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 תיאור עסקי התאגיד –פרק א' 
 

 תיאור ההתפתחות הכללית של השותפות המוגבלת – חלק א' 
 

   פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה 1.1
 פעילות השותפות  1.1.1

הי 1.1.1.1 השותפות  בעצמה  אמטרת  מוחזקים,    לעסוק,  תאגידים  באמצעות  ו/או 
 הפקתם מחוץ למדינת ישראל.  בחיפושי הידרוקרבונים ו/או פיתוחם ו/או

  16.5.2016השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום   1.1.1.2
בין רציו פטרוליום נאמנויות אנרגיה בע"מ, כשותף מוגבל  תוקן מעת לעת)  ו(

 " המוגבל(להלן:  כשותף  השותף  בע"מ,  פטרוליום  רציו  ובין  אחד  מצד   ,("
 ") מצד שני. השותף הכלליהכללי (להלן: "

ביום   1.1.1.3 נרשמה  חדש),    8.6.2016השותפות  (נוסח  השותפויות  פקודת  לפי 
"   1975-התשל"ה השותפויות (להלן:  למסחר    ")פקודת  בבורסה  ונרשמה 

 .  26.1.2017ביום ") הבורסה (להלן: "לניירות ערך בתל אביב בע"מ 
לסעיף   1.1.1.4 השותפות 61בהתאם  הסכם  מהווה  השותפויות,  לפקודת  (א) 

כפי שיתוקן מ  המוגבלת את ניהולה    . עת לעתתקנון השותפות המוגבלת, 
  השוטף של השותפות מתבצע על ידי השותף הכללי תחת פיקוחו של מפקח 

השותף המוגבל משמש כנאמן ומחזיק את  , רו"ח שמעון אבנעים. השותפות
יחידות ההשתתפות וכתבי האופציה שהונפקו על ידו בנאמנות עבור בעלי  

 . היחידות
להלן תרשים מבנה השותפות נכון למועד הדוח:  1.1.1.5
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המכהן כיו"ר דירקטוריון השותף הכללי ו של יאיר רוטלוי)  ינ (אחי )  2/3וליגד רוטלוי (  )בשותף הכללי בשותפות  יםכדירקטור   ניםמכה  אשר הוא ובנו, זוריק רוטלוי,(  )1/3חברה פרטית בבעלות יאיר רוטלוי (  )1(
 .")דלין (להלן: "

יגאל, שלומית   .")חירם(להלן: "    ) (המכהן כדירקטור בשותף הכללי)1/6) ויובל לנדאו (1/6) (המכהן כדירקטור בשותף הכללי), שלומית לנדאו (1/6), יגאל לנדאו (1/2בבעלות דבורה לנדאו (  חברה פרטית )2(
 . ילדיה של דבורה לנדאוויובל לנדאו הם 

 להלן.  1.1.2.1לפרטים, ראו סעיף  )3(
 להלן.  1.1.2.2לפרטים, ראו סעיף  )4(
 . להלן 1.9.3ראו סעיף  לפרטים, )5(
 .להלן  1.1.2.5 ראו סעיף לפרטים,  )6(
 לפי דיני גיברלטר. נכון למועד הדוח, החברה אינה פעילה. התאגדהחברה פרטית, אשר  )7(

  

Ratio North Sea 
Limited(5)  

 

100% 
 

100% 
 

)3 (Ratio Petroleum Limited 
 

0.1% 
 

 -פטרוליום אנרגיה רציו 
  שותפות מוגבלת

 ) 2(חירם לנדאו בע"מ
 

50% 
 

 )1ד.ל.י.ן בע"מ(
 

50% 
 

 נאמנותהסכם 
 מינוי דירקטור יחיד 

 

100% 
 

  רציו פטרוליום בע"מ
 שותף כללי

99.9% 
 

  בע"מאנרגיה  רציו פטרוליום נאמנויות
 ןשותף מוגבל / נאמ

 

 מפקח
 אבנעיםשמעון רו"ח 

 

 הסכם שותפות

המחזיק ביחידות השתתפות המקנות זכות השתתפות  ציבור
בזכויות השותף המוגבל בשותפות ובכתבי אופציה הניתנים 

 למימוש ליחידות השתתפות
 

Ratio Suriname 
Limited(6)  

 

Ratio Malta 
Limited(5)  

 

Ratio Guyana 
Limited (4)  

 

100% 
 

Ratio Philippines 
Limited(7)  

 

100% 
 

Ratio E&P Limited(7)  
 

100% 
 

100% 
 

100% 
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 יאור התפתחות עסקי השותפות ת 1.1.2

