לענייני נפט וגז בקליפורניה ,הוא הCalifornia -
Department of Conservation’s Division of Oil, Gas and Geothermal
)” .Resources (“DOGGR.גוף זה הינו בעל האחריות העיקרית לניהול תפעול,
תחזוקת ונטישת בארות ותפעול ,תחזוקת וסילוק מכלים ותשתיות אחרים
החיוניים להפקת נפט וגז ,על-מנת למנוע ,עד כמה שניתן ,נזק לחיים ,בריאות,
רכוש ומשאבי טבע ,כמו גם נזק למאגרי נפט וגז על-ידי חדירת מים ,איבוד
אנרגיית מאגר ונזק למי תהום ולמים עיליים ,כמו גם מתן אישורים לבעלים
ומפעילים של בארות ,לעשות שימוש בכל השיטות הידועות בתעשיית הנפט,
במטרה לשפר את שיקום ההידרוקרבונים עד כמה שניתן ולמיגור בזבוז ופסולת.
לצורך האצלת סמכויותיו ,ה DOGGR-מתחזק מספר משרדים אזוריים ,אשר כל
אחד מהם אחראי על אזור גיאוגרפי מסוים ,ואשר מנהלים את הליכי קבלת
האישורים לקידוחים ,תפעול ונטישת בארות נפט וגז ,וכן של הפעולות התת-
קרקעיות הנלוות לכך .ה DOGGR-אחראי על כל נושא קבלת האישורים
והאכיפה הקשורים לפעילות בתחום הנפט והגז ,כולל הצבת תנאים ,הטלת
קנסות ,עונשים ופעולות אכיפה אחרות ,לפי הצורך .כאשר הדבר נדרש ,ה-
 DOGGRעושה גם שימוש במימון ציבורי ,לצורך נטישת בארות שאינן מפיקות,
ושלא ניתן לאתר גורם שאחראי להן.
בנוסף ,ה DOGGR-הינו האחראי העיקרי לניהול תכנית הUnderground -
 ,Injection Control programשמטרתה הטמעת דרישות הSafe Drinking -
 .Water Actזאת ,בעקבות מזכר הבנות שתוקן לאחרונה Revised -
) ,Memorandum of Agreement (MOAבינו לבין מנהל משאבי המים של
מדינת קליפורניה .State Water Resources Board -
ל DOGGR-גם אחריות של משרד מוביל בניהול הCalifornia Environmental -
)” ,Quality Act (“CEQAלעניין הגשת בקשות לאישורים לביצוע פעולות חיפוש,
קדיחה והפקת נפט וגז ,כולל החלטות אם פרויקטים מסוימים יידרשו להכין דו"ח
השפעה סביבתית יקר ,בטרם יוכלו להמשיך בפעילותם .ה DOGGR-אחראי גם,
בהתאם ל ,Senate Bill No. 4-לכינון והטמעת רגולציה לצורך פיקוח וניטור
שיטות שנעשה בהן שימוש בתעשיית הנפט והגז.
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ה California Environmental Protection Agency (“CalEPA”)-מאמצת
ואוכפת רגולציות ,כולל ה ,Greenhouse Gas Emission Standards-שהינם
בעלי השלכות על קידוחים ופעולות נוספות בתחום הנפט והגז .האימוץ והאכיפה
נעשים באמצעות הגופים הבאים;California Air Resources Board (“ARB” :
)”Department of Toxic ;State Water Resources Board (“SWRB
)”.Substances Control (“DTSC
גם ברמה המדינתית ,הCalifornia Occupational Safety and Health -
)” ,Administration (“Cal/OSHA:מחייב ,מנהל ואוכף הסדרה נוספת בנושא
בריאות ובטיחות  ,health and safety regulations -המתייחסת באופן ספציפי
לבטיחות עובדים בתחום תעשיית הנפט והגז.
רגולציה מקומית
על-אף שאחריות המדינה לניהול ענייני נפט וגז לרוב מדחיקה רגולציה מקומית,
הדין המדינתי של קליפורניה כן מאפשר כמות מסוימת של הסדרה מקומית,
ברמת המחוז או העיר ,בהתייחס לאופן ביצוע הפעולות בתחום הגז והנפט,
התנאים בהם יונפק אישור לביצוע פעולות בתחומים אלו וכיצד פעולות מסוימות
תנוהלנה או תפוקחנה.
כך לדוגמא ,במחוז קרן ,שהינו המחוז מפיק הנפט המשמעותי ביותר במדינת
קליפורניה ובו פועלת השותפות ,אומץ לאחרונה  ,Zoning Ordinanceהמטיל
דרישות מסוימות על פעולות שנעשות בתוך גבולותיו ,לצורך קבלת אישורים.
עמידה בכל דרישות הרגולציות הינה חובה ועלולה לפגוע ביכולת מיצוי מלוא
הפוטנציאל הטמון בשדה נפט ו/או להוסיף עלויות שונות לעלויות הקידוחים עצמם
ו/או להאריך את משך הזמן לקבלת היתרי קידוח ו/או להגביל את יכולת ההפקה
משדה נפט.
 1.16שינויים רגולטוריים
במסגרת תחום הפעילות של השותפות המוגבלת נדרשים אישורים רגולטוריים בעיקר מצד
הגורמים הרגולטוריים השונים .בישראל ,במהלך השנים האחרונות חל גידול בהיקף הרגולציה
בתחום האנרגיה .החמרת הרגולציה ו/או אי וודאות רגולטורית בכל הקשור לחיפושים ,פיתוח
והפקה של נפט וגז ,ביטוח והפקדת ערבויות ,תנאי האספקה של גז טבעי ,ייצוא גז טבעי,
מיסוי רווחי נפט וגז ,כללים להעברה ושעבוד של זכויות נפט ,הגבלים עסקיים ,פיקוח על מחירי
הגז ,אסדרה תכנונית וכיוצא בזה וכן עיכובים בלוחות זמנים לקבלת אותם אישורים עלולים
להשפיע לרעה על עסקיה של השותפות.
 1.17הסכמים מהותיים
 1.17.1הסכם העברת הזכויות ברישיון שמשון (שקדם לחזקת שמשון)  -ראה סעיף
 )1(1.6.1.10לעיל.
1.17.2

הסכם תפעול משותף בחזקת שמשון  -ראה סעיף  )2(1.6.1.10לעיל.

1.17.3

הסכם שותפים בחזקת שמשון  -ראה סעיף  )3(1.6.1.10לעיל.

1.17.4

הסכם לרכישת זכויות בפרויקט  - Mountain Viewראו סעיף (1.6.2.9א) לעיל.

1.17.5

הסכם לרכישת זכויות בפרויקט  - Grapevineראו סעיף  1.6.3.9.1לעיל.
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1.17.6

הסכם לרכישת זכויות בפרויקט  - Cassiniראו סעיף (1.6.4.7א) לעיל.

1.17.7

הסכם לרכישת זכויות בפרויקט  - Shidelerראו סעיף (1.6.5.7א) לעיל.

1.17.8

הסכם לרכישת זכויות בפרויקט קולורדו  -ראו סעיף  1.6.6.6לעיל.

1.17.9

הסכם תפעול משותף בפרויקט  - Mountain Viewראו סעיף (1.6.2.9ב) לעיל.

 1.17.10הסכם תפעול משותף בפרויקט  - Grapevineראו סעיף  1.6.3.9.2לעיל.
 1.17.11הסכם תפעול משותף בפרויקט  - Cassiniראו סעיף (1.6.4.7ב) לעיל.
 1.17.12הסכם תפעול משותף בפרויקט  - Shidelerראו סעיף (1.6.5.7ב) לעיל.
 1.17.13הסכם תפעול משותף בפרויקט קולורדו  -ראו סעיף  1.6.6.6לעיל.
 1.17.14הסכם השותפות – לנוסח משולב של הסכם השותפות ראו דוח מיידי מיום
( 2.9.2019אסמכתא  .)2019-01-091948המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן
על דרך ההפניה.
להלן קישור להסכם השותפות:
https://maya.tase.co.il/reports/details/1251907/2/0
 1.17.15הסכם הנאמנות – לנוסח משולב של הסכם הנאמנות ראו דוח מיידי מיום
( 20.8.2018אסמכתא .)2018-01-079233
להלן קישור להסכם הנאמנות:
https://maya.tase.co.il/reports/details/1180134
 1.17.16התחייבות השותפות המוגבלת לתשלום תמלוגים
א .בהסכם השותפות המוגבלת נקבע ,כי השותפות תשלם לשותף הכללי תמלוג
על ,כמפורט להלן:
)1

השותפות המוגבלת תשלם לשותף הכללי תמלוג על בשיעור של
 4.95%מכל חלקה של השותפות המוגבלת בנפט ו/או בגז ו/או
חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט בהם יש או
יהיה בעתיד לשותפות המוגבלת אינטרס (בהתאם לחישוב ועל אותו
בסיס שיהיה ישים לתשלום התמלוג למדינה על פי חוק הנפט) ,וזאת
עד להחזר הוצאות שהוציאה השותפות המוגבלת לצורך חיפושי
הנפט (לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג אך לאחר הפחתת הנפט אשר
ישמש לצרכי ההפקה עצמה).
לאחר החזר הוצאותיה של השותפות המוגבלת יהיה שיעורו של
תמלוג העל  9.95%מחלקה של השותפות המוגבלת.
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"החזר ההוצאות" הינו המועד שבו השותפות המוגבלת תחזיר
לעצמה את כל השקעותיה והוצאותיה הישירות בביצוע חיפושי נפט
בשטח העסקה ,לרבות הוצאות חיפושי נפט ,קידוחים ,פיתוח
בארות ,הנחת צינורות ומיכלי אחסון בשטח הפרוספקט ,אך למעט
תמלוג שישולם על-ידי השותפות עד החזר ההוצאות" .הוצאות"
לעניין סעיף זה משמען ,סכום ההוצאה צמוד לשער היציג של הדולר
החל מהיום בו הוצאה ועד למועד בו יעשה חישוב בדבר גובה
ההחזר כאמור.
מובהר כי נכון למועד הדוח השותפות טרם הגיעה בפרויקטים בהם
היא שותפה כיום ו/או היתה שותפה בעבר ,למצב של החזר כל
הוצאות העבר ולכן טרם נדרשה לסוגית אופן חישוב "החזר
ההוצאות" .השותפות בוחנת את שיטת החישוב הראויה ותיתן לה
גילוי עם גיבושה.
)2

השותף הכללי יהיה רשאי לקבל את התמלוגים הנ"ל או מקצתם
בעין ,דהיינו ,לקבל בעין חלק מן הנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך
אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט שלשותפות המוגבלת אינטרס
(עד גובה השיעור הנזכר לעיל) .בחר השותף הכללי לקבל את
התמלוג בעין יסדירו הצדדים את האופנים והמועדים בהם יקבל
השותף הכללי את התמלוג כך שהנפט יימסר לשותף הכללי בנקודת
האיסוף של הנפט ו/או במקרה של גז טבעי בנקודת החיבור של הגז
למערכת ההולכה הכללית.

)3

אם השותף הכללי לא יבחר לקבל את התמלוגים בעין ,תשלם
השותפות לשותף הכללי את שווי השוק של התמלוגים כאמור
בנקודת האיסוף של הנפט ו/או במקרה של גז טבעי בנקודת החיבור
של הגז למערכת ההולכה הכללית.

)4

התשלום כאמור יעשה אחת לכל חודש ,בדולרים של ארה"ב או (אם
על פי דין לא ניתן יהא לשלם אלא במטבע ישראלי) במטבע ישראלי
כשהוא מחושב בדולרים של ארה"ב לפי השער היציג של הדולר
בעת התשלום בפועל .יובהר כי התמלוגים ישולמו לפי ההפקה
והניצול בפועל כאמור בס"ק  1לעיל ,בין אם החומרים שיופקו ימכרו
ובין אם לאו.
להסרת ספק יובהר ,כי אם לא ימכרו החומרים שיופקו ,ידחה מועד
תשלום התמלוגים עד לעת בו לא יהיה בתשלומם כדי לסכל את
יכולת השותפות המוגבלת לעמוד בהתחייבויותיה.

)5

מדידת הכמויות של נפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים
שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט לצורך חישוב התמלוגים המגיעים
לשותף הכללי ייעשו בהתאם לעקרונות מקובלים בענף הנפט.

)6

השותף הכללי ינהל רישומים מלאים ומדויקים לגבי חלק השותפות
בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי
הנפט בהם יש לשותפות אינטרס.
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)7

השותף הכללי יהיה זכאי למנות רואה חשבון מטעמו אשר יהיה
רשאי לעיין ,לבדוק ולהעתיק בשעות העבודה הרגילות את פנקסי
השותפות ויתר המסמכים והרישומים הנוגעים לזכות השותף הכללי
לתמלוגים על פי הסכם השותפות המוגבלת.

)8

הזכות לתמלוגים כאמור תהא צמודה לחלקה של השותפות בכל
אחד מנכסי הנפט בהם יש לה אינטרס או חלקה בקידוח ,במידה
והאינטרס שלה בקידוח מסוים נמוך מחלקה בנכס הנפט ,לפי הענין.

)9

השותפות תנקוט בכל הפעולות הדרושות לצורך רישומה בפנקס
הנפט המתנהל עפ"י חוק הנפט (להלן" :פנקס הנפט") של זכות
השותף הכללי לתמלוגים ,כמפורט בסעיף זה לעיל ,בד בבד עם
רישומה בפנקס הנפט כבעלת זכויות נפט או אינטרס בזכויות נפט.

ב .בהסכם העברת הזכויות ברישיון שמשון השותפות לקחה על עצמה לשלם
תמלוגים לישראמקו (ראו סעיף  )1(1.6.1.10לעיל).
ג .בפרויקט  ,Mountain Viewפרויקט  ,Grapevineפרויקט  ,Cassiniפרויקט
 Shidelerופרויקט  Concordהשותפות מחויבת בתשלומי תמלוגים למוכר
זכויות הנפט ולבעלי זכויות הנפט ("( )"Mineral Rightsראו סעיפים 1.6.2.9
ו 1.6.3.9-לעיל).
ד .בפרויקט  Cassiniופרויקט  Shidelerהשותפות מחויבת בתשלומי תמלוגים
למוכר זכויות הנפט (ראו סעיפים  1.6.5.5 ,1.6.4.5ו 1.6.6.5-לעיל,
בהתאמה).
ה .בפרויקט קולורדו השותפות מחויבת בתשלומי תמלוגים למוכר זכויות הנפט
(ראו סעיף 1.6.6.5א .לעיל).
 1.18הליכים משפטיים
אין.
1.18א .לקוחות
השותפות אינה מתקשרת באופן ישיר עם הלקוחות .המכירות מתבצעות ע"י המפעיל בכל
אחד מהפרויקטים בקליפורניה ,ארה"ב בהם שותפה השותפות והוא זה שמתקשר עם
הלקוחות (חברות שיווק והובלה ובתי זיקוק) למכירת הנפט הגולמי המופק מהפרויקטים .נכון
למועד הדוח ,וכפי שנמסר לשותפות על ידי המפעיל ,הנפט נמכר לאותם לקוחות שהינם בתי
זיקוק באיזור הפרויקטים השונים ,במישרין ,או באמצעות חברת שיווק והובלה .נכון למועד
הדוח ההתקשרויות הן לתקופות של חודש עם זכות ביטול הדדית בהודעה של  30יום.
ההתקשרויות עם הלקוחות אינן לכמויות קבועות מראש אלא ,נכון למועד הדוח ,כל כמות
שמופקת נמכרת.
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תמחור הנפט הגולמי בפרויקטים  Grapevineו Mountain View -בהם שותפה השותפות
בקליפורניה ,ארה"ב ,אינו קבוע אלא נעשה בהתאם לחישוב המחיר הממוצע של ארבעת
החברות העיקריות שמפרסמות מחירים לשדה הנפט Buena Vista oil ( Buena Vista
( 40)fieldשברון ,יוניון  ,76של ואקסון מוביל) פחות  $0.70לחבית בפרויקט Grapevine
ופחות  $1.30לחבית בפרויקט  .Mountain Viewבנוסף למחיר האמור יש תוספת בגין
הכבידה )gravity scale( 41של הנפט הנמדדת במעלות  ,42APIשל  $0.03525לכל עשירית
המעלה מעל  26מעלות  APIועד ל 34 -מעלות  .APIהמחיר משקף פרמיה גבוהה למחיר ה-
 43WTIופרמיה למחיר הברנט גם נכון למועד זה .ההפחתה בסך  $0.70לחבית הינה המחיר
הכולל שבית הזיקוק משלם עבור החבית (כולל עלויות שינוע וטיפול).
תמחור הנפט הגולמי בפרויקט  NPBבקולורדו מתבצע בהתאם להסכם התקשרות עם בתי
זיקוק מקומיים .ההסכם הנוכחי ,בתוקף עד סוף  ,2021הוא עם Sinclair Oil and Refining
 Corporationולפיו מחיר המכירה הינו בהתאם למחיר ה WTI-פחות  5.25$בגין עלויות
שינוע.
 1.19יעדים ואסטרטגיה עסקית
 1.19.1השותפות המוגבלת תמשיך בפיתוח נכסי הנפט שבבעלותה ,בין היתר ,בהתאם
לתכניות העבודה המתוארות לעיל .השותפות המוגבלת בוחנת מעת לעת קבלת
זכויות בנכסי נפט חדשים ו/או קיימים ,לרבות השתתפות בפרויקטים נוספים של
חיפושי נפט וגז בחו"ל ,בהתאם לאפשרויות הקיימות בתחום פעילותה ,והכל בכפוף
ליכולותיה הכספיות.
 1.19.2האסטרטגיה של השותפות המוגבלת היא לאתר נכסי נפט מפיקים .איתור נכסי
הנפט המפיקים יתבסס ,בין השאר ,על מידע קיים (כגון קוים סיסמיים ,לוגים של
קידוחים שבוצעו בעבר ונתוני בארות מפיקות) ועל מידע סיסמי נוסף (במקומות בהם
נדרש ו/או יש בו כדי להוסיף ערך) .במידה והבדיקות הנ"ל יראו על קיומו של
פוטנציאל כלכלי תתקדם השותפות לרכישת נכסים כנ"ל ותמשיך בפפעילות של
פיתוח והפקה.
 1.19.3יצוין כי השיקולים והגורמים אשר ינחו את הנהלת השותף הכללי בגיבוש
האסטרטגיה של השותפות ,לרבות בהתייחס לנכסי נפט של השותפות ,הינם ,בין
היתר( :א) כדאיות ההפקה לאור עלותה בהשוואה למחירי הנפט (ב) פונציאל
משאבים נוספים בשטח הפרויקט בין השאר על בסיס ( )1שיקולים גיאולוגיים
וגיאופיזיים על סמך בדיקות וקידוחים שעורכת השותפות; ( )2שיקולים גיאולוגיים
וגיאופיזיים על סמך בדיקות וקידוחים שנערכו על ידי אחרים בשטח נכסי הנפט של
השותפות והערכת הפוטנציאל למציאת נפט וגז בהם; ( )3שיקולים גיאולוגיים
וגיאופיזיים על סמך בדיקות וקידוחים שנערכו על ידי אחרים בשטח נכסי נפט
פוטנציאליים והערכת הפוטנציאל למציאת נפט וגז בהם; ( )4זמינותם של שטחים
אשר אינם נכללים בתחום נכסי נפט של אחרים; ( )5הערכת עלות הפעולות
הנדרשות אל מול הפוטנציאל למציאת נפט וגז בהם.
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שדה הנפט של בואנה ויסטה הוא שדה הנפט העשירי בגודלו במדינת קליפורניה שבארה"ב .השדה נמצא
במחוז קרן ,עמק סן חואקין ,במדינת קליפורניה בארצות הברית.
סולם הכבידה היא מערכת מדידה המציגה את הצפיפות היחסית של נוזלים .בתעשיית הנפט משמש סולם
הכבידה של  APIכמדד לצפיפות של מוצר נפט.
מכון הנפט האמריקאי ( )American Petroleum Institute - IPAקבע את מדד כוח הכבידה של  APIכמדד
לצפיפות נוזלית של נפט ביחס למים .ככל שכוח המשיכה של ה API -גדול יותר ,כך הנוזל פחות צפוף .קנה
המידה של כוח המשיכה של  APIהותאם כך שרוב נוזלי הנפט נופלים בין  10ל 70 -מעלות.
ה ) West Texas Intermediate( WTI -הינו אחד משלושת המדדים לתמחור הנפט ,יחד עם ברנט ודובאי
גולמי.
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 1.19.4בכוונת השותפות להמשיך בפעילות הפקה ,פיתוח וחיפושי נפט וגז בארץ ובחו"ל
במסגרת העסקאות המשותפות בהן היא שותפה ,בכפוף למקורותיה מהפקה
וגיוסיהון נוסף לשותפות ו/או צירוף שותפים ככל שיידרש
 1.19.5למיטב ידיעת השותפות ,הבורסה לניירות ערך בתל אביב ורשות ניירות ערך בוחנות
תיקון לתקנון הבורסה אשר יאפשר לשותפויות נפט וגז להיכנס לפעילות בתחום
האנרגיות המתחדשות (להלן" :הרחבת תחום פעילות") .בכפוף לאישור תיקון
כאמור וכל האישורים שיידרשו ,ככל שיידרשו ,על פי דין ,בכוונת השותפות לבחון
כניסה לפעילות בתחום האנרגיות המתחדשות .יודגש כי פעילות של השותפות
בתחום האנרגיות המתחדשות מותנית ,בין היתר ,באישור הרחבת תחום הפעילות
ותיקון הסכם השותפות המוגבלת באופן שיאפשר פעילות זו.
היעדים והאסטרטגיה האמורים הינם בגדר כוונות ויעדים כלליים הכוללים מידע צופה פני
עתיד ,המבוסס על מידע הקיים בשותפות בתאריך הדוח ,הערכותיה וכוונותיה והם עלולים
שלא להתממש במידה ולא התקיימו התנאים כדלקמן( :א) עמידה בתוכניות העבודה שנקבעו
על ידי הממונה בתנאי נכסי הנפט ובלוחות הזמנים הקבועים בהם( .ב) השגת קבלני קידוח
וכלי קידוח מתאימים באופן שיתאפשר ביצוע הקידוחים המתוכננים במסגרת התקציבים
המאושרים( .ג) התחייבות השותפים להשתתף במלוא הזכויות ( )100%בפעילות האמורה
(אשר משמעותה השתתפות בחלק יחסי מהעלויות של הפעילות) או הוצאת הודעת SOLE
( .RISKד) במקרים הרלבנטיים ,קבלת אישור גורמים שונים לביצוע פעולות החיפושים
בתנאים ו/או במגבלות שיהיו מקובלים על שותפיה של השותפות בנכסי הנפט ועל קבלנים
חיצוניים אשר מבצעים את העבודות .היעדים הנ"ל עשויים להיות מושפעים ,בין היתר ,גם
משינויים ברגולציה ,בחוקי המס ,בסדרי העדיפויות של השותפות ושותפיה בנכסי הנפט בהם
היא שותפה  ,ביכולת לגייס מימון ,במצב הגיאופוליטי ,במצב השוק העולמי וכן מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  1.21להלן.
נכון למועד הדוח ,לא נקבעו יעדים לפעילות השותפות המוגבלת מעבר לאלו המתוארים בדוח
זה.
 1.20צפי להתפתחות בשנה הקרובה
בכוונת השותפות לפעול בהתאם לתוכניות העבודה בנכסי הנפט השונים אשר לשותפות
אינטרס בהם ,כפי שתעודכנה מעת לעת.
כוונותיה של השותפות לעתיד כמפורט בסעיף זה ,הינן מידע צופה פני עתיד המבוסס על
הערכות השותפות לאור מידע המצוי בידה במועד הדוח .לאור העובדה שכוונות השותפות
מושפעות מגורמים חיצוניים ומאחר שמימוש כוונות השותפות מושפע משינויים באותם
גורמים חיצוניים ,הרי שכוונות השותפות עשויות להשתנות .כמו כן ,הוצאה אל הפועל של
כוונותיה של השותפות מותנית בכך שיהיו בידה הכספים הדרושים למימון תקציבי
הפעולות השונות.
 1.21גורמי סיכון
ההשקעה בניירות-הערך של השותפות כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי-ההשקעה
בתוך תקופה העשויה להיות קצרה יחסית.
גורמי הסיכון המפורטים להלן מאפיינים את תעשיית חיפושי הנפט והגז ובכלל זה את
פעילותה של השותפות .יצויין כי גורמי סיכון אלו מבוססים על ניסיון עבר ,בישראל ובעולם,
בתעשיית חיפושי הנפט וגז והם גורמי סיכון אשר השותף הכללי מעריך שהשותפות חשופה או
עשויה להיות חשופה אליהם .הדברים מקבלים משנה תוקף בכל הנוגע לפעילות חיפושי נפט
והפקה בים.
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1.21.1

הסיכונים הכרוכים בדרך כלל בחיפוש והפקה של נפט
הפקת הנפט בפרויקטים המפיקים של השותפות תלויה בין השאר במחירי הנפט.
הנפט לסוגיו הינו סחורה ( )Commodityלו נקבעים מחירים בבורסות בעולם ,והוא
נתון לתנודתיות עקב גורמים פוליטיים וכלכליים שאין לשותפות אפשרות להשפיע
עליהם ו/או לחזותם מראש.
חיפושי נפט ופיתוח של תגליות נפט ,כרוכים בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה
גבוהה ביותר של סיכון כספי .פעולות חיפושים ופיתוח כאלו כרוכות תמיד בסיכון
ממשי של אבדן מלוא כספי-ההשקעה.
אמצעי המחקר הקיימים כיום אינם מספקים תחזית מדוייקת על מיקומם ו/או קיומם
של מאגרי נפט ,על מימדיהם או על האפשרות להפקה מסחרית של תכולתם.
ההוצאה לחיפוש ופיתוח נעשית בתנאי אי-ודאות ששוררת ,בין היתר ,הן לגבי היקף
ההוצאה לכל פעילות מתוכננת ,הן לגבי האפשרות לעמוד בצפי לוח הזמנים והן
לגבי תוצאות כל פעילות של חיפוש ופיתוח ,וכרוכה בסיכון כספי רב.

1.21.2

סיכוני-תפעול – העדר כיסוי ביטוחי מספק
פעולות חיפושי נפט וגז והפקתם נתונות לסיכונים נלווים רבים .בכלל כך ,התפרצות
בלתי-מבוקרת מבור הקידוח ,התפוצצות ,התמוטטות בור הקידוח והתלקחות,
נפילת כלים לבור הקידוח ,תפיסתם של כלים בבור הקידוח באופן שהמשך הקידוח
יהיה בלתי אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות ,התלקחות נפט וגז וכיוצ"ב .כל אחד
מאלה עשוי לגרום להרס של בארות-נפט וגז ,מתקני-הפקה ,ציוד חיפושים ,גוף
ורכוש או לנזק להם .אם יקרו אירועים כאמור ,עלולות התוצאות להיות חמורות מאוד
ועלולים להיגרם נזקים כבדים ביותר .כמו-כן קיים בנוסף סיכון של אחריות לנזקים
הנובעים מזיהום סביבתי עקב התפרצות בלתי מבוקרת או נזילה של נפט ו/או
דליפה של גז .בעבודות קידוח בים כרוכים אף סיכוני ים הקיימים לגבי כל כלי שיט
( ,)Marine Perilsובנוסף קיים סיכון שכיח למדי של זיהום הים עקב פעילות חיפושי
הנפט והגז והפקתם.
זיהום הים עקב פעילות השותפות עלול להיות כרוך בהוצאות גדולות מאד לתיקון
הנזק ולגרור קנסות כבדים .כמו כן עשויות תקלות במהלך קידוחים לחייב ביצוע
שינויים בתכניות הקידוחים .שינויים כאלה עשויים להיות כרוכים בהגדלת עלות
אותם קידוחים ,זאת מעבר לעלות הנוספת הנובעת מעצם העיכוב הנגרם
מהתקלות ,והניסיונות להתגבר עליהן.
על אף שהשותפות מבוטחת בכיסוי נזקים שונים אשר עלולים להיגרם בקשר
לפעילותה ,לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים או ניתנים לכיסוי מלא בפוליסות
השונות שנערכו .לפיכך תקבולי הביטוח ,ככל שיתקבלו ,לא בהכרח יכסו את מלוא
היקף הנזקים ו/או את כל ההפסדים האפשריים ,אשר אף אינם ניתנים לצפייה או
אומדן מראש .הדבר נכון הן בנוגע לסכומים שהשותפות עלולה להתחייב בהם כלפי
צדדים שלישיים כתוצאה מהסיכונים האמורים ,הן לעניין אבדן הכנסות אפשרי
מבארות מפיקות (שבשלב זה אינו מבוטח) ,הן לעניין אבדן שליטה בבאר ,הן בנוגע
לנזק לרכוש מכל סוג בתוך הבאר ,הן לעניין עלויות הקמה של מערך ההפקה
במקרה של אירוע בגינו ייגרם נזק למערך ההפקה (ככל שיהיה כזה בעתיד) והן
לעניין נזקי זיהום.
כמו כן אין כל ודאות כי ניתן יהיה לרכוש פוליסות מתאימות בעתיד בתנאים
מסחריים סבירים או בכלל.
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בנוסף ,לגבי ביטוחים מסוימים עשוי המפעיל בפרויקט מסוים ,להחליט שלא לעורכם
כלל והחלטה זו של המפעיל חלה גם לגבי האינטרס של השותפות.
יצוין כי ההחלטה על סוג הביטוח והיקפו נקבעת בדרך כלל בנפרד לגבי כל פעילות
תוך התחשבות ,בין היתר ,בסוג הפרוספקט אליו קודחים ,בעלות הביטוח ,טיבו של
הכיסוי המוצע והיקפו ,דרישות הרגולציה ,היכולת להשיג כיסוי מתאים בשוק
הביטוח ,הקיבולת הפנויה עבור השותפות בשוק הביטוח והסיכונים הצפויים.
הביטוחים נערכים בדרך כלל באמצעות המפעיל של הפרויקט.
1.21.3

תלות בקבלנים
התחום הגיאוגרפי של חזקת שמשון הינו בים .פעולות חיפושי נפט וגז ,קידוחים,
עבודות פיתוח וסקרים סייסמיים בים ,מבוצעות על ידי קבלנים זרים מחו"ל ,כיוון
שלא קיים קבלן בישראל המבצע פעולות חיפושי נפט ועבודות גיאופיזיות כאמור בים
ולא קיים ציוד קדיחה ימי ,בין לקידוחים רדודים ובין לעמוקים .לא כל הציוד וכח
האדם המתאימים לביצוע פעולות ספציפיות בתהליך חיפושי הנפט מצויים בישראל
או ניתנים להזמנה בפרקי זמן קצרים ולפיכך מתעורר לא פעם צורך להזמין שירותי
ציוד וכח אדם מקצועי מחו"ל ,דבר המייקר ומעכב באופן משמעותי את הפעילות.
בנוסף ,התקשרות עם קבלנים זרים לבצוע פעולות חיפושי הנפט והגז ,הפיתוח
וההפקה בים ,ובכלל זה ביצוע סקרים סייסמיים ועבודות תחזוקה ותיקונים ,עלולה
להיתקל בקשיים עקב מצבה הפוליטי והביטחוני של מדינת ישראל.
כתוצאה מכך עלולים להיווצר עיכובים או דחיות בלתי צפויים בלוחות הזמנים אשר
ייקבעו לצורך ביצוע פעולות חיפושי הנפט ,דבר שעלול להביא לייקור בעלויות
חיפושי הנפט ואף לפקיעת זכויות נפט במקרה שזכויות הנפט מותנות בביצוע
פעולות כאמור במועדים מסוימים.

1.21.4

סיכוני אקספלורציה והתבססות על נתונים חלקיים או משוערים ,ועל הנחות
והערכות
חיפושי נפט אינם בגדר מדע מדוייק ,ולכן הם כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון כספי
היות ובמקרה של כישלון באקספלורציה ,או אפילו במקרה של תגלית שאינה
מסחרית ועל כן אינה ראויה לפיתוח והפקה ,עלולים כל כספי ההשקעה לרדת
לטמיון .האמצעים והטכניקות הגיאולוגיות והגיאופיזיות אינם מספקים תחזית
מדויקת על המיקום ,המאפיינים ,הצורה או הגודל של מאגרי-נפט או גז ,ולפיכך
קביעת יעדי החיפושים מבוססת במידה רבה על נתונים גיאולוגיים וגיאופיזיים
חלקיים או משוערים ועל הנחות שלא הוכחו .מובן שלא ניתן להבטיח כי כתוצאה
מהחיפושים יתגלו נפט או גז בכלל ,או מצבורי נפט או גז ,שיהיו ניתנים להפקה
ולניצול מסחריים.
תכניות החיפושים והפיתוח של המשתתפים ברישיונות בהם לשותפות זכויות
מבוססות על הערכות גיאולוגיות של המשתתפים ושל המפעיל .מובן כי אין בטחון
שההערכות האמורות אכן נכונות ואם יתברר שאינן נכונות ,עשוי הדבר לפגוע
בכדאיותן הכלכלית של תכניות אלה.
יתר על כן ,ק יים חוסר מידע גיאולוגי וגיאופיזי ישיר לגבי חלק מהאזורים הימיים של
נכסי הנפט של השותפות ,וזאת ,בין היתר ,בשל מיעוט הקידוחים שבוצעו באזורים
אלו ומיעוט האינפורמציה שניתן לקבל מהם .בנוסף ,בהתאם לאמור לעיל ,יתכנו אף
שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף רזרבות הנפט והגז המוכחים במאגרים.
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1.21.5

עלויות ולוחות-זמנים משוערים בלבד
עלויות משוערות ולוחות זמנים משוערים של ביצוע פעולות חיפושים ופיתוח
מבוססות על אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהם סטיות ניכרות .ההוצאה
לחיפוש ופיתוח נעשית בתנאי אי-ודאות ששוררת ,בין היתר ,הן לגבי היקף ההוצאה
לכל פעילות מתוכננת ,הן לגבי האפשרות לעמוד בצפי לוח הזמנים והן לגבי תוצאות
כל פעילות של חיפוש ופיתוח וכרוכה בסיכון כספי רב.
תכניות העבודה המשוערות כמפורט בדוח זה ,ותוכניות עבודה ככל שתהיינה
בעתיד ,עשויות להשתנות במידה משמעותית בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך
ביצוע אותן פעולות ולגרום לסטיות ניכרות בלוחות הזמנים ובעלות המשוערת של
אותן פעולות .תקלות בשעת ביצוע סקרים או תוך כדי ביצוע קידוחים וכן גורמים
אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים יתמשך מעבר לזמן המתוכנן וכי ההוצאות
בפועל שתידרשנה לשם השלמת פעולות החיפושים תהיינה גבוהות בהרבה
מתקציב ההוצאות המתוכנן .כמו כן ,ייתכן כי פעולות חיפושים מוצעות ,ובמיוחד
פעולות פיתוח וקידוחים ימיים ,תהיינה כרוכות בהוצאות כספיות אשר לשותפות
המוגבלת לא יהיו אמצעים לכסותם.
לפיכך ,אם יתברר תוך כדי פעולות החיפושים כי הסכומים שיועדו להן אינם
מספיקים והשותפות לא תצליח לגייס הון לצורך השלמתם ,,עשוי השותף הכללי
להשתמש בכספים שיועדו בדוח זה לצורך פעולות חיפושים אחרות או לצורך
השלמת פעולות החיפושים האמורות .במקרה כזה עשוי השותף הכללי לפעול לגיוס
הון נוסף (אם בדרך של הנפקת ניירות ערך נוספים ,אם בדרך של צירוף משתתפים
נוספים לתוכניות אלו וכדומה) .במקרה שלא יגויס הון נוסף ,עלול השותף הכללי
לוותר על ביצוע חלק מן הפעולות המתוכננות לביצוע כמפורט בדוח זה והשותפות
עלולה לאבד את זכויותיה בנכסי הנפט בהם מבוצעות פעולות החיפושים.
על פי הסכמי התפעול המשותף הנהוגים בתחום חיפושי הנפט והגז ,אי תשלום
במועד של חלקו של צד בתקציב מאושר לביצוע תכנית עבודה מאושרת מהווה
הפרה העלולה להביא לאבדן זכויותיו בנכס(י) הנפט אשר הסכם התפעול חל
עליהם .בשל אחריותו של כל צד להסכם התפעול המשותף לשלם במועד את חלקו
היחסי ,במצב בו צדדים אחרים לא שילמו סכומים שהיו אמורים לשלם תוך כדי
הפרת ההסכם ,עלולים הצדדים האחרים להתחייב בתשלום סכומים העולים באופן
ניכר על חלקם היחסי בהתאם לשיעור השתתפותם בנכס(י) הנפט שלגביו(יהם)
בוצעה ההפרה ,ואם לא יעמדו בתשלומים אלה במועד – יסתכנו כאמור לעיל
באובדן כל זכויותיהם בנכס(ים) אלו .בשל עלותם הגבוהה במיוחד של הוצאות
פיתוח ושל קידוחים ימיים עלולות החריגות (הן הצפויות והן הבלתי צפויות) להביא
לידי כך שהשותפות לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות ועקב כך תאבד את
זכויותיה.