בתאגידים בשליטתה, העוסקים בחיפושי הידרוקרבונים מחוץ למדינת מחזיקה  השותפות  
(להלן ביחד:    אשר לשותפות אינטרסים בהם  1ובאמצעותם מוחזקים נכסי הנפט   ישראל

 : ")התאגידים המוחזקים" 
"   Ratio Petroleum Limitedחברת   1.1.2.1 גיברלטר(להלן:  הירציו   החבר  א") 

גיברלטר ביום  על פי דיני  אשר נתאגדה    בבעלות מלאה של השותפות  פרטית
מחזיקה  .  15.4.2013 גיברלטר  רציו  הדוח,  למועד    ים בנכסבמישרין  נכון 
 להלן.  1.1.2.4  -ו  1.1.2.3פים  . לפרטים, ראו סעיובמרוקו  בפיליפינים 

חברה פרטית    א") הירציו גיאנה (להלן: "   Ratio Guyana Limitedחברת   1.1.2.2
ביום   גיברלטר  דיני  פי  על  נתאגדה  השתתפות 15.4.2013אשר  לצורך   ,

מהון    100%  -בפעילות חיפושי נפט וגז בגיאנה. רציו גיברלטר מחזיקה ב
 רציו גיאנה. בהמניות המונפק ומזכויות ההצבעה 

גיאנה מחזיקה ב ימי במדף  Kaieteurמהזכויות בבלוק    25%  -רציו  , נכס 
) גיאנה  של  " היבשת  ל"  Kaieteurבלוק  להלן:  בהתאם   (-Petroleum 

Agreement2הסכם גיאנה" (להלן:  עם ממשלת גיאנה , שנחתם " .( 
ושיעורי החזקותיהם    Kaieteurלמועד הדוח, שותפיה של רציו גיאנה לבלוק  

בת של   ה(חבר  Esso Exploration and Production Guyana Ltdהם:  
ExxonMobil  ; " :להלןEsso("  35%  -, המשמשת כמפעילה ,  Cataleya 

Energy Limited3  –  %20  ו-  Guyana (Block B) Exploration  Hess
Limited  חברה בשליטת)Hess Corporation " :להלן ;Hess(" – 20% . 

שנת בלוק  בבוצע    2020  במהלך  ניסיון    Kaieteurשטח  קידוח 
בפרוספקט   הקידוח.  Tanager(אקספלורציה)  ממצאי  על    , בהתבסס 

), לרבות ניתוח חלק  עדיין נמשכותשנערכות (אשר נכון למועד זה הבדיקות 
מהדגימות שנאספו בקידוח האמור, הודיעה השותפות על קיומו של ממצא  

)Discoveryה בשכבת  נפט  של   (-  Maastrichtian  .  נכון  יחד זאת,  עם 
) אינן  Discoveryלמועד הדוח, ההערכה היא כי כמויות הנפט שבממצא (

), אלא יחד עם מאגר/ים  stand aloneעצמאי (וחו כמאגר  מצדיקות את פית
ממצאי הקידוח  בדיקות  עיקר  הדוח,  נכון למועד    נוספ/ים (אם וככל שיפותח).

נוספים על    לפרטים   .עדיין להתבצעממשיכות  בדיקות נוספות  מספר  ו  בוצעו
להלן  וכן    1.9.1.12סעיף  , ראו  ואיכות הנפט שנמצאה בו  ממצאיו   , הקידוח

,  17.11.2020,  10.8.2020,  3.5.2020דוחות מיידיים של השותפות מימים  
-2020-01,  2020-01-043197(אסמכתאות    10.1.2021  -ו  15.12.2020

-2021-01  -ו  2020-01-127993,  2020-01-114826,  076636
לפרטים בדבר    שר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.), א003828

, ראו דוח מיידי של השותפות Tanagerבמאגר  המותנים  הערכת המשאבים  
" 2021-01-017433(אסמכתא    14.2.2021מיום   להלן:  דוח המשאבים  ; 

   "), אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.והמנובאים המותנים
זכויות, שנחתם בין רציו    הסכם העברתפי תנאי  -בנוסף, נכון למועד הדוח ועל

  1.9.1.11.2(לפרטים ראו סעיף    וכפי שתוקן,  Esso  -ו  Cataleyaגיאנה,  
  2.10.2023יום  עד ל  Cataleya  -לרציו גיאנה ול  להודיע  Esso, על  להלן)

נוסף   אם ניסיון  קידוח  לבצע  הבלו   בכוונתה  פרוספקט  קבשטח  .  ובאיזה 
כן, ראו דוח מיידי  -כמו להלן. 3(ד)1.9.1.11.2לפרטים בעניין זה, ראו סעיף  

 
 המדינה דיני פי ו/או יוקנו כדין על הפקתם שהוקנו הרשאות לחיפושי נפט או גז, פיתוחם או  – " לענין זה  נכסי נפט"   1

זה הפעולותבשטחה מתבצעות   אשר לענין  השותפות   ידי על שהוקנתה לתאגיד המוחזק יראו בהרשאה האמורות. 
 כהרשאה שהוקנתה לשותפות. 