1.21.6

אפשרות של העדר אמצעים כספיים מספיקים להעמדת בטחונות ולביצוע כל
הפעולות עד כדי אובדן נכסי הנפט
קיימת אפשרות שפעולות החיפושים המתוכננות על ידי השותפות תימשכנה מעבר
למתוכנן ו/או שעלויות החיפושים תהיינה גבוהות מהמתוכנן ו/או שהשותפות תבחר
להגדיל את חלקה בפעולות כאמור ובמקרה כזה עשויה השותפות להיזקק לכספים
נוספים מעבר לאלו שיהיו בידה.
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כמו כן ,יתכן ופעולות חיפושים מוצעות תהיינה כרוכות בהוצאות כספיות אשר
לשותפות לא יהיו אמצעים לכסותם .על-פי הסכמי התפעול המשותפים ,אי תשלום
במועד של חלק השותפות בתקציב מאושר לביצוע תוכנית עבודה מאושרת מהווה
הפרה העלולה להביא לאבדן הזכויות של השותפות בנכס/י הנפט אשר הסכם ו/או
הסכמי התפעול חל ו/או חלים עליהם.
בנוסף ,בשל אחריותו של כל צד להסכם התפעול המשותף ברישיונות לשלם במועד
את חלקו היחסי ,במצב בו צדדים אחרים לא שילמו סכומים שאמורים היו לשלם תוך
כדי הפרת ההסכם ,עלולה השותפות להתחייב בתשלום סכומים העולים באופן ניכר
על חלקה היחסי בהתאם לשיעור השתתפותה בנכס/י הנפט שלגביו/הם בוצעה
ההפרה ,ואם לא תעמוד בתשלום זה במועד – תסתכן באובדן כל זכויותיה בנכס/ים
אלו .בשל עלותם הגבוהה במיוחד של הוצאות פיתוח ושל קידוחים ימיים עלולות
החריגות (הן הצפויות והן הבלתי צפויות) להביא לידי כך שהשותפות לא תוכל
לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות ועקב כך תאבד את זכויותיה.
השותף הכללי יוכל לפעול להשיג את המימון הנוסף הדרוש להמשך החיפושים
ולצורך העמדת בטחונות כאמור ע"י גיוס הון בדרך של הנפקה (אם תנאי השוק
יאפשרו זאת) או ע"י קבלת אשראי בשביל השותפות בכפוף לאישור מראש ובכתב
של המפקח ובכפוף לאישורים שיתקבלו מעת לעת בידי השותפות מרשות המיסים,
או שיהיה עליו לוותר על חלק מפעולות החיפושים או לצמצמן ,דבר שעשוי לגרום
לאיבוד זכויות השותפות בנכסי הנפט הקיימים בידה .בנוסף תהיה חשופה
השותפות לסיכון לפיו ימחקו ניירות הערך של השותפות מהמסחר בבורסה,
ובמקרים מסוימים ,בהעדר מקורות כספיים ,עלול הדבר להוביל לפירוקה של
השותפות.
1.21.7

פיתוח והפקה ,השתתפות בפעולות חיפושים נוספות ואפשרות של העדר כדאיות
כלכלית
תהליך קבלת החלטה ,אם יש מקום לבצע השקעה בפיתוח שדה ובהפקה מסחרית
ופעולות ביניים שעד להפקה מסחרית ,וכן ביצוע הפיתוח וההפקה המסחריים (אם
יוחלט שיש להם מקום) עשויים להימשך זמן רב ולהיות כרוכים בהוצאות כספיות
ניכרות .ההחלטה מבוססת בעיקר על גודל המאגר מחד ועלויות ההפקה וההובלה
מאידך .מאגר קטן ו/או מרחקי הובלה גדולים עשויים להביא למסקנה שההפקה
אינה כדאית.
במקרה של תגלית ,נדרש לבצע מספר קידוחי אימות על מנת לבדוק את גודל
המאגר כדי לדעת האם מדובר בתגלית מסחרית .במקרה של תגלית מסחרית אשר
הוחלט להפיק ממנה ,יש לבצע מספר קידוחי פיתוח שמטרתם לנקז את המאגר
באופן מיטבי .לקידוחי האימות והפיתוח עלויות כספיות משמעותיות .בנוסף ,במקרה
שמתקבלת החלטה על הפקה ,יש להקים מערכת הפקה הכוללת משאבות ,צנרת
ומיכלים .עוד יצוין ,כי הפקה במים עמוקים מאוד הינה פעילות מורכבת ביותר
הדורשת טכנולוגיה של הקמת מתקני הפקה מיוחדים.
אם תהיה תגלית מסחרית כתוצאה מפעולות החיפושים עשויה השותפות המוגבלת
להיזקק להשקיע סכומים נוספים לצורך הפיתוח וההפקה .סכומים אלה עשויים
להיות גבוהים ביותר והפעולות האמורות תהיינה כרוכות גם כן בסיכונים לרבות
סיכוני תפעול .אף שבמקרה של תגלית עשוי להיות בידי השותפות המוגבלת נכס
בעל ערך ,אין כל בטחון כי שעבודו של נכס זה יספיק על מנת שהשותפות המוגבלת
תוכל להשיג אשראי לצורך הפיתוח וההפקה.
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יצוין ,כי בין היתר בשל חובת תשלום התמלוגים על ידי השותפות אין ודאות שבכל
מקרה של תגלית יהיו פעולות הפיתוח של שדה הנפט ,הבאר והפקת הנפט כדאיות
מבחינה כלכלית לשותפות המוגבלת .על כדאיות ההפקה לשותפות המוגבלת יכולות
להשפיע לרעה גם עליה משמעותית בהוצאות ההפקה או ירידה משמעותית במחיר
הנפט.
יצוין כי לשותף הכללי הסמכות ושיקול הדעת הבלעדי לקבל בשם השותפות
המוגבלת כל החלטה בקשר להשתתפות בהפקה או המשך ההפקה ,ובלבד שאם
הדבר כרוך בהוצאות נוספות מעבר ליתרת הסכומים שהוכנסו להון השותפות
המוגבלת כאמור לעיל לא תעוכב בשל כך חלוקת רווחים ולא יוגדל הון השותפות
המוגבלת אלא בדרכים הקבועות בהסכם השותפות.
1.21.8

צירוף משתתפים נוספים ,תלות בשותפים אחרים ודילול חלקה של השותפות
בהכנסות
השותפות המוגבלת תהיה רשאית להעביר חלק מהזכויות בנכסי הנפט לגורמים
נוספים אשר יתחייבו לשאת בחלק מההוצאות הכרוכות בחיפושי נפט ,ובתמורה
יקבלו חלק מההכנסות אם ימצא נפט.
הצטרפות משתתפים נוספים לזכויות בנכסי הנפט של השותפות המוגבלת תביא
בהכרח להקטנת חלקה של השותפות המוגבלת בהכנסות נפט ,אם יהיו הכנסות
כאלו.
בפעילות חיפושי נפט עם משתתפים אחרים קיימת אפשרות שפרישת אחד
המשתתפים כאשר יתר המשתתפים לא קיבלו על עצמם לשאת בחלקו (בהוצאות
שטרם אושרו) בפעולות החיפושים ,עלולה לגרום להבאת פעולות החיפושים לקיצן
לפני השלמת התכנית שנקבעה בעסקה ולהחזרת נכסי הנפט שבהם מבוצעות
פעולות החיפושים .יתר על כן ,במקרה של אי תשלום על ידי אחד השותפים ,זכאי
בדרך כלל המפעיל על פי הסכם התפעול המשותף לדרוש מיתר השותפים שאינם
מפגרים בתשלום כי ישלמו באופן יחסי ,כל אחד לפי חלקו ,את הסכומים האמורים
וזאת על מנת להבטיח כי תכנית העבודה המאושרת כפי שתהיה באותה עת לא
תיפגע בשל הפיגור.
בנוסף ,בפעולות חיפושי נפט עם משתתפים אחרים ,קיימת אפשרות שפרישת אחד
המשתתפים עלולה לגרום להבאת פעולות החיפושים לקיצן לפני השלמת התכנית
שנקבעה בעסקה ולהחזרת נכסי הנפט שבהם מבוצעות פעולות החיפושים .סיכון
נוסף כרוך באפשרות שאחד השותפים לא יישא ,מסיבה כלשהיא ,בחלקו היחסי
בהוצאות העסקה המשותפת.

1.21.9

אפשרות ביטול או פקיעת נכסי הנפט של השותפות
על פי חוק הנפט ,נכסי הנפט בהם יש לשותפות המוגבלת חלק בישראל ,מוקצים
לזמן קצוב ובתנאים .הארכת תוקפו של נכס נפט הינה ,בדרך כלל ,בשיקול דעת
הרשויות המוסמכות על פי חוק הנפט הרשאיות גם לחדשו רק בחלקו או להתנות בו
תנאים נוספים .במקרה של אי מילוי תנאים ,ניתן לבטל זכות נפט או לצמצמה.

 1.21.10סיכוני מס
סוגיות המס המתעוררות בעסקאות המתוארות בדוח זה טרם נדונו בפסיקת בתי
המשפט בישראל ,ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט אם
וכאשר תובאנה הסוגיות המשפטיות האמורות להכרעתם.
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כמו כן לגבי חלק מהסוגיות המשפטיות ,אין אפשרות לצפות מה תהיה עמדתם של
שלטונות המס וזאת לאור העובדה שלמעט פסקי דין ספורים והוראות מקצועיות
מטעם שלטונות המס ,אין הוראות והנחיות נוספות בנושאים הקשורים לעסקאות
המתוארות בדוח זה .הואיל ועל פעילות השותפות חל משטר מס ייחודי שכלולות בו
הטבות מס ,לשינויים שינבעו כתוצאה משינויי חקיקה ,פסיקה או שינוי בעמדת
רשות המיסים ,יכולות להיות השלכות מהותיות על משטר המס שיחול על השותפות
ובעלי יחידותיה .לפרטים ראו ביאור  12לדוחות הכספיים.
 1.21.11שינוי שער
ההתחייבויות של השותפות המוגבלת תהיינה  -קרוב לוודאי  -במטבע-חוץ או
בשקלים צמודים למטבע-חוץ ,ולפיכך עשויות תנודות בשער החליפין להשפיע על
יכולתה של השותפות המוגבלת לשמור על היקף נכסים מספיק לצורך עמידה
במלוא התחייבויותיה .מאידך ,חלק קטן מהוצאותיה של השותפות המוגבלת נקוב
בש"ח ולפיכך עלייה בשער השקל לעומת שער הדולר מגדילה את שיעורן של
הוצאות אלה בדולרים.
 1.21.12היעדר השקעות מתאימות לזמן קצר
למיטב ידיעת השותף הכללי ,בעת פרסום הדוח מבחר האפשרויות להשקעת-ביניים
לזמן קצר ושבהם קיימת תשואה המספיקה לשמירה על ערך הכסף ,אינו רב ,ויתכן
שהתשואה על השקעות-ביניים תהיה מועטה ואולי אף שלילית.
 1.21.13החלטות לפיתוח שדה במקרה של תגלית
יש לציין ,כי תהליך קבלת ההחלטה אם יש מקום לביצוע השקעה בפיתוח שדה
ובהפקה מסחרית ופעולות-ביניים שעד להפקה המסחרית ,וכן ביצוע הפיתוח
וההפקה המסחריים (אם יוחלט שיש להם מקום) ,עשויים להמשך תקופות ארוכות,
ויהיו כרוכים בהוצאות כספיות ניכרות כשבסופן עשויה התגלית להחשב כתגלית
שאינה מסחרית ולכן אינה ראויה לפיתוח והפקה.
יצוין כי מסחריותן של תגליות נפט ו/או גז טבעי מורכבת ותלויה בגורמים רבים
ושונים .כמו-כן קיימים הבדלים מהותיים בין תגלית יבשתית לבין תגלית ימית אשר
הינה מורכבת יותר בהיבטים הטכנים ,התפעוליים ובהשקעות הנדרשות.
 1.21.14תלות בקבלת היתרים ואישורים
למיטב ידיעת השותף הכללי ,לצורך ביצוע עבודות גיאולוגיות ,גיאופיזיות וביצוע
קידוחים בשטחים שבהם יש לשותפות אינטרס ,יש צורך לקבל היתרים ואישורים
מרשויות שונות ומבעלי זכויות בקרקע .אין וודאות שכל ההיתרים והאישורים אכן
יינתנו .השגת אישורים אלה עשויה להיות כרוכה בהוצאות נוספות מעבר לתקציבים
שיועדו לפעולות האמורות על ידי השותפות .כמו כן ,ההיתרים הנ"ל עשויים להיות
מותנים בתנאים שונים ,דבר העשוי לגרום לדחייה בתכנית החיפושים ו/או לייקר את
עלויות החיפושים לרבות מעבר לתקציבים שיועדו להם על ידי השותפות ,ו/או לגרום
לביטולם.
כמו כן ,פעילות השותפות בארה"ב (באמצעות החברה בארה"ב) כפופה לרגולציה
מורכבת ומשתנה באופן תכוף ,כגון תלות בקבלת היתרים ואישורים לפעילות ,חוקים
ותקנות שעניינם מניעת שחיתות ,תחרות והגבלים עסקיים ,הלבנת הון ,הגבלות
יצוא-יבוא ,איכות הסביבה ומיסוי .אי ציות לחוקים ולתקנות אלו על ידי החברה
בארה"ב ו/או עובדיה עלול לגרור הטלת סנקציות ו/או קנסות פליליים או אזרחיים
כבדים על החברה בארה"ב .שינויים ברגולציה סביבתית עלולים להטיל על החברה
בארה"ב הוצאות משמעותיות נוספת בפעילותה לשם יישום הוראות החוק.
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 1.21.15תנודתיות מחיר הנפט
הנפט לסוגיו הינו סחורה ( )Commodityלו נקבעים מחירים בבורסות בעולם ,והוא
נתון לתנודתיות עקב גורמים פוליטיים וכלכליים שאין לשותפות אפשרות להשפיע
עליהם ו/או לחזותם מראש .מחיר הנפט הינו גורם מרכזי המשפיע על כדאיות
ההשקעות בחיפושי נפט.
 1.21.16תחרות
תחום הנפט והגז בארה"ב הוא תחרותי ביותר .התחרותיות באה לידי ביטוי ,בין
היתר ,הן בהיבט של איתור המאגרים ,מהירות ההפקה ושיווק הנפט והגז והמחיר
שנקבע להם ,הן בהיבט התחרות בתפעול (ציוד ואיכות כוח האדם) והן בהיבט
הפיננסי .בתחום הנפט והגז פועלים חברות וגופים פרטיים בעלי ניסיון וידע מוכחים,
כוח אדם רב ביותר ואמצעים פיננסיים מגוונים.
 1.21.17הנחיות הבורסה לניירות ערך לעניין השעיה ומחיקה מהמסחר
בנוסף לעילות הקבועות בתקנון הבורסה בענין השעיית מסחר בניירות ערך
ומחיקתם מן הרישום למסחר ,על פי הוראות תקנון הבורסה הידועות ביום פרסום
דוח זה ,רשאי דירקטוריון הבורסה להשעות את המסחר בניירות הערך בשותפות
ולמחקם מן הרישום למסחר במקרים המפורטים להלן:
()1

התקבל דיווח של השותפות המוגבלת על כך שפקעו או שבוטלו כל הרשאות
הנפט שלה.

()2

השותפות החלה לעסוק גם בתחומי-פעילות שאינם בתחום עיסוקה
הבלעדי.

()3

השותפות החלה לעסוק בפרויקטים אחרים מאלה שהתחייבה לעסוק בהם
בהסכם השותפות לפני הרישום למסחר לראשונה או מאלה שהוגדרו
בהסכם השותפות לאחר הרישום למסחר לראשונה ואשר תיקון הסכם
השותפות בשלם אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות.

הליכי השעיית המסחר בניירות ערך ומחיקתם מן הרישום למסחר כאמור לעיל יהיו
זהים להליכי השעיית ומחיקת ניירות ערך בשותפות מוגבלת בשל פירוקה של
השותפות המוגבלת על פי החלק בתקנון הבורסה הדן בהשעיית ניירות ערך
ומחיקתם מן הרישום למסחר.
 1.21.18גלישה של מאגרים
ייתכן שמאגרי נפט או גז טבעי שיתגלו בתחום שטחים אשר לשותפות המוגבלת יש
בהם זכויות" ,גולשים" (מבחינת המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו) לשטחים
אחרים בהם אין לשותפות זכויות ,ולהיפך; וכן גם לתחומים שמחוץ למדף היבשת
של מדינת ישראל .במקרה בו המאגר גולש לשטחים אשר לצדדים אחרים זכויות
בהם ,יתכן ויהיה צורך להגיע להסכמים בין השותפות (או השותפות ושותפיה בנכס
נפט כלשהו ,לפי העניין) לבין בעלי הזכויות בנכס נפט שגובל בשטח נכס הנפט של
השותפות ,בדבר ניצול והפקה משותפת מהמאגר ( ,)unitizationעל מנת להגיע
לניצול יעיל של המשאבים.
קיימת אפשרות שבעלי הזכויות בנכס הנפט שגובל בשטח נכס הנפט של השותפות
לא ישתפו פעולה עם השותפות (ו/או השותפות ושותפיה) בעניין זה.
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 1.21.19שינויים רגולטוריים
במסגרת תחום הפעילות של השותפות המוגבלת נדרשים אישורים רגולטוריים
בעיקר מצד הגורמים הרגולטוריים השונים .תלות בקבלת אישורים מצד הגורמים
הרגולטורים כאמור עשויה ליצור חוסר ודאות בתחום הפעילות של השותפות ביחס
לעצם תוקפם של נכסי הנפט ,משכם ,תנאיהם והמגבלות אשר יוטלו על המחזיקים
בהם.
בישראל ,במהלך השנים האחרונות חל גידול בהיקף הרגולציה בתחום האנרגיה.
החמרת הרגולציה ו/או אי וודאות רגולטורית בכל הקשור לחיפושים ,פיתוח והפקה
של נפט וגז ,ביטוח והפקדת ערבויות ,תנאי האספקה של גז טבעי ,ייצוא גז טבעי,
מיסוי רווחי נפט וגז ,כללים להעברה ושעבוד של זכויות נפט ,הגבלים עסקיים,
פיקוח על מחירי הגז ,אסדרה תכנונית וכיוצא בזה וכן עיכובים בלוחות זמנים לקבלת
אותם אישורים עלולים להשפיע לרעה על עסקיה של השותפות.
 1.21.20שינויים במדיניות הפיסקאלית
בארה"ב הוצעו מספר יוזמות אשר עשויות לשנות את המשטר המיסויי החל נכון
להיום על חברות בתעשיית הנפט והגז ,באופן שיגדיל את היקף המיסוי החל על
חברות הפועלות בתחום זה .יישומן של יוזמות אלה ,אם תתקבלנה כולן או חלקן,
צפוי להשפיע לרעה על תאגידים הפועלים בתחום זה בארה"ב ,ובכללן השותפות.
 1.21.21תלות במפעיל
השותפות מסתמכת במידה מרובה על המפעילים של נכסי הנפט השונים אשר יש
להם זכויות השתתפות וזאת הן לאור הוראות הסכמי התפעול המשותף ,והן כפועל
יוצא מהניסיון שהצטבר אצל המפעיל בביצוע פרויקטים בסדרי גודל דומים במקומות
אחרים בעולם ,וחוסר הניסיון היחסי של השותפות בפרויקטים מעין אלה .פרישת
מפעיל מפרויקט כלשהו או מרישיונות נוספים שבהם השותפות מחזיקה או שינוי
במעמדו באופן שיחדל מלהיות המפעיל של העסקה עלול לפגוע ביכולתה של
השותפות לעמוד בהתחייבויותיה על פי תכנית העבודה של נכסי הנפט ועלול
להשפיע על עלויות הפיתוח וההפקה של הפרויקט.
 1.21.22פיגור בתשלומים בפעולות משותפות
על פי הסכמים עם השותפים האחרים בנכסי הנפט של השותפות המוגבלת ,צד
להסכם שאינו משלם במלואם את הסכומים המגיעים ממנו ,עלול ,על פי הוראות
ההסכמים ,לאבד את זכויותיו בנכסי הנפט שעליהם חל ההסכם ללא כל פיצוי.
 1.21.23זכות דעה של מיעוט
בחלק מהעסקאות שהשותפות צד להם ,מחזיקה השותפות באחוז השתתפות נמוך
ועקב כך גם באחוז הצבעה נמוך .מאחר שההחלטות מתקבלות ברוב דעות (בשיעור
המוגדר בהסכמי התפעול המשותף) ,במקרים אלו ,לא תוכל השותפות לגרום
לקבלת החלטות הרצויות לה ו/או למנוע קבלת החלטות שאינן לרוחה .בנוסף,
בעסקאות אלו קיימת אפשרות שפרישת אחד המשתתפים כאשר יתר המשתתפים
לא קיבלו על עצמם לשאת בחלקו (בהוצאות שטרם אושרו) בפעולות החיפושים,
עלולה לגרום להבאת פעולות החיפושים לקיצן לפני השלמת התכנית שנקבעה
בעסקה ולהחזרת נכסי הנפט שבהם מבוצעות פעולות החיפושים.
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 1.21.24היעדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה והשתתפות בפעולות
תגליות מסחריות והפקתן מחייבים את השותפות המוגבלת להשקיע סכומים
משמעותיים העשויים לעלות על הסכומים שבידיה כיום .סכומים אלה ,במיוחד
במקרה של תגלית בים ,הינם גבוהים ביותר והפעולות האמורות תהיינה כרוכות גם
כן בסיכונים ,לרבות סיכוני תפעול .אף שבמקרה של תגלית מסחרית יש בידי
השותפות המוגבלת נכס בעל ערך ,אין כל ביטחון כי שעבודו של נכס זה יספיק על
מנת שהשותפות המוגבלת תוכל להשיג אשראי לצורך הפיתוח וההפקה.
 1.21.25תלות במזג אוויר ובתנאי ים
תנאי ים סוערים ומזג אוויר בלתי מתאים עלולים לגרום לדחיות בלוח הזמנים
שנקבע לתוכניות העבודה של השותפות בים ולהארכת משך ביצועה .דחיות כאלה
עלולות לגרום לייקור העלויות הצפויות ואולי אף לגרום לאי עמידה בלוחות זמנים
שהשותפות מחויבת בהם.
התחום הגיאוגרפי של חזקת שמשון מצוי בים ולפיכך ביצועם המוצלח של סקר
סייסמי וקידוחים בחזקת שמשון מותנה במצב של ים רגוע .כל אימת שתנאי הים
יהיו סוערים ,ייגרמו דחיות בלוח הזמנים שנקבע בתכנית העבודה ולהארכת תקופת
ביצועה או לחילופין ,במקרים בהם לא ניתן לדחות את ביצוע העבודה ו/או כאשר
העבודה בעיצומה ,קיים סיכון כי התוצאות של הפעולות לא תהיינה מוצלחות .דחיות
כאלה עלולות להביא לייקור עלויות ואף לאי עמידה בלוח הזמנים שנקבע כאמור
לעיל.
 1.21.26קדיחה בים וקשיים הנדסיים
התחום הגיאוגרפי של חזקת שמשון מצוי בים .משך הזמן העובר מאז התגלית ועד
להפקה בקידוחים יבשתיים הינו קצר יחסית .מאידך ,בתגלית ימית דרוש זמן רב
לתכנון ,לפתוח השדה ולהצבת פלטפורמות ההפקה .במשך כל הזמן שבין התגלית
ועד להפקה עלולה השותפות להידרש להשקיע סכומים גדולים מבלי לקבל הכנסה
כלשהי.
העלויות הכרוכות בקדיחה ובהפקה תת מימית עולות בהרבה על עלויות קדיחה
והפקה יבשתית והן עשויות להיות גבוהות ביותר וכרוכות גם כן בסיכונים לרבות
סיכוני תפעול.
 1.21.27האטה כלכלית
הרעה במצב הכלכלי בארה"ב בפרט ,ובכלכלה העולמית בכלל ,עלולה להשפיע
לרעה על היקף הצריכה של נפט וגז טבעי ,וכתוצאה מכך עשויה לגרום לירידה
במחירי הנפט והגז.
 1.21.28כפיפות לרגולציה סביבתית
השותפות בתחום פעילותה כפופה למגוון של חוקים ,תקנות והנחיות בנושא הגנת
הסביבה ,המתייחסים לנושאים שונים כגון :זליגה של נפט או גז טבעי לסביבת הים,
שחרור לים של חומרים מזהמים ופסולת מסוגים שונים (ביוב ,שאריות של ציוד
קדיחה ,בוץ קידוח ,מלט וכיוצ"ב) ,חומרים כימיים בהם משתמשים בשלבי העבודה
השונים ,פליטת מזהמים לאויר ,מפגעי תאורה ,רעש ,הקמת תשתיות צנרת על
קרקעית הים ומתקנים נלווים .בנוסף ,נדרשת השותפות להשיג אישורים מגורמים
המוסמכים על-פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי לצורך פעילותה.
אי עמידה בהוראות התקינה האמורה בתחום איכות הסביבה עלולה לחשוף את
השותפות ושותפיה בנכסי הנפט השונים לתביעות ,קנסות וסקנציות שונות וכפועל
יוצא לעיכוב ואף להפסקת פעילות השותפות.
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במהלך השנים האחרונות חלה החמרה ברגולציה החלה על פעילותה של
השותפות ,בפיקוח על איכות הסביבה ובאכיפת תקני סביבה .להערכת השותפות,
מגמה זו צפויה להימשך ואף להחמיר בשנים הקרובות.
בנוסף ,נכון למועד פרסום הדוח ,השותפות לומדת את השלכות החוקים ,התקנות
וההנחיות המוצעים בתחום איכות הסביבה ,פועלת למנוע או למזער את הסיכונים
הסביבתיים העשויים להתרחש במהלך פעילותה ,נערכת להשלכות הכלכליות,
המשפטיות והתפעוליות הנובעות מחוקים ,התקנות והנחיות כאמור ומקצה במסגרת
תוכניות העבודה בנכסיה השונים תקציבים לשם מילויים .יחד עם זאת ,אין כל
וודאות שהעלויות שידרשו מהשותפות בקשר עם החוקים ,התקנות וההנחיות
הקיימים והצפויים בתחום איכות הסביבה לא יעלו על הסכומים שהוקצו על-ידי
השותפות למטרות אלה.
 1.21.29סיכוני סייבר ואבטחת מידע
השותפות ושותפיה בנכסי הנפט( ,להלן ביחד בס"ק זה" :התאגידים") ,נסמכים על
מערכות מידע בפעילותם .לדוגמה ,נעשה שימוש בתוכנות מחשב על מנת לנתח
סקרים סייסמיים ,לתפעל קידוחים ,מערכות הפקה ,הובלה וכיוצ"ב .תקלות
במערכות מידע וכשלים באבטחת המידע ,לרבות על-ידי פריצה למערכות המחשוב
של התאגידים ,עלולים לגרום לשיבוש ופגיעה במידע ובתפעול השוטף של
המערכות התומכות בפעילות העסקית ,לרבות שיבוש ואף במקרי קיצון לאובדן
מידע ,הפסקת אספקה (ככל שישנה) ולהסב עלויות מהותיות בגין שיקום מערכות
המידע .בנוסף ,פגיעה מכוונת במערכות המידע של התאגידים עלולה לגרום לפגיעה
ברשת הניהולית של התאגידים ,לזליגת מידע לגורמים לא מורשים ולפגיעה
בשלמות המידע שבידיהם .נכון למועד פרסום הדוח ,השותפות והתאגידים
המוחזקים פועלים למניעת כשלים במערכות המידע ,בין היתר באמצעות מנגנוני
גיבוי ואבטחה ,מנגנונים למניעת כשלים במערכי המחשוב שלהם ולהעלאת רמת
אבטחת המידע.
 1.21.30אי-יציבות בשווקים והאטה כלכלית
מצבים של אי-יציבות בשוקי ההון העולמיים עלולים להתרחש ממגוון רחב של
גורמים מקומיים וגלובליים כגון ,משבר כלכלי ,אי-וודאות פוליטית ,מגפות ,מצבי
חירום ועימותים בין-מדינתיים .אי-יציבות כאמור עשויה להתבטא בתנודתיות חזקה
של שערי ניירות הערך ועלולה להביא להאטה כלכלית ,משברים פיננסיים ופגיעה
ביכולת גיוס מקורות מימון .בנוסף ,הרעה בכלכלה העולמית בכלל עשויה להשפיע
לרעה על היקף הצריכה של נפט וגז טבעי ולהביא לירידה במחיריהם .לאחרונה
התפרץ בסין נגיף הקורונה ( )COVID-19אשר ,נכון למועד הדוח ,ממשיך ומתפשט
ברחבי העולם ומעורר דאגה וחוסר וודאות .בטווח המיידי נסחרים השווקים בירידות
חדות ,וקיים חשש להתמתנות בפעילות הכלכלית הגלובלית .כמו-כן ,עלול הדבר
להשפיע על הרגלי הצריכה ועל היקפיה בענפים שונים במשק ולהביא לפגיעה קשה
בהם (כגון בענפי התיירות ,התעופה ,התחבורה והתעשייה) ,מה שעלול להשפיע,
בין היתר ,על הביקוש לנפט ומוצריו ועל מחיריהם .בנוסף ,כחלק מההתמודדות
העולמית בנגיף הקורונה והניסיונות לבלום את התפשטותו נוקטות מדינות העולם
(בהמלצת גופי הבריאות וגורמים רפואיים( בשיטת בידוד אנשים ואף אוכלוסיות
מסויימות הנכנסים תחת הגדרות שנקבעו )ואשר משתנות באופן דינאמי).
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כמו-כן ,קיימת האפשרות לצמצום מעבר בין גבולות ,לירידה משמעותית בתעבורה
האווירית ולהאטה בתעבורה הימית .לאלו עלולה להיות השפעה מהותית גם על
זמינות כח אדם וציוד בתחום פעילות השותפות ועל לוחות הזמנים לביצוע פעולות.
פוטנציאל הנזק של נגיף הקורונה לצמיחה ולכלכלה העולמית ולפגיעה בזמינות כוח
אדם וציוד בתחום החיפושים ו/או לפגיעה במחירי הנפט תלוי במידת המהירות
והיכולת למגר את התפשטותו בעולם כולו ובשלב זה אין בידי השותפות להעריך את
משך ועוצמת המשבר ואת מלוא השלכותיו ,אם תהיינה ,על פעילות השותפות
ותוצאותיה.
מובהר כי ההערכות וההשערות השונות המפורטות בפסקה שלעיל בדבר וירוס
הקורונה והשפעותיו האפשריות מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות
ערך אשר התממשותן אינה וודאית ואינה בשליטת השותפות והשותף הכללי .מידע
כאמור מבוסס ,בין היתר ,על הערכות ואומדנים של השותף הכללי נכון למועד דוח
זה אשר מתבססות על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה ועל הנחיות הרשויות
הרלוונטיות המתפרסמות בתקשורת ,אשר עשויות להשתנות מעת לעת .הערכות
אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית ,בין היתר ככל
שיחולו שינויים בהתפשטות הנגיף ובהנחיות של הרשויות הרלוונטיות בארץ ובעולם.
להלן פירוט גורמי הסיכון על-פי טיבם ומידת השפעתם ,להערכת הנהלת השותפות המוגבלת,
על עסקי השותפות המוגבלת:
סיכון
תנודתיות מחיר הנפט
תחרות

השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה
סיכוני מקרו
X
X
סיכונים ענפיים

הסיכונים הכרוכים בדרך כלל בחיפוש
והפקה של נפט
סיכוני-תפעול
תלות בקבלנים
סיכוני אקספלורציה והתבססות על נתונים
חלקיים או משוערים ,ועל הנחות והערכות
עלויות ולוחות-זמנים משוערים בלבד
פיתוח והפקה ,השתתפות בפעולות
חיפושים נוספות ואפשרות של העדר
כדאיות כלכלית
צירוף משתתפים נוספים; תלות בשותפים
אחרים; דילול חלקה של השותפות
בהכנסות
החלטות לפיתוח שדה במקרה של תגלית
תלות בקבלת היתרים ואישורים
הנחיות הבורסה לניירות ערך לעניין
השעיה ומחיקה מהמסחר
שינויים רגולטוריים
שינויים במדיניות הפיסקאלית
כפיפות לרגולציה סביבתית
העדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה
והשתתפות בפעולות
תלות במזג אוויר ובתנאי ים

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה
X
X
X
X

סיכון
קדיחה בים וקשיים הנדסיים
האטה כלכלית
סיכוני סייבר ואבטחת מידע
אי יציבות בשווקים והאטה כלכלית

סיכונים מיוחדים לשותפות

אפשרות של העדר אמצעים כספיים
מספיקים להעמדת בטחונות ולביצוע כל
הפעולות עד כדי אובדן נכסי הנפט
אפשרות ביטול או פקיעת נכסי הנפט של
השותפות
סיכוני מס
שינוי שער
העדר השקעות מתאימות לזמן קצר
גלישה של מאגרים
תלות במפעיל
פיגור בתשלומים בפעולות משותפות
זכות דעה של מיעוט

X
X
X
X
X
X
X
X
X

חלק ה' – שונות
 1.22מונחים מקצועיים
"איגוד מהנדסי הערכת פטרוליום )- "(SPEE
.Engineers

Society of Petroleum Evaluation

"איגוד מהנדסי פטרוליום (.Society of Petroleum Engineers - ")SPE
"אקספלורציה"  -סך הפעולות הקשורות לחיפושי נפט וגז.
"גט"ן" או " - "LNGגז טבעי נוזלי.
"דולר"  -דולר של ארה"ב.
"הבורסה"  -הבורסה לניירות-ערך בתל-אביב בע"מ.
"הידרוקרבונים" – פחמימנים; שם כולל לנפט וגז שהם תרכובות המורכבות מפחמן ומימן.
"היתר מוקדם" -כמשמעותו בחוק הנפט.
"המועצה העולמית לפטרוליום (.World Petroleum Council – ")WPC
"הממונה" או "הממונה על ענייני הנפט"  -הממונה על עניני הנפט במשרד התשתיות
הלאומיות ,האנרגיה והמים ,שמונה על פי חוק הנפט.
"הפקת נפט"  -הפקת נפט מתוך שדה נפט ,וכל הפעולות הכרוכות בכך ,לרבות טלטולו,
הטיפול בו והעברתו למיכלים ,לצינורות או לבית זיקוק בשדה הנפט או בקרבתו.
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"זכות השתתפות" ) - (WORKING INTERESTאינטרס בנכס נפט המעניק לבעליו את
הזכות להשתתף ,באופן יחסי לחלקו ,בניצול נכס הנפט למטרת חיפושי נפט ,פיתוח והפקת
נפט בכפוף להשתתפותו בחלק יחסי מההוצאות הכרוכות בכך שתהיינה ,לאחר רכישת זכות
ההשתתפות.
"זכות נפט"  -רשיון או חזקה כמשמעותם בחוק הנפט.
"זכות קדימה לקבלת רישיון"  -כמשמעותה בחוק הנפט.
"חוק הנפט"  -חוק הנפט ,התשי"ב.1952-
"חוק משק הגז הטבעי"  -חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב. 2002-
"חוק ניירות ערך"  -חוק ניירות-ערך ,התשכ"ח.1968-
"חזקה" -כמשמעותה בחוק הנפט.
"חיפוש נפט" )1( -
()2

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

"כמויות מסחריות"  -כמויות מספיקות של נפט המאפשרות להפיקו על בסיס מסחרי.
"לוגים"  -לוגים חשמליים המבוצעים במהלך הקידוח לרישום רצוף של תכונות הסלעים
ותכולתם ,ומטרתם לאתר את השכבות הפוטנציאליות שבהן עשויים להימצא מאגרי נפט ו/או
גז.
"מערכת לניהול משאבי פטרוליום )"Petroleum Resources - "(SPE-PRMS
") ,Management System (2007כפי שפורסמה ע"י איגוד מהנדסי הפטרוליום (,)SPE
הארגון האמריקאי של גיאולוגים בתחום הפטרוליום ( ,)AAPGהמועצה העולמית לפטרוליום
( )WPCואיגוד מהנדסי הערכת הפטרוליום ( ,)SPEEוכפי שתתוקן מעת לעת.
"נכסי נפט" – החזקה ,בין במשירין 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).
"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.
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"סקר סייסמי"  -שיטה המאפשרת (ביבשה או בים) הדמיה של תת הקרקע ואיתור המבנים
הגיאולוגיים .הסקר מבוצע על ידי החדרת גלים סייסמים לתת הקרקע והחזרתם מהאופקים
השונים המצויים בחתך שנבדק .כיום משתמשים בעיקר בסקרים דו-מימדיים ) (2Dוסקרים
תלת מימדיים ) .(3Dהסקרים הדו מימדיים ,משמשים בעיקר להכרות ראשונית של תת
הקרקע באזור הנסקר ולאיתור כללי של מבנים העשויים לשמש מלכודות לנפט .הסקרים
התלת מימדיים מבוצעים באזורים שאותרו כמבטיחים בסקרים הדו מימדיים (שעלותם גבוהה
יותר מסקר דו מימדי והנתונים והתוצאות באיכות גבוהה יותר) והתמונה המתקבלת בהם היא
מפורטת ומאפשרת ,בין השאר ,איתור מיקום אופטימאלי לביצוע קידוחים ולהערכה מדויקת
יותר של גודל המבנה.
"פטרוליום (" ;")PETROLEUMמשאבים מנובאים (מנובאים) ()PROSPECTIVE RESOURCES
"; "נתגלה (" ; ")DISCOVEREDתגלית (ממצא) (" ; ")DISCOVERYרזרבות (עתודות)
(" , ")RESERVESמשאבים מותנים (" ; ")CONTINGENT RESOURCESרזרבות (עתודות)
מוכחות (" ; ")PROVED RESERVESרזרבות (עתודות) צפויות (; ")PROBABLE RESERVES
"רזרבות (עתודות) אפשריות (" ; ")POSSIBLE RESERVESאומדן כמויות נמוך ( LOW
" ; ")ESTIMATEאומדן כמויות הטוב ביותר (" ; ")BEST ESTIMATEאומדן כמויות גבוה
(" ; ")HIGH ESTIMATEמשאבים מותנים בקטגוריית " ; ")1C,2C,3C) 1C,2C,3Cבהפקה
(" ; ")ON PRODUCTIONאושר לפיתוח (" ; ")APPROVED FOR DEVELOPMENTמוצדק
לפיתוח (" ; ")JUSTIFIED FOR DEVELOPMENTהצדקת פיתוח בבחינה DEVELOPMENT
)" ; ")PENDINGתוכנית פיתוח הושעתה או בחינת אפשרויות פיתוח עלולה להתעכב באופן
מהותי (" ; ")DEVELOPMENT UNCLARIFIED OR ON HOLDנטישת באר (WELL
" ; ")ABANDONMENTפיתוח אינו מעשי ( ; ")DEVELOPMENT NOT VIABLEקונדנסט
( ;)Condensate״קידוח יבש (" ; ")DRY HOLEרזרבות (עתודות) בקטגוריה 1P/2P/3P
) - ")1P/2P/3Pכמשמעות מונחים אלה במערכת לניהול משאבי פטרוליום (.(SPE-PRMS
"פיתוח"  -קידוחו וציודו של שטח נכס נפט כדי לקבוע את כושר תפוקתו ,להפיק ממנו נפט
ולשווקו.
"קונדנסט" – תערובת פחמימנים הנמצאים במצב נוזלי בתנאי המאגר ,אך יכולים להפוך לגז
במעבר מהמאגר לפני השטח .קונדנסט משמש כתוסף בייצור תזקיקי נפט או כחומר בעירה
בתעשיות כבדות (כגון :תעשיות מלט) או כחומר גלם בייצור תזקיק נפט.
ראו:
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/c/condensate.aspx
"קדיחת נסיון"  -קדיחת בארות נסיון לשם מציאת נפט או לשם קביעת גודלו או גבולותיו של
שדה נפט.
"קידוח אופקי"  -מקרה פרטי של קידוח אלכסוני שזווית הנטייה היא מעל .°80
"קידוח אימות" ) – (Confirmation Wellקידוח שמטרתו לאמת קיום מאגר נפט שהתגלה ע"י
קידוח הממצא ,ואישוש מסקנות מבחני ההפקה שבוצעו בקידוחים שקדמו לו.
"קידוח אלכסוני"  -קידוח נטוי המבוצע בזווית מכוונת ) (directionalאל שכבת המטרה,
בניגוד לקידוח רגיל שהקדיחה בו היא אנכית.
"קידוח הערכה" ) - (Appraisal Wellקידוח באר המבוצע כחלק מתכנית קידוחי הערכה אשר
מטרתו לקבוע את הגודל הפיזי ,משאבים וקצב הפקה סביר של שדה.
"רישיון" – כמשמעותו בחוק הנפט.
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"שדה נפט"  -קרקע על שכבותיה הגיאולוגיות שיש מתחתיה בידוע מאגר(י) נפט שניתן להפיק
ממנו(הם) נפט בכמויות מסחריות.
"תגלית"  -גילוי שדה נפט.
" – "BCMמיליארד מטר מעוקב (.)Billions of Cubic Meter
מונחים שלא פורטו לעיל והם מפורטים ומוגדרים בחוק הנפט ,תהיה להם המשמעות כמוגדר
בחוק הנפט.
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נספח א'1
אישור בקשר עם דוח הערכת משאבים מותנים בחזקת שמשון
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נספח א'2
אישור בקשר עם דוח הערכת משאבים מנובאים בחזקת שמשון

נספח ב'
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אישור בקשר עם דוח הערכת משאבים בפרוספקט  Cassiniבשטח פרויקט Cassini
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נספח ג'
אישור בקשר עם דוח הערכת משאבים בפרוספקט  Shidelerבשטח פרויקט Shideler
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מודיעין-אנרגיה – שותפות מוגבלת
פרק ב' -דוח דירקטוריון

1

מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת
דוח שנתי לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2020 ,

שם:

מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת

מס' ברשם החברות:

550012405

כתובת:

מרכז עזריאלי  ,3מגדל משולש ,תל אביב 67023

טלפון:

073-2683611

פקסימיליה:

073-2683615

תאריך הדוח על המצב הכספי 31 :בדצמבר2020 ,
תאריך הדוח:

 25במרס2021 ,

השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים) ,התש"ל( 1970-להלן" :התקנות") וחלות עליה כל ההקלות הנכללות בתקנות ,ככל שהן
רלבנטיות או תהיינה רלבנטיות בעתיד לשותפות.

2

מודיעין אנרגיה -שותפות מוגבלת

דוח הדירקטוריון של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
דירקטוריון השותף הכללי ,מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ (להלן" :השותף הכללי") ,מתכבד להגיש
את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיה (להלן" :השותפות" או "השותפות
המוגבלת") ליום  31בדצמבר ( 2020להלן" :תאריך הדוח על המצב הכספי") ולשנה שהסתיימה באותו
תאריך (להלן" :תקופת הדוח") בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל.1970-
 .1כללי
 .1.1השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  25.5.1992בין השותף הכללי לבין
מודיעין אנרגיה נאמנויות בע"מ (להלן" :הנאמן" או "השותף המוגבל") .השותפות החלה
בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר .1992
 .1.2ניהול השותפות מתבצע על-ידי השותף הכללי .ניירות הערך של השותפות המוגבלת רשומים
למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 .1.3השותף המוגבל משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות המוגבלת ,כפי שנקבע
בהסכם הנאמנות ,בין המפקח לבין השותף המוגבל.
 .1.4השותפות החלה בשנת  2016לפעול גם בחו"ל ,במסגרת אסטרטגיה לאיתור נכסי נפט וגז בסיכון
נמוך ,אשר אינם בליבת הפעילות של חברות האנרגיה הגדולות.
לצורך הפעילות במסגרת הפרויקטים הנ"ל הקימה השותפות בחודש יולי  2016שותפות ישראלית
חדשה בבעלות מלאה אשר מרכזת את הפעילות בחו"ל ובנוסף הקימה בארה"ב חברה בת בבעלות
מלאה של השותפות החדשה.
 .1.5ההוצאות שתוצאנה על ידי השותפות בקשר עם ההשקעה בנכסי נפט בחו"ל לא תוכרנה כהוצאה
שוטפת בישראל .לפיכך מחזיק זכאי (מי שהחזיק ביחידה בתום שנת המס) לא יוכל לנכות
כהוצאה שוטפת את חלקו היחסי בהוצאות שתוצאנה על ידי השותפות בקשר עם נכסי הנפט
בחו"ל .בהתאם לתקנות ולאישורים שקיבלה השותפות בעבר מרשות המיסים בקשר להנפקות
ניירות ערך של השותפות (ראה סעיף ד' להלן) ,ההכנסות וההוצאות של השותפות מיוחסות כל
שנה לבעלי היחידות שהחזיקו ביחידות בתום שנת המס .אולם ,התקנות אינן חלות במידה
שבשנה מסוימת עיקר השקעותיה והוצאותיה של השותפות אינן "הוצאות חיפוש ,פיתוח
והפקה" בישראל כהגדרתן בתקנות ובמקרה כזה יחולו הוראות צו מס הכנסה (סוגי שותפויות
שיש לראותן כחברה) התשע"ז ,2017 -שלפיו שותפות שהתקנות אינן חלות עליה תמוסה כחברה
בע"מ ורווחים שהיא תחלק ימוסו כדיבידנד.
 .1.6השותפות עוסקת בחיפושי ,הפקה ופיתוח של נכסי גז ונפט בארה"ב (בשטח הפרויקטים
 .)NPB ,Shideler ,Cassini ,Grapevine ,Mountainviewכמו כן לשותפות אחזקה בחזקת
"שמשון" בישראל .לפרטים נוספים ראה ביאור  8לדוחות הכספיים ולהלן:
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פרויקט  North Park Basinבקולורדו
ביום  2בדצמבר ,2020 ,דיווחה השותפות כי היא מנהלת ,ביחד עם צד שלישי בלתי קשור שהינו
קרן  Private Equityאמריקאית המתמחה בהשקעות בתחום הגז והנפט בצפון אמריקה (להלן
– פולקרום) ,משא ומתן לרכישת  100%מהזכויות בנכס נפט מפיק בקולורדו ,ארה"ב ,באופן ש-
 50%מהזכויות ירכשו על ידי השותפות ו 50% -על ידי השותף ,בתמורה לסך נטו כולל של כ 40 -
מיליוני דולר עבור  100%מהזכויות .בהסכם נקבע כי הצדדים יחלקו בהוצאות בקשר עם הפקת
הנפט ובהכנסות מההפקה ,בהתאם לחלקם היחסי בנכס הנפט ,דהיינו  50%כל צד.
ביום  7בפברואר ,2021 ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,דיווחה השותפות כי עסקת רכישת
נכס הנפט המפיק בקולורדו הושלמה והשותפות באמצעות ( Modiin Energy NPB, LLCלהלן
– מודיעין  )NPBחברה נינה פרטית של השותפות אשר התאגדה בדלוואר ,ארה"ב ,שהינה
בבעלות מלאה של החברה הנכדה  ,Modiin Energy International, Inc.מודיעין  NPBרכשה
 50%מהזכויות בנכס הנפט.
במועד השלמת העסקה מודיעין  NPBו Gondola Resources, LLC -חברה בת בבעלות מלאה
של פולקרום (להלן – גונדולה) התקשרו בהסכם לתפעול משותף של נכס הנפט .חלקה של
השותפות בתמורה נטו (לאחר קיזוז הרווח מההפקה מיום  1באוקטובר 2020 ,ועד ליום 5
בפברואר )2021 ,הינה כ 20 -מיליוני דולר.
במהלך חודש ינואר  ,2021לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,ביצעה השותפות גידור לכ60%-
מההפקה לשנת  2021מהפרויקט לפי מחיר ממוצע של  48דולר לחבית.
בפרויקט כ 55-בארות נפט מפיקות ונכון למועד הדוח עומדת ההפקה היומית ( )100%של
הפרויקט על סך של כ 2,100 -חביות ביום.
סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים לשנת  2020פרסמה השותפות דוח עתודות חדש לפרויקט
בו נקבע כי משאבי הנפט בפרויקט מוערכים בכ 3.3 -מיליון חביות שווה ערך נפט .כמו כן הוערך
השווי המהוון של חלקה של השותפות בתזרים מהפרויקט נטו לאחר מיסים בכ 26.4 -מיליוני
דולר .ההערכה הנ"ל מתבססת על עקומת מחירי הנפט כפי שהייתה ידועה ביום .31/12/2020
להערכת השותפות השווי המהוון של חלקה של השותפות בתזרים מהפרויקט נטו לאחר מיסים
בהתבסס על עקומת מחירי הנפט ליום  23.3.2021הינו כ 34.1 -מיליוני דולר.
פרויקט Grapevine
השותפות מחזיקה ב 22.3% -מהזכויות בפרויקט.
עד כה בוצעו שלושה קידוחים בפרויקט אשר הוכרז כתגלית מסחרית .בשלושת הקידוחים
מתבצעת הפקה של נפט.
מתחילת ההפקה ועד סוף פברואר  2021הופקו בפרויקט כ 453-אלפי חביות נפט .סך חלקה של
השותפות בהכנסות המצטברות לתקופה הנ"ל הינה כ 5,859 -אלפי דולר.
במהלך תקופת הדוח מחיר החבית הממוצע בפרויקט עמד על כ $ 44.7 -לחבית והרווח הממוצע
נטו לאחר הפחתת תמלוגים ועלויות הפקה היה כ $ 9.9 -לחבית.
סה"כ רווח מהפקה לפרויקט בשנת  2020עמד על סך של כ 238 -אלפי דולר.
סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים לשנת  2020פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים
מותנים חדש לפרויקט בו נקבע כי על פי האומדן הטוב ביותר ( ,)Best Estimateמשאבי הנפט
בפרויקט מוערכים בכ 8.3 -מיליון חביות שווה ערך נפט .כמו כן הוערך השווי המהוון של חלקה
של השותפות בתזרים מהפרויקט נטו לאחר מיסים בכ 7.9 -מיליון דולר.
להערכת השותפות בהתבסס על עקומת מחירי הנפט ליום  23.3.2021שווי חלקה של השותפות
בתזרים מהפרויקט נטו לאחר מיסים מוערך בכ 8.82 -מיליוני דולר.
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פרויקט Mountainview
השותפות מחזיקה בכ 26%-מהזכויות בפרויקט.
פרויקט  Mountainviewמאופיין בריבוי פרוספקטים ובו בוצעו ,עד כה ,קידוחים ל3-
פרוספקטים שונים.
בקידוח הראשון לפרוספקט  Sunset Boulevardנמצא ,הופק ונמכר נפט .הקידוח ננטש זמנית
עקב קצב הפקה רווחי אך שלא הצדיק התקנת מתקני קבע.
הפרוספקט השני בו בוצע קידוח היה פרוספקט  .Cayenneבקידוח לא נמצא נפט והבאר ננטשה.
ברבעון השני של שנת  2018בוצע קידוח לפרוספקט שלישי בשטח הפרויקט (– )Trinidad 7
הקידוח  Stenderup 56X-28הוכרז כתגלית מסחרית .נכון למועד דוח זה נמשכת הפקה סדירה
ומכירה של נפט מהקידוח.
מתחילת ההפקה ועד סוף פברואר  2021הופקו בפרויקט כ 376 -אלפי חביות נפט .סך חלקה של
השותפות בהכנסות המצטברות לתקופה הנ"ל הינו כ 5,435-אלפי דולר.
במהלך תקופת הדוח מחיר החבית הממוצע בפרויקט עמד על כ $ 43.4-לחבית והרווח הממוצע
נטו לאחר הפחתת תמלוגים ועלויות הפקה היה כ $ 13.2-לחבית.
סה"כ רווח מהפקה לפרויקט בשנת  2020עמד על סך של כ 355-אלפי דולר.
במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2019החל קידוח  Stenderup 66X-28בפרויקט ,בחודש דצמבר
 2019החלו מבחני ההפקה .במהלך שנת  ,2020המליצה מפעילת הפרויקט ,לעצור את המשך
ביצוע מבחני ההפקה בקידוח וזאת בהתחשב במשבר נגיף קורונה והמצב הכלכלי בשווקים ובכלל
זה הירידות במחירי הנפט והגז .מבחני ההפקה הופסקו במהלך הרבעון השני עקב הירידה
במחירי הנפט .המבחנים חודשו במהלך הרבעון הראשון של  . 2021עם חידוש המבחנים הופקה
כמות גדולה של מים והמבחנים הופסקו .השותפים ממתינים לעדכון המפעיל לגבי הצעדים
הבאים שיש לנקוט כדי לחדש את המבחנים.
סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים לשנת  2020פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים
מותנים חדש לפרויקט בו נקבע כי על פי האומדן הטוב ביותר ( ,)Best Estimateמשאבי הנפט
בפרויקט מוערכים בכ 17.5 -מיליון חביות שווה ערך נפט .כמו כן הוערך השווי המהוון של חלקה
של השותפות בתזרים מהפרויקט נטו לאחר מיסים בסך של כ 30.6 -מיליון דולר.
להערכת השותפות בהתבסס על עקומת מחירי הנפט ליום  23.3.2021שווי חלקה של השותפות
בתזרים מהפרויקט נטו לאחר מיסים בכ 31 -מיליוני דולר.
בשטח הפרויקט קיימים פרוספקטים נוספים אשר נבחנים ע"י השותפים בפרויקט.
פרויקט Cassini
השותפות מחזיקה בכ 36% -מהזכויות בפרויקט.
מבחני ההפקה בבאר  Cassini 857Zהסתיימו ביום  31.12.2020ונכון למועד הדוח מתבצעת
הפקה מסחרית מהבאר במהלכה נמכרים נפט וגז .הבאר מחוברת לתשתית ההפקה של AERA
ולכן עלויות ההפקה נמוכות וההפקה מהבאר רווחית.
לפירוט בדבר הפרשה לירידת ערך בפרויקט ראה ביאור  )4(8לדוחות הכספיים.
פרויקט Shideler
השותפות מחזיקה בכ 37.5% -מהזכויות בפרויקט.
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ביום  20.11.2019החל קידוח ראשון בפרויקט ,הקידוח הגיע לעומקו הסופי ונמצאו בו סימני
פטרוליום משמעותיים שבעקבותיהם הוחלט על ביצוע מבחני הפקה .המבחנים החלו בדצמבר
 .2019במהלך הרבעון השני של השנה הופסקו מבחני ההפקה ,בין השאר בגלל מחירי הנפט
הנמוכים שהיו אותה עת עקב משבר הקורונה.
 Aera Energyהודיעה לשותפים כי אין בכוונתה להמשיך להשקיע בפרויקט במהלך .2021
השותפות לא צופה חידוש פעילות בפרויקט בפרק הזמן הנ"ל ולכן מעריכה כי אין ערך כלכלי
לנכס הרשום בספרים אשר הופחת במלואו להוצאות חיפושי נפט וגז במהלך הרבעון השלישי של
השנה .השותפות תשקול את עמדתה לגבי חידוש הפעילות בפרויקט במידה ותחול התאוששות
מספקת במחירי הנפט ו/או  Aera Energyתשנה את דעתה לגבי השתתפותה כאמור.
פרויקט בים הצפוני בשטח אנגליה
ביום  ,8.8.2019התקשרה השותפות בהסכם אופציה לרכישת  20%מזכויות בפרויקט לחיפושי
נפט וגז בים הצפוני בשטחה של אנגליה ,הפרויקט כלל  4רישיונות בשטח כולל של כ 245-קמ''ר.
ביום  ,23.8.2020לאחר בחינת המידע הגאולוגי ושכלול רמת הסיכון והפוטנציאל החליטה
השותפות שלא לממש את האופציה.
ביום  13.11.2019הגישה השותפות בקשה לקבלת רישיון ימי בשטח הסמוך לרישיונות באנגליה,
המהווה חלק מאותו פרויקט ,יחד עם חלק מבעלות הזכויות ברישיונות באנגליה.
ביום  ,26.8.2020החליטה השותפות שלא להיות עוד צד לבקשת הרישיון הימי באנגליה.
חזקת "שמשון"
שותפי חזקת שמשון ממשיכים לבצע פעולות בדיקה ובחינה של המידע שברשותם ,במסגרתן
אותר פרוספקט דקר לגביו נעשות עבודות בדיקה והערכה ובגינו הוגשה בקשה לשינוי גבולות
החזקה לממנה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה ("הממונה") .במהלך חודש פברואר ,2020
הודיע הממונה כי המועצה מייעצת לענייני הנפט דנה בבקשה והמליצה לשר האנרגיה לאשר
את שינוי הגבולות בחזקה בהתאם להמלצת גורמי המקצוע לפי סעיף  49לחוק הנפט ,התשי''ב
ב .1952-הממונה מציין כי ההמלצה כפופה להוראות כל דין.
כן ציין הממונה כי המועצה המליצה לפתוח את השטח אותו נתבקש להוסיף לחזקה ,לחיפושי
נפט ,בהתאם לסעיף  5לחוק הנפט .ביום  18.3.2020התקבל אישור השר לשינוי הגבולות
כאמור.
ביום  23.3.2020פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מנובאים (פרוספקטיביים) בפרוספקט
דקר .במהלך הרבעון השלישי בוצע סקר סייסמי .עיבוד נתוני הסקר ופענוחו צפויים להסתיים
במהלך הרבעון השני של שנת .2021
מובהר כי הצפי בדבר פעולות ולוחות זמנים לביצוע הפעולות השונות כמפורט לעיל מהווים
מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי
בתאריך הדוח ,וכולל הערכות של השותף הכללי או כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות נכון
לתאריך הדוח אשר יכולות להשתנות בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו (לרבות כחלק
מהסקרים ו/או שלבים בקידוחים שיבוצעו) וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון
עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות ,תלות בקבלנים וכדומה.
לפיכך ,הפעולות שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים
המוערכים או המשוערים.
פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון
כספי ואי וודאות.
 .1.7לגבי החלטות שנתקבלו באסיפה כללית שהתקיימה במהלך שנת  2020ועד למועד פרסום דוח
זה ראה ביאור  16לדוחות הכספיים.
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 .2הסברי הדירקטוריון על מצב עסקי השותפות

הכנסות ומחיר ממוצע לחבית נפט
70.00

65.12

60.00
44.87

50.00

$1,346

$1,200
$1,000

40.00

$996

31.29

$800

30.00

$600

20.00

$400

$507

$449

$394

10.00

$200
$0

רבעון 2-20
רבעון 3-20
מחיר ממוצע לחבית

רבעון 4-20

רבעון 1-20
הכנסות

רבעון 4-19

 .2.1מצב כספי
יתרה ליום
31
31
בדצמבר
בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר ארה''ב

 %הגידול
(קיטון)

הסבר ליתרות ולשינויים מהותיים שחלו בהן

נכסים
נכסים שוטפים

1,659

2,452

()32%

נכסים לא שוטפים

11,880

13,341

()11%

הקיטון ביתרת הנכסים השוטפים נובע מקיטון ביתרת
המזומנים וקיטון ביתרת החייבים בעקבות השקעה
בקידוחים חדשים והגדלת ערבויות לחזקת שמשון
הקיטון ביתרת הנכסים הלא שוטפים נובע בעיקר
מהפחתת עלויות הקידוחים בפרוייקטים שידלר וקסיני

התחייבויות
התחייבויות שוטפות

1,051

439

139%

התחייבויות לא שוטפות
הון עצמי

9
12,479

8
15,346

13%
()19%

הגידול ביתרת ההתחייבויות השוטפות נובע בעיקר
מגידול בהתחייבויות לספקים ולזכאים אחרים.

 .2.2תוצאות הפעילות העסקית
לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2020
ממכירת

הכנסות
נפט וגז
תמלוגים לשותף
הכללי
תמלוגים לצדדים
שלישיים
בניכוי
הכנסות
תמלוגים

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2018

 %הגידול
(קיטון)

הסבר ליתרות ולשינויים מהותיים שחלו
בהן

3,651

()56%

()116

()266

()181

()56%

()504

()1,151

()799

()56%

הקיטון בהכנסות נובע מקיטון בכמויות
ההפקה ובמחיר הנפט .
הקיטון בהוצאות תמלוגי העל נובע
מקיטון בהכנסות.
הקיטון בהוצאות תמלוגי העל נובע
מקיטון בהכנסות.

1,726

3,957

2,671

()56%

2,346

אלפי דולר ארה''ב
5,374

אלפי דולר

דולר

$1,400

52.38
43.45

$1,600
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()1,098

()1,247

()983

()12%

עלות הפקת הנפט

()156

()208

()138

()25%

472
()5,256

2,502
()824

1,550
()2,853

()81%
538%

()1,239

()1,560

()1,511

()21%

-

458

-

-

()6,023

576

()2,814

()1,146%

הוצאות מימון

()15

()11

()61

36%

הכנסות מימון

15

119

36

()87

()6,023

684

()2,839

()981%

פחת,
הוצאות
אזילה והפחתות
רווח מהפקה
חיפושי
הוצאות
נפט וגז

הנהלה

הוצאות
וכלליות
הכנסות אחרות

(הפסד)

רווח
תפעולי

סה''כ רווח (הפסד)
כולל

הקיטו בהוצאות הפחת והאזילה כתוצאה
מקיטון בכמויות הנפט המופקות.
הגידול בהוצאות החיפוש נובע מגידול
בהוצאות חד פעמיות (הפחתת עלויות
קידוח שידלר וקסיני ,הפחתה עקב אי
מימוש האופציה באנגליה ,והשתתפות
בסקר סייסמי בשמשון).

הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר
מגידול בהוצאות חד פעמיות (הפחתת
עלויות קידוח שידלר וקסיני ,הפחתה עקב
אי מימוש האופציה באנגליה ,והשתתפות
בסקר סייסמי בשמשון).

 .2.3נזילות ומקורות מימון

תזרים מזומנים
מפעילות (לפעילות)
שוטפת
תזרים מזומנים
לפעילות השקעה
תזרים מזומנים
מפעילות מימון

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2020

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2019

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018

 %הגידול
(קיטון)

הסבר ליתרות ולשינויים
מהותיים שחלו בהן

()220

אלפי דולר ארה''ב
451

()2,898

()149%

()3,121

()4,210

()5,426

()26%

3,020

-

9,939

-

הקיטון בתזרים המזומנים
מפעילות שוטפת נובע בעיקר
מהירידה ברווח.
הקיטון בתזרים המזומנים
לפעילות השקעה נובע בעיקר
מקיטון בהשקעה בנכסי גז
ונפט.
במהלך תקופת הדוח בוצע
גיוס הון
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 .3גילוי בדבר נתוני הפקה שהופקו בנכסי הנפט
Grapevine

הפקת
פטרוליום
מסוג נפט

סך הכל תפוקה בתקופה
[באלפי חביות] – עבור ה-
100%
סך הכל תפוקה בתקופה
[באלפי חביות]  -המשויך
למחזיקי הזכויות ההוניות
של התאגיד המדווח
מחיר ממוצע ליחידת תפוקה
המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח
(בדולר ארה"ב לחבית)
(/bblדולר ארה"ב)
********
תמלוגים (כל תשלום הנגזר
מתפוקת הנכס המפיק
לרבות מההכנסה ברוטו
הנפט)
מנכס
הנובעת
ממוצעים ששולמו ליחידת
תפוקה (המשויכים למחזיקי
של
ההוניות
הזכויות
התאגיד המדווח) (בדולר
ארה"ב לחבית) (/bblדולר
ארה"ב)
עלויות הפקה ממוצעות
ליחידת תפוקה (המשויכות
למחזיקי הזכויות ההוניות
של התאגיד המדווח) (בדולר
ארה"ב לחבית) (/bblדולר
ארה"ב)
תקבולים נטו ממוצעים
ליחידת תפוקה (המשויכים
למחזיקי הזכויות ההוניות
של התאגיד המדווח) (בדולר
ארה"ב לחבית) (/bblדולר
ארה"ב)
**********

שנת 2020

שנת 2019

שנת 2018

113.8

176.1

138.8

25.5

39.9

31.6

44.7/bbl

65.9/bbl

70.5/bbl

********

********

********

12.2/bbl

18.1/bbl

19.2/bbl

22.6/bbl

18.4/bbl

23.4/bbl

9.9/bbl

29.4/bbl

27.9/bbl

הערות

*********
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Mountainview

הפקת
פטרוליום
מסוג נפט

סך הכל תפוקה בתקופה
[באלפי חביות] – עבור ה-
100%

שנת 2020

שנת 2019

שנת 2018

112.1

164.7

87.6

29.2

43.4

22.8

64.4/bbl

69.3/bbl

********
16.5/bbl

********
17.7/bbl

10.9/bbl

10.6/bbl

37/bbl

41/bbl

הערות
ההפקה

מבאר

56X-28

Stenderup

החלה במהלך
אוגוסט 2018
סך הכל תפוקה בתקופה
[באלפי חביות]  -המשויך
למחזיקי הזכויות ההוניות של
התאגיד המדווח
מחיר ממוצע ליחידת תפוקה
43.4/bbl
המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח
לחבית)
ארה"ב
(בדולר
(/bblדולר ארה"ב)
********
********
הנגזר
תשלום
(כל
תמלוגים
11.1/bbl
מתפוקת הנכס המפיק לרבות
מההכנסה ברוטו הנובעת
ממוצעים
הנפט)
מנכס
ששולמו ליחידת תפוקה
(המשויכים למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח)
לחבית)
ארה"ב
(בדולר
(/bblדולר ארה"ב)
ממוצעות
הפקה
עלויות
19.2/bbl
ליחידת תפוקה (המשויכות
למחזיקי הזכויות ההוניות של
התאגיד המדווח) (בדולר
ארה"ב לחבית) (/bblדולר
ארה"ב)
ממוצעים
נטו
תקבולים
13.1/bbl
ליחידת תפוקה (המשויכים
למחזיקי הזכויות ההוניות של
התאגיד המדווח) (בדולר
ארה"ב לחבית) (/bblדולר
ארה"ב)
**********

********

חודש
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Cassini

הפקת
פטרוליום
מסוג נפט

הפקת
פטרוליום
מסוג גז

שנת 2020

שנת 2019

הערות

סך הכל תפוקה בתקופה [באלפי חביות] – עבור ה100%-

3.8

4.3

הבאר לא הפיקה באופן
רציף במהלך השנה עקב
מבחני ההפקה וטיפולים
שבוצעו

סך הכל תפוקה בתקופה [באלפי חביות]  -המשויך למחזיקי
הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח
מחיר ממוצע ליחידת תפוקה המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח (בדולר ארה"ב לחבית) (/bblדולר
ארה"ב)

1.2

1.5

47.6/bbl

66.8/bbl

תמלוגים (כל תשלום הנגזר מתפוקת הנכס המפיק לרבות
מההכנסה ברוטו הנובעת מנכס הנפט) ממוצעים ששולמו
ליחידת תפוקה (המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של
התאגיד המדווח) (בדולר ארה"ב לחבית) (/bblדולר ארה"ב)

10.4/bbl

14.7/bbl

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה (המשויכות למחזיקי
הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח) (בדולר ארה"ב לחבית)
(/bblדולר ארה"ב)

39.1/bbl

16.9/bbl

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה (המשויכים למחזיקי
הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח) (בדולר ארה"ב לחבית)
(/bblדולר ארה"ב)

(1.9)/bbl

35.2/bbl

********
62.3

********
46.1

22.2

16.4

2.2/MCF

2.6/MCF

0.5/MCF

0.6/MCF

1.5/MCF

0.7/MCF

0.2/MCF

1.3/MCF

********
סך הכל תפוקה בתקופה [ – ]MCFעבור ה100%-

סך הכל תפוקה בתקופה [ - ]MCFהמשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח
מחיר ממוצע ליחידת תפוקה המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח (בדולר ארה"ב ל)MCF
(/MCFדולר ארה"ב)
תמלוגים (כל תשלום הנגזר מתפוקת הנכס המפיק לרבות
מההכנסה ברוטו הנובעת מנכס הנפט) ממוצעים ששולמו
ליחידת תפוקה (המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של
התאגיד המדווח) (בדולר ארה"ב ל/MCF( )MCFדולר
ארה"ב)
עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה (המשויכות למחזיקי
הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח) (בדולר ארה"ב ל)MCF
(/MCFדולר ארה"ב)
תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה (המשויכים למחזיקי
הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח) (בדולר ארה"ב ל)MCF
(/MCFדולר ארה"ב)
**********

חד
עלויות
בנטרול
פעמיות .עלות ההפקה
לחבית בשנת  2020אינה
מייצגת מכיוון ולא הייתה
הפקה סדירה במהלך
השנה והעלויות הקבועות
יוחסו לכמות ההפקה
המצומצמת

********
הבאר לא הפיקה באופן
רציף במהלך השנה עקב
מבחני ההפקה וטיפולים
שבוצעו

בנטרול עלויות חד פעמיות
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 .4היבטי ממשל תאגידי
 .4.1תרומות השותפות
השותפות לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות .בתקופת הדוח לא תרמה השותפות סכומים
כלשהם.
 .4.2הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון השותף הכללי הוא האורגן המופקד על בקרת העל בשותפות ועל אישור הדוחות
הכספיים שלה .דירקטוריון החברה דן בדוחות הכספיים ומביאם לאישור לאחר קבלת המלצת
הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של השותף הכללי.
הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של השותף הכללי כוללת  3דירקטורים :מר יהושע אברמוביץ
(דח"צ) – יו"ר הוועדה ,גברת נחמה ציבין (דח"צ) ומר יהושע שטרן – דירקטור.
יו"ר הועדה הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ויתר חברי הועדה הינם בעל כשירות לקרוא
ולהבין את הדוחות הכספיים .כל חברי ועדת הדוחות הכספיים נתנו הצהרה בהתאם לתקנה
(3א)( )5לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) ,התש"ע -
.2010
לישיבות הועדה ,כמו גם לישיבות הדירקטוריון לעניין אישור הדוחות הכספיים מוזמנים נציגי
רו"ח המבקר של השותפות ,מבקר הפנים של השותפות והמפקח.
הועדה דנה בנושאי ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים ,הבקרות
הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי ,שלמות ונאותות הגילוי בדוחות ,המדיניות החשבונאית
שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד ,הערכות שווי ,לרבות
ההנחות והאומדנים שבבסיסן ,שעליהן נסמכים נתונים בדוחות .הועדה דנה בדוחות הכספיים
קודם לאישורם בדירקטוריון ,סוקרת בפני הדירקטוריון את עיקרי ממצאיה והערותיה באשר
לדוחות וממליצה על אישורם.
במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של השותפות על ידי דירקטוריון השותף הכללי ,מועברת
טיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח הדירקטוריון לעיונם של חברי הועדה לבחינת דוחות
כספיים ,דירקטוריון השותף הכללי והמפקח של השותפות לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור
הדוחות.
 .4.3דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
ראה פרק ד' לדוח התקופתי.
 .4.4מבקר פנים
מבקר הפנים של השותפות המוגבלת הינו רואה חשבון ערן מלובני.
בשנת  2020מספר שעות העבודה של מבקר הפנים עמד על  150שעות עבודה ותמורת עבודתו
שולם לו שכ"ט בסך של כ 30 -אלפי .₪
 .4.5פרטים בדבר רואה החשבון המבקר
רואה החשבון המבקר של השותפות הינו משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר מדרך מנחם בגין
144א' בתל אביב.
השכר הכולל לו זכאי רואה החשבון המבקר עבור שנת  2020הינו כ 353 -אלפי ש"ח (כ1,413 -
שעות עבודה) ועבור שנת  2019כ 293-אלפי ש"ח (כ 1,185 -שעות עבודה) .השכר הנ"ל הינו עבור
שירותי ביקורת ,לרבות תשקיפים ,שירותים קשורים לביקורת ושירותי מס.
 .4.6דירקטורים בלתי תלויים
השותף הכללי לא אימץ בתקנונו הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים ,כהגדרת מונח
זה בסעיף (291ה) לחוק החברות ,תשנ"ט.1999-
 .5הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של השותפות
 .5.1אומדנים חשבונאיים ,ירידת ערך נכסים ושווי הוגן
ראה ביאורים לדוחות הכספיים לשנת .2020
 .5.2אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
ראה ביאורים לדוחות הכספיים לשנת .2020
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 .5.3פרטים אודות תעודות התחייבות המוחזקות בידי הציבור
השותפות הנפיקה סדרה אחת של אגרות חוב להמרה ( סדרה א') לאחר תאריך הדוח על המצב
הכספי ,הסדרה הונפקה ביום  18בינואר.2021,

פרטים אודות אגרות החוב:
אגרות חוב (סדרה א')  -הונפקו לאחר מועד הדוח על המצב הכספי
מועד הנפקה
ערך נקוב במועד ההנפקה
ערך נקוב נומינלי
שיעור ריבית שנתית נקובה
מועדי תשלום הקרן

מועדי תשלום הריבית
בסיס ותנאי הצמדה
(קרן+ריבית)
אפשרות המרה לני''ע אחרים
הגבלה על הנפקת תעודות
התחייבות נוספות
ערבות לתשלום התחייבויות
השותפות על פי שטר הנאמנות
אמות מידה פיננסיות

 18בינואר2021 ,
 57,758אלפי ש''ח
 57,758אלפי ש''ח
5%
קרן אגרות החוב תיפרע בשלושה תשלומים שנתיים:
תשלום ראשון 31.12.22 -30%
תשלום שני 31.12.23 -30%
תשלום שלישי 31.12.24 -40%
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי
שנתיים ,ביום  30ביוני של כל אחת מהשנים  2021ועד  2024כולל .וביום 31
בדצמבר של כל אחת מהשנים  2021ועד  2024כולל.
הקרן והריבית צמודים לשער היציג של דולר ארה''ב.
אגרות החוב ניתנות להמרה ליחידות השתתפות של השותפות באופן שכל  4.9ש''ח
ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה א') ניתן להמרה ליחידת השתתפות אחת של
השותפות ,בכפוף להתאמות המפורטות בשטר הנאמנות.
השותפות רשאית לבצע הרחבה של סדרת אגרות החוב ,בכפוף לתנאים המפורטים
בסעיף  2.3בשטר הנאמנות
אין
הון מזערי  -ההון של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) כפי שמשתקף בדוחותיה
הכספיים המאוחדים של השותפות בנטרול שערוכים חשבונאיים כפי שנכללו
בדוחות הכספיים (לפי כללי  (IFRSשל עסקאות ההגנה והגידור ביחס למחירי נפט
וגז והכרה באותן עסקאות על בסיס מזומן באופן שישקפו את ההגנה הכלכלית על
מחירי הנפט ,לא יפחת מסך של  6מיליון דולר.
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בשם השותף הכללי – מודיעין -אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ

________________________
יצחק סולטן
יו"ר הדירקטוריון

_______________________
רון מאור ,סגן יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל השותף הכללי

תאריך 25 :במרס2021 ,

מודיעין-אנרגיה – שותפות מוגבלת
פרק ג' -דוחות כספיים

1

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
דוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר2020 ,
באלפי דולר

תוכן העניינים
עמוד
דוח רואה החשבון המבקר

2

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

3

דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

4

דוחות מאוחדים על השינויים בהון השותפות המוגבלת

5

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

6-7

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

8-47

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

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל+972-3-6232525.
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח רואה החשבון המבקר
לשותפים של מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת) (להלן  -השותפות
המוגבלת ו/או השותפות) לימים  31בדצמבר  2020ו 2019-ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל
אחר ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2020 ,
דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי בשותפות המוגבלת .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 בטחון 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 השותף הכללי בשותפות המוגבלת וכן הערכת
נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתינו ,הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות,
את המצב הכספי של השותפות המוגבלת והשותפות המאוחדת שלה לימים  31בדצמבר  2020ו 2019-ואת תוצאות
פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן ,לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2020 ,בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע .2010

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 25במרס2021 ,

2

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
דוחות מאוחדים על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר

באור
נכסים שוטפים
5
7

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה

1,331
328

1,644
808

1,659

2,452

נכסים לא שוטפים
8
)6 ( 8
)8 ( 8
6
6

השקעות בנכסי נפט וגז ונכסי חיפוש והערכה
נכסים אחרים לזמן ארוך
מקדמה בגין השקעה בנכס נפט וגז
פקדונות בתאגידים בנקאיים
פקדונות משועבדים בתאגידים בנקאיים

9,440
1,500
101
839

12,674
300
101
266

11,880

13,341

13,539

15,793

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

9

התחייבויות לא שוטפות
הפרשה לסילוק נכסי נפט וגז
14

הון השותפות המוגבלת

556
495

144
295

1,051

439

9

8

12,479

15,346

13,539

15,793

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

 25במרס2021 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

רון מאור  -סגן יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
השותף הכללי

יצחק סולטן – יו''ר הדירקטוריון
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
השותף הכללי

3

אייל סאבו  -סמנכ"ל כספים
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
השותף הכללי

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי דולר
(למעט נתוני רווח (הפסד) ליחידת
השתתפות)

באור
הכנסות:

2,346
()116
()504

5,374
()266
()1,151

3,651
()181
()799

17
13א'

ממכירת נפט וגז
בניכוי תמלוגים לשותף הכללי
בניכוי תמלוגים לצדדים שלישיים

1,726

3,957

2,671

עלות הפקת הנפט
הוצאות פחת ,אזילה והפחתות

()1,098
()156

()1,247
()208

()983
()138

רווח מהפקה

472

2,502

1,550

()5,256
()1,239
-

()824
()1,560
458

()2,853
()1,511
-

()6,023

576

()2,814

()15
15

()11
119

()61
36

רווח (הפסד) לתקופה

()6,023

684

()2,839

סה"כ רווח (הפסד) כולל

()6,023

684

()2,839

()0.521

0.062

()0.335

18
19
20

הוצאות חיפושי נפט וגז
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות אחרות
רווח (הפסד) תפעולי

21
21

הוצאות מימון
הכנסות מימון

20

רווח (הפסד) בסיסי ומדולל ליחידת השתתפות (בדולר)

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
דוחות מאוחדים על השינויים בהון השותפות המוגבלת

השקעה בהון
השותפות
המוגבלת

יתרת
קרנות
הפסד
הון
אלפי דולר

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בינואר2018 ,

214,697

58

()207,290

7,465

הנפקת יחידות השתתפות
סה"כ הפסד כולל

9,939
-

-

()2,839

9,939
()2,839

יתרה ליום  31בדצמבר2018 ,

224,636

58

()210,129

14,565

חלוקה לנאמן
תשלום מבוסס יחידות השתתפות
סה"כ רווח כולל

()94
-

191
-

684

()94
191
684

יתרה ליום  31בדצמבר2019 ,

224,542

249

()209,445

15,346

הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה
תשלום מבוסס יחידות השתתפות
סה"כ הפסד כולל

3,021
-

135
-

()6,023

3,021
135
()6,023

יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

227,563

384

()215,468

12,479

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר

2018

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
()6,023

רווח (הפסד)

684

()2,839

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
פחת והפחתות
הפרשה לאיטום ונטישה
עלות תשלום מבוסס יחידות השתתפות
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
הפחתת נכס חיפוש והערכה
גריעת נכס לזמן ארוך

156
1
136
( )9
4,133
300

208
3
191
()39
-

138
( )2
53
-

4,717

363

189

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

426
412
248

217
()437
()376

()564
8
308

1,086

()596

()248

()220

451

()2,898

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
פרעון (הפקדה) של פיקדונות ,נטו
שינוי בגין מפעיל עסקאות משותפות
השקעה בנכסי נפט וגז
מקדמה בגין השקעה בנכס נפט וגז

()573
9
()1,057
()1,500

1,084
157
()5,151
()300

184
()407
()5,203
-

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()3,121

()4,210

()5,426

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת יחידות השתתפות (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)

3,020

-

9,939

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

3,020

-

9,939

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

8

40

()53

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

()313

()3,719

1,562

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

1,644

5,363

3,801

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

1,331

1,644

5,363

6

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי דולר
מידע נוסף על תזרימי מזומנים
7

ריבית שהתקבלה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :1

כללי
א.

השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיה (להלן  -השותפות או השותפות המוגבלת) נוסדה על פי
הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  25במאי 1992 ,בין מודיעין  -אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
(השותף הכללי) לבין מודיעין  -אנרגיה נאמנויות בע"מ (הנאמן והשותף המוגבל) (להלן -
ההסכם) .השותפות המוגבלת החלה בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר .1992
בהתאם לסעיף (61א) לפקודת השותפויות (נוסח חדש) ,התשל"ה 1975-מהווה הסכם השותפות
המוגבלת את תקנון השותפות.

ב.

ניהולה השוטף של השותפות המוגבלת נעשה על ידי השותף הכללי ,מודיעין  -אנרגיה ניהול
( )1992בע"מ .כתובת המשרד הרשום של השותפות המוגבלת היא מרכז עזריאלי  ,3מגדל
משולש ,תל אביב.

ג.

בידי הנאמן והשותף המוגבל ,זכויות שונות בשותפות ,מכח הסכם נאמנות ,והוא משמש כנאמן
בגין זכויות אלה עבור בעלי יחידות ההשתתפות וזאת תחת פיקוחו של המפקח רו"ח שמעון
אבנעים (להלן  -המפקח) .למפקח הוענקו בהסכם השותפות סמכויות פיקוח מסוימות.

ד.

השותפות המוגבלת משתתפת בפעילות חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי במסגרת זכויות
בנכסי נפט וגז טבעי (ראה באור  8להלן).

ה.