 להלן.   ב1.8.2לפירוט בדבר השיטה להענקת זכויות בגיאנה ראו סעיף   2
השות  3 ידיעת  בשליטת    Cataleya Energy Limited,  פותלמיטב  פרטית  חברה  קנדייםהיא  אזרחים  (להלן:    שני 

 "Cataleya(".    לפי פרסומים זריםCataleya  ידי חברה של קרן הגידור  -מוחזקת גם עלElliott Management Corp.. 
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מיום   השותפות  אשר  2022-01-027576(אסמכתא    22.3.2022של   ,(
   מידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.ה

בדבר ביצוע    Essoנכון למועד הדוח, השותפים בבלוק ממתינים להחלטת  
נוסף.   בכוונתה  Essoקידוח  כי  בבלוק  השותפים  את  את    עדכנה  לסיים 

תקופת   לתום  עד  קידוח  החלטת  קבלת  לצורך  לה  הדרושות  העבודות 
השותפות ידיעת  למיטב  כאמור.  העבודה   Esso  ,ההארכה  את  מבצעת 

 .כמתוכנן ולפי מתודולגיה פנימית מסודרת שלה
 . להלן 1.9.1.6, ראו סעיף  על הפעילות בגיאנה לפרטים נוספים 

הסכם חיפוש והפקה ביחס  ) ב100%הזכויות (מחזיקה בכל    רציו גיברלטר 1.1.2.3
(להלן:   Service Contract No. 76, הנקרא ימי מול חופי הפיליפיניםלנכס 

 "SC76("  .נמצאתרציו גיברלטר    נכון למועד הדוח  ומשמשת כמפעילה שלו 
של  ב האקספלורציה  תקופת  של  השני  הכוללת  SC76שלב  התחייבות  , 
  2022במהלך חודש פברואר    קמ"ר לפחות.  500של    D3ביצוע סקר סייסמי  ל

קיבלה רציו גיברלטר הודעה כי משרד האנרגיה הפיליפיני אישר את קיומו  
הכוח העליון יחול  במקור נקבע כי . בגין מגיפת הקורונה כוח עליוןאירוע של 

שהוכרז   10.8.2021מיום   החירום  מצב  של  לסיומו  עד  או  שנה  למשך 
  של  בקשתה  לאורזאת,    עם  .פיליפינים עקב מגיפה הקורונה, לפי המאוחרב

 של   תחילתה  מועד  את  לשנות  הפיליפיני  האנרגיה  ממשרד  גיברלטר  רציו
  האנרגיה   משרד  אישר  7.11.2022  ביום,  העליון  הכוח  של  קיומו  תקופת

כי     ביום   ותסתיים  18.10.2020  ביום  תחל  האמורה  התקופההפיליפיני 
שלב השני של  האמור,  עוד הודיע משרד האנרגיה כי לאור ה.  7.11.2022

הסכם   לפי  האקספלורציה  סקר  SC76תקופת  לביצוע  התחייבות  הכולל   ,
ליום    וארךי  18.10.2020  -ב   החל  ואשר,  D3סייסמי     .27.11.2024עד 

בהקשר זה יצוין, כי רציו גיברלטר מקדמת כל העת את הפעילות בשטחו 
  מיםשל השותפות מי  ים מיידי  ות. לפרטים נוספים, ראו דוח SC76  של הסכם

-2022-01 -ו  2022-01-016122  ות(אסמכתא  8.11.2022  -ו 15.2.2022
לפרטים על      מובא בזאת על דרך ההפניה.  הם), אשר המידע ב134200

SC76  בו העבודה  סעיף  ותכנית  ראו   להלן.  1.9.2, 
עם    16.6.2022  ביום גיברלטר  רציו   Navitas Petroleumהתקשרה 

Limitedמוגבלת  שותפות,  פטרוליום  נאוויטסבבעלות מלאה של    בת  ה, חבר 
האנרגיה " נאוויטס" ( בתחומי  פעולה  ושיתוף  זכויות  העברת  בהסכם   (

("   בפיליפינים  במסגרתו  נאוויטס  הסכםובמרוקו  אשר    תרכושנאוויטס  "), 
רציו  100%(מתוך    30% מזכויות  להחזר   SC76  -ב  גיברלטר)  בתמורה 

להשתתפות בחלקה    בתמורהחלקה היחסי של נאוויטס בהוצאות עבר וכן  
לאישור    כפוףהיחסי מסך ההוצאות העתידיות בבלוק. מועד העברת הזכויות  

רציו   התקבל.  טרם  הדוח  למועד  נכון  אשר  הפיליפיני,  האנרגיה  משרד 
להיותגיברלטר ת על הסכSC76  -בהמפעילה    משיך  נוספים  לפרטים  ם . 