לצורך פעילות השותפות בפרוייקטים בקליפורניה ,ארה"ב ,הקימה השותפות בשנת 2016
שותפות כללית חדשה בשם מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל (להלן – שותפות הבת) בבעלותה
ובבעלות השותף הכללי ( 99.99%ו 0.01% -בהתאמה) אשר תרכז את הפעילות בחו"ל .בנוסף
הקימה בארה"ב חברה נכדה (להלן  -מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל ו/או החברה הנכדה) בבעלות
מלאה של שותפות הבת שמחזיקה בזכויות בפרויקטים הנ"ל.
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,הקימה מודיעין אינטרנשיונל בארה"ב חברה בת בבעלות
מלאה לצורך פעילות חדשה בנכס נפט בקולורדו ,ארה"ב (ראה באור  )8(8להלן)

ו.

הנתונים הכספיים בדוחות הכספיים של העסקאות המשותפות אשר משמשים את השותפות
בעריכת דוחותיה הכספיים ,מבוססים בין היתר על מסמכים ונתונים חשבונאיים שהומצאו
לשותפות על ידי מפעילי העסקאות המשותפות (להלן  -המפעיל ו/או המפעילים).

ז.

פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון
כספי ואי וודאות.

ח.

בשלהי שנת  2019התפרץ בסין נגיף הקורונה  COVID-19ומאז אמצע פברואר  2020החל
להתפשט במהירות לכל רחבי העולם .הווירוס הוכר כמגיפה עולמית על ידי ארגון הבריאות
העולמי .מדינות ברחבי העולם הגיבו להתפשטות המגיפה באמצעות סגירת גבולות ,הטלת
מגבלות על תעבורה אווירית וימית ,ובאמצעות מתן הנחיות ליצירת ריחוק חברתי ,על ידי
הטלת סגרים והגבלות תנועה ,מגבלות על התקהלויות וביטול אירועים ,וסגירת כלל המוסדות
והעסקים הלא חיוניים .כמו כן בוצעו מאמצים ממוקדים לאתר חולים ונשאים ולבודדם ולחזק
באופן מיידי את מערכת הרפואה ,כולל בניית מסגרות אשפוז מיוחדות לחולי קורונה.
מגיפת הקורונה הביאה למשבר כלכלי חמור ,לירידה חדה בשווקים הפיננסיים כולל שוקי מניות,
אג"ח וסחורות לרבות נפט גולמי ,לעלייה ניכרת בשיעורי אבטלה ,לשינוי משמעותי באורחות
חיי היומיום של מיליארדי אנשים ברחבי העולם ולצמצום משמעותי של הצריכה בענפים שונים
במשק .כתוצאה מכך נוצר מיתון חד בפעילות הכלכלית הגלובלית ,אשר נחשב למיתון החמור
ביותר מאז השפל הגדול .בנוסף ,הפגיעה הקשה בענפים שונים במשק כגון בענפי התיירות,
התעופה ,התחבורה והתעשייה השפיעה ,בין היתר ,גם על הביקוש לגז טבעי ולנפט ומוצריהם
וכן על מחיריהם .כפועל יוצא של השפעות מגפת הקורונה ,כשברקע אי התקדמות במשא ומתן
בין ארגון המדינות המייצאות נפט ורוסיה על קיצוצים בייצור נפט ,חלה ירידה משמעותית
במחירי הנפט.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :1

כללי (המשך)
במהלך חודש אפריל  ,2020בשיאו של המשבר ועל רקע עליה חדה במלאי הנפט בארה"ב ומחסור
בקיבולת אחסון נפט פנויה ,החוזים על מחיר הנפט נסחרו במחיר שלילי ויצרני נפט אמריקאים
נאלצו לראשונה בהיסטוריה לשלם לרוכשי נפט לטובת אחסונו.
החל מהמחצית השנייה של חודש אפריל  2020חלה התאוששות הדרגתית במחירי הנפט ,ונכון
לתאריך אישור הדוחות הכספיים מחיר חבית מסוג  WTIנסחר במחיר של כ 60 -דולר לחבית.
למיתון בפעילות הכלכלית הגלובלית ,לירידה החדה בביקושים לנפט ובמחיר הנפט כאמור לעיל
הייתה השפעה שלילית מאוד על הפעילות בתחום הנפט והגז ,כאשר חברות רבות בתחום
נאלצו "לחשב מסלול מחדש" ,להפחית עלויות באמצעות השבתת פרויקטים לא כלכליים תוך
צמצום משמעותי של השקעות בפרוייקטים קיימים ,בכניסה לפרויקטים חדשים ובפעילות
אקספלורציה ,וחלקן אף נקלעו לקשיים פיננסיים מהותיים .כמו כן ,המגבלות על מעבר בין
גבולות השפיע מהותית גם על זמינות כח אדם וציוד בתחום החיפושים ועל לוחות הזמנים
לביצוע פעולות.
לאחר שמספר חברות הודיעו כי פיתחו חיסון לנגיף הקורונה ,בחודשים האחרונים החלו מדינות
העולם במבצעי חיסון הדרגתיים לכלל האוכלוסייה תחילה לאוכלוסיות בסיכון ולאחר מכן
ליתר האוכלוסייה ,מה שמעורר תקווה כי בקרוב תהיה יכולת להשתלט על המגפה .מנגד,
לאחרונה נתגלו מספר מוטציות של הנגיף וקיים חשש כי החיסונים הקיימים יימצאו כלא
יעילים נגדן.
למיטב ידיעת הנהלת השותפות ,נכון לתאריך אישור הדוחות הכספיים ,ובדומה לכל החברות
בתעשייה ,למגיפת הקורונה עשויה להיות השפעה שלילית גם על פעילות השותפות .מגיפת
הקורונה בהיותה מגיפה מתמשכת ,יוצרת אי-וודאות ,המשפיעה לרעה על הכלכלה העולמית
וכתוצאה מכך גם על הפעילות בתחום חיפושי הנפט והגז .התמשכות מגיפת הקורונה ,השפעתה
על הפעילות הכלכלית ועל תחום חיפושי הנפט והגז והשלכות אלה על הפעילות בשווקי ההון
עלולים להשפיע לרעה על שוויין של יחידות ההשתתפות של השותפות ואף לפגוע ביכולת
השותפות לגייס כספים הדרושים למימון פעילות התאגידים המוחזקים ,הן באמצעות גיוסי
הון/חוב והן באמצעות מימונים מתאגידים בנקאיים ,ככל שתידרש למקורות מימון נוספים.
כמו-כן ,הקשיים הלוגיסטיים הנובעים ממגיפת הקורונה ובפרט הטלת סגרים ומגבלות מעבר
בין מדינות עלולים להשפיע לרעה על לוחות זמנים וזמינות כח אדם הדרוש לפעילויות השונות
בנכסי התאגידים המוחזקים .עם זאת ,יש לציין כי השותפות ממשיכה נכון לתאריך אישור
הדוחות הכספיים בפעילויות השונות בנכסים המוחזקים על ידה בהתאם ללוחות הזמנים
המתכוננים.
נכון לתאריך אישור הדוחות הכספיים ,אין בידי השותפות להעריך כיצד תמשיך המגיפה להשפיע
על פעילות השותפות .מובהר כי הערכות והשערות השותפות המפורטות לעיל בדבר מגפת
הקורונה והשפעותיה האפשריות הן אינן וודאיות ואינן בשליטת השותפות והשותף הכללי.
הערכות והשערות כאמור מבוססות ,בין היתר ,על הערכות ואומדנים של השותפות נכון
לתאריך אישור הדוחות הכספיים זה אשר מתבססות על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה
ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות המתפרסמות בתקשורת ,אשר עשויות להשתנות מעת לעת.
הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית ,בין היתר ככל שיחולו
שינויים בהתפשטות הנגיף ובהנחיות של הרשויות הרלוונטיות בארץ ובעולם.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :1

כללי (המשך)
ט.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה:
השותפות
השותפות המוגבלת
הקבוצה
שותפות מאוחדת/
שותפות בת

או  -מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת).
 השותפות המוגבלת והשותפות המאוחדת שלה.-

שותפות ישראלית אשר לשותפות המוגבלת שליטה בה (כהגדרתה
ב (10 IFRS-ואשר דוחותיה מאוחדים עם דוחות השותפות
המוגבלת.

מודיעין אנרגיה
  Modi'in Energy International Inc.חברה אמריקאית בבעלות מלאהאינטרנשיונל/החברה
של שותפות הבת הישראלית.
הנכדה
עסקאות משותפות

 הסדרים חוזיים בהם נטלה השותפות ,יחד עם צדדים נוספים,פעילות של חיפוש נפט וגז בנכס הנמצא בבעלות משותפת.
העסקאות המשותפות מקנות למשתתפים חלק יחסי בנכסים
ובהתחייבויות ,בהכנסות ובהוצאות של העסקה המשותפת.

צדדים קשורים

 -כהגדרתם ב.IAS 24-

השותף הכללי

 -מודיעין  -אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ.

בעל עניין ובעל שליטה  -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע-
.2010
דולר

 -דולר של ארה"ב.

הממונה

 הממונה על עניני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיהוהמים שמונה על פי חוק הנפט ,התשי"ב.1952-

משרד האנרגיה

 -משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות ,בכל התקופות המוצגות,
למעט אם נאמר אחרת.
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  .)IFRS -כמו כן ,הדוחות
הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
הדוחות הכספיים של השותפות המוגבלת ערוכים על בסיס העלות.
השותפות בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

ב.

דוחות כספיים מאוחדים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של שותפות ,שלשותפות המוגבלת יש שליטה
בה (שותפות בת) .שליטה מתקיימת כאשר לשותפות המוגבלת יש כוח השפעה על הישות
המושקעת ,חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן
היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת.
בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות .איחוד
הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה ,ועד למועד בו הופסקה השליטה.
הדוחות הכספיים של השותפות המוגבלת ושותפות הבת ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים.
המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של שותפות הבת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו
שיושמה בדוחות הכספיים של השותפות המוגבלת .יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים
והפסדים הנובעים מעסקאות בין השותפות המוגבלת ושותפות הבת בוטלו במלואם בדוחות
הכספיים המאוחדים.

ג.

עסקאות משותפות והסכמים לתפעול משותף
עסקה משותפת מהווה הסדר חוזי ,אשר על פיו ,שני צדדים או יותר נוטלים על עצמם פעילות
כלכלית של חיפושי נפט וגז בנכס הנמצא בבעלות משותפת .עסקאות משותפות מסוימות
כרוכות לעיתים קרובות בפעילות משותפת על ידי המשתתפים בעסקה בנכס אחד או יותר
שהושקעו בעסקה המשותפת .עסקאות בהן לא קיימת דרישה פורמלית להסכמה פה אחד של
הצדדים השותפים לעסקה אינן מקיימות את הגדרת שליטה משותפת בהתאם ל.IFRS 11-
למרות זאת ,בחינת עסקאות אלה מלמדת כי לעסקאות עצמן אין זכויות כלשהן בנכסים וכי
אינן מתחייבות בהתקשרויות בשם המשתתפים.
פעילות חיפושי הנפט והגז מתבצעת במסגרת הסכמים לתפעול משותף
( "agreementלהלן  .)JOA -המאפיינים העיקריים של ה JOA -הינם כדלהלן:
.1
.2

.3

"Joint operating

ה JOA -מהווה הסדר חוזי ,על פיו שני צדדים או יותר נוטלים על עצמם פעילות חיפוש
נפט וגז בנכס הנמצא בבעלות משותפת.
הבעלות על נכס הנפט (וכל הנכסים הבלתי מוחשיים הנוגעים אליו; להלן – נכס הנפט)
נותרים בידי הצדדים ל JOA-ואינה מועברת או מומחית לידי יישות או JOINT
 VENTUREכלשהם.
גם תוצריו של נכס הנפט  -חלקו של כל אחד בנפט הגולמי או הגז הטבעי שמופקים.
במידה שנמצאו ,בניכוי חלקה של המדינה (אם קיים)  -הינם בבעלותם המלאה של כל
אחד מהצדדים ל( JOA-כל אחד לפי חלקו) וכל אחד מהם זכאי לשווק את חלקו בתוצרים
האמורים ולהתקשרות עם לקוחות בגינם.
11

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
.4

מנגד ,כל אחד מהצדדים ל JOA-מחויב לשאת בחלקו בעלויות התפעול המשותף של נכס
הנפט (הכולל את פעולת החיפוש ,הקידוח הפיתוח וההפקה של הנפט/גז)

במקרים בהם השותפות העבירה תשלומים למפעיל בעסקה משותפת ( ,)Cash callsכאשר
המפעיל בעסקה טרם השתמש בסכומים כאמור ,מכירה השותפות בחלקה בתשלומים שהועברו
במסגרת סעיף חייבים ויתרות חובה וזאת מאחר וסכומים כאמור אינם עונים להגדרת מזומנים
ושווי ומזומנים.
ד.

מטבע הפעילות ,מטבע ההצגה ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו דולר.
הקבוצה קובעת עבור כל יישות בקבוצה מהו מטבע הפעילות של כל יישות.
מטבע הפעילות של הקבוצה הינו הדולר מאחר ומהווה את המטבע שמשקף את הסביבה
הכלכלית העיקרית בה פועלת הקבוצה.

.2

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין
במועד העסקה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע
חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה .הפרשי
שער נזקפים לרווח או הפסד .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ
המוצגים לפי עלות ,מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה.

ה.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן
קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד
ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס ,ומהווים
חלק מניהול המזומנים של הקבוצה.

ו.

פיקדונות לזמן קצר
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד
ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים .הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.

ז.

הכרה בהכנסה
הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות
מועברות ללקוח .מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי
החוזה ,בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מסים).
בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות ,השותפות בוחנת האם היא פועלת כספק
עיקרי או כסוכן בחוזה .השותפות היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות
שהובטח טרם העברתו ללקוח .במקרים אלה ,השותפות מכירה בהכנסות בסכום ברוטו
של התמורה .במקרים בהם השותפות פועלת כסוכן ,מכירה השותפות בהכנסה בסכום
נטו ,לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ח.

רכוש קבוע
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת שנצבר,
ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת.
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים
השימושיים בנכס ,כדלקמן:
%
ריהוט וציוד משרדי

7-33

אורך החיים השימושיים ,שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה
והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא.
הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו
הנכס נגרע.
ט.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
השותפות בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים 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 הסכום בר-ההשבה
שלהם ,מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .הסכום 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 הסכום בר-ההשבה עבור היחידה מניבת
המזומנים שאליה שייך הנכס .לצורך בחינת ירידת ערך ,יחידה מניבת מזומנים הינה בדרך כלל
הקידוח הבודד למעט במקרים בהם שני קידוחים או יותר מקובצים ליחידה מניבה מזומנים
אחת וזאת ,בין היתר ,לאור קיומה של תלות בתזרימי המזומנים החיוביים הנובעים מהמאגרים
והשימוש המשותף בתשתיות .הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד .הפסד מירידת ערך
של נכס  ,מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום 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)
או סכום בר-ההשבה של הנכס.

י.

מכשירים פיננסיים
.1

נכסים פיננסיים
נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה
שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי ,למעט במקרה של נכס פיננסי אשר
נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
השותפות מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים
להלן:
(א)
(ב)

המודל העסקי של השותפות לניהול הנכסים הפיננסים ,וכן
מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.
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השותפות מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:
המודל העסקי של השותפות הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי
מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים
מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית ,מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת
תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.
.2

ירידית ערך נכסים פיננסים
השותפות בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר
אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
השותפות מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;
א)

מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז
מועד ההכרה לראשונה ,או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך – ההפרשה להפסד
שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 12
חודשים 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.
ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד
כנגד הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח
כולל אחר תיזקף לרווח או הפסד כנגד רווח כולל אחר ולא תקטין את הערך
בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.

.3

גריעת נכסים פיננסים
השותפות גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:
(א)
(ב)

(ג)

.4

פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי ,או
השותפות מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות
החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים
וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי השותפות אך ניתן לומר כי
העבירה את השליטה על הנכס.
השותפות מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים
מהנכס הפיננסי ,אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה
במלואם לצד שלישי ,ללא עיכוב מהותי.

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
במועד ההכרה לראשונה ,השותפות מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן
בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.
לאחר ההכרה הראשונית ,השותפות מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות
המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
14

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
.5

גריעת התחייבויות פיננסיות
השותפות גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר ,היא מסולקת – דהיינו ,כאשר
המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,
בנכסים פיננסיים אחרים ,בסחורות או שירותים ,או משוחרר משפטית מההתחייבות.
במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת ,השותפות בוחנת האם תנאי
ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים ומביאה בחשבון שיקולים איכותיים
וכמותיים.
כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת או החלפה של התחייבות
בהתחייבות אחרת בעלי תנאים השונים באופן מהותי ,בין השותפות לבין אותו מלווה,
העסקה מטופלת כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה .ההפרש
בין היתרות של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
במקרה בו נעשה שינוי שאינו מהותי בתנאי התחייבות קיימת או החלפה של התחייבות
בהתחייבות אחרת בעלי תנאים שאינם שונים באופן מהותי ,בין השותפות לבין אותו
מלווה ,השותפות מעדכנת את סכום ההתחייבות ,קרי היוון של תזרימי המזומנים
החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית ,כאשר ההפרש נזקף לרווח או הפסד

.6

קיזוז 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.

.7

הנפקת ניירות ערך בחבילה
בהנפקה של ניירות ערך בחבילה ,מוקצית התמורה שהתקבלה (לפני הוצאות הנפקה)
לניירות הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן :נגזרים פיננסים
ומכשירים פיננסיים אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה .לאחר מכן נקבע השווי
ההוגן עבור התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת ,כאשר התמורה המוקצית
עבור מכשירים הוניים נקבעת כערך שייר .עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם
ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב בחבילה.

.8

מכשירים פיננסים מורכבים
(א)

אגרות חוב להמרה ,הכוללות רכיב המרה הוני ורכיב של התחייבות ,מפוצלות
לשני רכיבים .הפיצול כאמור ,מחושב על ידי קביעה תחילה של הרכיב
ההתחייבותי בהתבסס על השווי ההוגן של התחייבות דומה ללא אופציית המרה,
כאשר הערך של רכיב ההמרה ההוני נקבע כערך שייר .עלויות עסקה ישירות
הוקצו בין רכיב ההון ורכיב ההתחייבות על בסיס יחס ההקצאה של התמורה
לרכיבי ההון וההתחייבות.
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אגרות חוב להמרה שהונפקו במטבע חוץ כוללות שני רכיבים :רכיב המרה ורכיב חוב .רכיב
ההמרה ההתחייבותי מוכר לראשונה כנגזר פיננסי לפי השווי ההוגן .היתרה מיוחסת לרכיב
החוב .עלויות עסקה ישירות מוקצות בין רכיב ההמרה ההתחייבותי לבין רכיב החוב
ההתחייבותי ,על בסיס יחס ההקצאה של התמורה לכל רכיב.
יא.

הוצאות חיפושי נפט וגז
הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  6בדבר חיפוש משאבים ,מינרלים והערכתם (להלן -
התקן) קובעות את הטיפול החשבונאי בהוצאות חיפוש גז ונפט .השותפות מיישמת את גישת
המאמצים המוצלחים ( )Successful effort methodלפיה:
.1

הוצאות השתתפות בביצוע מבדקים וסקרים גיאולוגיים וסיסמיים ,שבעקבותיהן
מגבשים מסקנה לגבי המשך תוכנית החיפוש ,נזקפות מיד לרווח או הפסד בעת
היווצרותן.

.2

השקעות בקידוחי נפט וגז ,הנמצאות בשלבי קדוח בגין מאגרים שטרם הוכח כי הם בלתי
מסחריים ,מוגדרים כנכסי חיפוש והערכה ומוצגים בדוח על המצב הכספי לפי העלות
במסגרת הסעיף השקעה בנכסי נפט וגז.

.3

השקעות בקידוחי נפט וגז ,בגין מאגרים שהוכחו כיבשים וננטשו או שנקבעו כבלתי
מסחריים או שלא נקבעו לגביהן תוכניות פיתוח בתקופה הקרובה ,מופחתות במלואן
מסעיף "השקעה בנכסי נפט וגז (לרבות נכסי חיפוש והערכה)" לרווח או הפסד.

.4

השקעות בגין מאגרים לגביהן קיימת היתכנות טכנית ויכולת קיום מסחרית של הפקת
גז או נפט (אשר נבחנות במכלול של אירועים ונסיבות שעיקרן בישראל הוא קבלת אישור
הממונה לכך שהמאגר הינו תגלית מסחרית ו/או קבלת שטר חזקה מהממונה בשטח
הרישיון) מוגדרות כנכסי נפט וגז ,מועברות מסעיף "נכסי חיפוש והערכה" לסעיף "נכסי
נפט וגז" ומוצגות בדוח על המצב הכספי לפי העלות.

.5

הוצאות בגין בארות לגביהן ייקבע שקיימות רזרבות גז או נפט מוכחות נכללות בדוח על
המצב הכספי לפי עלות ומופחתות לרווח או הפסד על בסיס כמות ההפקה בפועל במהלך
התקופה ביחס לסך הרזרבות הצפויות כפי שמוערך על ידי מומחה חיצוני .במסגרת
החישוב כאמור ,בהתבסס על כמויות הרזרבות הצפויות מביאה הקבוצה בחשבון גם את
הסכום העתידי (בערכים לא מהוונים) של ההשקעות הנדרשות לשם הפקתן של אותן
כמויות.

.6

נכסי חיפוש והערכה נבחנים לירידת ערך כאשר עובדות ונסיבות מצביעות על כך שיתכן
שהערך בספרים של נכס חיפוש והערכה עולה על הסכום בר השבה שלו .כאשר עובדות
ונסיבות מצביעות על כך שהערך בספרים עולה על סכום בר ההשבה ,השותפות מכירה
בהפסדים מירידת ערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .36

.7

אם בעת הסכמי הצטרפות בשלבי החיפוש וההערכה מעביר בעל זכות נפט ו/או גז חלק
מהזכות ,בתמורה להסכמת הנעבר לשאת בהשקעות עתידיות אשר במצב אחר היה על
המעביר לשאת בהן ,ינהגו בהסכמים כאלה כדלהלן:
בהסכמים בהם השותפות היא הנעבר :בשלב התהוות העלויות ,השותפות תכיר בהוצאה
בגין העלויות בהן נשאה והמשויכות לזכויות שנותרות בידי המעביר.
בהסכמים בהם השותפות היא המעבירה :השותפות לא תרשום כל הוצאה אשר הוצאה
על-ידי הנעבר והיא תכיר ברווח או בהפסד מהסכם ההצטרפות בגובה ההפרש שבין
התמורה שהתקבלה או שהיא זכאית לקבל לבין הערך בספרים של הזכויות שנגרעו.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יב.

השקעות בנכסי נפט וגז
עלויות שנצברו בגין נכסי נפט וגז מוכחים מסווגות כהשקעות בנכסי נפט וגז .עלויות אלה
כוללות עלויות לרכישת זכויות בשטחים יבשתיים ,קידוחי חיפוש ,תכנון הנדסי ,קידוחי פיתוח,
ורכישה והקמה של מתקני הפקה .עלויות אלה מוצגות בדוח על המצב הכספי לפי העלות,
ומופחתות לרווח או הפסד לפי שיטת האזילה.

יג.

עלויות בגין מחוייבות לסילוק נכסים
השותפות מכירה בהתחייבות בגין חלקה במחויבות לסילוק נכסים בתום תקופת השימוש בהם.
ההתחייבות נרשמת לראשונה בערכה הנוכחי כנגד נכס ,וההוצאות הנובעות משערוך ערכה
הנוכחי בעקבות חלוף הזמן נזקפות לרווח או הפסד .הנכס נמדד לראשונה בערכו הנוכחי והוא
מופחת לרווח או הפסד כאמור בסעיפים (2יב) ו(2-יא)( )5לעיל .שינויים הנובעים מעיתוי,
משיעורי ההיוון ומסכום המשאבים הכלכליים הדרושים לסילוק המחויבות ,מתווספים או
נגרעים מהנכס בתקופה השוטפת במקביל לשינוי בהתחייבות .בסעיפי הדוח על המצב הכספי
רשומות יתרת התחייבות (בסעיף "התחייבויות אחרות לזמן ארוך") ויתרת נכס לאחר הפחתה
(בסעיף "השקעות בנכסי נפט וגז").

יד.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת כאשר לשותפות קיימת מחויבות בהווה (משפטית או
משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת
לסלק א ת המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר השותפות צופה שחלק או כל
ההוצאה תוחזר לשותפות ,כגון בחוזה ביטוח ,ההחזר יוכר כנכס נפרד ,רק במועד בו קיימת
וודאות למעשה לקבלת הנכס .ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.
להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
עלויות פירוק ,פינוי ושיקום אתרים
ה הפרשה נוצרה בגין אותם הסכמים בהם התחייבה הקבוצה להחזיר את הנכס השכור
בתום תקופת השכירות לקדמותו ,לאחר פירוק ופינוי האתר וכן שיקום המקום במידת
הצורך.

טו.

עסקאות תשלום מבוסס יחידות השתתפות
עובדים/נותני שירותים אחרים של השותפות זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס יחידות
השתתפות המסולקות במכשירים הוניים.
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של
המכשירים ההוניים במועד ההענקה .השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור
אופציות מקובל.
לגבי נותני שירותים אחרים ,עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או
השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו.
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל
בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו
העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן  -תקופת ההבשלה) .ההוצאה המצטברת המוכרת בגין
עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את
מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים
ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
כאשר השותפות מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים ,מוכרת
הוצאה נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל
של התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד/נותן השירות האחר לפי השווי ההוגן במועד השינוי.
ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני ,מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה
שטרם הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית .עם זאת ,אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה
חדשה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה ,ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה
תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר לעיל.
טז

רווח (הפסד) ליחידת השתתפות
רווח (הפסד) ליחידת השתתפות מחושב על ידי חלוקה של הרווח (הפסד) המיוחס לבעלי יחידות
ההשתתפות במספר יחידות ההשתתפות המשוקלל שקיים במהלך התקופה.
יחידות השתתפות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח (הפסד) המדולל ליחידת השתתפות
במידה שהשפעתן מדללת את הרווח (מגדילה את ההפסד) ליחידת השתתפות מפעילויות
נמשכות .יחידות השתתפות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח (הפסד)
המדולל ליחידת השתתפות רק עד למועד ההמרה ,ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי ליחידת
השתתפות .במקרה של הנפקת זכויות או איחוד יחידות השתתפות ,מותאם ההפסד ליחידת
השתתפות למפרע.

באור - :3

עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים והנחות המשפיעים על יישום
המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים
קריטיים שחושבו על ידי השותפות ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של
נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
א.

בחינת סכום בר השבה של נכסי נפט וגז
הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
בחינת סכום בר השבה של נכסי נפט וגז
סכום בר השבה של נכסי נפט וגז נקבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים,
בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של
תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה.
אם ניתן ,השווי ההוגן נקבע בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנכסים בעלי אופי ומיקום
דומים לזה המוערך.
במדידת סכום בר השבה של נכסי נפט וגז נדרשים מעריכי השווי והנהלת השותף הכללי
בשותפות להשתמש בהנחות מסוימות לגבי עלויות והשקעות צפויות ,סבירות קיומן של תכניות
פיתוח ,כמויות המשאבים במאגר ,מחירי המכירה הצפויים ,השלכות חוק מיסוי רווחים
ממשאבי טבע ,קביעת שיעורי ההיוון וכיוצא בזה ,על מנת להעריך את תזרימי המזומנים
העתידיים מהנכסים.
נכסי נפט וגז (לרבות נכסי חיפוש והערכה) נבחנים לירידת ערך כאשר עובדות ונסיבות עשויות
להעיד על כך שערכם בספרים עולה על סכום בר ההשבה המיוחס להם.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)
ב.

אומדן עתודות הנפט
אומדן עתודות הנפט משמש בקביעת שיעור הפחתת הנכסים המפיקים אשר משמשים את
הפעילות במהלך התקופה המדווחת .הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של עתודות נפט
מוכחות ו/או מותנות ,נעשית בהתאם לשיטת האזילה כאמור בבאור (2ח') 5לעיל .כמות הנפט
המוערכת במאגרים המוכחים ו/או המותנים בתקופה המדווחת נקבעת מידי שנה ,בין היתר,
על פי חוות דעת של מומחים חיצוניים להערכת עתודות של מאגרי נפט וגז המוכחות ו/או
המותנות .הערכה של עתודות הנפט המוכחות ו/או המותנות על פי העקרונות הנ"ל הינו תהליך
סובייקטיבי והערכות של מומחים שונים עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי.

ג.

הפחתת נכסים מפיקים
אומדן עתודות הנפט משמש בקביעת שיעור הפחתת הנכסים המפיקים אשר משמשים את
הפעילות במהלך התקופה המדווחת .הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של עתודות נפט
מוכחות ו/או מותנות ,נעשית בהתאם לשיטת האזילה כאמור בבאור (2יא') 5לעיל.
כמות הנפט המוערכת במאגרים המוכחים ו/או המותנים בתקופה המדווחת נקבעת מידי שנה,
בין היתר ,על פי חוות דעת של מומחים חיצוניים להערכת עתודות של מאגרי נפט וגז המוכחות
ו/או המותנות.הערכה של עתודות הנפט המוכחות ו/או המותנות על פי העקרונות הנ"ל הינו
תהליך סובייקטיבי והערכות של מומחים שונים עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי.

באור - :4

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
תיקון ל - IAS16-רכוש קבוע
במאי  ,2020פרסם ה IASB-תיקון ל( IAS 16-להלן  -התיקון) .התיקון אוסר על הפחתת תמורה
שהתקבלה ממכירת פריטים שיוצרו בזמן שהחברה מכינה את הרכוש הקבוע לשימושו המיועד
מעלותו .חלף זאת ,החברה תכיר את תמורת המכירה ואת העלויות הנלוות ברווח והפסד.
התיקון יישום לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1לינואר  2022או לאחריו .יישום מוקדם יותר
אפשרי .התיקון יישום למפרע ,אולם רק לפריטי רכוש קבוע המובאים למיקום ולמצב הדרושים לכך
שהם יוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה בתחילת תקופת הדיווח השנתית המוקדמת ביותר
שמוצגת בדוחות הכספיים שבה החברה מיישמת לראשונה את התיקון או לאחריה .החברה תכיר
בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה של התיקון כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים בתחילת
התקופה של מועד היישום לראשונה.
להערכת החברה ,לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

באור - :5

מזומנים ושווי מזומנים
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר
מזומנים למשיכה מיידית
שווי מזומנים  -פיקדונות לזמן קצר

19

323
1,008

1,423
221

1,331

1,644

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :6

פקדונות בתאגידים בנקאיים
שיעור הריבית ליום
31.12.2020
%
פקדונות שאינם נושאי ריבית
1.1

פקדונות משועבדים נושאי ריבית ()1

 31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר
101

101

839

266

( )1הפיקדונות משמשים כבטוחה לערבויות שניתנו למוסדות ממשלתיים.

באור - :7

חייבים ויתרות חובה
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר
מוסדות
הוצאות מראש
צדדים קשורים  -השותף המוגבל
חייבים ויתרות חובה אחרים (לרבות בגין עסקאות משותפות)

באור - :8

77
57
194

51
34
723

328

808

השקעות בנכסי נפט וגז ונכסי חיפוש והערכה
א.

הרכב הנכסים
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר
נכסי נפט וגז:
פרוייקט  Grapevineראה גם סעיף ג'  2להלן
פרוייקט  Mountanviewפרוספקט  Trinidad 7ראה גם סעיף
ג'  3להלן
פרוייקט  Cassiniראה גם סעיף ג'  4להלן
נכסי חיפוש והערכה:
פרוייקט  Mountanviewראה גם סעיף ג'  3להלן
פרוייקט  Shidelerראה גם סעיף ג'  5להלן

20

5,604

5,639

2,457
-

2,370
2,248

1,379
-

1,275
1,142

9,440

12,674

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :8

השקעות בנכסי נפט וגז ונכסי חיפוש והערכה (המשך)
ב.

פרטים לגבי זכויות השותפות בנכסי נפט וגז ליום  31בדצמבר:2020 ,
השותפות המוגבלת משתתפת בפעילות חיפושי נפט וגז במסגרת זכויות לחיפושי נפט וגז.
להלן מפורטים נכסי הנפט ונכסי החיפוש וההערכה של השותפות המוגבלת ,נכון ליום אישור
הדוחות הכספיים:

סוג הזכות

שם הזכות

חזקה
חכירה של זכויות נפט
(Mineral (Rights
חכירה של זכויות נפט
(Mineral (Rights
חכירה של זכויות נפט
(Mineral (Rights
חכירה של זכויות נפט
(Mineral (Rights

שמשון
פרויקט Grapevine
פרויקט Mountainview
פרויקט Cassini
פרויקט Shideler

*)
**)
ג.

הזכות בתוקף
עד

שטח (בקמ"ר)
250
34
18

13.6.2045
כל עוד הפעילות
נמשכת
2021-2023

חלקה של
השותפות
המוגבלת
10.554%
22.3125%
25.8081%

10

-

*)

35.625%

3

-

**)

37.5%

ראה סעיף ג( )4להלן.
ראה סעיף ג( )5להלן.

עיקר הפעילות
.1

חזקת "שמשון"
שותפי חזקת שמשון ממשיכים לבצע פעולות בדיקה ובחינה של המידע שברשותם,
במסגרתן אותרו פרוספקטים נוספים לגביהם נעשות עבודות בדיקה והערכה ואשר
לגביהם הוגשה בקשה לשינוי גבולות החזקה לממנה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה
(להלן  -הממונה) .ביום  6לפברואר ,2020 ,הודיע הממונה כי המועצה מייעצת לענייני
הנפט דנה בבקשה והמליצה לשר האנרגיה לאשר את שינוי הגבולות בחזקה בהתאם
להמלצת גורמי המקצוע לפי סעיף  49לחוק הנפט ,התשי''ב ב .1952-הממונה מציין כי
ההמלצה כפופה להוראות כל דין.
כן ציין הממונה כי המועצה המליצה לפתוח את השטח אותו נתבקש להוסיף לחזקה,
לחיפושי נפט ,בהתאם לסעיף  5לחוק הנפט.
ביום  18במרס ,2020 ,אישר שר האנרגיה את שינוי הגבולות כאמור לעיל בכפוף לתנאים
הבאים:
א)

הוא מותנה במתן התחייבות של בעלי החזקה לעמידה בתוכנית העבודה כמפורט
להלן ,אשר תימסר עד ליום  ,23במרס  .2020ההתחייבות נמסרה לשר ביום 23
במרס.2020 ,
התנאים ותוכנית העבודה בחזקה יכללו את אבני הדרך הבאות:
.1

ביצוע סקר סייסמי תלת ממדי חדש ,שיכסה את שטח החזקה החדש אשר
אין לגביו סיימיקה קיימת עד ליום  30בספטמבר .2020 ,ביום  10ביולי2020 ,
הסתיים ביצוע הסקר הסייסמי.

21

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :8

השקעות בנכסי נפט וגז ונכסי חיפוש והערכה (המשך)
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

עיבוד הנתונים הסייסמיים של הסקר האמור ,קשירה לסקר קודם ,והעברת
כל תוצרי העיבוד ,החומרים והדוחות הנלווים עד ליום  30בספטמבר.2021 ,
בימים אלו מבוצעות פעולות עיבוד נתנוני הסקר.
פענוח משולב של כל הנתונים הגאיפיסים החדשים והקיימים ,הכנת מפות
עמוק מעודכנו ,ניתוח גיאופיסי וגיאולוגי עדכני ,קביעת מיקום קידוח
והגשת פרוספקט גיאולוגי לביצוע קידוח עד ליום  30בספטמבר.2021 ,
הגשת דוח משאבים מעודכן לפי דרישת  PRMSעד ליום  31בדצמבר.2021 ,
הגשת מסמך סביבתי על פי הנחיות הממונה עד ליום  30ליוני.2022 ,
הגשת בקשה בהתאם לסעיף  76לחוק בנפט ,להעברת זכויות כך שיוכנס
מפעיל ,כנדרש בתקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים),
תשע''ז 2016 -וקבלת אישור הממונה עד ליום  30ביוני.2022 ,
חתימת חוזה עם קבלן קדיחה לביצוע קידוח עד ליום  30בספטמבר.2022 ,
תחילת ביצוע קידוח עד ליום  31בדצמבר.2022 ,

ב)

היה ותוכר תגלית בקידוח (להלן  -התגלית החדשה) אשר תאפשר פיתוח משותף
של תגליות שמשון 1-והתגלית החדשה ,יגישו השותפים בחזקה מסמך תמהיל ים-
יבשה (להלן  -התמהיל) ,לא יאוחר מחודשיים מיום ההכרה בתגלית החדשה.
הממונה יעביר את התמהיל למועצה הארצית לתכנון ולבניה .בנוסף ,תוגש תוכנית
פיתוח קונספטואלית לפיתוח משותף כאמור ,בפרק זמן שייקבע על ידי הממונה,
ולא יאוחר מ 8-חודשים מיום ההכרה בתגלית החדשה.

ג)

ככל שבעלי החזקה לא יעמדו בתנאים ,בתוכנית העבודה או בכל אבן דרך שבה,
בלוחות ה זמנים שנקבעו ,מכל סיבה שהיא ,תפקע החזקה באופן מיידי ,ובעלי
החזקה לא יישמעו בשום טענה או תביעה בקשר לכך.

ד)

בעלי החזקה יעמדו בכל ההוראות והתנאים שייקבעו בשטר החזקה ,כפי שיימסר
לבעלי החזקה ,בהקדם האפשרי.

ה)

ידוע לבעלי החזקה כי גבולות תחום המים הכלכליים של מדינת ישראל ,לרבות
באיזורים הרלוונטיים לשטח החזקה ,טרם נקבעו סופית ,וכי שטח החזקה סמוך
לקצה תחום המים הכלכליים כפי שהוא ידוע כיום .לפיכך ,יתכן כי לעובדה זו
תהיה השפעה על המשך הפעילות העתידית בשטח החזקה ,וכי בעלי החזקה לא
יישמעו בכל טענה או תביעה בקשר לכך .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,היה
ובתקופת החזקה ייגרעו שטח או שטחים משטח החזקה בקשר עם האמור לעיל,
לא יינתן פיצוי כלשהו לבעלי החזקה.

ביום  23במרס ,2020 ,פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מנובאים (פרוספקטיביים)
בפרוספקט דקר שבשטח החזקה.
ביום  22ביולי ,2020 ,הודיעה השותפות כי שותפי החזקה התקשרו בהסכם פרישה לפיו
 (ATP) ATP Oil and Gas Corporationאשר נמצאת בהליכי פירוק ,תפרוש מההסכם
התפעול המשותף שנחתם בין השותפים בחזקה ותפרוש מהחזקה ATP .העבירה את
זכויותיה בחזקה ללא תמורה ליתר השותפים באופן שלאחר העברת הזכויות המועברות
שיעור האחזקה של השותפות הינו .10.554%
ביום  15בספטמבר ,2020 ,הודיעה שותפות כי הממונה אישר את העברת זכויות .ATP
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השקעות בנכסי נפט וגז ונכסי חיפוש והערכה (המשך)
.2

פרוייקט  Grapevineבקליפורניה ,ארה"ב
עסקה משותפת לחיפושי נפט וגז בקליפורניה ,ארה"ב.
א)

המשתתפים בפרוייקט הינם:
%

שם המשתתף

22.3125%
33.75%
28.5156%
10.7344%
4.6875%

השותפות
Grapevine Energy LLC
California Resources Production Corporation
BYLO Grapevine Holdings LLC
FGE Oil, LLC

100%
ב)

הרכב נכס גז ונפט ונכס חיפוש והערכה:
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר
עלויות קידוח שהוונו
נכס בגין סילוק
הוצאות פחת ,אזילה והפחתות*)

*)

ג)

5,962
3
()361

5,896
3
()260

5,604

5,639

בחודש אוקטובר  2017העסקה המשותפת החלה להפיק נפט מהפרוייקט,
לכן החל ממועד זה ,השותפות מפחיתה את חלקה בנכסי הנפט והגז לפי
קצב האזילה שעמד בשנת  2020על  0.98%על פי דוח הערכת משאבים
מנובאים כאמור בבאור 2יא'( 5בשנת .)1.5% – 2019

פרטים נוספים לגבי הפעילות בפרוייקט:
ביום  5בדצמבר ,2017 ,הסתיימו מבחני ההפקה שבוצעו
בשטח הפרוייקט והחלה הפקה מסחרית מהקידוח.
ביום  14ביוני ,2018 ,הסתיימו מבחני ההפקה שבוצעו
בשטח הפרויקט והחלה הפקה מסחרית מהקידוח.

בקידוח Chardonnay

בקידוח Bordeaux 1-31

ביום  12ביוני ,2019 ,הסתיימו מבחני ההפקה שבוצעו בקידוח North Chardonnay
בשטח הפרויקט והחלה הפקה מסחרית מהקידוח .ההפקה בבאר נמשכת באופן
חלקי על מנת לשמר את הזכויות בנכס .מפעיל הפרויקט עדכן את השותפים כי
על מנת להחזיר את הבאר להפקה מלאה תידרש פעולה נוספת בבאר (.)Side Track
המפעיל טרם עדכן את השותפים בפרויקט לגבי עיתוי הפעולה והתקציב לביצועה.

ביום  25במרס ,2021 ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,פירסמה השותפות
דוח הערכת משאבים מותנים מעודכן לפרויקט .על פי דוח הערכת המשאבים,
שהוכן ע"י  ,Petrotech resources comapnyעל פי כללי  ,SPE-PRMSכמות המשאבים
המותנים בפרויקט ,נכון ליום  31בדצמבר ,2020 ,נעה בין כ 2.155 -מיליוני חביות
נפט (שווה ערך) (האומדן הנמוך) לכ 32.122 -מיליוני חביות נפט (שווה ערך)
(האומדן הגבוה).
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השקעות בנכסי נפט וגז ונכסי חיפוש והערכה (המשך)
ההערכות הנ"ל בדבר המשאבים המותנים בפרויקט ,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 Petrotech
 ,resources comapnyאשר לגביהם לא קיימת כל וודאות .כמויות הנפט שיופקו
בפועל ,עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל ,בין היתר ,כתוצאה
מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטורים ו/או מתנאי היצע וביקוש
בשוק הנפט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של
המאגרים .ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף
מהמשך הפקה בפרויקט ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים
של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.
.3

פרוייקט  Mountainviewבקליפורניה ,ארה"ב
עסקה משותפת לחיפושי נפט וגז בקליפורניה ,ארה"ב.
א)

המשתתפים בפרוספקט  Trinidad 7בשטח הפרוייקט הינם (בפרוספקטים אחרים
בשטח הפרוייקט שיעורי האחזקה עשויים להיות שונים):
%

שם המשתתף
השותפות
Mountain View Resources, LLC
BYLO Properties, LLC
John L. Moran
Chesed Properties, LLC
Eneric Oil Group, Inc
LAR Oil Company, Inc
HOPPS Oil Props, LLC
Compass Global Resources, LLC
Dennis B. Tower
Brunner Resources, LLC
CCF Resources, LLC
GeoCom Capital, LLC
James H. Drennan
Central California Oil Co
Arbol Resources, Inc
Concordia Resources, LLC
W. Kirk Bosche
WWH Energy,LLC

26.05%
42.25%
14.389%
1.75%
1.675%
1.5%
1.5%
1.5%
1.486%
1.25%
1.2295%
1%
1%
0.75%
0.75%
0.7205%
0.5%
0.5%
0.2%
100%

ב)

הרכב נכס גז ונפט ונכס חיפוש והערכה:
 31בדצמבר
2019

2020
אלפי דולר
עלויות הזכויות שנרכשו
עלויות קידוח שהוונו
התחייבויות בגין סילוק
הוצאות פחת ,אזילה והפחתות*)
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150
3,835
1
()150

150
3,589
1
()95

3,836

3,645
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השקעות בנכסי נפט וגז ונכסי חיפוש והערכה (המשך)
*)

ג)

בחודש אוגוסט  2018העסקה המשותפת החלה להפיק נפט מהפרוייקט ,לכן
החל ממועד זה ,השותפות מפחיתה את חלקה בנכסי הנפט והגז לפי קצב
האזילה שעמד בשנת  2020על  0.97%על פי דוח הערכת משאבים מנובאים
כאמור בבאור 2יא'( 5בשנת .)0.65% – 2019

פרטים נוספים לגבי הפעילות בפרוייקט :
פרוספקט

Trinidad 7

ביום  12אוגוסט ,2018 ,הסתיימו מבחני ההפקה בקידוח  Stenderup 56x-28בשטח
הפרויקט והחלה הפקה מסחרית מהקידוח.
ביום  21בפברואר ,2019 ,דיווחה השותפות כי השותפות ושותפים נוספים
בפרויקט התקשרו בהסכם עם  Garlock oil, LLCהשותפה בשיעור  4.1%בפרויקט
(למעט בפרוספקט  Trinidad 7שבשטח הפרויקט בו היא אינה שותפה) על פיו רכשו
הרוכשים את מלוא זכויותיה של  garlock oil, LLCבפרוייקט מתוכם השותפות
רכשה זכויות בשיעור  1.0581%בפרויקט ,כך שזכויות השותפות בפרוייקט (שאינו
פרוספקט  )TRINDAD 7הינן .25.8081%
במהלך שנת  ,2020המליצה מפעילת הפרויקט ,לעצור את המשך ביצוע מבחני
ההפקה בקידוח  ,Stenderup 66X-28וזאת בהתחשב במשבר נגיף קורונה והמצב
הכלכלי בשווקים ובכלל זה הירידות במחירי הנפט והגז במהלך חודש פברואר
 2021חודשו מבחני ההפקה למספר ימים והופסקו לאור כמות המים הגדולה
בקידוח אשר נגרמה עקב תקלה טכנית .מפעילת הפרויקט צפויה לשלוח בקרוב
לשותפים פירוט ותקציב לגבי הפעולות שיש לנקוט לטיפול בתקלה.
ביום  25במרס ,2021 ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,פרסמה השותפות דוח
הערכת משאבים מותנים מעודכן לפרוספקט בכללותו .על פי דוח הערכת
המשאבים ,שהוכן ע"י  ,Company Petrotech Resourcesעל פי כללי ,SPE-PRMS
כמות המשאבים המותנים בפרויקט ,נכון ליום  31בדצמבר ,2020 ,נעה בין כ9.711 -
מיליוני חביות נפט (שווה ערך) (האומדן הנמוך) לכ 31.398 -מיליוני חביות נפט
(שווה ערך) (האומדן הגבוה) ,האומדן הטוב ביותר הינו  17.462מיליוני חביות נפט
(שווה ערך).
ההערכות הנ"ל בדבר המשאבים המותנים בפרויקט ,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 Petrotech
 ,Resources Companyאשר לגביהם לא קיימת כל וודאות .כמויות הנפט שיופקו
בפועל ,עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל ,בין היתר ,כתוצאה
מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטורים ו/או מתנאי היצע וביקוש
בשוק הנפט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של
המאגרים .ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף
מהמשך הפקה בפרויקט ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים
של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.
לפירוט בדבר בחינה לירידת ערך בפרויקט ראה באור  9להלן.
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פרוייקט  Cassiniבקליפורניה ,ארה"ב
עסקה משותפת לחיפושי נפט וגז בקליפורניה ,ארה"ב.
א)

המשתתפים בפרוייקט הינם :
השותפות – .35.625%
.35.625% – BL Cassini Holdings LLC
( Aera Energy LLCהמפעיל) .28.75% -

ב)

הרכב נכס חיפוש והערכה:
 31בדצמבר
2019

2020
אלפי דולר
עלויות קידוח שהוונו
ירידת ערך *)

2,317
()2,317

2,246
-

-

2,248

*) לעניין ירידת הערך ראה באור .9
ג)

פרטים נוספים לגבי הפעילות בפרוייקט:
ביום  9ביולי ,2018 ,פרסמה השותפות תכנית מפורטת לביצוע מבחני ההפקה
בקידוח  CASSINIוציינה כי הם עתידים להימשך כמספר חודשים .ביום 22
לספטמבר ,2019 ,הודיעה השותפות על סיום מבחני ההפקה וכי תוצאות וניתוח
הממצאים במהלך מבחני ההפקה בקידוח ,כפי שנמסרו על ידי מפעילת הקידוח,
הניחו את דעתן של המפעילה ושל השותפות בדבר קיומו של ממצא
( )DISCOVERYשל נפט בקידוח ומיום זה החלה הפקה מסחרית מהקידוח .במהלך
חודש נובמבר  2019הופסקה ההפקה מהבאר עקב תקלה טכנית .במהלך חודש
אפריל  2020תוקנה התקלה במהלך פעולת התיקון שונה עובי החתך המפיק כדי
לקבל מידע נוסף לגבי פוטנציאל השכבות המפיקות השינוי בחתך כאמור ,כתוצאה
מכך הבאר חזרה למבחני הפקה .נכון ליום  31בדצמבר 2020 ,הסתיימו מבחני
ההפקה.
לאור תוצאות מבחני ההפקה המתוארים לעיל ,השותפות בחנה את השווי ההוגן
של הפרויקט לאחר סיום מבחני ההפקה והגיעה למסקנה כי היא לא צופה להניב
הטבות כלכליות משמעותיות מהנכס ועל כן הפחיתה את ערכו בספרים .במהלך
הרבעון הרביעי נרשמו הוצאות חיפושי נפט וגז בגין הפחתת הנכס בסך של כ2.3 -
מיליון דולר.
לפירוט בדבר בחינה לירידת ירידת ערך בפרויקט ראה באור  9להלן.

.5

פרוייקט  Shidelerבקליפורניה ,ארה"ב
ביום  31במרס ,2020 ,עדכנה השותפות כי השותפים בפרויקט החליטו בשלב זה ,בעצה
אחת עם מפעילת הפרויקט ,לעצור את המשך ביצוע מבחני ההפקה ,וזאת בהתחשב
במשבר נגיף קורונה והמצב הכלכלי בשווקים ובכלל זה הירידות במחירי הנפט והגז
והשפעתם על הנכסים המפיקים של השותפות.
נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים מבחני ההפקה הופסקו .חברת  Aera Energyהודיעה
כי לא תכלול את המשך הפעילות בפרויקט בתקציב הפעילות שלה לשנים  2020ו.2021 -
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השותפות לא צופה חידוש פעילות בפרויקט בפרק הזמן הנ"ל ולכן מעריכה כי אין ערך
כלכלי לנכס הרשום בספרים .השותפות תשקול את עמדתה לגבי חידוש הפעילות
בפרויקט במידה ותחול התאוששות מספקת במחירי הנפט ו/או חברת  Aera Energyתשנה
את דעתה לגבי השתתפותה כאמור.
במהלך תקופת הדוח נרשמו הוצאות חיפושי נפט וגז בגין הפחתת הנכס בסך של כ1.8 -
מיליון דולר.
מפעילת הפרויקט הציגה בפני השותפות שתי חלופות לחידוש הפעילות בבאר .החלופה
הראשונה העמקת הבאר והשניה ביצוע  Side Trackוהמליצה על החלופה הראשונה.
עמדת השותפות ,כפי שנמסרה למפעילת הפרויקט ,כי השותפות תשקול השתתפות כפי
חלקה היחסי .על המפעילה יהיה לדאוג למימון חלקה של  Aeraבין אם בעצמה ו/או
באמצעות מימון חיצוני במידה ותרצה להתקדם לביצוע הפעולה .נכון למועד הדוחות
לא קיבלה השותפות עדכון בנושא מהמפעילה.
.6

פרוייקט בים הצפוני בשטח אנגליה
ביום  8באוגוסט ,2019 ,התקשרה השותפות בהסכם אופציה לרכישת זכויות בפרויקט
לחיפושי נפט וגז בים הצפוני בשטחה של אנגליה .הפרויקט כולל  4רישיונות (להלן –
הרישיונות באנגליה) בשטח כולל של כ 2,450-קמ"ר .על פי ההסכם השותפות תוכל
לרכוש ,בדרך של הקצאת מניות ,מניות בשיעור של  51.61%מהון המניות של חברה
פרטית אנגלית (להלן – החברה האנגלית) ,המחזיקה ב 38.75%-מהזכויות ברישיונות
האמורים ,כך שלאחר מימוש האופציה השותפות תחזיק ב 20%-מרישיונות אלה.
האופציה ניתנת למימוש עד  60יום לאחר השלמת עיבודו של סקר סייסמי בשטח
הרישיונות באנגליה ופענוחו ,אשר צפויה לקרות במהלך הרבעון הראשון של שנת
 .2020תמורת האופציה שילמה השותפות סך של  300אלפי דולר.
ביום  23באוגוסט 2020 ,עדכנה השותפות כי לאחר בחינת המידע הגאולוגי ושכלול רמת
הסיכון והפוטנציאל החליטה השותפות שלא לממש את האופציה.
ביום  26באוגוסט ,2020 ,עדכנה השותפות כי החליטה שלא להיות עוד צד לבקשה
לרישיון ימי באנגליה .בתקופת הדוח נרשמו הוצאות של כ 300-אלף דולר בגין הפרויקט.

.7

פרויקט בים הצפוני בשטח דנמרק
ביום  24ביולי ,2019 ,התקשרה השותפות בהסכם אופציה לרכישת  15%-10%מזכויות
ההשתתפות ברישיון ימי בשטח של כ 427-קמ"ר הנמצא ביום הצפוני בשטח דנמרק.
חברת הנפט הלאומית של דנמרק מחזיקה ב 20%-מזכויות ההשתתפות ברישיון האמור.
האופציה ניתנת למימוש עד ליום  31במרס .2020 ,בתמורה לאופציה תשלם השותפות
כ 44-66 -אלפי דולר ארה"ב ,כתלות בשיעור זכויות ההשתתפות אשר תרכוש בסופו של
דבר .במידה שהשותפות תממש את האופציה תשלמנה השותפות  200%מעלות חלקם
היחסי בפעילות הרישיון עד תום קידוח ראשון בשטחו ,או שיעור אחר שיוסכם בין
הצדדים.
ביום  31במרס 2020 ,עדכנה השותפות כי הוחלט בשלב זה ,בהתחשב בין היתר במשבר
הקורונה והמצב הכלכלי בשווקים ובכלל זה הירידות במחירי הנפט והגז ,שלא להאריך
את תקופת האופציה על פי הסכם האופציה בתנאים הנוכחיים של ההסכם.
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פרויקט  North Park Basinבקולורדו ,ארה''ב
ביום  2בדצמבר 2020 ,דיווחה השותפות כי היא מנהלת ,ביחד עם צד שלישי בלתי קשור
שהינו קרן  Private Equityאמריקאית המתמחה בהשקעות בתחום הגז והנפט בצפון
אמריקה (להלן – פולקרום) ,משא ומתן לרכישת  100%מהזכויות בנכס נפט מפיק
בקולורדו ,ארה"ב ,באופן ש 50% -מהזכויות ירכשו על ידי השותפות ו 50% -על ידי
השותף ,בתמורה לסך נטו כולל של כ 40 -מיליוני דולר עבור  100%מהזכויות .במהלך
חודש דצמבר  2020שילמה השותפות פקדון בסך  1.5מיליון דולר כחלק מעסקת הרכישה.
ביום  7בפברואר ,2021 ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,דיווחה השותפות כי עסקת
רכישת נכס הנפט המפיק בקולורדו הושלמה והשותפות באמצעות Modiin Energy NPB,
( LLCלהלן – מודיעין  )NPBחברה נינה פרטית של השותפות אשר התאגדה בדלוואר,
ארה"ב ,שהינה בבעלות מלאה של החברה הנכדה ,Modiin Energy International, Inc.
מודיעין  NPBרכשה  50%מהזכויות בנכס הנפט.
בהסכם נקבע כי הצדדים יחלקו בהוצאות בקשר עם הפקת הנפט ובהכנסות מההפקה,
בהתאם לחלקם היחסי בנכס הנפט ,דהיינו  50%כל צד.
גונדולה חברה בת של פולקרום מונתה כמפעילת נכס הנפט והיא רשאית להאציל
מסמכויותיה למפעיל משנה .המפעיל הראשי רשאי להתפטר מתפקידו בהודעה של 90
יום מראש ובהסכמת כל הצדדים .ניתן מסיבה סבירה ,להעבירו מתפקידו ,בהודעה של
 90יום מראש.
ההסכם כולל הוראות ביחס לנטישת בארות בשטח נכס הנפט ,ואינו מאפשר נטישת
בארות שהפיקו ללא הסכמת כל הצדדים ,וקובע כי צד שאינו מעוניין להשתתף בנטישה
נדרש להפעיל את הבאר.
בהסכם נקבע כי אחריות הצדדים היא בנפרד ולא במשותף כך שכל צד אחראי רק לחלק
היחסי שלו בהוצאות .במידה שצד אינו משלם ,לצדדים האחרים יש זכות לשאת בחלקו
כנגד שעבוד על האינטרסים בנכס הנפט של הצד שאינו משלם כבטחון .אי תשלום חלקו
של צד בהתחייבויות עלול לגרום להשעיית זכויותיו של אותו צד במסגרת ההסכם
ונילוות לו קנסות.
על פי ההסכם הצדדים מחוייבים להשתתף ברכישת זכויות חדשות בשטח נכס הנפט
ו/או חידוש זכויות כאמור ובעלויות השימור של זכויות כאמור.
ביום  25במרס ,2021 ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,פירסמה השותפות דוח
עתודות חדש לפרויקט בו נקבע כי משאבי הנפט בפרויקט מוערכים בכ 3.3 -מיליון חביות
שווה ערך נפט .כמו כן הוערך השווי המהוון של חלקה של השותפות בתזרים מהפרויקט
נטו לאחר מיסים בכ 26.4 -מיליוני דולר .ההערכה הנ"ל מתבססת על עקומת מחירי הנפט
כפי שהייתה ידועה ביום  31בדצמבר.2020 ,
ההערכות הנ"ל בדבר העתודות בפרויקט ,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  ,Ryder Scottאשר לגביהם לא קיימת
כל וודאות .כמויות הנפט שיופקו בפועל ,עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות
הנ"ל ,בין היתר ,כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטורים ו/או
מתנאי היצע וביקוש בשוק הנפט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים
בפועל של המאגרים .ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע
נוסף מהמשך הפקה בפרויקט ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים
של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.
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באור - :9

נכסי נפט וגז ונכסי חיפוש והערכה
ביום  31במרס ,2020 ,בחנה השותפות את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך של ההשקעות בנכסי
נפט וגז ונכסי חיפוש והערכה ומצאה שלא נדרשת הפרשה לירידת ערך של ההשקעות בנכסים אלו.
פרויקט  - GRAPEVINEלא נדרשת בחינת הפרשה לירידת ערך של הנכס.
פרויקט  - MOUNTAINVIEWלא נדרשת בחינת הפרשה לירידת ערך של הנכס.
פרויקט  - CASSINIכאמור בבאור  )4(8לדוחות הכספיים ,פרויקט  CASSINIהופחת במהלך תקופת
הדוח ונרשמו הוצאות חיפושי נפט וגז בגין הפחתת הנכס בסך של כ 2.3 -מיליון דולר.
פרויקט  – SHIDELERכאמור בבאור  )5(8לדוחות הכספיים ,פרויקט  SHIDELERהופחת במהלך תקופת
הדוח ונרשמו הוצאות חיפושי נפט וגז בגין הפחתת הנכס בסך של כ 1.8 -מיליון דולר.
השותפות המשיכה לבחון האם ישנם סממנים לירידת ערך של ההשקעות בנכסי נפט וגז ונכסי חיפוש
והערכה ,אשר עלותם המופחתת ליום  31בבדצמבר הסתכמה בכ 9.4 -מיליון דולר ,וזאת ביחס לרבעון
הראשון .הפרמטרים שנבחנו הינם מחיר הנפט ,קצב ההפקה ,ומחיר ההון .בבחינה שנעשתה מצאה
השותפות כי ישנו שיפור בפרמטרים לעומת הרבעון הראשון ולכן אין סממנים העשויים להעיד לירידת
ערך.

באור - :10

זכאים ויתרות זכות
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר
התחייבויות לצדדים קשורים (ראה באור 24א')
מוסדות
זכאים עסקה משותפת
זכאים ויתרות זכות אחרים

באור - :11

407
51
31
6

159
51
79
6

495

295

מכשירים פיננסיים
א.

סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר
נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר ולזמן ארוך
חייבים

1,331
940
328

1,644
367
295

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
1,051

התחייבויות פיננסיות
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מכשירים פיננסיים (המשך)
ב.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים ,פקדונות ,חייבים ויתרות חובה,
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן
שלהם.

ג.

מדיניות ניהול סיכונים
פעילויות השותפות המוגבלת חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון :סיכון שוק (לרבות
סיכון מטבע חוץ וסיכון ריבית) ,סיכון אשראי וסיכון נזילות .תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת
של השותפות המוגבלת מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על
הביצועים הפיננסיים של השותפות המוגבלת.
ניהול הסיכונים מבוצע על ידי המופקדים על הסיכונים בשותפות המוגבלת בהתאם למדיניות
שאושרה על ידי הדירקטוריון .הדירקטוריון מספק עקרונות לניהול הסיכונים הכולל ,כמו גם
את המדיניות הספציפית לחשיפות מסוימות לסיכונים ,כגון :סיכון שער חליפין ,סיכון שיעור
ריבית וסיכון אשראי.

ד.

סיכוני שוק
סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי ישתנה
כתוצאה משינויים במחירי השוק .סיכון שוק כולל שלושה סוגי סיכון :סיכון שיעור הריבית,
סיכון מטבע ,וסיכוני מחיר אחרים כגון ,סיכון מחיר יחידת השתתפות וחשיפה למחירי הנפט.
מכשירים פיננסיים המושפעים מסיכון שוק כוללים בין היתר ,הלוואות ופיקדונות.
לתאריך הדוח על המצב הכספי השותפות המוגבלת חשופה כדלקמן:

ה.

סיכוני מטבע
סיכון מטבע הוא הסיכון שהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי אינו
יציב בגלל שינויים בשיעורי מטבע חוץ.
השותפות המוגבלת חשופה לסיכוני מטבע בעיקר בגין נכסיה השוטפים והתחייבויותיה
השוטפות ובגין התקשרויות הנקובות במטבע חוץ.
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מכשירים פיננסיים (המשך)
להלן תנאי ההצמדה של היתרות הכספיות בדוחות הכספיים:
 31בדצמבר 2019
 31בדצמבר 2020
בדולר או
בדולר או
בהצמדה
בהצמדה
סה"כ
ש"ח
אליו
סה"כ
ש"ח
אליו
אלפי דולר
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה

1,182

149

1,331

203

125

328

1,265
221
731

158
77

1,423
221
808

1,368

274

1,660

2,217

235

2,452

נכסים לא שוטפים
השקעות לזמן ארוך

940

-

940

266

-

266

2,326

274

2,600

2,483

235

2,718

התחייבויות
התחייבויות לספקים
ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

531
438

25
57

556
495

32
237

112
58

144
295

969

82

1,051

269

169

439

להלן מבחני רגישות בגין שינויים בשער החליפין של השקל כנגד הדולר ,כאשר שאר המשתנים
נשארים קבועים:
רווח (הפסד) מהשינוי בשער החליפין של השקל מול הדולר
ירידה בשיעור
עלייה בשיעור
10%
5%
5%
10%
אלפי דולר

ו.

השפעת השינויים על היתרות של
המכשירים הפיננסיים השקליים:
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
התחיבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

()14
()11
2
5

()7
()6
1
3

8
7
()1
()3

17
14
()3
()6

ליום  31בדצמבר2020 ,

()18

()9

11

22

ליום  31בדצמבר2019 ,

()6

()4

3

8

סיכון אשראי
סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו
הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לשותפות הפסד .השותפות חשופה לסיכון
אשראי בעיקר מהשקעה בפיקדונות בבנקים.
מדיניות השותפות המוגבלת היא להשקיע את עודפי המזומנים לתקופות קצרות ובאפיקים
סולידיים .המזומנים והפיקדונות מופקדים במספר מוסדות פיננסיים מהדרג הגבוה ביותר
בישראל.
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מכשירים פיננסיים (המשך)
ז.

סיכון נזילות
סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון החוזר של השותפות המוגבלת וכן מהוצאות המימון והחזרי
הקרן של מכשירי החוב של השותפות המוגבלת .סיכון נזילות הינו הסיכון שהשותפות המוגבלת
תתקשה לקיים מחויבויות הקשורות להתחייבויות פיננסיות.
מדיניות השותפות המוגבלת הינה להבטיח כי המזומנים והפיקדונות המוחזקים יספיקו תמיד
לכיסוי ההתחייבויות במועד פירעונן .על מנת להשיג מטרה זו השותפות המוגבלת שואפת
להחזיק יתרות מזומנים ופיקדונות על מנת לענות על הדרישות החזויות .האמור אינו מביא
בחשבון השפעה של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות לצפותם.
הנהלת השותף הכללי בוחנת תחזית תזרימי המזומנים על בסיס שבועי וחודשי לתקופה של 12
חודשים לרבות בגין מחויבויות הכרוכות בהסכמים הקשורים לנכסי נפט וגז כמו גם מידע בדבר
יתרות המזומנים והפיקדונות.

באור - :12

עסקאות תשלום מבוסס יחידות השתתפות
בחודש מרס  2019הוענקו למנכ"ל ולשני נושאי משרה בשותפות בסך הכל  296,614אופציות בלתי
סחירות הניתנות למימוש ל 296,614-יחידות השתתפות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א .האופציות
יבשילו ב 3-מנות שוות כל  12חודשים מיום אישור התוכנית ע"י הדירקטוריון .משך החיים החוזי של
האופציות ,במידה והבשילו ,הינו  7שנים ממועד ההענקה.
להל ן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות במועד ההענקה בהתאם למודל
הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:
תשואת הדיבידנד בגין יחידת ההשתתפות
תנודתיות צפויה במחירי יחידת ההשתתפות
שיעור ריבית חסרת סיכון
משך החיים הממוצע החזוי של האופציות
מחיר יחידת ההשתתפות
מחיר המימוש של כתב האופציה

0%
64.44%
1.226%
 5שנים
 9.504ש''ח
 12.135ש''ח

בהתאם לנתונים לעיל ,השווי ההוגן של האופציות נקבע ל 4.6125-ש"ח במועד ההענקה.
באור - :13

התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים
א.

הסכם השותפות המוגבלת
השותפות המוגבלת נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  25במאי( 1992 ,להלן -
ההסכם) ,בין מודיעין  -אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ (השותף הכללי) לבין מודיעין  -אנרגיה
נאמנויות בע"מ (הנאמן והשותף המוגבל).
בהתאם להסכם השותף הכללי יהיה זכאי ל 0.01%-מההכנסות והרווחים ויישא ב0.01%-
מההוצאות וההפסדים של השותפות המוגבלת .השותף המוגבל יהיה זכאי ל 99.99%-מההכנסות
והרווחים ויישא ב 99.99%-מההוצאות וההפסדים ,עד לגובה חלקו בהון השותפות המוגבלת.
בנוסף לכך יהיה השותף הכללי זכאי לתשלומים ויישא בהוצאות כדלקמן:
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים (המשך)
.1

תמלוגים
השותפות המוגבלת תשלם לשותף הכללי תמלוג על בשיעור של  4.95%מכל חלקה של
השותפות המוגבלת בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי
הנפט בהם יש או יהיה בעתיד לשותפות המוגבלת אינטרס (בהתאם לחישוב ועל אותו
בסיס שיהיה ישים לתשלום התמלוג למדינה על פי חוק הנפט) ,וזאת עד להחזר הוצאות
שהוציאה השותפות המוגבלת לצורך חיפושי הנפט (לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג אך
לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצורכי ההפקה עצמה) .לאחר החזר הוצאותיה של
השותפות המוגבלת יהיה שיעורו של תמלוג העל  9.95%מחלקה של השותפות המוגבלת.
במהלך תקופת הדיווח נוצרו לשותפות הכנסות ממכירת נפט ו/או גז ובהתאם נרשמו
הוצאות תמלוג על לשותף הכללי בסך של  116אלפי דולר בשנת  2020ובסך  266אלפי
דולר בשנת .2019

.2

דמי ניהול
השותף הכללי זכאי לקבל מהשותפות המוגבלת דמי ניהול בסך של  25אלפי דולר
בתוספת מע"מ ,בכל חודש .השותף הכללי יישא מתוך ועד גובה דמי הניהול שיקבל
בהוצאות הבאות :שכרם של המנהלים והדירקטורים של השותף הכללי וכן הוצאות
אח זקת משרדי השותף הכללי .מובהר כי אם יתברר שדמי הניהול עולים על סכומי
ההוצאות הבלתי ישירות האמורות ,יוותר ההפרש בידי השותף הכללי.
יתר הוצאות השותפות המוגבלת (ביניהן בין היתר ,שכר טרחת רואי חשבון ,עורכי דין
ויועצים חיצוניים אחרים (ובכלל זה יועצים גיאולוגיים) ישולמו על ידי השותפות
המוגבלת במסגרת תקציבה לפי חלוקה שתקבע על ידי השותף הכללי.בנוסף השותפות
תשלם לשותף הכללי ,תמורת סיועו לטיפול בהכנת כל הנפקה שכר בסכום השווה ל40-
אלפי דולר (בתוספת מע"מ) בהנפקה אחת ללא תלות בשעות העבודה בפועל או סכום
גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות בהחלטה מיוחדת.
במהלך שנת  2020ו 2019 -שילמה השותפות סך של  300אלפי דולר בגין דמי הניהול.
בשנת  2020שילמה השותפות המוגבלת בגין ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה סך של
כ 63 -אלפי דולר ,בשנת  2019סך של כ 42 -אלפי דולר.

.3

מפעיל ,דמי מפעיל ונשיאה בהוצאות
השותף הכללי או מי מטעמו יהיה זכאי לגבי כל נכסי הנפט שבהם יש לשותפות זכויות
השתתפות ,גם אם אינו משמש כמפעיל של נכסי הנפט ,ל"דמי מפעיל" בשיעור של 4.95%
(בצירוף מע"מ) מסך כל ההוצאות הישירות של השותפות (על בסיס דולרי) בגין פעולות
חיפושי הנפט ו/או פיתוח ו/או הפקה ,שיחושבו ויותאמו מדי חודש על בסיס מצטבר.
לגבי כל נכס נפט שלשותפות זכויות השתתפות בו ,אשר בו יהיו לשותפות הוצאות בקשר
עם עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט (לא כולל הוצאות קידוח) ,יהיו
דמי המפעיל בגין עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט בנכס הנפט כאמור
בשיעורים כדלקמן:
הוצאות

דמי מפעיל

עד  100מיליון דולר
בין  100מיליון ל 200-מיליון דולר
מעל  200מיליון דולר

4.95%
3.25%
2.5%
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בשנת  2020נרשמו הוצאות דמי מפעיל בסך של  131אלפי דולר אשר סווגו להוצאות
הנהלה וכלליות (בשנת  2019סך של  389אלפי דולר).
.4

שיווק
לשותף הכללי תהיה זכות להתמנות כסוכן שיווק בלעדי של השותפות המוגבלת לשיווקם
הסיטונאי של נפט ו/או גז שיופקו על ידי השותפות המוגבלת מנכסי הנפט אשר
בבעלותה.

ב.

הסכם הנאמנות
בהתאם להסכם לתיקון הסכם הנאמנות שנחתם ביום  23בדצמבר 2009 ,בין המפקח לבין הנאמן
והשותף המוגבל ,היה זכאי המפקח לשכר חודשי בסכום השווה ל 500-דולר ,כפי ששונה על ידי
האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות מפעם לפעם ,וכן לשכר נוסף בגין עבודתו
הכרוכה בהנפקות ,שישולם עבור עבודה בפועל אך לא יותר מסך של  10,000דולר לתשקיף .כן
זכאי המפקח לקבל מהשותפות המוגבלת את ההוצאות שהוציא כדין למטרות תפקידו אך לא
יותר מסך של  10,000דולר לשנה .ביום  19באוגוסט 2018 ,אשרה האסיפה הכללית של בעלי
יחידות ההשתתפות את מינויו מחדש של המפקח לתקופה של שלוש שנים וקבעה את שכרו
החודשי על סך  1,500דולר.
בהתאם לתיקון להסכם הנאמנות הנ"ל ,הוצאותיו של הנאמן יחולו על השותף הכללי.

ג.

השותפות המוגבלת תפורק בקרות אחד המקרים הבאים:
.1

אם השותף הכללי יחדל מתפקידו ולא ימונה תוך  6חודשים מהפסקת תפקידו שותף אחר
במקומו.

.2

אם השותפים יסכימו לפרק את השותפות המוגבלת.
יצוין כי מחיקה מהמסחר בבורסה של ניירות הערך של השותפות המוגבלת לא תהווה
לכשעצמה עילה לפירוק השותפות המוגבלת.

ד.

הסכמי הלוואה בינחברתיים
בחודש ספטמבר  2016נחתמו הסכמי הלוואה ,השקעה ושירותי ייעוץ אשר עודכנו בחודש ינואר
 2019בין ישויות הקבוצה והחברה הנכדה  -מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל ,אשר עיקריהם
כדלקמן:
.1

שותפות הבת העניקה למודיעין אנרגיה אינטרנשיונל ,החברה הנכדה ,הלוואה נושאת
ריבית שוק ,בסך של  1.6מיליוני דולר לתקופה של  5שנים .במסגרת הסכם ההלוואה צוין
כי אם תממן השותפות סכומים נוספים הללו יהיו באותם תנאים של ההלוואה
הראשונית .ריבית השוק לדצמבר  2020הינה  .5%נכון ליום  31בדצמבר 2020 ,ההלוואה
עמדה על סך של כ 9.2 -מיליון דולר.
מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל הנפיקה לשותפות הבת  10,000מניות בנות  1דולר ע"נ,
בסכום כולל של כ 1.4 -מיליוני דולר .במסגרת הסכם ההשקעה צוין כי אם תממן
השותפות סכומים נוספים הללו יהיו באותם תנאים של ההשקעה הראשונית .נכון ליום
 31בדצמבר 2020 ,ההשקעה עמדה על סך של כ 6.1 -מיליוני דולר.
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.2

ה.

בתמורה לפעילות הניהולית המבוצעת על ידי שותפות הבת לטובת החברה האמריקאית
ישולמו דמי ייעוץ/שירותים בהתאם למדיניות מחירי העברה של הקבוצה ובהתאם
לחקיקת מחירי העברה בישראל וארה"ב וזאת על בסיס עבודה של יועץ חיצוני.
השירותים כוללים בין היתר את איתור הנכסים ,קבלת החלטות לגבי ההשקעה,
והתקשרות עם מפעילים.

בתיקון לתקנון הבורסה מחודש נובמבר  2017נקבע ש"פרויקט" בשותפות מוגבלת העוסקת
בחיפושי נפט וגז אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה כולל גם חיפושי נפט או גז
פיתוחם או הפקתם המבוצעים מחוץ לישראל על ידי השותפות המוגבלת ,ובלבד שמתקיימים
התנאים שלהלן:
( )1

חיפושי הנפט או הגז ,פיתוחם או הפקתם כאמור ,מתבצעים על פי הרשאה שהוקנתה
כדין לשותפות על פי דיני המדינה אשר בשטחה מתבצעות הפעולות האמורות .לענין זה
יראו בהרשאה שהוקנתה לתאגיד המוחזק על ידי השותפות כהרשאה שהוקנתה
לשותפות.
לעניין סעיף קטן זה "תאגיד" – תאגיד שפעילותו הבלעדית הינה החזקה בהרשאה כאמור.

ו.

רגולציה
.1

חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב:2002-
מטרות חוק משק הגז הטבעי הן יצירת תנאים לפיתוח ענף הגז הטבעי וקיום תחרות בו
והסדרת הפעילות במשק הגז הטבעי .החוק ,והתקנות שהותקנו מכוחו ,קובעים הוראות
בעניין אחסון ,הולכה ,חלוקה ושיווק של גז טבעי בישראל ,ובכלל זה הקמת והפעלת
מערכת הולכה ,רשת חלוקה ,מפעל גז טבעי ונוזלי ())LIQUID NATURAL GAS (LNG
(גט"ן) ומתקן אחסון גז טבעי בישראל הטעונים קבלת רישיון משר התשתיות הלאומיות,
האנרגיה והמים.