-2022(אסמכתא    19.6.2022ראו דוח מיידי של השותפות מיום  נאוויטס,  
ההפניה01-075163 דרך  על  בזאת  מובא  בו  המידע  אשר  סעיף  ),  וכן   ,

 להלן.  1.19.4
גיברלטר  חתמה  24.9.2021ביום   1.1.2.4 מחקר   רציו  הסכם  על 

)Reconnaissance Contract " המחקר ;  הלאומי הסכם  המשרד  עם   ("
(  המרוקאי ומכרות   Office National desלהידרוקרבונים 

Hydrocarbures et des Mines; "ONHYM"  גיברלטר לרציו  המקנה   ,(
בלוק   של  ומחקר  ללימוד  בלעדית  הממוקם    ,Dakhla Atlantiqueזכות 

לאורך חופי האוקיינוס האטלנטי ושטחו מתחיל מקו החוף וכולל את   במרוקו
 בלוקמטר ("   3,000ים של מעל  מאזור המים הרדודים והעמוקים עד לעומקי  

הוא מעל   בלוק דאח'לה אטלנטיק"). שטחו הכולל של  דאח'לה אטלנטיק
גיברלטר    109,000 רציו  המחקר  הסכם  ובתקופת  במלוא   מחזיקהקמ"ר 
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 ) בו  ו  שלמראש    להסכמתם  התאםב  ).100%הזכויות  גיברלטר    - רציו 
ONHYM  בקשה    להגיש המחקר  הסכם  של  הראשונה  השנה  בסיום 

ולאחר שה נוספת  בשנה  האנרגיה   וגשהלהארכתו  למשרד  כאמור  בקשה 
אישור שר ה והמכרות להארכת הסכם המחקר המרוקני, התקבל    אנרגיה 

בלוק  .כמבוקש על  אטלנטיק  לפרטים  תנאיו, דאח'לה  שנחתם,  ההסכם   ,
העבודה   אטלנטיק  בבלוקתוכנית  בהסכם    דאח'לה  להתקשר  והאפשרות 

  להלן. 1.9.3, ראו סעיף  חיפוש והפקה בהתאם לממצאי הלימוד והמחקר
הסכם נאוויטס נקבע כי נאוויטס ורציו גיברלטר תפעלנה    במסגרתכי    יצוין

אקספלורציה  בנכסי  ההשקעה  פוטנציאל  של  משותפת  הערכה  לביצוע 
בלוק  עם  בקשר  לרבות  וחצי,  כשנה  של  תקופה  למשך  דאח'לה    במרוקו 

מסך הוצאות העבר בקשר עם שיתוף   30%  -אוויטס תישא בנ.  אטלנטיק
  העבר   הוצאות  סךאות העתידיות.  מסך ההוצ  30%  -בלוק וכן בבהפעולה  

  דולר   אלפי   124  -כ  של  לסך  הסתכמו  הזכויות  העברת  בהסכם  שנקבע  כפי
הסכם .  נאוויטס  של  חלקה  דולר  אלפי  37),  100%( על  נוספים  לפרטים 

-2022(אסמכתא    19.6.2022ראו דוח מיידי של השותפות מיום  נאוויטס,  
הה01-075163 דרך  על  בזאת  מובא  בו  המידע  אשר  סעיף  פניה),  וכן   ,

 להלן.  1.19.4
"   Ratio Suriname Limitedחברת   1.1.2.5 סורינאם(להלן:  חברה  רציו  היא   ("

ביום   גיברלטר  דיני  פי  על  נתאגדה  אשר  לצורך  25.7.2017פרטית   ,
  - השתתפות בפעילות חיפושי נפט וגז בסורינאם. רציו גיברלטר מחזיקה ב

   מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה של רציו סורינאם. 100%
,  47מהזכויות בבלוק    20%  -ב  31.12.2021רציו סורינאם החזיקה עד ליום  