.2

תיקון פקודת השותפויות (מס'  ,)5התשע"ה( 2015-להלן  -התיקון לפקודה):
ביום  23בפברואר 2015 ,פורסם ברשומות התיקון לפקודה ,אשר נועד להרחיב את מנגנוני
הממשל התאגידי בשותפות מוגבלת שיחידות השתתפות שלה או בזכויות השותף
המוגבל בה ,רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף (להלן  -שותפות
ציבורית).
במסגרת התיקון לפקודה הוחלו ,בין היתר ,הוראות הקבועות בחוק החברות בנוגע
לאורגנים המכהנים בחברה ציבורית ,בשינויים המתחייבים מכך שמדובר בשותפות ולא
בחברה וכן בשינויים נוספים הקבועים בתיקון לפקודה ,בנוגע לנושאים הבאים :הסדרת
סמכויות דירקטוריון השותף הכללי ,אופן מינוי יו"ר הדירקטוריון ,כינוס ישיבות
הדירקטוריון ואופן ניהולן ,חובת מינוי ועדת ביקורת ,חובת מינוי ועדת תגמול ,חובת
מינוי מנהל כללי ,וחובת מינוי דירקטורים ודירקטורים חיצוניים.
כמו כן ,נקבעו הוראות בדבר מינוי מפקח ,תנאיו ותקופת כהונתו; הוראות בנוגע לכינוס
אסיפות כלליות של מחזיקי יחידות ההשתתפות; כללים בדבר מדיניות תגמול לנושאי
משרה בשותף הכללי ובשותפות ציבורית; החלת הוראות חוק החברות בעניין שמירת
ההון וחלוקה על השותפות הציבורית ,בעניין מכירה כפויה של מניות ובעניין מיזוג של
שותפויות .התיקון נכנס לתוקפו ביום  23באפריל 2015 ,ומאז כניסתו לתוקף פעלה
השותפות לביצוע ההתאמות הנדרשות בכללי הממשל התאגידי הקיימים ,בהתאם
לתקופות התחולה שנקבעו בו.
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יצוין ,כי ביום  14בדצמבר 2016 ,פורסם על ידי משרד המשפטים תזכיר חוק השותפויות,
התשע"ז( 2017-להלן  -התזכיר) אשר נועד להחליף את פקודת השותפויות .התזכיר פורסם
להערות הציבור אשר יכול שתוגשנה עד ליום  31במרס .2017 ,מטרת התזכיר היא לענות
על הצורך של שוק השותפויות הישראלי במודל חקיקה מודרני ,יעיל ונוח.על-פי דברי
ההסבר לתזכיר ,תזכיר החוק ברובו מציע הסדרי ברירת מחדל שעשויים להיות יעילים,
זולים ופשוטים עבור רוב השותפויות .עם זאת ,התזכיר מאפשר להתנות על חלק גדול
מהוראותיו .לפיכך אין הוא כובל את השוק אלא מקל על השוק בהציעו מודל ברירת
מחדל שמתאים לפעילות של שותפויות בעולם העסקים המודרני .עוד נכתב בדברי
ההסבר כי פקודת השותפויות מטילה כיום נטל רגולטורי עודף ומכביד על השותפויות
בישראל .היא כוללת הוראות דיווח מיותרות לרשם וחובות פרסום וחשיפה שמצננות
את התמריץ להקים שותפויות מוגבלות בישראל .בהקשר זה מוצעים שינויים בהליך
הרישום והדיווח לרשם השותפויות ,ביניהם ביטול חובת הרישום של השותפות הכללית,
ביטול דרישות האישור והפרסום של הסכם השותפות המוגבלת ,ביטול חובות הפרסום
ברשומות וביטול ההוראות העונשיות ביחס להפרת חובת הרישום תוך מעבר למודל של
אכיפה מנהלית.
עוד נאמר בדברי ההסבר לתזכיר ,ביחס לשותפות מוגבלת ציבורית ,כי היות שההסדרים
שנקבעו במסגרת התיקון לפקודת השותפויות המפורט לעיל הם הסדרים מודרניים
ורצויים שאינם טעונים תיקון ,מוצע להעתיק את רוב הסעיפים כמו שהם לפרק הרלוונטי
בתזכיר העוסק בשותפות מוגבלת ציבורית .עם זאת ,נערכו מספר שינויים ,רובם טכניים,
שעיקרם החלת הוראות ממשל תאגידי אשר אינן רלוונטיות רק לשותפויות ציבוריות,
על כל סוגי השותפויות.
.3

רגולציה בארה''ב
השותפות פעילה בארה"ב ,ולפיכך ובהתאם למיקום השדות בהם רכשה זכויות ,חלות
עליה הרגולציות הפדרליות של ארה"ב ,כמו גם של מדינת קליפורניה .תעשיית הגז והנפט
מפוקחת בארה"ב על-ידי גורמים פדרליים ,מדינתיים ומקומיים ,כאשר חלוקת הסמכויות
בין הגורמים השונים תלויה במספר גורמים ,ביניהם הבעלות על הקרקע.
ככלל ,רוב הקידוחים וההפקה מפוקחים על-ידי המדינות ,כאשר מטרתן של הרגולציות
הפדרליות היא בעיקר הבטחת איכות האוויר והמים ,בטיחות עובדים ,וכן פיקוח על
חיפוש והפקה באדמות ילידים ,אדמות בבעלות פדרלית ובמדף היבשת החיצוני.
החוקים ,כולל התיקונים המאוחרים יותר שלהם ,יוצרים את הבסיס לרוב הרגולציה
הפדרלית.
בארה"ב ישנן  33מדינות יצרניות נפט .במדינות אלה קיימת רגולציה מדינתית המסדירה
חיפושי והפקת נפט וגז ,על אדמות פרטיות ואדמות מדינה .רגולציה מדינתית חלה גם
על קידוחי והפקת נפט וגז במים ,כל עוד המרחק מקו החוף לא חורג מהמרחק בו הם
מוגדרים 'מי מדינה' .המרחקים משתנים ממדינה למדינה .בנוסף לרגולציות הפדרלית
והמדינתית ,ישנן גם הסדרות מקומיות ,המשתנות ממקום למקום.
הרגולציה הפדרלית מתמקדת בעיקר בהגנה על הסביבה .הסוכנות להגנה על הסביבה
( )EPAמוסמכת על-ידי החוקים הנ"ל ,לשמירת אוויר ומים נקיים ,ולרוב מתירה למדינות
לפתח וליישם את הרגולציות הנדרשות לצורך עמידה בסטנדרטים הפדרליים .עם
זאת,ישנם תחומים בהם רגולציית ה EPA-ישירה יותר ,ובכללם תעשיית הפקת הנפט
והגז .בהתאם לדרישת ה ,EPA-יש ללכוד את כל הגזים והנוזלים הנובעים מבאר ,בעת
הכנתה לקידוח ,על-מנת למנוע את זיהום הסביבה על ידם .העמידה בדרישה זו דורשת
ציוד והליכים מיוחדים.
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הון השותפות המוגבלת
א.

ההרכב:
השותף
המוגבל
99.99%

ב.

הון וקרנות השותפות
בניכוי הפסדים שנצברו

227,923
()215,445

יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

12,478

השותף
הכללי
0.01%
אלפי דולר
23
()22
1

סה"כ
100%
227,946
()215,467
12,479

התנועה ביחידות ההשתתפות ובכתבי האופציה (באלפי יחידות)
יחידות
השתתפות
10,986

יתרה ליום  1בינואר2019 ,
תנועה בשנת 2019
הנפקת הון

-

יתרה ליום  31בדצמבר2019 ,

10,986

תנועה בשנת 2020
הנפקת הון

2,789

יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

13,775

יחידות ההשתתפות מקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות המוגבלת והן
נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
ג.

גיוסי הון וחוב
.1

במהלך חודש מאי  ,2020ביצעה השותפות הנפקת אגדים של יחידות השתתפות וכתבי
אופציה ,כל אגד כלל  100יחידות השתתפות 100 ,כתבי אופציה (סדרה  )16הניתנים
למימוש עד ליום  20בדצמבר 2020 ,במחיר מימוש בסך  5ש''ח ו 100 -כתבי אופציה (סדרה
 )17הניתנים למימוש עד ליום  1במאי 2022 ,במחיר מימוש בסך  10ש''ח (מחיר מימוש
האופציות צמוד לשער הדולר) .מחיר כל אגד נסגר במכרז ועמד על סך של  570ש"ח .סך
התמורה ברוטו הסתכמה בסך של כ 1.1 -מיליון דולר (כ 3.8 -מיליון ש"ח) .מתוך סכום זה
שולמו לדיסקונט חיתום והנפקות בע"מ ,חברה הקשורה למר יצחק סולטן שהינו
דירקטור ומבעלי השליטה בשותף הכללי ,עמלת הפצה בסך של כ 15 -אלפי דולר וסך
נוסף של כ 15 -אלפי דולר שולם כעמלת הפצה לאפסילון חיתום והנפקות בע"מ ,חברה
קשורה לאידיבי חברה לפיתוח בע"מ שהינה מבעלי השליטה בשותף הכללי.
מיד לאחר הנפקת ההון וכתבי האופציה הנזכרים לעיל ,פרסמה השותפות דוח הצעת
מדף לחלוקת זכויות לבעלי יחידות השתתפות ,לבעלי כתבי אופציה (סדרה  )16ולבעלי
כתבי אופציה (סדרה  )17אשר היו קיימים ביום  14במאי .2020 ,הנפקת הזכויות כללה
את ניירות הערך הבאים:
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הון השותפות המוגבלת (המשך)
א.

 1,025,794כתבי אופציה (סדרה  )16הניתנים למימוש ליחידות השתתפות כך
שכל כתב אופציה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת בת  0.01ש''ח ע.נ
כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך  5ש''ח ,מחיר המימוש צמוד לשער
הדולר .האופציה ניתנת למימוש עד ליום  20בדצמבר.2020 ,
נכון למועד הדוחות הכספיים פקעו כתבי האופציה (סדרה .)16

ב.

 1,025,794כתבי אופציה (סדרה  )17הניתנים למימוש ליחדות השתתפות כך
שכל כתב אופציה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת בת  0.01ש''ח ע.נ
כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך  10ש''ח ,מחיר המימוש צמוד לשער
הדולר .האופציה ניתנת למימוש עד ליום  ,1במאי .2022

.2

ביום  2בדצמבר ,2020 ,ביצעה השותפות הנפקת יחידות השתתפות וגייסה סך של כ6.5 -
מיליון ש"ח (כ 2 -מיליון דולר) נטו ,לאחר הוצאות הנפקה.

.3

ביום  19בינואר ,2021 ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,הנפיקה השותפות לציבור
 57,758אלפי ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א') הניתנות להמרה ליחידות השתתפות של
השותפות ,צמודות לדולר ארה"ב ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת (להלן  -אג"ח א') .אג"ח א'
הוצעו לציבור ב 57.758 -אלפי יחידות ,כשכל יחידה כוללת  1,000ש"ח ע.נ .אג"ח א' (להלן
 היחידות) ,בדרך של מכרז על מחיר היחידה .במכרז נקבע כי המחיר ליחידה הינו 982ש''ח .שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב הינו  .5%סך התמורה נטו
שהתקבלה בגין ההנפקה האמורה הסתכמה לסך של כ 55.3 -מיליון ש"ח (סה"כ כ17.3 -
מיליון דולר ,בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ 370 -אלף דולר) .שיעור הניכויון שנקבע
לאגרות החוב הינו  .1.8%קרן אגרות החוב תיפרע בשלושה תשלומים שנתיים החל מיום
 31בדצמבר  30% 2022ביום  31בדצמבר 30% 2023 ,ויתרת הקרן תפרע ביום  31בדצמבר,
 .2024הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי
שנתיים החל מיום  30ביוני 2021 ,ועד ליום ל 31בדצמבר 2024 ,כולל .כמו כן ,בהתאם
להוראות שטר הנאמנות של אג"ח א' ,נדרשת השותפות לעמוד באמת המידה הפיננסית
הבאה:
הון מזערי  -ההון של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) ,כפי שמשתקף בדוחותיה
הכספיים המאוחדים של השותפות בניטרול שערוכים חשבונאיים כפי שנכללו בדוחות
הכספיים (לפי כללי ) (IFRSשל עסקאות ההגנה והגידור ביחס למחירי נפט וגז והכרה
באותן עסקאות על בסיס מזומן ,באופן שישקפו את ההגנה הכלכלית על מחירי הנפט,
לא יפחת מסך של  6מיליון דולר.

ד.

.4

ביום  27בינואר ,2021 ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,ביצעה השותפות הנפקת
יחידות השתתפות וכתבי אופציה (סדרה  )17וגייסה סך של כ 6.7 -מיליון ש"ח (כ 2 -מיליון
דולר) נטו ,לאחר הוצאות הנפקה.

.5

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים רשומים למסחר  15,656,817יחידות השתתפות
המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל (הנאמן) בשותפות 2,161,944 ,כתבי
אופציה (סדרה  )17ו 57,758,000 -אג"ח א'.

חלוקת רווחים
.1

בהתאם להסכם השותפות המוגבלת השותף המוגבל יהיה זכאי ל 99.99%-מההכנסות
ויישא ב 99.99%-מההוצאות וההפסדים של השותפות המוגבלת.
כל הרווחים של השותפות המוגבלת יחולקו לשותפים בשותפות המוגבלת בהתאם
לזכויותיהם מדי כל שנת חשבון.
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הון השותפות המוגבלת (המשך)
לצורך סעיף זה" ,רווחים" הם הרווחים הראויים לחלוקה על ידי השותפות המוגבלת על
פי דין ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים ,בניכוי סכומים (שלא הובאו בחשבון
לצורך קביעת הרווחים) הדרושים לשותפות המוגבלת לפי שיקול דעתו של השותף הכללי
לצורך או בקשר עם התחייבויות קיימות של השותפות המוגבלת (לרבות תלויות) ,לרבות
הסכומים הדרושים לדעת השותף הכללי לעמידה בהוצאות בלתי צפויות מראש
ושסכומם הכולל לא יעלה על סך של  250אלפי דולר .סכום ההפרשה עד לגובה כאמור
יקבע על ידי השותף הכללי ויאושר על ידי המפקח .חישוב הרווחים יעשה תמיד לשנה
(או לתקופה) המסתיימת ביום  31בדצמבר על בסיס דוחות כספיים שנתיים מבוקרים
אחרונים.
.2

סכומים אשר יהיו בידי השותפות המוגבלת ואשר לא יחולקו לשותפים בהתאם לאמור
לעיל (לרבות הון השותפות המוגבלת ורווחיה שלא יחולקו) ,יהיה השותף הכללי רשאי,
אם ימצא זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי כמתאים ,להשקיעם ,עד לשימוש בהם למטרות
שלשמן נועדו באופן שימצא כמתאים ,ובכלל זאת הוא יהא רשאי להתקשר בשם
השותפות המוגבלת בהסכמים לניהול תיק השקעות עבור השותפות המוגבלת ע"י בעלי
ענין בו או ע"י כל מי שהשותף הכללי ימצא לנכון ,ובלבד שהשקעות והסכמים כאמור
יעשו למטרת שמירה ,ככל האפשר ,על הערך הריאלי של הכספים ועל זמינותם של
הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות המוגבלת (אם כי אין זה ודאי ,כי אכן ניתן יהיה
באמצעות השקעות כאלה לשמור על ערכם הריאלי של הכספים בכלל ,ועל ערכם הדולרי
בפרט).

.3

לא יינתנו מכספי השותפות המוגבלת הלוואות או פיקדונות לשותף הכללי או לבעלי
ענין בו.

.4

פרט לאמור לעיל יחולקו כל הרווחים של השותפות המוגבלת סמוך לתום שנת הלוח
(דהיינו שנה המסתיימת ביום  31בדצמבר) שבגינה הם מחולקים וזאת מיד לכשיתברר
סכומם .להסרת ספק מובהר בזה כי אין השותף הכללי רשאי ,ללא אישור האסיפה
הכללית של בעלי היחידות בהחלטה מיוחדת ,או אישור המפקח שנתקבלה לגביו הסכמת
בית המשפט ,להימנע מחלוקת רווחים או לעכב חלוקת רווחים לצורך ביצוע עבודות
פיתוח ,הפקה והשתתפות בפעולות חיפושים נוספות ,מעבר לפעולות שתוכניות לגביהן
נכללו בתשקיף שעל פיו מונפקות או תונפקנה יחידות לציבור.

.5

על אף האמור לעיל מובהר בזאת ,כי לא יחולקו רווחים אם לדעת הנאמן או המפקח
קיים ספק כי קבלתם על ידי השותף המוגבל תחשב למשיכה של השקעתו או חלק ממנה,
כמשמעות הדבר בסעיף (63ב) לפקודת השותפויות (נוסח חדש) התשל"ה .1975-בכל
מקרה ש קיים ספק כאמור ,לא תעשה החלוקה אלא באישור בית המשפט .ניתן אישור
בית המשפט כי אין בחלוקה כדי להטיל חיוב על בעלי היחידות ,יחולקו הרווחים על פי
תנאי האישור.

.6

חוות דעתו של רואה החשבון המבקר של השותפות המוגבלת (אשר מונה לשותפות
המוגבלת בד בבד עם חתימת הסכם השותפות המוגבלת או רואה החשבון שיבוא
במקומו) בכל הקשור בקביעת סכום הרווחים הראויים לחלוקה כרווחים (למעט קביעת
סכומי ההפרשה כאמור לעיל) ובחישוב חלקם של השותפים על פי הסכם השותפות
המוגבלת בהכנסות ,הוצאות והפסדי השותפות המוגבלת ,תהיה סופית ומכרעת .אם
מסיבה כלשהי תתפנה משרתו של רואה החשבון האמור ,יתמנה רואה חשבון אחר
במקומו על ידי השותף הכללי ובלבד שתינתן למינויו הסכמתו בכתב של המפקח.
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היבטי מיסוי
א.

פרטים לגבי כללי מס הכנסה וההסדרים העיקריים הקיימים
ביום  1בינואר  ,2017פורסם ברשומות צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה),
התשע"ז( 2017-להלן" -הצו") ,בו נקבעו התנאים שעל השותפות לעמוד בהם כדי להיחשב כחברה
לצורכי מס.
בהתאם לצו ,על מנת ששותפות תחשב כחברה לצורכי מס צריכים להתקיים התנאים הבאים:
( )1עיסוקה של השותפות (חלקה או כולה) בחיפוש ,פיתוח או הפקת נפט ,הן במישרין והן
בעקיפין ,הן בארץ והן בחו"ל;
( )2השותפות אינה עונה להגדרת "שותפות" כהגדרת בתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס
בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) ,התשמ"ט.1988-
מאחר ובשנת  2020השותפות עומדת בתנאים שנקבעו בצו ,משטר המס שחל על השותפות
הינו כאילו היא חברה לכל דבר ועניין .בהתאם ,ההוצאות וההכנסות של השותפות יתבררו
בשותפות ,והשותפות היא זו שתדווח על ההכנסה החייבת שלה ותישא במס חברות החל בגין
ההכנסה החייבת שלה ,כאילו היא הייתה חברה ,לפי שיעורי המס החלים על חברה .כמו כן
רווחים שהיא תחלק ימוסו כדיבידנד.
הוראות תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות
בשותפות לחיפושי נפט) ,התשמ"ט( 1988-להלן" -התקנות") ,אשר מסדירות את אופן יחוס
הכנסות והוצאות של שותפות נסחרת למחזיקי יחידות ההשתתפות שהינם "מחזיקים זכאים",
לא תחולנה על השותפות.

ב.

שיעורי המס העיקריים החלים על השותפות בישראל
שיעור מס החברות בישראל בשנים  2020ו 2019 -ו 2018 -הינו . 23%
חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

ג.

שומות מס סופיות
ביום  25בדצמבר  2018חתמה השותפות על הסכם שומות עם פקיד השומה לשנים .2014-2016
בעקבות הסכם השומות האמור הוצאה לשותפות ביום  8בינואר  2019תעודה למחזיק זכאי
לשנת המס  .2014טרם יצאו תעודות לשנים  2015-2016מאחר שטרם פורסמו התקנות כאמור.

ד.

שומות מס במחלוקת
במהלך דצמבר  2019החלו דיוני שומה בקשר לשנת המס  .2017השותפות טרם קיבלה הערכה
לגבי הסכומים במחלוקת.

ה.

שיעורי המס העיקריים החלים על החברה המאוחדת שמקום התאגדותה מחוץ לישראל
כמפורט בבאור (1ה) ,בשנת  2016הוקמה בארה"ב חברה נכדה ,לצורך הפעילות בפרויקטים
בקליפורניה .דיני המס שיחולו על החברה האמריקאית ,הינם כדלקמן:
)1
)2

החל מיום  1בינואר 2018 ,בעקבות רפורמת המס בארה"ב ,ההכנסה החייבת בארה''ב
כפופה למס חברות פדראלי ( )FEDERAL TAXבשיעור של  ,21%במס מדינתי בקליפורניה
בשיעור של  8.84%ובמס עירוני ,ככל שחל (אשר מהווה הוצאה בחישוב המס הפדראלי).
יצוין כי לרפורמת המס האמריקאית שנכנסה לתוקף ביום  1בינואר  ,2018השלכות מס
מעבר להורדת שיעור המס הפדרלי מ 35%-ל( 21%-לרבות ביטול 'חבות מס מינימאלית'
 ,)ALTERNATIVE MINIMUM TAXהוראות בנושא פחת מואץ ,מגבלות על ניצול
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היבטי מיסוי (המשך)
הפסדים מועברים ,מגבלות על הוצאות מימון שוטפות ונושאים אחרים אשר השותפות עדיין
בוחנת את משמעותן לגבי פעילותה בארה"ב.
בחישוב רווחי החברה האמריקאית לצרכי מס יובאו בחשבון הוצאות שונות כגון פחת
)3
והוצאות מימון ,ככל שמותרות בניכוי בכפוף לדיני המס בארה"ב.
עמלות ייעוץ שישולמו ע''י החברה האמריקאית כפופים לעקרונות מנחים של מחירי
)4
העברה .ככלל ,התקנות קובעות כי עסקאות עם צדדים קשורים תבוצענה במחירי שוק.
עסקות בין-חברתיות ,ככל ותהיינה ,בין השותפות לחברה הנכדה יהיו כפופות להוראות ודיווח
על פי תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) ,התשס"ז.2006-
ו.

ניכוי מס במקור על ריבית:
בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב ,צפוי ששיעור הניכוי מס במקור על תשלומי ריבית
לחברה ישראלית יקטן לשיעור של ( 17.5%ולא  30%לפי הדין הפנימי).

ז.

מיסוי דיבידנדים:
בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב ,ככל שיחולקו דיבידנדים מהחברה האמריקאית
לשותפות הבת צפוי כי יושת עליהם מס במקור בארה"ב בשיעור של עד ( 25%ולא  ,30%לפי
הדין הפנימי).

באור - :16

אסיפות כלליות של בעלי היחידות
באסיפה כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות מיום  14במרס ,2021 ,לאחר תאריך הדוח על המצב
הכספי ,אישרו מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות את מינויים מחדש של משרד קוסט ,פורר,
גבאי את קסירר ,כרו''ח המבקר של השותפות .בנוסף ,אושרו תנאי הכהונה והעסקה של מר יניב
פרידמן כמנכ''ל השותף הכללי ,מועד תחילת כהונתו של מר פרידמן יהיה ביום  1באפריל.2021 ,

באור - :17

הכנסות ממכירת נפט
לצורך מכירת הנפט המופק מהבארות בקליפורניה ,התקשרו המפעילים בשם השותפים בפרוייקטים
עם רוכש ,בית זיקוק בקליפורניה .מכירת תוצרי ההפקה מתבצעת על בסיס יומי .הכנסות אלה
מועברות לשותפים בפרוייקטים על פי אחוז זכאותם .במהלך שנת  2020חלקה של השותפות במספר
חביות הנפט שנמכרו היה כ 53 -אלפי חביות נפט ,ובשנת  2019כ 65 -אלפי חביות נפט.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :18

הוצאות (החזר הוצאות) חיפושי נפט וגז
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי דולר
פרויקט Grapevine
פרויקט Mountainview
פרויקט Cassini
פרויקט Concord
פרויקט Shideler

רישיון "שמשון"
פרויקט ים צפוני -אנגליה
פרויקט ים צפוני -דנמרק
ייעוץ גיאולוגי ואחרות

באור - :19

47
124
2,317
1,815
461
300
192

36
()98
7
468
68
20
8
39
276

406
1,606
33
307
119
15
367

5,256

824

2,853

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי דולר
דמי ניהול לשותף הכללי *)
דמי מפעיל לשותף הכללי *)
הוצאות ביטוח השותף הכללי ועובדיו
שירותים מקצועיים **)
מיסים ואגרות
אחרות **)
*)
**)

באור - :20

300
131
62
687
40
19

300
389
42
705
21
103

340
427
43
584
33
84

1,239

1,560

1,511

ראה באור 13א' לעיל.
מויין מחדש

הכנסות אחרות
במהלך שנת  2019נרשמה הכנסה חד פעמית על סך  458אלפי דולר כתוצאה מביטול הפרשה לתשלום
לספקים שהתיישנה.

באור - :21

הוצאות והכנסות מימון
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי דולר
הוצאות מימון
הוצאות בנק ועמלות
הוצאות מהפרשי שער ,נטו
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15
-

11
-

9
52

15

11

61

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :21

הוצאות והכנסות מימון (המשך)
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי דולר
הכנסות מימון
הכנסות מהפרשי שער ,נטו
הכנסות ריבית

באור - :22

8
7

39
80

36

15

119

36

רווח (הפסד) ליחידת השתתפות
להלן נתונים ששימשו בחישוב הרווח (ההפסד) ליחידת השתתפות:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
מספר יחידות ההשתתפות המשוקלל ששימשו
בחישוב הרווח/הפסד ליחידת השתתפות (באלפים)

11,567

10,986

8,477

הרווח (ההפסד) ששימש בחישוב הרווח (הפסד)
ליחידת השתתפות (באלפי דולר ארה"ב)

()6,023

684

()2,839

בחישוב ההפסד ליחידת השתתפות לשנים המדווחות לא הובאו בחשבון כתבי אופציה לעובדים מאחר
והשפעתן הינה אנטי מדללת.
באור - :23

מגזרי פעילות
א.

כללי
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי
) (CODMלצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים .בהתאם לזאת,
למטרות ניהול ,לשותפות מגזרי פעילות החל מהרבעון השני של שנת  2016כדלקמן:
מגזר חיפושי והפקת נפט וגז בישראל  -השותפות עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל.
מגזר חיפושי והפקת נפט בארה"ב  -השותפות עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בארה"ב.
ביצועי המגזרים ,דהיינו הרווח או ההפסד המגזרי ,מוערכים בהתבסס על רווח או הפסד תפעולי
כמוצג בדוחות הכספיים .תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי
כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר.
פריטים שלא הוקצו ,הכוללים בעיקר נכסי מטה של השותפות ,עלויות הנהלה וכלליות מימון,
מנוהלים על בסיס קבוצתי.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :23

מגזרי פעילות (המשך)
ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות
מגזר
ישראל

מגזר
ארה"ב
אלפי דולר

סה"כ

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
הכנסות המגזר (כולל הכנסות אחרות)
הוצאות המגזר
הפסד מגזרי
הוצאות משותפות בלתי מוקצות ,נטו

()577
()577

2,346
()5,887
()3,541

סה"כ הפסד כולל

2,346
()6,832
()4,486
()1,537
()6,023

מגזר
ישראל

מגזר
ארה"ב
אלפי דולר

סה"כ

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
הכנסות המגזר (כולל הכנסות אחרות)
הוצאות המגזר
רווח מגזרי
הוצאות משותפות בלתי מוקצות ,נטו

458
()286
172

5,374
()3,372
2,002

סה"כ רווח כולל

ג.

5,832
()3,856
2,174
()1,490
684

מידע נוסף
מגזר
ישראל

מגזר
ארה"ב
אלפי דולר

סה"כ

ליום  31בדצמבר2020 ,
839

נכסי המגזר
נכסים שלא הוקצו

11,639

סה"כ נכסים

12,111
1,428
13,539

-

התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו
סה"כ התחייבויות

-

()40
()1,020
()1,060
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :23

מגזרי פעילות (המשך)
מגזר
ישראל

מגזר
ארה"ב
אלפי דולר

סה"כ

ליום  31בדצמבר2019 ,
266

נכסי המגזר
נכסים שלא הוקצו

14,243
1,550

13,977

15,793

סה"כ נכסים
-

התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו

()87
()360

-

סה"כ התחייבויות

באור - :24

()447

עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
ליום  31בדצמבר2020 ,

באור

חברות ובעלי
עניין בעלי
השפעה מהותית
על השותפות
אלפי דולר

יתרות חובה:
מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל

11ד'

1,502

יתרות זכות:
השותף הכללי
שכר דירקטורים

11א'
22ג'

388
19

( )1

יתרת החובה הגבוהה ביותר במהלך השנה הייתה כ 385-אלפי דולר.

ליום  31בדצמבר2019 ,

באור

חברות ובעלי
עניין בעלי
השפעה מהותית
על השותפות
אלפי דולר

יתרות חובה:
מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל

11ד'

955

יתרות זכות:
השותף הכללי
שכר דירקטורים

11א'
22ג'

159
19

( )1

יתרת החובה הגבוהה ביותר במהלך השנה הייתה כ 151-אלפי דולר.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :24

עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ב.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2020 ,
חברות ובעלי
עניין בעלי
השפעה מהותית
על השותפות
אלפי דולר

באור
הכנסות דמי ניהול מחברה נכדה
הוצאות דמי ניהול ,דמי מפעיל ותמלוגים לשותף הכללי
הוצאות בגין ביטוח השותף הכללי ועובדיו
עמלות הפצה בגין הנפקה לבעל שליטה

552
547
62
76

11ד'
11א'
11א'

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2019 ,

הכנסות דמי ניהול מחברה נכדה
הוצאות דמי ניהול ,דמי מפעיל ותמלוגים לשותף הכללי
הוצאות בגין ביטוח השותף הכללי ועובדיו
ג.

באור

חברות ובעלי
עניין בעלי
השפעה מהותית
על השותפות
אלפי דולר

11ד'
11א'
11א'

955
955
42

הטבות שניתנו לבעלי עניין
2020
סכום
אלפי
דולר

מספר
אנשים
שכר דירקטורים שאינם
מועסקים בשותפות

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2019
סכום
אלפי
מספר
דולר
אנשים

2018
סכום
אלפי
דולר

מספר
אנשים

3

67

3

60

3

67

3

67

3

60

3

67

ד.

לגבי הסכם השותפות המוגבלת והתשלומים להם זכאים השותף הכללי והמפקח  -ראה באור
13א' לעיל.

ה.

לגבי תנאי ההתקשרות עם המפקח ,בהתאם לתיקון להסכם הנאמנות שנחתם עמו  -ראה באור
13ב' לעיל.

ו.

לגבי תשלומים להם זכאי הנאמן  -ראה באור 13ב' לעיל.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :25

באור - :26

שינויים בהרכב הנהלת השותף הכללי
א.

ביום  3במאי ,2020 ,מונה מר אהרון קאופמן ליו''ר הדירקטוריון בשותף הכללי.
ביום  29בספטמבר ,2020 ,מר אהרון קאופמן חדל לכהן ביו''ר הדירקטוריון בשותף הכללי
ביום  11באוקטובר ,2020 ,מונה מר עמי ברלב כדירקטור בשותף הכללי.

ב.

ביום  26בינואר ,2021 ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,הודיעה השותפות על סיום כהונתו
של מר רון מאור ,מנכ''ל השותף הכללי ,החל מיום  1באפריל 2021 ,ועל מינויו של מר יניב
פרידמן למנכ''ל השותף הכללי החל מאותו תאריך.
כחלק מהמינוי הוקצו למר יניב פרידמן  700,000כתבי אופציה לא סחירים .כל כתב אופציה ניתן
למימוש ליחידת השתתפות בת  0.01ש"ח ע.נ .מחיר המימוש לכל כתב אופציה הינו  4.37ש"ח.
כתבי האופציה יבשילו במהלך תקופה בת  3שנים החל ממועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה
בשלוש מנות שוות .כתב אופציה שלא מומש יפקע במועד המוקדם מבין( :א) תום ארבע שנים
מתום תקופת ההבשלה של המנה האחרונה; (ב) מועד סיום יחסי העבודה בין השותפות לבין
הניצע.

אירועים לאחר תאריך הדיווח
 .1ביום  7בפברואר ,2021 ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,דווחה השותפות כי עסקת
רכישת נכס הנפט המפיק בקולורדו הושלמה .לפרטים נוספים ראה באור .)8(7
 .2ביום  19בינואר ,2021 ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,הנפיקה השותפות לציבור אג"ח
להמרה בסך של  57,758אלפי ש"ח ע.נ .לפרטים נוספים ראה באור (14ג)(.)3
-------------------
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מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לשותפות
ליום  31בדצמבר 2020

תוכן עניינים

עמוד
2-3

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות

4

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לשותפות

5

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות

6
7-20

מידע נוסף
-------------------

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

972-3-6232525+טל.
פקס +972-3-5622555
ey.com

לכבוד
בעלי יחידות ההשתתפות של מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת
דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל-
 1970של מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת) (להלן  -השותפות) לימים  31בדצמבר  2020ו 2019-ולכל אחת משלוש
השנים שהאחרונה בהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  2019ואשר נכלל בדוח התקופתי של השותפות .המידע הכספי
הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי בשותפות המוגבלת .אחריותנו היא לחוות דיעה על
המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה
של כללי החשבונאות שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי
הדירקטוריון וההנהלה של השותפות וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותה .אנו סבורים
שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל אביב,
 25במרס2021 ,

2

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'
נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לשותפות

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לשותפות מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום
 31בדצמבר  2020המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן  -דוחות מאוחדים) ,המוצגים בהתאם לתקנה 9ג'
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור  2בדוחות המאוחדים.
שותפות מאוחדת כהגדרתה בבאור 1ח לדוחות המאוחדים.

3

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות
ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר

מידע נוסף
נכסים שוטפים
2
3

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה

1,294
1,628

1,165
1,031

2,922

2,196

נכסים לא שוטפים
 1ה'12 ,

השקעה בשותפות בת
נכסים אחרים לזמן ארוך
פקדונות בתאגידים בנקאיים

9,738
839

12,944
300
266

10,577

13,510

13,499

15,706

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

7

הון השותפות המוגבלת

556
464

144
216

1,020

360

12,479

15,346

13,499

15,706

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

 25במרס2021 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

רון מאור  -סגן יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
השותף הכללי

יצחק סולטן – יו''ר הדירקטוריון
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
השותף הכללי

4

אייל סאבו  -סמנכ"ל כספים
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
השותף הכללי

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של רווח או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים לשותפות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי דולר

מידע נוסף
הכנסות מדמי ניהול

547

955

-

הוצאות תמלוגים

()116

()266

()181

הוצאות חיפושי נפט וגז

10

()912

()255

()149

הוצאות הנהלה וכלליות

11

()1,239

()1,560

()1,511

הכנסות אחרות

-

458

-

הפסד תפעולי

()1,720

()668

()1,841

הוצאות מימון

()13

( )4

()59

הכנסות מימון

15

119

36

חלק השותפות ברווח (הפסד) שותפות מוחזקת

()4,305

1,237

()975

רווח (הפסד) לשנה

()6,023

684

()2,839

סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה

()6,023

684

()2,839

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

5

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר

2018

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח (הפסד)
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:

()6,023

684

()2,839

הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
חלק השותפות ברווח (הפסד) שותפות מוחזקת
עלות תשלום מבוסס יחידות השתתפות
גריעת נכס לזמן ארוך

( )9
4,306
136
300

()40
()1,237
191
-

53
975
-

4,733

()1,086

1,028

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
עליה בחייבים ויתרות חובה
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

()597
412
249

()914
()438
()332

()77
111
218

64

()1,683

252

()1,226

()2,085

()1,559

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
משיכה (הפקדה) לפיקדונות ,נטו
השקעה בנכסים אחרים לזמן ארוך
השקעה בשותפות בת

()573
()1,100

997
()300
()1,240

()203
()7,250

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()1,673

()543

()7,453

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה (לאחר ניכוי הוצאות
הנפקה)

3,020

-

9,939

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

3,020

-

9,939

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

8

40

()53

עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

129

()2,588

874

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

1,294

3,753

2,879

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

1,165

1,165

3,753

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
מידע נוסף
.1

כללי
א.

השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיה (להלן  -השותפות או השותפות המוגבלת) נוסדה על פי
הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  25במאי 1992 ,בין מודיעין  -אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
(השותף הכללי) לבין מודיעין  -אנרגיה נאמנויות בע"מ (הנאמן והשותף המוגבל) (להלן -
ההסכם) .השותפות המוגבלת החלה בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר .1992
בהתאם לסעיף (61א) לפקודת השותפויות (נוסח חדש) ,התשל"ה 1975-מהווה הסכם השותפות
המוגבלת את תקנון השותפות.

ב.

ניהולה השוטף של השותפות המוגבלת נעשה על ידי השותף הכללי ,מודיעין  -אנרגיה ניהול
( )1992בע"מ .כתובת המשרד הרשום של השותפות המוגבלת היא מרכז עזריאלי  ,3מגדל
משולש ,תל אביב.

ג.

בידי הנאמן והשותף המוגבל ,זכויות שונות בשותפות ,מכח הסכם נאמנות ,והוא משמש כנאמן
בגין זכויות אלה עבור בעלי יחידות ההשתתפות וזאת תחת פיקוחו של המפקח רו"ח שמעון
אבנעים (להלן  -המפקח) .למפקח הוענקו בהסכם השותפות סמכויות פיקוח מסוימות.

ד.

השותפות המוגבלת משתתפת בפעילות חיפושי נפט וגז במסגרת זכויות ברישיונות חיפושי נפט
(ראה סעיף  4להלן).

ה.

לצורך פעילות השותפות בפרויקטים בקליפורניה ,ארה"ב ,הקימה השותפות בשנת 2016
שותפות כללית ישראלית חדשה בבעלותה ובבעלות השותף הכללי ( 99.99%ו 0.01% -בהתאמה)
אשר תרכז את הפעילות בחו"ל ובנוסף הקימה בארה"ב חברת נכדה (להלן  -מודיעין אנרגיה
אינטרנשיונל ו/או החברה הנכדה) בבעלות מלאה של השותפות הכללית החדשה (להלן -
שותפות הבת) שמחזיקה בזכויות בפרויקטים הנ"ל .לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,הקימה
מודיעין אינטרנשיונל בארה"ב חברה בת בבעלות מלאה לצורך פעילות חדשה בנכס נפט
בקולורדו ,ארה"ב.

ו.

הנתונים הכספיים בדוחות הכספיים של העסקאות המשותפות אשר משמשים את השותפות
בעריכת דוחותיה הכספיים ,מבוססים בין היתר על מסמכים ונתונים חשבונאיים שהומצאו
לעסקאות המשותפות על ידי מפעילי העסקאות המשותפות.

ז.

פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון
כספי ואי וודאות.

ח.