"). שותפיה של רציו  47  בלוקהממוקם במים הכלכליים של סורינאם (להלן: " 
 Tullow, חברה בת של  .Tullow Suriname B.Vהיו  47סורינאם לבלוק 

Oil Plc.   " ו")Tullow(להלן:  כמפעילה  שימשה  אשר   ,-  Petroandina 
Resources Corporation N.V.    בת חברה  השותפות,  ידיעת  (למיטב 

 . )Pluspetrol Resources Corporation BVבשליטה מלאה של 
ינואר  ב (אקספלורציה)    2021חודש  ניסיון  קידוח  -Goliathberg“החל 

Voltzberg North-1 (GVN-1)”בי כי    18.3.2021ום  .  הודיעה השותפות 
, הקידוח הגיע לעומקו הסופי ומניתוח ממצאי  Tullow  -פי מידע שנמסר מ -על

הקידוח עולה כי לא נתגלו סימני הידרוקרבונים. לכן נמצא כי הקידוח הוא  
). לאור האמור, הקידוח נאטם וננטש. בנוסף, לאור  dry holeקידוח יבש (

שלא להתקדם לשלב    47השותפים בבלוק    תוצאות הקידוח האמור החליטו
בהתאם  למדינה.  הרישיון  את  ולהחזיר  וברישיון  העבודה  בתוכנית  הבא 
וכאמור לעיל, נכון למועד הדוח רציו סורינאם אינה מחזיקה בזכויות כלשהן. 

מימים   השותפות  של  מיידיים  דוחות  ראו  נוספים    -ו  18.3.2021לפרטים 
ו2021-01-037824(אסמכתאות    10.10.2021  ,-  2021-01-085894  ,

כן, ראו -בהתאמה), אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה. כמו
 להלן.   1.9.4סעיף  

סעיף  1.1.2.6 ראו  האחרונות,  בשנתיים  שהופסקו  נוספות  פעילויות  על    לפרטים 
 להלן.  1.9.4
 

 פעילותה של השותפות םתחו 1.2
 תחום הפעילות  1.2.1

בתחום   היא לפעולהשותפות  פי הסכם השותפות, מטרת  -עלכאמור לעיל,   1.2.1.1
בעצמה ו/או  חיפושי הידרוקרבונים מחוץ למדינת ישראל, פיתוחם והפקתם  

 .שלה באמצעות תאגידים מוחזקים
כלפי   1.2.1.2 התחייבה  (השותפות  נפט  חיפושי  מוגבלת    –)  1992רציו  שותפות 
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 " מוחזקים שלה,    4")רציו   שותפות(להלן:  תאגידים  ו/או  היא  יעסקו  לא  כי 
, כל עוד לא  , מצרים וקפריסיןישראלבבחיפושי נפט וגז, פיתוחם והפקתם  

 יוסכם בין הצדדים אחרת. 
השותפות התקשרה בהסכמים עם רציו לשותפות הסכמים עם התאגידים  

לכל   העניקמלפיהם היא    רציו סורינאם ורציו פיליפינים   רציו גיאנה,  ,גיברלטר
בכל הקשור בחיפוש ובפיתוח של נכסי הנפט  אחת מהן שירותי ייעוץ וסיוע  

החזר , בתמורה לשלה, ובכל עניין אחר כפי שיוסכם בין הצדדים מעת לעת
. התמורה כאמור  הוצאות השותפות בגין מתן שירותי הייעוץ והסיוע כאמור

נחלקת בין החברות השונות בהתאם לשיעור ההוצאות בפועל שניתנו לכל 
 על בסיס רבעוני. משולמתחברה והיא מחושבת ו

לשותפותנכסי  להלן   1.2.1.3 אשר  בהם  הנפט  התאגידים   אינטרס  באמצעות 
 :הדוחנכון למועד  המוחזקים

 
אטלנטיק  Kaieteur ,  SC76בלוק       דאח'לה  "פרוייקט"    םה  ובלוק 

הנחיות הבורסה לעניין הגדרת "פרויקט" בשותפות תקנון וכהגדרתו ב
בהיותבתחום  מוגבלת   לישראל,  מחוץ  המבוצעים  וגז  נפט   םחיפושי 

פי דיני המדינות  - ולרציו גיברלטר על  הרשאות שהוקנו כדין לרציו גיאנה
 ין. יבהן מתבצעים הפרוייקטים האמורים, לפי הענ

 
 

 רוף משתתפים נוספים יצ 1.2.2
חיפושי   של  מתבצעות  הידרוקרבוניםפעילויות  כלל  , בים  מספר    ,בדרך  בהשתתפות 

שותפים, וזאת כיוון שמדובר בפעילויות עתירות הון ועל מנת לחלק את הסיכון הנובע 
שותפים.  מספר  בין  פעילויות  ב  7מאותן  שותפים  מספר  ישנם  נהוג  זכות  כאשר  נפט, 

להסדיר את היחסים ביניהם באמצעות הסכם עסקה משותפת ו/או הסכם תפעול משותף. 
למקרה שאחד השותפים אינו מקיים  ביחס  היתר, לכלול הוראות    בהסכמים אלו נהוג, בין

, לדרך קבלת ההחלטות הנפט ו/או הוראות ההסכמיםזכות  בקשר עם  התחייבויותיו  את  

 
שותפות רציו פועלת בתחום חיפושי הנפט והגז בישראל ובעלי השליטה בשותף הכללי בה הם בעלי השליטה בשותף      4

 הכללי בשותפות. 
יהיה כדלקמן: רציו גיברלטר    SC76  -בהתאם להסכם נאוויטס, שיעור ההחזקות ב  76SC  -ברת הזכויות בהשלמת הע  עם  5

-2022(אסמכתא    19.6.2022  מיום  השותפות   של  מיידי דוח ראו האמורה  העסקה  על  לפרטים.  30%  –; נאוויטס  70%  –
 להלן.  1.19.4וכן סעיף  ההפניה דרך  על  בזאת מובא בו  המידע אשר), 01-075163

עם  6 חתמה  גיברלטר  שרציו  ההסכם  על  ונאוויטס  נאוויטס  לפרטים  גיברלטר  רציו  במסגרתו  הערכה    פועלות,  לביצוע 
משותפת של פוטנציאל ההשקעה בנכסי אקספלורציה במרוקו, לרבות בקשר עם הבלוק, ראו דוח מיידי של השותפות  

 . ), אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה2022-01-075163(אסמכתא  19.6.2022מיום  
ת זכויות ושיתוף פעולה בתחומי האנרגיה  בהסכם העבר   נאוויטס   התקשרה רציו גיברלטר עם  16.6.2022  ביום  ,בהתאם     7

לפרטים, ראו  ובמרוקו  בפיליפינים מיום  .  מיידי של השותפות  ), אשר  2022-01-075163(אסמכתא    19.6.2022דוח 
וכן סעיף   ת העבודה בפיליפינים  ו עם התקדמות תוכני   . בנוסף,להלן   1.19.4המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה 

 . השוניםובמרוקו תפעל השותפות (באמצעות רציו גיברלטר) להכניס שותפים נוספים בנכסים  

מדינת  שם הזכות  
 הזכות

סוג 
 הנכס

שיעור   סוג הזכות
 הזכויות 

למי  
הוענקה 

 זכות הנפט 

 תוקף הזכות 

 Petroleum ימי  גיאנה     Kaieteurבלוק  
Agreement    
(ראו  סעיף  
 להלן)  1.9.1.11.1

 להלן   1.9.1ראו סעיף  רציו גיאנה  25%

SC76  ימי  פיליפינים Service Contract 
 

רציו   100%5
 גיברלטר 

ראו סעיף  ( 17.10.2022
 ) להלן 1.9.2

'לה  דאח  בלוק
 אטלנטיק 

 reconnaissance ימי  מרוקו 
Contract 

 

רציו   100%6
 גיברלטר 

 הלן ל  1.9.3 ראו סעיף
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 . והעברת המידע בין השותפים, פרוצדרות תשלום ועוד
עם משתתפים אחרים, קיימת אפשרות שפרישת אחד הידרוקרבונים  בפעילות חיפושי  

המשתתפים כאשר יתר המשתתפים לא קיבלו על עצמם לשאת בחלקו (בהוצאות שטרם 
השלמת   לפני  לקיצן  החיפושים  פעולות  להבאת  תגרום  החיפושים,  בפעולות  אושרו) 

ולהחזרת   בעסקה  שנקבעה  שבזכויות  התכנית  פעולות    שטחיהןהנפט  מבוצעות 
ברים אלו אף נכונים ביתר שאת במקרה בו השותף הפורש הוא גם מפעיל.  דהחיפושים.  