בשלהי שנת  2019התפרץ בסין נגיף הקורונה  COVID-19ומאז אמצע פברואר  2020החל
להתפשט במהירות לכל רחבי העולם ,הווירוס הוכר כמגיפה עולמית על ידי ארגון הבריאות
העולמי .מדינות ברחבי העולם הגיבו להתפשטות המגיפה באמצעות סגירת גבולות ,הטלת
מגבלות על תעבורה אווירית וימית ,ובאמצעות מתן הנחיות ליצירת ריחוק חברתי ,על ידי
הטלת סגרים והגבלות תנועה ,מגבלות על התקהלויות וביטול אירועים ,וסגירת כלל המוסדות
והעסקים הלא חיוניים .כמו כן בוצעו מאמצים ממוקדים לאתר חולים ונשאים ולבודדם ולחזק
באופן מיידי את מערכת הרפואה ,כולל בניית מסגרות אשפוז מיוחדות לחולי קורונה .מגיפת
הקורונה הביאה למשבר כלכלי חמור ,לירידה חדה בשווקים הפיננסיים כולל שוקי מניות ,אג"ח
וסחורות לרבות נפט גולמי ,לעלייה ניכרת בשיעורי אבטלה ,לשינוי משמעותי באורחות חיי
היומיום של מיליארדי אנשים ברחבי העולם ולצמצום משמעותי של הצריכה בענפים שונים
במשק .כתוצאה מכך נוצר מיתון חד בפעילות הכלכלית הגלובלית ,אשר נחשב למיתון החמור
ביותר מאז השפל הגדול .בנוסף ,הפגיעה הקשה בענפים שונים במשק כגון בענפי התיירות,
התעופה ,התחבורה והתעשייה השפיעה ,בין היתר ,גם על הביקוש לגז טבעי ולנפט ומוצריהם
וכן על מחיריהם .כפועל יוצא של השפעות מגפת הקורונה ,כשברקע אי התקדמות במשא ומתן
בין ארגון המדינות המייצאות נפט ורוסיה על קיצוצים בייצור נפט ,חלה ירידה משמעותית
במחירי הנפט .במהלך חודש אפריל  ,2020בשיאו של המשבר ועל רקע עליה חדה במלאי הנפט
בארה"ב ומחסור בקיבולת אחסון נפט פנויה ,החוזים על מחיר הנפט נסחרו במחיר שלילי ויצרני
נפט אמריקאים נאלצו לראשונה בהיסטוריה לשלם לרוכשי נפט לטובת אחסונו.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
מידע נוסף
.1

כללי (המשך)
החל מהמחצית השנייה של חודש אפריל  2020חלה התאוששות הדרגתית במחירי הנפט ,ונכון
לתאריך אישור הדוחות הכספיים מחיר חבית מסוג  WTIנסחר במחיר של כ 60 -דולר לחבית.
למיתון בפעילות הכלכלית הגלובלית ,לירידה החדה בביקושים לנפט ובמחיר הנפט כאמור לעיל
הייתה השפעה שלילית מאוד על הפעילות בתחום הנפט והגז ,כאשר חברות רבות בתחום נאלצו
"לחשב מסלול מחדש" ,להפחית עלויות באמצעות השבתת פרויקטים לא כלכליים תוך צמצום
משמעותי של השקעות בפרוייקטים קיימים ,בכניסה לפרויקטים חדשים ובפעילות אקספלורציה,
וחלקן אף נקלעו לקשיים פיננסיים מהותיים .כמו כן ,המגבלות על מעבר בין גבולות השפיע
מהותית גם על זמינות כח אדם וציוד בתחום החיפושים ועל לוחות הזמנים לביצוע פעולות.
לאחר שמספר חברות הודיעו כי פיתחו חיסון לנגיף הקורונה ,בחודשים האחרונים החלו מדינות
העולם במבצעי חיסון הדרגתיים לכלל האוכלוסייה תחילה לאוכלוסיות בסיכון ולאחר מכן ליתר
האוכלוסייה ,מה שמעורר תקווה כי בקרוב תהיה יכולת להשתלט על המגפה .מנגד ,לאחרונה
נתגלו מספר מוטציות של הנגיף וקיים חשש כי החיסונים הקיימים יימצאו כלא יעילים נגדן.
למיטב ידיעת הנהלת השותפות ,נכון לתאריך אישור הדוחות הכספיים ,ובדומה לכל החברות
בתעשייה ,למגיפת הקורונה עשויה להיות השפעה שלילית גם על פעילות השותפות .מגיפת
הקורונה בהיותה מגיפה מתמשכת ,יוצרת אי-וודאות ,המשפיעה לרעה על הכלכלה העולמית
וכתוצאה מכך גם על הפעילות בתחום חיפושי הנפט והגז .התמשכות מגיפת הקורונה ,השפעתה
על הפעילות הכלכלית ועל תחום חיפושי הנפט והגז והשלכות אלה על הפעילות בשווקי ההון
עלולים להשפיע לרעה על שוויין של יחידות ההשתתפות של השותפות ואף לפגוע ביכולת
השותפות לגייס כספים הדרושים למימון פעילות התאגידים המוחזקים ,הן באמצעות גיוסי
הון/חוב והן באמצעות מימונים מתאגידים בנקאיים ,ככל שתידרש למקורות מימון נוספים .כמו-
כ ן ,הקשיים הלוגיסטיים הנובעים ממגיפת הקורונה ובפרט הטלת סגרים ומגבלות מעבר בין
מדינות עלולים להשפיע לרעה על לוחות זמנים וזמינות כח אדם הדרוש לפעילויות השונות בנכסי
התאגידים המוחזקים .עם זאת ,יש לציין כי השותפות ממשיכה נכון לתאריך אישור הדוחות
הכספיים בפעילויות השונות בנכסים המוחזקים על ידה בהתאם ללוחות הזמנים המתכוננים .נכון
לת אריך אישור הדוחות הכספיים ,אין בידי השותפות להעריך כיצד תמשיך המגיפה להשפיע על
פעילות השותפות .מובהר כי הערכות והשערות השותפות המפורטות לעיל בדבר מגפת הקורונה
והשפעותיה האפשריות הן אינן וודאיות ואינן בשליטת השותפות והשותף הכללי .הערכות
והשערות כאמור מבוססות ,בין היתר ,על הערכות ואומדנים של השותפות נכון לתאריך אישור
הדוחות הכספיים זה אשר מתבססות על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה ועל הנחיות הרשויות
הרלוונטיות המתפרסמות בתקשורת ,אשר עשויות להשתנות מעת לעת .הערכות אלה עשויות
שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית ,בין היתר ככל שיחולו שינויים בהתפשטות
הנגיף ובהנחיות של הרשויות הרלוונטיות בארץ ובעולם.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
מידע נוסף
.2

מזומנים ושווי מזומנים
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר
מזומנים למשיכה מיידית
שווי מזומנים  -פיקדונות לזמן קצר

.3

294
1,000

1,165
-

1,294

1,165

חייבים ויתרות חובה
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר
מוסדות
הוצאות מראש
צדדים קשורים

.4

69
57
1,502

42
34
955

1,628

1,031

נכסי נפט וגז (לרבות נכסי חיפוש והערכה)
א.

פרטים לגבי זכויות השותפות בנכסי נפט וגז ליום  31בדצמבר:2019 ,
השותפות המוגבלת משתתפת בפעילות חיפושי נפט וגז במסגרת זכויות לחיפושי נפט וגז.
להלן מפורטים נכסי הנפט של השותפות המוגבלת ,נכון ליום אישור הדוחות הכספיים:

שם הזכות
שמשון
ב.

סוג הזכות
חזקה

שטח
(בקמ"ר)
250

הזכות בתוקף
עד
13.6.2045

חלקה של
השותפות
המוגבלת
10.554%

עיקר הפעילות ברשיון "שמשון":
שותפי חזקת שמשון ממשיכים לבצע פעולות בדיקה ובחינה של המידע שברשותם ,במסגרתן
אותרו פרוספקטים נוספים לגביהם נעשות עבודות בדיקה והערכה ואשר לגביהם הוגשה בקשה
לשינוי גבולות החזקה לממנה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה (להלן  -הממונה) .ביום 6
לפברואר ,2020 ,הודיע הממונה כי המועצה מייעצת לענייני הנפט דנה בבקשה והמליצה לשר
האנרגיה לאשר את שינוי הגבולות בחזקה בהתאם להמלצת גורמי המקצוע לפי סעיף  49לחוק
הנפט ,התשי''ב ב .1952-הממונה מציין כי ההמלצה כפופה להוראות כל דין.
כן ציין הממונה כי המועצה המליצה לפתוח את השטח אותו נתבקש להוסיף לחזקה ,לחיפושי
נפט ,בהתאם לסעיף  5לחוק הנפט.
ביום  18במרס ,2020 ,אישר שר האנרגיה את שינוי הגבולות כאמור לעיל בכפוף לתנאים הבאים:
א)

הוא מותנה במתן התחייבות של בעלי החזקה לעמידה בתוכנית העבודה כמפורט להלן,
אשר תימסר עד ליום  ,23במרס  .2020ההתחייבות נמסרה לשר ביום  23במרס.2020 ,
התנאים ותוכנית העבודה בחזקה יכללו את אבני הדרך הבאות:
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מידע נוסף
.4

נכסי נפט וגז (לרבות נכסי חיפוש והערכה)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ביצוע סקר סייסמי תלת ממדי חדש ,שיכסה את שטח החזקה החדש אשר
אין לגביו סיימיקה קיימת עד ליום  30בספטמבר .2020 ,ביום  10ביולי2020,
הסתיים ביצוע הסקר הסייסמי.
עיבוד הנתונים הסייסמיים של הסקר האמור ,קשירה לסקר קודם ,והעברת
כל תוצרי העיבוד ,החומרים והדוחות הנלווים עד ליום  30בספטמבר.2021 ,
בימים אלו מבוצעות פעולות עיבוד נתנוני הסקר.
פענוח משולב של כל הנתונים הגאיפיסים החדשים והקיימים ,הכנת מפות
עמוק מעודכנו ,ניתוח גיאופיסי וגיאולוגי עדכני ,קביעת מיקום קידוח
והגשת פרוספקט גיאולוגי לביצוע קידוח עד ליום  30בספטמבר.2021 ,
הגשת דוח משאבים מעודכן לפי דרישת  PRMSעד ליום  31בדצמבר.2021 ,
הגשת מסמך סביבתי על פי הנחיות הממונה עד ליום  30ליוני.2022 ,
הגשת בקשה בהתאם לסעיף  76לחוק בנפט ,להעברת זכויות כך שיוכנס
מפעיל ,כנדרש בתקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים),
תשע''ז 2016 -וקבלת אישור הממונה עד ליום  30ביוני.2022 ,
חתימת חוזה עם קבלן קדיחה לביצוע קידוח עד ליום  30בספטמבר.2022 ,
תחילת ביצוע קידוח עד ליום  31בדצמבר.2022 ,

ב)

היה ותוכר תגלית בקידוח (להלן  -התגלית החדשה) אשר תאפשר פיתוח משותף של
תגליות שמשון 1-והתגלית החדשה ,יגישו השותפים בחזקה מסמך תמהיל ים-יבשה (להלן
 התמהיל ) ,לא יאוחר מחודשיים מיום ההכרה בתגלית החדשה .הממונה יעביר אתהתמהיל למועצה הארצית לתכנון ולבניה .בנוסף ,תוגש תוכנית פיתוח קונספטואלית
לפיתוח משותף כאמור ,בפרק זמן שייקבע על ידי הממונה ,ולא יאוחר מ 8-חודשים מיום
ההכרה בתגלית החדשה.

ג)

ככל שבעלי החזקה לא יעמדו בתנאים ,בתוכנית העבודה או בכל אבן דרך שבה ,בלוחות
הזמנים שנקבעו ,מכל סיבה שהיא ,תפקע החזקה באופן מיידי ,ובעלי החזקה לא יישמעו
בשום טענה או תביעה בקשר לכך.

ד)

בעלי החזקה יעמדו בכל ההוראות והתנאים שייקבעו בשטר החזקה ,כפי שיימסר לבעלי
החזקה ,בהקדם האפשרי.

ה)

ידוע לבעלי החזקה כי גבולות תחום המים הכלכליים של מדינת ישראל ,לרבות באיזורים
הרלוונטיים לשטח החזקה ,טרם נקבעו סופית ,וכי שטח החזקה סמוך לקצה תחום המים
הכלכליים כפי שהוא ידוע כיום .לפיכך ,יתכן כי לעובדה זו תהיה השפעה על המשך
הפעילות העתידית בשטח החזקה ,וכי בעלי החזקה לא יישמעו בכל טענה או תביעה
בקשר לכך .מבל י לגרוע מכלליות האמור ,היה ובתקופת החזקה ייגרעו שטח או שטחים
משטח החזקה בקשר עם האמור לעיל ,לא יינתן פיצוי כלשהו לבעלי החזקה.

ביום  23במרס ,2020 ,פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מנובאים (פרוספקטיביים)
בפרוספקט דקר שבשטח החזקה.
ביום  22ביולי ,2020 ,הודיעה השותפות כי שותפי החזקה התקשרו בהסכם פרישה לפיו )(ATP
 ATP Oil and Gas Corporationאשר נמצאת בהליכי פירוק ,תפרוש מההסכם התפעול המשותף
שנחתם בין השותפים בחזקה ותפרוש מהחזקה ATP .העבירה את זכויותיה בחזקה ללא תמורה
ליתר השותפים באופן שלאחר העברת הזכויות המועברות שיעור האחזקה של השותפות הינו
.10.554%
ביום  15בספטמבר ,2020 ,הודיעה שותפות כי הממונה אישר את העברת זכויות .ATP
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.5

מכשירים פיננסיים
סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי דולר

.6

נכסים פיננסיים בעלות מופחתת
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים

1,294
1,628

1,165
1,031

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

1,020

360

התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים
א.

הסכם השותפות המוגבלת
השותפות המוגבלת נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  25במאי( 1992 ,להלן -
ההסכם) ,בין מודיעין  -אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ (השותף הכללי) לבין מודיעין  -אנרגיה
נאמנויות בע"מ (הנאמן והשותף המוגבל).
בהתאם להסכם השותף הכללי יהיה זכאי ל  0.01% -מההכנסות והרווחים ויישא ב 0.01% -
מההוצאות וההפסדים של השותפות המוגבלת .השותף המוגבל יהיה זכאי ל 99.99% -
מההכנסות והרווחים ויישא ב 99.99% -מההוצאות וההפסדים ,עד לגובה חלקו בהון השותפות
המוגבלת.
בנוסף לכך יהיה השותף הכללי זכאי לתשלומים ויישא בהוצאות כדלקמן:
.1

תמלוגים
השותפות המוגבלת תשלם לשותף הכללי תמלוג על בשיעור של  4.95%מכל חלקה של
השותפות המוגבלת בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי
הנפט בהם יש או יהיה בעתיד לשותפות המוגבלת אינטרס (בהתאם לחישוב ועל אותו
בסיס שיהיה ישים לתשלום התמלוג למדינה על פי חוק הנפט) ,וזאת עד להחזר הוצאות
שהוציאה השותפות המוגבלת לצורך חיפושי הנפט (לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג אך
לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצורכי ההפקה עצמה) .לאחר החזר הוצאותיה של
השותפות המוגבלת יהיה שיעורו של תמלוג העל  4.95%מחלקה של השותפות המוגבלת.
במהלך תקופת הדיווח נוצרו לשותפות הכנסות ממכירת נפט ו/או גז ובהתאם נרשמו
הוצאות תמלוג על לשותף הכללי בסך של  116אלפי דולר בשנת  2020ובסך  266אלפי
דולר בשנת .2019

.2

דמי ניהול
השותף הכללי זכאי לקבל מהשותפות המוגבלת דמי ניהול בסך של  25אלפי דולר
בתוספת מע"מ ,בכל חודש .השותף הכללי יישא מתוך ועד גובה דמי הניהול שיקבל
בהוצאות הבאות :שכרם של המנהלים והדירקטורים של השותף הכללי וכן הוצאות
אחזקת משרדי השותף הכללי .מובהר כי אם יתברר שדמי הניהול עולים על סכומי
ההוצאות הבלתי ישירות האמורות ,יוותר ההפרש בידי השותף הכללי.
יתר הוצאות השותפות המוגבלת (ביניהן בין היתר ,שכר טרחת רואי חשבון ,עורכי דין
ויועצים חיצוניים אחרים (ובכלל זה יועצים גיאולוגיים) ישולמו על ידי השותפות
המוגבלת במסגרת תקציבה לפי חלוקה שתקבע על ידי השותף הכללי.
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מידע נוסף
.6

התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים (המשך)
בנוסף השותפות תשלם לשותף הכללי ,תמורת סיועו לטיפול בהכנת כל הנפקה שכר
בסכום השווה ל 40-אלפי דולר (בתוספת מע"מ) בהנפקה אחת ללא תלות בשעות העבודה
בפועל או סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות בהחלטה מיוחדת.
במהלך שנת  2020שילמה השותפות סך של  300אלפי דולר בגין דמי הניהול ,בשנת 2019
שולם סך של  300אלפי דולר בגין דמי ניהול.
בשנת  2020שילמה השותפות המוגבלת בגין ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה סך של
כ 63 -אלפי דולר ,בשנת  2019סך של כ 42 -אלפי דולר.
.3

מפעיל ,דמי מפעיל ונשיאה בהוצאות
השותף הכללי או מי מטעמו יהיה זכאי לגבי כל נכסי הנפט שבהם יש לשותפות זכויות
השתתפות ,גם אם אינו משמש כמפעיל של נכסי הנפט ,ל"דמי מפעיל" בשיעור של 4.95%
(בצירוף מע"מ) מסך כל ההוצאות הישירות של השותפות (על בסיס דולרי) בגין פעולות
חיפושי הנפט ו/או פיתוח ו/או הפקה ,שיחושבו ויותאמו מדי חודש על בסיס מצטבר.
לגבי כל נכס נפט שלשותפות זכויות השתתפות בו ,אשר בו יהיו לשותפות הוצאות בקשר
עם עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט (לא כולל הוצאות קידוח) ,יהיו
דמי המפעיל בגין עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט בנכס הנפט כאמור
בשיעורים כדלקמן:
הוצאות
עד  100מיליון דולר
בין  100מיליון ל 200-מיליון דולר
מעל  200מיליון דולר

דמי מפעיל
4.95%
3.25%
2.5%

בשנת  2020נרשמו הוצאות דמי מפעיל בסך של  131אלפי דולר אשר סווגו להוצאות
הנהלה וכלליות (בשנת  2019סך של  389אלפי דולר).
.4

שיווק
לשותף הכללי תהיה זכות להתמנות כסוכן שיווק בלעדי של השותפות המוגבלת לשיווקם
הסיטונאי של נפט ו/או גז שיופקו על ידי השותפות המוגבלת מנכסי הנפט אשר
בבעלותה.
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מידע נוסף
.6

התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים (המשך)
ב.

הסכם הנאמנות
בהתאם להסכם לתיקון הסכם הנאמנות שנחתם ביום  23בדצמבר 2009 ,בין המפקח לבין הנאמן
והשותף המוגבל ,היה זכאי המפקח לשכר חודשי בסכום השווה ל 500 -דולר ,כפי ששונה על
ידי האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות מפעם לפעם ,וכן לשכר נוסף בגין עבודתו
הכרוכה בהנפקות ,שישולם עבור עבודה בפועל אך לא יותר מסך של  10,000דולר לתשקיף .כן
זכאי המפקח לקבל מהשותפות המוגבלת את ההוצאות שהוציא כדין למטרות תפקידו אך לא
יותר מסך של  10,000דולר לשנה .ביום  19באוגוסט 2015 ,אשרה האסיפה הכללית של בעלי
יחידות ההשתתפות את מינויו מחדש של המפקח לתקופה של שלוש שנים וקבעה את שכרו
החודשי על סך  1,500דולר.
בהתאם לתיקון להסכם הנאמנות הנ"ל ,הוצאותיו של הנאמן יחולו על השותף הכללי.

ג.

השותפות המוגבלת תפורק בקרות אחד המקרים הבאים:
.1

אם השותף הכללי יחדל מתפקידו ולא ימונה תוך  6חודשים מהפסקת תפקידו שותף אחר
במקומו.

.2

אם השותפים יסכימו לפרק את השותפות המוגבלת.
יצוין כי מחיקה מהמסחר בבורסה של ניירות הערך של השותפות המוגבלת לא תהווה
לכשעצמה עילה לפירוק השותפות המוגבלת.

ד.

בחודש ספטמבר  2016נחתמו הסכמי הלוואה ,השקעה ושירותי ייעוץ אשר עודכנו בחודש ינואר
 2019בין ישויות הקבוצה והחברה הנכדה  -מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל ,אשר עיקריהם
כדלקמן:
שותפות הבת העניקה למודיעין אנרגיה אינטרנשיונל ,החברה הנכדה ,הלוואה נושאת ריבית
שוק ,בסך של  1.6מיליוני דולר לתקופה של  5שנים .במסגרת הסכם ההלוואה צוין כי אם תממן
השותפות סכומים נוספים הללו יהיו באותם תנאים של ההלוואה הראשונית .ריבית השוק
לדצמבר  2020הינה  .5%נכון ליום  31בדצמבר 2020 ,ההלוואה עמדה על סך של כ 9.2 -מיליון
דולר.
.1

מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל הנפיקה לשותפות הבת  10,000מניות בנות  1דולר ע"נ,
בסכום כולל של כ 1.4 -מיליוני דולר .במסגרת הסכם ההשקעה צוין כי אם תממן
השותפות סכומים נוספים הללו יהיו באותם תנאים של ההשקעה הראשונית .נכון ליום
 31בדצמבר 2020 ,ההשקעה עמדה על סך של כ 6.1 -מיליוני דולר.

.2

בתמורה לפעילות הניהולית המבוצעת על ידי שותפות הבת לטובת החברה האמריקאית
ישולמו דמי ייעוץ/שירותים בהתאם למדיניות מחירי העברה של הקבוצה ובהתאם
לחקיקת מחירי העברה בישראל וארה"ב וזאת על בסיס עבודה של יועץ חיצוני.
השירותים כוללים בין היתר את איתור הנכסים ,קבלת החלטות לגבי ההשקעה,
והתקשרות עם מפעילים.

.3

בתמורה לפעילות הניהולית המבוצעת על ידי שותפות הבת לטובת החברה האמריקאית
ישולמו דמי ייעוץ/שירותים בהתאם למדיניות מחירי העברה של הקבוצה ובהתאם
לחקיקת מחירי העברה בישראל וארה"ב וזאת על בסיס עבודה של יועץ חיצוני.
השירותים כוללים בין היתר את איתור הנכסים ,קבלת החלטות לגבי ההשקעה,
והתקשרות עם מפעילים.
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ה.

בתיקון לתקנון הבורסה מחודש נובמבר  2017נקבע ש"פרויקט" בשותפות מוגבלת העוסקת
בחיפושי נפט וגז אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה כולל גם חיפושי נפט או גז
פיתוחם או הפקתם המבוצעים מחוץ לישראל על ידי השותפות המוגבלת ,ובלבד שמתקיימים
התנאים שלהלן:
.1

ו.

חיפושי הנפט או הגז ,פיתוחם או הפקתם כאמור ,מתבצעים על פי הרשאה שהוקנתה
כדין לשותפות על פי דיני המדינה אשר בשטחה מתבצעות הפעולות האמורות .לענין זה
יראו בהרשאה שהוקנתה לתאגיד המוחזק על ידי השותפות כהרשאה שהוקנתה
לשותפות.
לעניין סעיף קטן זה "תאגיד" – תאגיד שפעילותו הבלעדית הינה החזקה בהרשאה כאמור.

רגולציה
.1

חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב:2002-
מטרות חוק משק הגז הטבעי הן יצירת תנאים לפיתוח ענף הגז הטבעי וקיום תחרות בו
והסדרת הפעילות במשק הגז הטבעי .החוק ,והתקנות שהותקנו מכוחו ,קובעים הוראות
בעניין אחסון ,הולכה ,חלוקה ושיווק של גז טבעי בישראל ,ובכלל זה הקמת והפעלת
מערכת הולכה ,רשת חלוקה ,מפעל גז טבעי ונוזלי ())LIQUID NATURAL GAS (LNG
(גט"ן) ומתקן אחסון גז טבעי בישראל הטעונים קבלת רישיון משר התשתיות הלאומיות,
האנרגיה והמים.

.2

תיקון פקודת השותפויות (מס'  ,)5התשע"ה( 2015-להלן" :התיקון לפקודה"):
ביום  23בפברואר  2015פורסם ברשומות התיקון לפקודה ,אשר נועד להרחיב את מנגנוני
הממשל התאגידי בשותפות מוגבלת שיחידות השתתפות שלה או בזכויות השותף
המוגבל בה ,רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף (להלן" :שותפות
ציבורית").
במסגרת התיקון לפקודה הוחלו ,בין היתר ,הוראות הקבועות בחוק החברות בנוגע
לאורגנים המכהנים בחברה ציבורית ,בשינויים המתחייבים מכך שמדובר בשותפות ולא
בחברה וכן בשינויים נוספים הקבועים בתיקון לפקודה ,בנוגע לנושאים הבאים :הסדרת
סמכויות דירקטוריון השותף הכללי ,אופן מינוי יו"ר הדירקטוריון ,כינוס ישיבות
הדירקטוריון ואופן ניהולן ,חובת מינוי ועדת ביקורת ,חובת מינוי ועדת תגמול ,חובת
מינוי מנהל כללי ,וחובת מינוי דירקטורים ודירקטורים חיצוניים.
כמו כן ,נקבעו הוראות בדבר מינוי מפקח ,תנאיו ותקופת כהונתו; הוראות בנוגע לכינוס
אסיפות כלליות של מחזיקי יחידות ההשתתפות; כללים בדבר מדיניות תגמול לנושאי
משרה בשותף הכללי ובשותפות ציבורית; החלת הוראות חוק החברות בעניין שמירת
ההון וחלוקה על השותפות הציבורית ,בעניין מכירה כפויה של מניות ובעניין מיזוג של
שותפויות .התיקון נכנס לתוקפו ביום  23באפריל  2015ומאז כניסתו לתוקף פעלה
השותפות לביצוע ההתאמות הנדרשות בכללי הממשל התאגידי הקיימים ,בהתאם
לתקופות התחולה שנקבעו בו.
יצוין ,כי ביום  14בדצמבר 2016 ,פורסם על ידי משרד המשפטים תזכיר חוק השותפויות,
התשע"ז( 2017-להלן  -התזכיר) אשר נועד להחליף את פקודת השותפויות .התזכיר פורסם
להערות הציבור אשר יכול שתוגשנה עד ליום  31במרס .2017 ,מטרת התזכיר היא לענות
על הצורך של שוק השותפויות הישראלי במודל חקיקה מודרני ,יעיל ונוח .על-פי דברי
ההסבר לתזכיר ,תזכיר החוק ברובו מציע הסדרי ברירת מחדל שעשויים להיות יעילים,
זולים ופשוטים עבור רוב השותפויות .עם זאת ,התזכיר מאפשר להתנות על חלק גדול
מהוראותיו .לפיכך אין הוא כובל את השוק אלא מקל על השוק בהציעו מודל ברירת
מחדל שמתאים לפעילות של שותפויות בעולם העסקים המודרני .עוד נכתב בדברי
ההסבר כי פקוד ת השותפויות מטילה כיום נטל רגולטורי עודף ומכביד על השותפויות
בישראל .היא כוללת הוראות דיווח מיותרות לרשם וחובות פרסום וחשיפה שמצננות
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את התמריץ להקים שותפויות מוגבלות בישראל .בהקשר זה מוצעים שינויים בהליך
הרישום והדיווח לרשם השותפויות ,ביניהם ביטול חובת הרישום של השותפות הכללית,
ביטול דרישות האישור והפרסום של הסכם השותפות המוגבלת ,ביטול חובות הפרסום
ברשומות וביטול ההוראות העונשיות ביחס להפרת חובת הרישום תוך מעבר למודל של
אכיפה מנהלית.
עוד נאמר בדברי ההסבר לתזכיר ,ביחס לשותפות מוגבלת ציבורית ,כי היות שההסדרים
שנקבעו במסגרת התיקון לפקודת השותפויות המפורט לעיל הם הסדרים מודרניים
ורצויים שאינם טעונים תיקון ,מוצע להעתיק את רוב הסעיפים כמו שהם לפרק הרלוונטי
בתזכיר העוסק בשותפות מוגבלת ציבורית .עם זאת ,נערכו מספר שינויים ,רובם טכניים,
שעיקרם החלת הוראות ממשל תאגידי אשר אינן רלוונטיות רק לשותפויות ציבוריות,
על כל סוגי השותפויות.

.7

הון השותפות המוגבלת
גיוסי הון
א .במהלך חודש מאי  ,2020ביצעה השותפות הנפקת אגדים של יחידות השתתפות וכתבי אופציה,
כל אגד כלל  100יחידות השתתפות 100 ,כתבי אופציה (סדרה  )16הניתנים למימוש עד ליום 20
בדצמבר 2020 ,במחיר מימוש בסך  5ש''ח ו 100 -כתבי אופציה (סדרה  )17הניתנים למימוש עד
ליום  1במאי 2022 ,במחיר מימוש בסך  10ש''ח (מחיר מימוש האופציות צמוד לשער הדולר) .מחיר
כל אגד נסגר במכרז ועמד על סך של  570ש"ח .סך התמורה ברוטו הסתכמה בסך של כ 1.1 -מיליון
דולר (כ 3.8 -מיליון ש"ח) .מתוך סכום זה שולמו לדיסקונט חיתום והנפקות בע"מ ,חברה הקשורה
למר יצחק ס ולטן שהינו דירקטור ומבעלי השליטה בשותף הכללי ,עמלת הפצה בסך של כ15 -
אלפי דולר וסך נוסף של כ 15 -אלפי דולר שולם כעמלת הפצה לאפסילון חיתום והנפקות בע"מ,
חברה קשורה לאידיבי חברה לפיתוח בע"מ שהינה מבעלי השליטה בשותף הכללי.
מיד לאחר הנפקת ההון וכתבי האופציה הנזכרים לעיל ,פרסמה השותפות דוח הצעת מדף לחלוקת
זכויות לבעלי יחידות השתתפות ,לבעלי כתבי אופציה (סדרה  )16ולבעלי כתבי אופציה (סדרה )17
אשר היו קיימים ביום  14במאי .2020 ,הנפקת הזכויות כללה את ניירות הערך הבאים:

ב.

.1

 1,025,794כתבי אופציה (סדרה  )16הניתנים למימוש ליחידות השתתפות כך שכל כתב
אופציה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת בת  0.01ש''ח ע.נ כנגד תשלום במזומן
של מחיר מימוש בסך  5ש''ח ,מחיר המימוש צמוד לשער הדולר .האופציה ניתנת למימוש
עד ליום  20בדצמבר.2020 ,
נכון למועד הדוחות הכספיים פקעו כתבי האופציה (סדרה .)16

.2

 1,025,794כתבי אופציה (סדרה  )17הניתנים למימוש ליחדות השתתפות כך שכל כתב
אופציה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת בת  0.01ש''ח ע.נ כנגד תשלום במזומן
של מחיר מימוש בסך  10ש''ח ,מחיר המימוש צמוד לשער הדולר .האופציה ניתנת
למימוש עד ליום  ,1במאי .2022

ביום  2דצמבר ,2020 ,ביצעה השותפות הנפקת יחידות השתתפות וגייסה סך של כ 6.5 -מיליון
ש"ח (כ 2 -מיליון דולר) נטו ,לאחר הוצאות הנפקה.

15

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
מידע נוסף
.7

הון השותפות המוגבלת (המשך)
ג .ביום  19בינואר  ,2021לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,הנפיקה השותפות לציבור 57,758
אלפי ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א') הניתנות להמרה ליחידות השתתפות של השותפות ,צמודות
לדולר ארה"ב ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת (להלן" :אג"ח א") .אג"ח א' הוצעו לציבור ב 57.758 -אלפי
יחידות ,כשכל יחידה כוללת  1,000ש"ח ע.נ .אג"ח א' (להלן" :היחידות") ,בדרך של מכרז על מחיר
היחידה .במכרז נקבע כי המחיר ליחידה הינו  982ש''ח .שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות
החוב הינו . 5%סך התמורה נטו שהתקבלה בגין ההנפקה האמורה הסתכמה לסך של כ 55.3 -מיליון
ש"ח (סה"כ כ 17.3 -מיליון דולר ,בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ 370 -אלף דולר).שיעור הניכויון
שנקבע לאגרות החוב הינו  .1.8%קרן אגרות החוב תיפרע בשלושה תשלומים שנתיים החל מיום
 31בדצמבר  30% 2022ביום  31בדצמבר 30% 2023 ,ויתרת הקרן תפרע ביום  31בדצמבר.2024 ,
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים החל מיום
 30ביוני 2021 ,ועד ליום  31בדצמבר 2024 ,כולל .כמו כן ,בהתאם להוראות שטר הנאמנות של
אג"ח א ,נדרשת השותפות לעמוד באמת המידה הפיננסית הבאה:
הון מזערי  -ה הון של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) ,כפי שמשתקף בדוחותיה הכספיים
המאוחדים של השותפותבניטרול שערוכים חשבונאיים כפי שנכללו בדוחות הכספיים (לפי כללי
)(IFRSשל עסקאות ההגנה והגידור ביחס למחירי נפט וגז והכרה באותן עסקאות על בסיס מזומן,
באופן שישקפו את ההגנה הכלכלית על מחירי הנפט ,לא יפחת מסך של  6מיליון דולר.
ד .ביום  27בינואר ,2021 ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,ביצעה השותפות הנפקת יחידות
השתתפות וכתבי אופציה (סדרה  )17וגייסה סך של כ 6.7 -מיליון ש"ח (כ 2 -מיליון דולר) נטו,
לאחר הוצאות הנפקה.
ה .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים רשומים למסחר  15,656,817יחידות השתתפות המקנות זכות
השתתפות בזכויות השותף המוגבל (הנאמן) בשותפות 2,161,944 ,כתבי אופציה (סדרה  )17ו-
 57,758,000אג"ח א'.
חלוקת רווחים
א.

בהתאם להסכם השותפות המוגבלת השותף המוגבל יהיה זכאי ל 99.99%-מההכנסות ויישא ב-
 99.99%מההוצאות וההפסדים של השותפות המוגבלת.
כל הרווחים של השותפות המוגבלת יחולקו לשותפים בשותפות המוגבלת בהתאם לזכויותיהם
מדי כל שנת חשבון.
לצורך סעיף זה" ,רווחים" הם הרווחים הראויים לחלוקה על ידי השותפות המוגבלת על פי דין
ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים ,בניכוי סכומים (שלא הובאו בחשבון לצורך קביעת
הרווחים) הדרושים לשותפות המוגבלת לפי שיקול דעתו של השותף הכללי לצורך או בקשר
עם התחייבויות קיימות של השותפות המוגבלת (לרבות תלויות) ,לרבות הסכומים הדרושים
לדעת השותף הכללי לעמידה בהוצאות בלתי צפויות מראש ושסכומם הכולל לא יעלה על סך
של  250אלפי דולר .סכום ההפרשה עד לגובה כאמור יקבע על ידי השותף הכללי ויאושר על ידי
המפקח .חישוב הרווחים יעשה תמיד לשנה (או לתקופה) המסתיימת ביום  31בדצמבר על בסיס
דוחות כספיים שנתיים מבוקרים אחרונים.

ב.

סכומים אשר יהיו בידי השותפות המוגבלת ואשר לא יחולקו לשותפים בהתאם לאמור לעיל
(לרבות הון השותפות המוגבלת ורווחיה שלא יחולקו) ,יהיה השותף הכללי רשאי ,אם ימצא
זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי כמתאים ,להשקיעם ,עד לשימוש בהם למטרות שלשמן נועדו
באופן שימצא כמתאים ,ובכלל זאת הוא יהא רשאי להתקשר בשם השותפות המוגבלת
בהסכמים לניהול תיק השקעות עבור השותפות המוגבלת ע"י בעלי ענין בו או ע"י כל מי
שהשותף הכללי ימצא לנכון ,ובלבד שהשקעות והסכמים כאמור יעשו למטרת שמירה ,ככל
האפשר ,על הערך הריאלי של הכספים ועל זמינותם של הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
הון השותפות המוגבלת (המשך)
המוגבלת (אם כי אין זה ודאי ,כי אכן ניתן יהיה באמצעות השקעות כאלה לשמור על ערכם
הריאלי של הכספים בכלל ,ועל ערכם הדולרי בפרט).

.8

ג.

לא יינתנו מכספי השותפות המוגבלת הלוואות או פיקדונות לשותף הכללי או לבעלי ענין בו.

ד.

פרט לאמור לעיל יחולקו כל הרווחים של השותפות המוגבלת סמוך לאחר תום שנת הלוח
(דהיינו שנה המסתיימת ביום  31בדצמבר) שבגינה הם מחולקים וזאת מיד לכשיתברר סכומם.
להסרת ספק מובהר בזה כי אין השותף הכללי רשאי ,ללא אישור האסיפה הכללית של בעלי
היחידות בהחלטה מיוחדת ,או אישור המפקח שנתקבלה
לגביו הסכמת בית המשפט ,להימנע מחלוקת רווחים או לעכב חלוקת רווחים לצורך ביצוע
עבודות פיתוח ,הפקה והשתתפות בפעולות חיפושים נוספות ,מעבר לפעולות שתוכניות לגביהן
נכללו בתשקיף שעל פיו מונפקות או תונפקנה יחידות לציבור.

ה.

על אף האמור לעיל מובהר בזאת ,כי לא יחולקו רווחים אם לדעת הנאמן או המפקח קיים ספק
כי קבלתם על ידי השותף המוגבל תחשב למשיכה של השקעתו או חלק ממנה ,כמשמעות הדבר
בסעיף (63ב) לפקודת השותפויות (נוסח חדש) התשל"ה .1975-בכל מקרה שקיים ספק כאמור,
לא תעשה החלוקה אלא באישור בית המשפט .ניתן אישור בית המשפט כי אין בחלוקה כדי
להטיל חיוב על בעלי היחידות ,יחולקו הרווחים על פי תנאי האישור.

ו.

חוות דעתו של רואה החשבון המבקר של השותפות המוגבלת (אשר מונה לשותפות
המוגבלת בד בבד עם חתימת הסכם השותפות המוגבלת או רואה החשבון שיבוא
במקומו) בכל הקשור בקביעת סכום הרווחים הראויים לחלוקה כרווחים (למעט קביעת
סכומי ההפרשה כאמור לעיל) ובחישוב חלקם של השותפים על פי הסכם השותפות
המוגבלת בהכנסות ,הוצאות והפסדי השותפות המוגבלת ,תהיה סופית ומכרעת.
אם מסיבה כלשהי תתפנה משרתו של רואה החשבון האמור ,יתמנה רואה חשבון אחר במקומו
על ידי השותף הכללי ובלבד שתינתן למינויו הסכמתו בכתב של המפקח.

היבטי מיסוי
א.

פרטים לגבי כללי מס הכנסה וההסדרים העיקריים הקיימים
ביום  1בינואר  ,2017פורסם ברשומות צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה),
התשע"ז( 2017-להלן" -הצו") ,בו נקבעו התנאים שעל השותפות לעמוד בהם כדי להיחשב כחברה
לצורכי מס.
מאחר ובשנת  2019השותפות עומדת בתנאים שנקבעו בצו ,משטר המס שחל על השותפות
הינו כאילו היא חברה לכל דבר ועניין .בהתאם ,ההוצאות וההכנסות של השותפות יתבררו
בשותפות ,והשותפות היא זו שתדווח על ההכנסה החייבת שלה ותישא במס חברות החל בגין
ההכנסה החייבת שלה ,כאילו היא הייתה חברה ,לפי שיעורי המס החלים על חברה .כמו כן
רווחים שהיא תחלק ימוסו כדיבידנד.
הוראות תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות
בשותפות לחיפושי נפט) ,התשמ"ט( 1988-להלן" -התקנות") ,אשר מסדירות את אופן יחוס
הכנסות והוצאות של שותפות נסחרת למחזיקי יחידות ההשתתפות שהינם "מחזיקים זכאים",
לא תחולנה על השותפות.

ב.

שיעורי המס העיקריים החלים על השותפות בישראל
שיעור מס החברות בישראל בשנים  2019ו 2018 -הינו  23%ובשנת  2017הינו .24%
חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.
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היבטי מיסוי (המשך)
ג.

שומות מס סופיות
ביום  25בדצמבר  2018חתמה השותפות על הסכם שומות עם פקיד השומה לשנים .2014-2016
בעקבות הסכם השומות האמור הוצאה לשותפות ביום  8בינואר  2019תעודה למחזיק זכאי
לשנת המס  .2014טרם יצאו תעודות לשנים  2015-2016מאחר שטרם פורסמו התקנות כאמור.

ד.

שומות מס במחלוקת
במהלך דצמבר  2019החלו דיוני שומה בקשר לשנת המס  .2017החברה טרם קיבלה הערכה לגבי
הסכומים במחלוקת.

ה.

שיעורי המס העיקריים החלים על החברה המאוחדת שמקום התאגדותה מחוץ לישראל
כמפורט בבאור (1ה) ,בשנת  2016הוקמה בארה"ב חברה נכדה ,לצורך הפעילות בפרויקטים
בקליפורניה .דיני המס שיחולו על החברה האמריקאית ,הינם כדלקמן:
)1
)2

)3
)4
ו.

החל מיום  1בינואר 2018 ,בעקבות רפורמת המס בארה"ב ,ההכנסה החייבת בארה''ב
כפופה למס חברות פדראלי ( )Federal Taxבשיעור של  ,21%במס מדינתי בקליפורניה
בשיעור של  8.84%ובמס עירוני ,ככל שחל (אשר מהווה הוצאה בחישוב המס הפדראלי).
יצוין כי לרפורמת המס האמריקאית שנכנסה לתוקף ביום  1בינואר  ,2018השלכות מס
מעבר להורדת שיעור המס הפדרלי מ 35%-ל( 21%-לרבות ביטול 'חבות מס מינימאלית'
 ,)ALTERNATIVE MINIMUM TAXהוראות בנושא פחת מואץ ,מגבלות על ניצול
הפסדים מועברים ,מגבלות על הוצאות מימון שוטפות ונושאים אחרים אשר השותפות
עדיין בוחנת את משמעותן לגבי פעילותה בארה"ב.
בחישוב רווחי החברה האמריקאית לצרכי מס יובאו בחשבון הוצאות שונות כגון פחת
והוצאות מימון ,ככל שמותרות בניכוי בכפוף לדיני המס בארה"ב.
עמלות ייעוץ שישולמו ע''י החברה האמריקאית כפופים לעקרונות מנחים של מחירי
העברה .ככלל ,התקנות קובעות כי עסקאות עם צדדים קשורים תבוצענה במחירי שוק.

ניכוי מס במקור על ריבית
בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב ,צפוי ששיעור הניכוי מס במקור על תשלומי ריבית
לחברה ישראלית יקטן לשיעור של ( 17.5%ולא  30%לפי הדין הפנימי).

ז.