ידי אחד השותפים, זכאי בדרך כלל המפעיל על פי  בנוסף , במקרה של אי תשלום על 
ישלמו  כי  בתשלום  מפגרים  שאינם  השותפים  מיתר  לדרוש  המשותף  התפעול  הסכם 

ל מנת להבטיח כי תכנית באופן יחסי, כל אחד לפי חלקו, את הסכומים האמורים וזאת ע
 . בתשלום כאמור העבודה המאושרת כפי שתהיה באותה עת לא תפגע בשל הפיגור

 
 השקעות בהון השותפות המוגבלת ועסקאות בניירות הערך שלהפרטים בדבר  1.3

, לא בוצעו השקעות בהון השותפות, למעט  שנתיים האחרונות, ב פותלמיטב ידיעת השות 1.3.1
 8כמפורט להלן: 

  יחידות כמות העסקה  סוג תאריך 
 שהונפקו  השתתפות

בהון   השקעה
 "ח) ש(באלפי 

עד    2020שנת  
14.1.2021 

כתבי    52,801,110מימוש  
 * )2אופציה (סדרה 

52,801,110 72,189 

 . הסדרה   מסך 92% -כ מהווים* 

השות 1.3.2 ידיעת  בפותלמיטב  האחרונות,  עסקאות  שנתיים  בוצעו  לא  יחידות  במהותיות  , 
   למעט כמפורט להלן: ידי בעלי עניין-על מחוץ לבורסה שלהההשתתפות 

מכרה קבוצת דלק בע"מ לגופים בשליטת הפניקס אחזקות בע"מ   11.1.2021יום  ב -
ש"ח. שני הצדדים    22,560,124  -כ יחידות השתתפות בסכום כולל של    16,000,088

 ;הם בעלי עניין בשותפותלעסקה 
רכש מר ליגד רוטלוי, יו"ר דירקטוריון השותף הכללי ומבעלי השליטה   4.4.2021ביום   -

 .ש"ח 225,420 -יחידות השתתפות בסכום כולל של כ 340,000בשותף הכללי, 
סעיף  ראו  אופציות לנושאי משרה ועובדים של השותפות,    של  תוהקצאלפרטים אודות   1.3.3

 . לדוחות הכספיים 9להלן וביאור  1.12.3
  חלוקת רווחים 1.4

הוראות הסכם השותפות   בדברופן חלוקת הרווחים בשותפות נקבע בהסכם השותפות. לפירוט  א
להסכם השותפות של השותפות, כפי שפורסם     11  סעיף ורא ,הנוגעות לחלוקת רווחים בשותפות

  .אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה),  2022-01-107949(אסמכתא    7.11.2022  ביום
 השותפות.לא היו רווחים לחלוקה, כהגדרתם בהסכם  2022  -ו 2021 השניםבמהלך 

 
 מידע אחר  -חלק ב'

 מידע כספי  1.5
השותפות   של  הפעילות  לתחום  ביחס  כספי  .  31.12.2022ליום    כספייםהדוחות  ה  וראלמידע 

 דוח הדירקטוריון של השותף הכללי. להסברים בדבר הנתונים הכספיים ראו
 
 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  1.6

למועד הדוח,   הידרוקרבוניםב  תעוסק  ,התאגידים המוחזקיםהשותפות, באמצעות  נכון    , חיפושי 
   .להלן 1.9כמפורט בסעיף   נפט נכסיבשטח הפקתם מחוץ לישראל,  או  פיתוחם

ממאגרים שיתגלו, ככל שיתגלו, מושפעת במידה רבה   הידרוקרבוניםהכדאיות הכלכלית של הפקת    
ישנם משתנים נוספים המשפיעים על הכדאיות הכלכלית אשר נגזרים  . ממחירי הנפט והגז בעולם

יכולת היצוא    , במקרה של תגלית גז טבעיהכך לדוגמ  .ואיכותה  (נפט או גז טבעי)מסוג התגלית  
 

להסכם השותפות של השותפות,    6סעיף    והשותפות ראבדבר הוראות הסכם השותפות המוגבלת לענין הון  לפרטים    8
 אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.  )2022-01-107949(אסמכתא  7.11.2022  כפי שפורסם ביום
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גז בהיקפים    אגרמהמ היתר, משאבי  בין  נוזלית) מצריכה,  או  דחוסה  בצנרת, בתצורה  (בין אם 
טבעי אשר יכולים  הגז  הניכרים והתקשרויות בהסכמים ארוכי טווח ובכמויות משמעותיות למכירת  

בהקמת תשתית מתאימה. מנגד, מכירה של נפט יכולה להיעשות  מאודת להצדיק השקעות גבוהו
לצרכנים שונים על בסיס מחיר הנפט העולמי באותה עת. הובלת נפט מבוצעת בצינורות יבשתיים  

במיכליות הובלה  ידי  על  יבשתיות  או  או  מאפייני  .  ימיות  וכן  ומיקומו  המאגר  מאפייני  כן,  כמו 
 עשויים גם הם להשפיע על כלכליות וכדאיות ההפקה.   9ההידרוקרבונים 