מיסוי דיבידנדים
בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב ,ככל שיחולקו דיבידנדים מהחברה האמריקאית
לשותפות הבת צפוי כי יושת עליהם מס במקור בארה"ב בשיעור של עד ( 25%ולא  ,30%לפי
הדין הפנימי).
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אסיפות כלליות של בעלי היחידות
באסיפה כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות מיום  14במרס ,2021 ,לאחר תאריך הדוח על המצב
הכספי ,אישרו מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות את מינויים מחדש של משרד קוסט ,פורר,
גבאי את קסירר ,כרו''ח המבקר של השותפות .בנוסף ,אושרו תנאי הכהונה והעסקה של מר יניב
פרידמן כמנכ''ל השותף הכללי ,מועד תחילת כהונתו של מר פרידמן יהיה ביום  1באפריל.2021 ,

.10

הוצאות חיפושי נפט וגז
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי דולר
רישיון "שמשון"
פרויקט ים צפוני -אנגליה
פרויקט ים צפוני -דנמרק
ייעוץ גיאולוגי ואחרות

.11

461
300
151

20
8
39
188

15
134

912

255

149

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי דולר
דמי ניהול לשותף הכללי *)
דמי מפעיל לשותף הכללי *)
הוצאות ביטוח השותף הכללי ועובדיו
שירותים מקצועיים **)
מיסים ואגרות
אחרות **)

*)
**)

ראה באור 6א' לעיל.
מויין מחדש

19

300
131
62
687
40
19

300
389
42
705
21
103

340
427
43
584
33
84

1,239

1,560

1,511

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
מידע נוסף
.12

עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
יום  31בדצמבר2020 ,

יתרת השקעה בשותפות מאוחדת

באור

חברות ובעלי
עניין בעלי
השפעה מהותית
על השותפות
אלפי דולר

(1ה)

9,738

ליום  31בדצמבר2019 ,

יתרת השקעה בשותפות מאוחדת
-------------------

20

באור

חברות ובעלי
עניין בעלי
השפעה מהותית
על השותפות
אלפי דולר

(1ה)

12,944

מודיעין-אנרגיה – שותפות מוגבלת
פרק ד' -פרטים נוספים על התאגיד

1

פרק ד' -פרטים נוספים על התאגיד
תקנה 10א - .תמצית דו"חות על הרווח הכולל רבעוניים
1-3 /2020
הכנסות ממכירת נפט וגז
בניכוי תמלוגי על
עלות הפקה
פחת והפחתות
רווח מהפקה
הוצאות חיפושי נפט וגז
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח (הפסד) תפעולי
הוצאות מימון
הכנסות מימון
רווח (הפסד) נקי

996
()262
()406
()43
285
()102
()334
()151
()17
3
()165

4-6 /2020
394
()104
()333
()51
()94
()108
()294
()496
4
9
()483

7-9 /2020
אלפי דולר
508
()134
()212
()31
131
()2,590
()305
()2,764
()2
7
()2,759

10-12 /2020
448
()120
()147
()31
150
()2,456
()306
()2,612
() 4
()2,616

2020
2,346
()620
()1,098
()156
472
()5,256
()1,239
()6,023
()15
15
()6,023

תקנה 10ג - .שימוש בתמורת ניירות הערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף
שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדוח
כספי תמורת ההנפקות (נטו) של השותפות ,בניכוי סכומים המיועדים לכיסוי ההוצאות השוטפות
לניהול השותפות ,מיועדים להשתתפות בפעולות חיפושי נפט ו/או גז ולפיתוח נכסי נפט באזורים
הגיאוגרפיים שבהם נמצאים נכסי הנפט של השותפות המוגבלת וכן בשטחים סמוכים לאזורי
החיפושים של השותפות ,אשר יכללו בנכסי הנפט כאמור עקב שינויי גבול בהם או שלגביהם תקבל
השותפות המוגבלת זכויות נפט ,והכל כאשר שינויי הגבול או הזכויות האמורות יינתנו בשל סיבות
גיאולוגיות מקומיות.
ביום  25.5.2017פורסם תשקיף מדף של השותפות נושא תאריך תשקיף של ה( 26.5.2017 -להלן:
"תשקיף מדף .)"2017
ביום  5.5.2020פרסמה השותפות דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף  2017על פיו הונפקו לציבור
 665,700יחידות השתתפות 665,700 ,כתבי אופציה (סדרה  )16ו 665,700 -כתבי אופציה (סדרה
 .)17התמורה המיידית ברוטו שתתקבל בגין ההנפקה הסתכמה בסך של כ 3,794.5 -אלפי .₪
ביום  7.5.2020פרסמה השותפות דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף  2017על פיו הונפקו ,ללא
תמורה ,בדרך של זכויות 1,025,794 ,כתבי אופציה (סדרה  )16ו 1,025,794 -כתבי אופציה (סדרה ,)17
הניתנים למימוש ליחידות השתתפות המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות.

ביום  29.7.2020פורסם תשקיף מדף של השותפות נושא תאריך של ה( 30.7.2020 -אסמכתא
( )2020-01-080967להלן" :תשקיף מדף .)"2020
ביום  2.12.2020פרסמה השותפות דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף  2020על פיו הונפקו לציבור
 2,122,600יחידות השתתפות של השותפות .התמורה המיידית ברוטו שתתקבל בגין ההנפקה
הסתכמה בסך של כ 6,792 -אלפי .₪

2

ביום  18.1.2021פרסמה השותפות דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף  2020על פיו הונפקו לציבור
 57,758,000אגרות חוב (סדרה א') של השותפות הניתנות להמרה ליחידות השתתפות .התמורה
המיידית ברוטו שתתקבל בגין ההנפקה הסתכמה בסך של כ 56,718 -אלפי .₪
ביום  26.1.2021פרסמה השותפות דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף  2020על פיו הונפקו לציבור
 1,881,800יחידות השתתפות ו 470,450 -כתבי אופציה (סדרה  .)17התמורה המיידית ברוטו
שתתקבל בגין ההנפקה הסתכמה בסך של כ 6,925 -אלפי .₪
מטרת כספי תמורות ההנפקות האמורות הינה להשקעה בהון השותפות ,בהתאם להסכם השותפות
ולהמשך החיפושים ופיתוח נכסי הנפט שבבעלות השותפות.
במהלך שנת  2020נבעו לשותפות הוצאות בסך של כ 5,256-אלפי דולר ,בגין חיפושי נפט וגז על פי
החלוקה הבאה:
אלפי דולר
47
124
2,317
1,815
461
300
192
5,256

נכס נפט
Grapevine
Mountain View
Cassini
Shideler
חזקת שמשון
פרויקט ים צפוני -דנמרק
אחר
סה"כ

תקנה  – 11רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות
שם החברה

מס' ני"ע
בבורסה

סוג
ני"ע

ע.נ.
לני"ע

כמות ע.נ.
המוחזקת
על-ידי
השותפות

%
בהון

מודיעין אנרגיה
אינטרנשיונל –
שותפות כללית*

-

-

-

-

99.99%

-

Modiin
International,
**Inc.

-

מניות

10,000
$

10,000

Modiin
Energy UK
***Ltd.
Modiin
Energy NPB,
****LLC

-

מניות

100
GBP

100

100%
(באמצעות
מודיעין אנרגיה
אינטרנשיונל)
100%

100%

-

100%

-

-

-

-

-

100%
(באמצעות
Modiin
International,
)Inc.

100%

-

3

החזקה

 %החזקה
בהצבעה

המניות
ערך
הכספי
בדוח
ליום
הנפרד
31.12.2020
(באלפי דולר)
9,738

*
**
***

****

שותפות כללית הרשומה בישראל אשר השותפים בה הם השותפות –  99.99%והשותף הכללי – .0.01%
חברה פרטית הרשומה בקליפורניה ארה"ב ,מוחזקת במלואה על ידי השותפות הכללית מודיעין אנרגיה
אינטרנשיונל ומחזיקה את הזכויות בפרויקטים  Cassini ,Grapevine ,Mountain Viewו.Shideler -
חברה פרטית הרשומה באנגליה ,מוחזקת במלואה על ידי השותפות .הוקמה לצורך השתתפות בבקשה לקבלת
רישיון ימי לחיפושי נפט וגז טבעי באנגליה (ראה דוח מיידי של השותפות מיום ( 13.11.2019אסמכתא 2019-
 ,)01-097356אשר המידע המופיע בו מובא כאן על דרך ההפניה .נכון למועד הדוח אין לה כל פעילות.
חברה פרטית הרשומה בדלאוור ארה"ב ,מוחזקת במלואה על ידי  Modiin International, Inc.ומחזיקה את
הזכויות בפרויקט קולורדו.

תקנה  - 20מסחר בבורסה
בשנת  2020היו הפסקות מסחר בניירות הערך של השותפות ,כדלקמן:
סוג הפסקה
מועד
 16.3.2020הפסקה קצובה

סיבה
תנודה חדה במדד

תקנה  – 21תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה
להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו על ידי השותפות לבעלי ענין ונושאי משרה בכירה בגין שנת
 2020כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של השותפות (באלפי דולר):
שם

פרטי מקבל התגמולים
היקף
תפקיד
משרה

שותף כללי

מודיעין
אנרגיהניהול
()1992
בע"מ
()1
חיצוניים
דירקטורים
ודירקטור בלתי תלוי ()4
יו"ר
סגן
רון
מאור2
הדירקטוריון
ומנכ"ל
השותף
הכללי
חשב
אייל
השותפות()5
סאבו
מבקר פנימי
ערן
מלובני

()1
()2
()3

1
2

שיעור
החזקה
ביחידות
1
השתתפות
-

-

-

-

300

-

-

131

-

-

116

547

-

-

67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

-

0.17

-

-

78

-

-

-

-

-

-

-

78

65%

-

104

-

31

-

-

-

-

-

-

-

135

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

11

-

שכר

מענק

תגמולים עבור שירותים
דמי
תשלום דמי
ניהול ייעוץ
מבוסס
מניות

עמלה

אחר
(דמי
מפעיל)

תגמולים אחרים
אחר
ריבית דמי
שכירות (תמלוג
על)

סה"כ

בהתאם להסכם השותפות ,השותף הכללי זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול בסך של  25,000דולר
לחודש בתוספת מע"מ.
בהתאם להסכם הנאמנות ,השותף הכללי זכאי לקבל מהשותפות סך של  40,000דולר תמורת סיועו
לטיפול בהכנת כל הנפקה.
בהתאם להסכם השותפות ,לגבי כל נכסי הנפט של השותפות ,השותף הכללי או מי מטעמו יהיה זכאי
ל"דמי מפעיל" בשיעור של ( 4.95%בצרוף מע"מ) מסך כל ההוצאות של השותפות (על בסיס דולרי)
בגין פעולות חיפושי הנפט ו/או פיתוח ו/או הפקה.

נכון למועד דוח זה.
מר מאור הודיע כי החל מיום  30.3.2021יחדל מלכהן כמנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכללי.
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()4

()5

א.

הדירקטורים החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים
הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ,2000-כפי שיעודכנו
מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת.
בתוקף מיום  1.6.2015השותפות שוכרת מאייל סאבו שירותי חשבות כיועץ חיצוני כאשר החל מיום
 1.4.2017השירותים הינם בהיקף של  65%משרה (לפני כן השירותים הוענקו בהיקף של 39%
משרה) ,בתמורה לסך של כ 31 -אלפי  ₪בצירוף מע "מ לחודש (צמוד למדד) וכן החזר הוצאות .ניתן
לסיים את ההתקשרות עם מר סאבו בהודעה של  3חודשים מראש .מר סאבו זכאי לביטוח נושאי
משרה ולשיפוי כמקובל בשותפות לגבי נושאי משרה.

בשותפות המוגבלת לא מועסקים נושאי משרה .יחד עם זאת ,בנוסף לאמור לעיל ,בהתאם
להסכם השותפות המוגבלת ,התחייבה השותפות המוגבלת לשלם לשותף הכללי את
התשלומים ,כדלקמן:
)1

דמי ניהול בסך  25,000דולר לחודש בתוספת מע"מ.

)2

פרמיות שנתיות עבור רכישת פוליסות ביטוח ,לביטוח השותף הכללי ונושאי המשרה
והעובדים בו ובכפוף לאישורו של המפקח בכתב ומראש לתנאי הפוליסה ולהיקף
החיסוי.

)3

תמלוג על בשיעור של  4.95%מכל חלקה של השותפות המוגבלת בנפט ו/או בגז ו/או
חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט בהם יש או יהיה בעתיד
לשותפות המוגבלת אינטרס ,וזאת עד להחזר הוצאות שהוציאה השותפות המוגבלת
לצורך חיפושי הנפט (לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג אך לאחר הפחתת הנפט אשר
ישמש לצרכי ההפקה עצמה) .לאחר החזר הוצאותיה של השותפות המוגבלת יהיה
שיעורו של תמלוג העל  9.95%מחלקה של השותפות המוגבלת.
"החזר ההוצאות" נקבע בהסכם כמועד שבו השותפות המוגבלת תחזיר לעצמה את כל
השקעותיה והוצאותיה הישירות בביצוע חיפושי נפט בשטח העסקה ,לרבות הוצאות
חיפושי נפט ,קידוחים ,פיתוח בארות ,הנחת צינורות ומיכלי אחסון בשטח הפרוספקט,
אך למעט תמלוג שישולם על-ידי השותפות עד החזר ההוצאות" .הוצאות" לעניין סעיף
זה משמען ,סכום ההוצאה צמוד לשער היציג של הדולר החל מהיום בו הוצאה ועד
למועד בו יעשה חישוב בדבר גובה ההחזר כאמור.

)4

לגבי כל נכסי הנפט של השותפות השותף הכללי או מי מטעמו יהיה זכאי ל"דמי
מפעיל" בשיעור של ( 4.95%בצרוף מע"מ) מסך כל ההוצאות של השותפות (על בסיס
דולרי) בגין פעולות חיפושי הנפט ו/או פתוח ו/או הפקה.
לגבי כל נכס נפט שלשותפות זכויות השתתפות בו ,אשר בו יהיו לשותפות הוצאות
בקשר עם עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט (לא כולל הוצאות
קידוח) ,יהיו דמי המפעיל בגין עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט
בנכס הנפט כאמור בשיעורים כדלקמן:
דמי מפעיל
הוצאות
4.95%
עד  100מיליון דולר
בין  100ל 200 -מיליון דולר 3.25%
2.5%
מעל  200מיליון דולר

5

שכר בסך  40,000דולר תמורת סיועו לטיפול בהכנת כל הנפקה.

)5

להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו על ידי השותף הכללי ממקורותיו (ולא על ידי
השותפות או ממקורותיה) לבעלי ענין ונושאי משרה בכירה בשותף הכללי בגין שנת 2020
כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של השותף הכללי (באלפי דולר):
שם

נויה
חיפושי
נפט וגז
בע"מ
רון מאור

ציון
בן
בלייברג
אייל סאבו

פרטי מקבל התגמולים
היקף
תפקיד
משרה

בעלת
השליטה
בשותף
הכללי ()1
סגן יו"ר
הדירקטור
יון ומנכ"ל
השותף
הכללי ()2
דירקטור
בשותף
הכללי ()3
סמנכ"ל
כספים ()4

3

שיעור
החזקה
ביחידות
השתתפו
3
ת
-

-

-

-

79

-

-

-

-

-

-

7

100%

0.17

321

-

-

-

-

-

-

-

-

-

321

-

0.17

-

-

-

33

-

-

-

-

-

-

33

23%

-

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

-

שכר

מענק

תגמולים עבור שירותים
דמי
דמי
תשלום
ייעוץ
ניהול
מבוסס
מניות

עמלה

אחר

תגמולים אחרים
דמי
ריבית
שכירות

סה"כ
אחר

()1

ראה תקנה 21א' להלן .נויה חיפושי נפט וגז בע"מ מעמידה לשותף הכללי שירותי דירקטורים ,ייעוץ
וליווי בתחומי המימון והפיננסים ,אסטרטגיה ,רגולציה ,שיתופי פעולה ,ליווי מערך תקשורתי ,קשרי
ממשל ,ניהול משברים ועניינים נוספים אשר יוסכם עליהם בין הצדדים מעת לעת ,בתמורה לסך חודשי
של  30,000ש"ח בתוספת מע"מ .ההסכם בתוקף מיום  .1.9.2018ההסכם עמה לתקופה של שנה
אחת החל מיום  1.9.2018והוא יתחדש מאליו לתקופות נוספות של שנה ,אלא אם כן יודיע אחד
הצדדים למשנהו על רצונו לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים מראש ובכתב .על
אף האמור לעיל ,ככל שההכנסה השנתית של השותף הכללי מכל מקור שהוא שאינו דמי ניהול
מהשותפות תהא פחות מ 1 -מיליון  ,₪תהא הארכת ההסכם כפופה לאישור מחודש של וועדת
הביקורת של השותף הכללי .במקרה כאמור יהא כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם בהודעה
מוקדמת של  30יום מראש ובכתב לצד האחר .יצוין כי החל מחודש נובמבר  2020לא שולם הסך הנ"ל
כחלק מתכנית התייעלות וקיצוץ בהוצאות של השותף הכללי.

()2

מעניק שירותי מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון לשותף הכללי .זכאי לתשלום חודשי בסך  99אלפי  ₪בצירוף
מע"מ (להלן" :התמורה החודשית") .ניתן לסיים את ההתקשרות בינו לבין השותף הכללי כעבור
שלושה ( ) 3חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים ,למשנהו ,הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את
ההתקשרות .התמורה החודשית מוצמדת למדד המחירים לצרכן .מר מאור זכאי לביטוח נושאי משרה,
לשיפוי ופטור כמקובל בשותפות לגבי נושאי משרה .מר מאור הודיע כי החל מיום  30.3.2021יחדל
מלכהן כמנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכללי.

()3

מעניק לשותף הכללי שירותי ייעוץ בעיקר בתחום הפיתוח העסקי בחו"ל .זכאי לתשלום חודשי בסך
 ₪ 10,000בצירוף מע"מ (להלן" :התמורה החודשית ") .ניתן לסיים את ההתקשרות בינו לבין השותף
הכללי כעבור שלושה ( )3חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים ,למשנהו ,הודעה בכתב בדבר
רצונו לסיים את ההתקשרות.

נכון למועד דוח זה.
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ב.

מעניק שירותי סמנכ"ל כספים לשותף הכללי .זכאי לתשלום חודשי בסך  11אלפי  ₪בצירוף מע"מ
(להלן" :התמורה החודשית")  .ניתן לסיים את ההתקשרות בינו לבין השותף הכללי כעבור שלושה ()3
חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים ,למשנהו ,הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות.
התמורה החודשית מוצמדת אחת לשלושה חודשים למדד המחירים לצרכן .מר סאבו זכאי לביטוח
נושאי משרה ולשיפוי כמקובל בשותפות לגבי נושאי משרה.

בהתאם להסכם הנאמנות המפקח זכאי לקבל מאת הנאמן ,מתוך נכסי הנאמנות ו/או נכסי
השותפות המוגבלת ,שכר חודשי בסכום השווה במועד התשלום לסך של  1,500דולר ארה"ב
לחודש (בתוספת מע"מ).
בנוסף לאמור במקרה של הנפקה זכאי המפקח לשכר נוסף עבור עבודתו הנוספת הכרוכה
בהנפקה .השכר הנוסף ישולם עבור עבודה בפועל לפי התעריפים לשעת עבודה הנהוגים אצל
המפקח ועד לסכום השווה ל 10,000-דולר ארה"ב (בתוספת מע"מ ,אם יחול) עבור הטיפול
בהנפקה אחת ,או סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות בהחלטה
מיוחדת.

ג.

המפקח זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות ו/או נכסי השותפות המוגבלת את כל ההוצאות
שהוציא כדין למטרות תפקידו על-פי הסכם הנאמנות והסכם השותפות המוגבלת ובלבד
שסכומן של הוצאות אלה לא יעלה על  10,000דולר ארה"ב לשנה (לא כולל מע"מ) .הוצאת
סכומים מעבר לסכום זה תחייב אישור האסיפה הכללית של בעלי היחידות.

ד.

בהתאם להסכם השותפות המוגבלת ,שילמה השותפות המוגבלת לשותף הכללי בה ,בשנת
 ,2020סך של  300אלפי דולר ארה"ב בגין דמי ניהול ובשנת  2021עד מועד הדוח סך של 75
אלפי דולר ארה"ב בגין דמי ניהול.

ה.

בהתאם להסכם השותפות המוגבלת ,שילמה השותפות המוגבלת לשותף הכללי בה ,בשנת
 ,2020סך של  131אלפי דולר ארה"ב בגין דמי מפעיל ובשנת  2021עד מועד הדוח סך של 0
אלפי דולר ארה"ב בגין דמי מפעיל.

ו.

בהתאם להסכם השותפות המוגבלת ,שילמה השותפות המוגבלת לשותף הכללי בה ,בשנת
 ,2020סך של  116אלפי דולר ארה"ב בגין תמלוגי על ובשנת  2021עד מועד הדוח סך של 0
אלפי דולר ארה"ב בגין תמלוגי על.

ז.

בהתאם להסכם הנאמנות ,שילם השותף המוגבל למפקח ,בשנת  ,2020שכר שנתי בסך כולל
של  22.3אלפי דולר ארה"ב ובשנת  2021עד מועד הדוח שכר בסך של  17.3אלפי דולר
ארה"ב.

תקנה 21א – .השליטה בשותפות
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ ,השותף הכללי בשותפות ,הינה בעלת השליטה בשותפות.
השותף הכללי הוא חברה פרטית בשליטת מר יצחק סולטן ,יו"ר דירקטוריון השותף הכללי ,באמצעות
נויה חיפושי נפט וגז בע"מ (להלן" :נויה") ,שהינה בעלת השליטה (כ )71% -בשותף הכללי
בשותפות.
יצוין כי בחודש נובמבר  2020רכש מר סולטן מאי די בי חברה לפתוח בע"מ את החזקותיה בנויה,
באופן שנכון למועד הדוח הוא בעל השליטה בנויה ובשותף הכללי בשותפות.
7

תקנה  - 22עסקאות עם בעל שליטה
באסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות שהתקיימה 4.11.2020
.1
הוחלט ,בין היתר ,לאשר תיקון של סעיף  9למדיניות התגמול בנושא רכישת פוליסות לביטוח
דירקטורים ונושאי משרה ,כמפורט בסעיף  2.4לדוח זימון האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף
כנספח א' לדוח זימון האסיפה (ראה דוחות מיידיים מיום  29.9.2020ומיום ,4.11.2020
אסמכתא  2020-01-096781ו ,2020-01-110299 -בהתאמה ,אשר המידע המופיע בהם
מובא כאן על דרך ההפניה).
.2

ראה גם תקנה 29א להלן לענין התקשרות של השותפות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה בשותפות ,בשותף הכללי ובשותף המוגבל

תקנה  – 24החזקות בעלי ענין ונושאי משרה
לתיאור מצבת החזקות בעלי עניין בניירות ערך של השותפות נכון למועד הדוח ,ראו דוח מיידי מיום
 24.3.2021בדבר מצבת החזקות בעלי עניין (אסמכתא  .)2021-01-042306המידע המופיע בדוח
האמור מבוא כאן על דרך ההפניה.
תקנה 24א - .הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
נכון למועד הדו"ח ,קיימים ורשומים למסחר בבורסה:
 15,656,817יחידות השתתפות בנות  0.01ש"ח ע.נ;.
 2,161,944כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש
בסך  ₪ 10צמוד לשער הדולר של  ,₪ 3.5270 = 1$ניתנים למימוש עד ליום ;1.5.2022
 57,758,000ע.נ .אגרות חוב (סדרה א') הניתנות להמרה עד ליום  21.12.2024באופן שכל 4.9
ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה א') ניתן להמרה ליחידת השתתפות אחת של השותפות.
כמו כן השותפות הקצתה לנושאי משרה ויועצים של השותף הכללי והשותפות  296,613כתבי
אופציה לא רשומים הניתנים למימוש ל 296,613 -יחידות השתתפות של השותפות.
תקנה 24ב – .מרשם בעלי המניות
למרשם בעלי ניירות הערך של השותפות נכון למועד הדוח ,ראו דוח מיידי מיום 28.1.2021
(אסמכתא  .)2021-01-011353המידע המופיע בדוח האמור מבוא כאן על דרך ההפניה.
תקנה 25א - .מען רשום
כתובת משרדה של השותפות
כתובת דואר אלקטרוני:
טלפון:
פקסימיליה:

מרכז עזריאלי  ,3מגדל משולש ,תל אביב 67023
office@modiin-energy.com
073-2683611
073-2683611
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תקנה  - 26הדירקטורים של התאגיד
לשותפות המוגבלת אין דירקטוריון ,והיא מנוהלת על ידי השותף הכללי .להלן פירוט לגבי חברי
הדירקטוריון של השותף הכללי בשותפות המוגבלת:
שם

יצחק סולטן

רון מאור

1
2

מספר זיהוי
תפקיד
בשותף הכללי

022409585
יו"ר הדירקטוריון

3
4

תאריך לידה
מען להמצאת
כתבי בית דין

11.3.1966
אביב,
תל
קהילת אודסה
19

5

נתינות

ישראלית

059133082
יו"ר
סגן
הדירקטוריון
ומנכ"ל
18.11.1964
,42
קומה
מרכז עזריאלי
המגדל
,3
המשולש ,תל
אביב
ישראלית

ישראלית

6

חברות
בוועדות של
הדירקטוריון

לא

לא

לא

לא

7

הוא

לא

לא

לא

לא

-

-

-

-

בעל מומחיות
חשבונאית
ופיננסית

-

-

-

-

כן

לא

לא

לא

לא

לא

-

כן

כן

בעל השליטה
בשותף הכללי

מנכ"ל בשותף
הכללי

יועץ
הכללי

לא

לא

לא

לא

11.4.2010

1.5.2010

20.9.2004

11.10.2020

19.8.2015

19.8.2015

24.11.2015

ראשון
תואר
שני
ותואר
בכלכלה ומנהל
עסקים
מהאוניברסיטה
העברית
בירושלים

ראשון
תואר
במשפטים
מאוניברסיטת
אביב,
תל
שני
תואר
במנהל עסקים
מאינסאד
(,)Insead
צרפת
מנכ"ל השותף
הכללי.

תיכונית

ראשון
תואר
במשפטים,
אוניברסיטת
בר-אילן

ראשון
תואר
כלכלה –ניהול
אוניברסיטת
תל אביב
שני
תואר
מנהל עסקים
אוניברסיטת
תל אביב

מנכ"ל משותף
ויו"ר
הדירקטוריון

יו"ר דירקטוריון
סאטקום
מערכות בע"מ,

אווא

8

9

10

11

האם
דירקטור
חיצוני
אם כן ,האם
הוא בעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית או
בעל כשירות
מקצועית
אם כן ,האם
הוא דירקטור
חיצוני מומחה
אם לא ,האם
הוא כשיר
להתמנות
כדירקטור
בלתי תלוי
האם הוא
עובד של
השותף
הכללי ,חברה
בת ,חברה
קשורה או של
בעל עניין
התאריך בו
החלה כהונתו
כדירקטור
השכלתו

עיסוקו בחמש
השנים
האחרונות

יו"ר דירקטוריון
פיננסים
כלל
בע"מ.
חיתום

ציון

בן
בלייברג
007092786
דירקטור

031669542
דירקטור

יהושע
אברמוביץ
056557440
דירקטור חיצוני

25.3.1947
צוקי ים ,27
נתניה

1.6.1978
יגיע כפיים ,21
פתח-תקווה

3.9.1960
הכנסת
גבעתיים

ישראלית

ישראלית
ועדת ביקורת,
ועדת תגמול,
ועדה לבחינת
הדוחות
הכספיים
כן

בעלת
מקצועית

לא

לשותף

עמי ברלב

9

49

יו"ר
פיננסי
סומוטו
יו"ר

נחמה ציבין

יהושע שטרן

051855930
דירקטור חיצוני

030437222
דירקטור

3.08.1953
ת.ד 1002 .כפר
חב"ד

28.6.1949
הארץ
תוצרת
 9/102תל אביב

ישראלית
ואמריקאית
ביקורת,
ועדת
תגמול,
ועדת
לבחינת
ועדה
הדוחות הכספיים

ישראלית
ביקורת,
ועדת
תגמול,
ועדת
לבחינת
ועדה
הדוחות הכספיים

כן

לא

כשירות

ראשון

תואר
במשפטים,
אוניברסיטת
אילן

עו"ד

בר

-

ראשון

תואר
בכלכלה,
האוניברסיטה
העברית
בירושלים

-

השותף

של
הכללי
בשותפות;
ויעוץ
ניהול
בתחום חיפושי
הנפט והגז

יו"ר דירקטוריון
דיסקונט חיתום
והנפקות בע"מ

12

תאגידים
אחרים בהם
משמש
כדירקטור

דיסקונט קפיטל
חיתום והנפקות
בע"מ; נויה
חיפושי נפט וגז
בע"מ; סטריפס
בע"מ; חד-צח
בע"מ; דו-צח
בע"מ; מיד-צח
בע"מ; ארגסול
פרויקט  1בע"מ;
סולג פיתוח
בע"מ; סולג
שמש בע"מ;
סולג אנרגיה
ירוקה בע"מ;
אורד מערכות
בקרה בע"מ;
ריצ'לנד
פטרוליום
אנרגיה בע"מ;
ביג-טק  50מו"פ
ניהול בע"מ;
אלמדה חברת
ניהול בע״מ.

Modiin
Energy UK
Ltd.

אין

13

האם הוא בן
משפחה של
בעל עניין
אחר בשותף
הכללי
האם השותף

לא

לא

לא

כן

לא

לא

14

בי
מנכ"ל
קומיוניקיישנס
בע"מ ,סמנכ"ל
ויועץ
מטה
משפטי ראשי,
קבוצת יורוקום,
יו"ר אינטרנט
גולד-קווי זהב
בע"מ ,יו"ר בי
קומיוניקיישנס
בע"מ
יו"ר דירקטוריון
פעיל ,קבוצת
סאטקום
מערכות בע"מ.
דירקטור
בחברות
ישראליות
ובינלאומיות
מקבוצת גילת
בתחום
הלויינות;
ב-
דירקטור
West Indian
Ocean
Cable
;Company
דירקטור
בחברת Colu
Technologie
 ,s Ltdאידיבי
תיירות ()2009
בע"מ ,ישראייר
תעופה ותיירות
יו"ר
בע"מ.
דירקטוריון
פעיל ,קבוצת
סאטקום
מערכות בע"מ.
דירקטור
בחברות
ישראליות
ובינלאומיות
מקבוצת גילת
בתחום
הלויינות;
ב-
דירקטור
West Indian
Ocean
Cable
;Company
דירקטור
בחברת Colu
Technologie
 ,s Ltdאידיבי
תיירות ()2009
בע"מ ,ישראייר
תעופה ותיירות
בע"מ.
לא

איי די .איי.
חברה לביטוח
בע"מ ,נורית
הגליל השקעות
בע"מ ,כלנית
הגלבוע בע"מ,
פינק גלדיולה
,סומוטו
לימיטד ,אווא
פיננסי ,ארגמן
ברקת
השקעות
נדל"ן ,ירושלים
מדיה און ליין,
קבוצת רימון
התחדשות
עירונית
וחברות בנות
שלה ,החזרית-
ניהול החזרי
הוצאות בקליק
בע"מ ,סילבר-
בע"מ,
פין
סמארטאג
בע"מ ,שח"ל
טלרפואה,
און
קמעונאי
ליין ,נרה טק,
ברימאג
דיגיטל,
סטריקס
רחפנים

-

-

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

10

לימיטד
יו"ר איי-טרייד
יו"ר גלילאו טק,
איי.איי.
יו"ר
אם אינפיניטי
מדיקל

הכללי רואה
בו כבעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית
לצורך עמידה
במספר
המזערי
שקבע
הדירקטוריון
על-פי סעיף
(92א)()12
לחוק
החברות,
תשנ"ט1999-

מיום  23.03.2020ועד ליום  12.04.2020כיהן מר ערן סער כחבר בדירקטוריון השותף הכללי.
מיום  03.05.2020ועד ליום  29.09.2020כיהן מר אהרון קאופמן כחבר בדירקטוריון השותף הכללי.
תקנה 26א - .נושאי משרה בכירה
בהתאם להסכם השותפות המוגבלת ,השותף הכללי מנהל את עסקי השותפות המוגבלת (פרטים
אודות הדירקטורים של השותף הכללי בשותפות המוגבלת ,ראה תקנה  26לעיל).
להלן פרטים בדבר נושאי משרה בכירים בשותף הכללי ,אשר אינם מכהנים כדירקטורים בשותף
הכללי ,נכון למועד הדוח:
שם:
מספר זיהוי:
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא
משרה בכירה אחר או בעל עניין בתאגיד:
תפקיד:
השכלה:
ניסיון עסקי ב 5 -השנים האחרונות:

אייל סאבו
033079690
20.7.1976
3.11.2010
לא

ערן מלובני
033184482
29.10.1976
9.3.2011
לא

סמנכ"ל כספים של השותף הכללי .מעניק שירותי
חשבות לשותפות
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ,המכללה
האקדמית רופין
בעל משרד רו"ח עצמאי

מבקר פנימי של השותפות
בוגר מנהל עסקים  /חשבונאות,
המכללה למנהל ,ראשון לציון
בעל משרד רו"ח עצמאי

השותפות הודיעה כי החל מיום  1.4.2021ימונה מר יניב פרידמן כמנכ"ל השותף הכללי (ראה דוח
מיידי מיום  ,26.1.2021אסמכתא  ,2021-01-011553אשר המידע המופיע בו מובא כאן על דרך
ההפניה)  .באסיפה הכללית של בעלי יחידות השתתפות שהתקיימה ביום  14.3.2021הוחלט ,בין
היתר ,לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מר יניב פרידמן כמנכ"ל השותף הכללי ,כמפורט בסעיף
 2.2ובנספח א' לדוח זימון האסיפה ,לתקופת כהונה בלתי קצובה ובכלל זה לאשר הקצאת 700,000
כתבי אופציה לא סחירים למר פרידמן ,באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת
השתתפות בת  0.01ש"ח ע.נ ,.כמפורט בסעיף  3.3לדוח זימון האסיפה הכללית (ראה דוחות מיידיים
מיום  4.2.2021ומיום  ,14.2.2021אסמכתא  2021-01-014530ו ,2021-01-033618 -בהתאמה,
אשר המידע המופיע בהם מובא כאן על דרך ההפניה).
תקנה 26ב – .מספר מורשי החתימה העצמאיים שנקבעו בידי התאגיד
אין.
תקנה  - 27רואה החשבון של התאגיד
קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,דרך מנחם בגין 144א' ,תל אביב.
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תקנה  - 28שינוי בתזכיר או בתקנות
מסמכי היסוד של השותפות המוגבלת הם:
)1

הסכם השותפות המוגבלת ,אשר נחתם בין מודיעין -אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ כשותף
הכללי בשותפות המוגבלת לבין מודיעין-אנרגיה נאמנויות בע"מ כשותף המוגבל בשותפות
המוגבלת ,ביום  ,25.5.1992על תיקוניו (להלן" :הסכם השותפות").

)2

הסכם הנאמנות אשר נחתם בין מודיעין-אנרגיה נאמנויות בע"מ  -השותף המוגבל בשותפות
המוגבלת לבין המפקח ,ביום  ,1.10.1992על תיקוניו (להלן" :הסכם הנאמנות").

בתקופת הדוח תוקן הסכם השותפות ביום ( 4.3.2021ראו דוח מיידי של השותפות מיום 4.3.2021
(אסמכתא .)2021-01-026919
בתקופת הדוח לא בוצעו שינויים בהסכם הנאמנות.
תקנה  - 29המלצות והחלטות הדירקטורים
ב מהלך תקופת הדוח ועד למועד פרסומו לא התקבלו החלטות בעניין תשלום דיבידנד (סופי
א.
וביניים) וחלוקת מניות הטבה ,שינויים בהון הרשום או המונפק של השותפות ,עסקה שאינה
בהתאם לתנאי השוק בין השותפות ובעל ענין בה.
כמו-כן ,לא התקבלו החלטות אסיפה כללית בעניינים המפורטים לעיל ,שלא בהתאם להמלצות
הדירקטוריון.
ב.

החלטות אסיפה כללית מיוחדת
להחלטות האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות
)1
שהתכנסה ביום  ,4.11.2020ראה דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום
( 29.9.2020אסמכתא  )2020-01-096781ודוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה
האמורה מיום ( 4.11.2020אסמכתא  .)2020-01-110299המידע הנכלל בדוחות
האמורים מובא כאן על דרך ההפניה.
)2

להחלטות האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות
שהתכנסה ביום  ,14.3.2021ראה דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום
( 4.2.2021אסמכתא  )2021-01-014530ודוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה
האמורה מיום (14.3.2021אסמכתא  .)2021-01-033618המידע הנכלל בדוחות
האמורים מובא כאן על דרך ההפניה.

תקנה 29א -.החלטות השותפות
ביום  19.8.2020וביום  20.8.2020אישרו ועדת התגמול של השותף הכללי ודירקטוריון השותף
הכללי ,בהתאמה ,בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעל עניין) ,תש"ס,2000-
התקשרות של השותפות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ,בשותף הכללי
ובשותף המוגבל ,לתקופה של שנה החל מיום .19.8.2020
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לפירוט עיקרי פוליסת הביטוח הנ"ל ,לרבות תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישורה ,ראו
דוח מיידי של השותפות מיום ( 20.8.2020אסמכתא  ,)2020-01-082180אשר המידע המופיע בו
מובא כאן על דרך ההפניה.
יצויין כי ההתקשרות בפוליסה נעשתה תוך חריגה ממדיניות התגמול של השותפות ואולם לנוכח
עמדת סגל רשות ניירות ערך בדבר חריגה ממדיניות תגמול קיימת ,4ההתקשרות תקפה עד לאישור
של האסיפה הכללית למדיניות תגמול חדשה או לאישור ההתקשרות בפוליסה .אישור כאמור ניתן
באסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות שהתקיימה ביום ( 4.11.2020ראה דוחות מיידיים
מיום  29.9.2020ומיום  ,4.11.2020אסמכתא  2020-01-096781ו,2020-01-110299 -
בהתאמה ,אשר המידע המופיע בהם מובא כאן על דרך ההפניה).

תאריך25.3.2021 :
_________________________
מודיעין-אנרגיה ,שותפות מוגבלת

_________________________________
יצחק סולטן ,יו"ר דירקטוריון השותף הכללי

_________________________________
רון מאור ,סגן יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל של השותף הכללי

4

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7% A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7
%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/05102016_1.pdf
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מודיעין-אנרגיה – שותפות מוגבלת
פרק ה' -הצהרות הנהלה

1

(א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(:)1

הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי

אני ,רון מאור ,מצהיר כי:
( )1בחנתי את הדוח התקופתי של מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת (להלן –
התאגיד) לשנת ( 2020להלן – הדוחות);
( )2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא
חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור
הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
( )3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות
ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
( )4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת המאזן של
דירקטוריון התאגיד כי אין כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה
מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש
להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
25/03/2021

______________________________
רון מאור ,סגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל השותף הכללי

(ב) הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(:)2

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

אני ,אייל סאבו ,מצהיר כי:
( )1בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של מודיעין
אנרגיה שותפות מוגבלת (להלן – התאגיד) לשנת ( 2020להלן – הדוחות);
( )2לפי 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;
( )3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות
ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
( )4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת המאזן של
דירקטוריון התאגיד כי אין כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה
מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש
להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
25/03/2021

_____________________
אייל סאבו ,סמנכ"ל כספים בשותף הכללי