(לפירוט    הפעילותהגורמים המאקרו כלכליים העיקריים המשפיעים על תחום  להלן פירוט בדבר    
 תוצאות העסקיותהפעילות והבדבר גורמי הסיכון אשר עשוייה להיות להם השפעה מהותית על  

  להלן):   1.23, ראו סעיף  של התאגידים המוחזקים ושל השותפות
שינויים במחירי הנפט    -  תנודות במחירי הנפט והדלקים החלופיים (לרבות גז טבעי וגט"ן) .א

 ים של נכסי הנפט. יעל שוו  גם ולהשפיעוהגז הטבעי עשויים לשנות את כלכליות הפרויקט 
תעשיית הנפט והגז העולמית מושפעת מאד משינויים ברמות ההיצע והביקוש, ומחירי הנפט  

מרמת רמת הביקוש העולמית לנפט גולמי מושפעת בעיקר    הגולמי מאופיינים בתנודתיות רבה.
חדירת    , חלופיים, מזמינות דלקים  מהיקפי המלאים הזמינים  ,הצמיחה של הכלכלה העולמית

מתחדשת האגירה  אנרגיה  ביכולת  טכנולוגיות  והתקדמות  ואנרגיה  ונקיה  חשמל  בעודשל   ,  
ההש מושפעתירמת  ממדינות  תפקההיקף  מ  צע   OPEC  )Organization of the  נפט 

Petroleum Exporting Countries(  ו-  OPEC+    יצואניות נפט (ארגון מורחב הכולל מספר 
מארגון   חלק  הסעודית)    OPECשאינן  וערב  רוסיה  הפקה  שממדינות  ודוגמת  קיימת  בהן 

כי    בהקשר זה יצוין   .(דוגמת ארצות הברית)  +OPECאו    OPEC  -שאינן חברות במשמעותית  
והן    +OPEC -ו OPECפוליטיים ומאבקי כוח בין המדינות השונות (הן בתוך  - גם לגורמים גיאו

 מדינות שאינן חברות בו) יש השפעה על רמת ההיצע העולמית.  
צע מושפעת גם משינויים טכנולוגיים המאפשרים קידוחים מורכבים יותר במים עמוקים  ירמת הה

, ומרמת ההתפתחות של הפקת אנרגיות נקיות או זולות  פקת הנפטהיותר, שינויים בעלויות  
  הוא בונים בדרכים לא קונבנציונליות (דוגמת פצלי שמן והידרטים)  נוסף, מיצוי הידרוקר. ביותר

  שמן   מפצלי   נפט   בהפקתשחלה    משמעותית  טכנולוגית  התפתחותתחום המתפתח כל העת.  
)shale oil(    בארצות בעיקר  בעולם,  המופקים  והגז  הנפט  כמויות  את  משמעותית  הגדילה 

  הברית  ארצות  הפיכת  ועל  העולמי  הנפט  שוק   על  מאוד  גדולה  השפעה  זו  לעובדה  10.הברית
  זכה   אף  זה  שינוי.  LNGוכן התחלה של הפיכתה ליצואנית של    נפט  של  משמעותית  ליצואנית

 ".הפצלים"מהפכת  לשם בשעתו
נוסף שמשפיע בשנים האחרונות על רמת ההיצע הוא משבר האקלים. לחץ ציבורי, דוגמת  גורם  

בחיפושים   ההשקעות  הקטנת  על  להחליט  אנרגיה  וחברות  מדינות  מביא  האקלים,  תנועת 
אלא   קטנים,  אינם  וגז  לנפט  הנוכחיים  העולמיים  הביקושים  כשבמקביל  וגז  נפט  של  חדשים 

 ) להלן. וטים על משבר האקלים ותנועת אקלים, ראו גם ס"ק (כמפורט להלן, אפילו גוברים. לפר
דלקים חלופיים  ב  שימוש  , בין היתר  , להשפיע על מחיר הנפט ניתן לציין  שעשוייםבין הגורמים  

 , רגולציה להפחתת שימוש בדלקיםונקיות  תומתחדש  ות), חדירה של אנרגיופחם  LNG(דוגמת  
למימון פרויקטים עתירי השקעה וזמינות של הון  נזילות  ,  11זמינות של מתקני אחסון ,  מזהמים

טבעי)   וגז  נפט  מאגרי  פיתוח  גיאופוליטיות (כמו  רוסיה    המלחמה(דוגמת    והתפתחויות  בין 
 . , כמוזכר להלן)ועודנה נמשכת במועד זה  2022לאוקראינה, שהחלה בשלהי חודש פברואר 

ה  על  להשפיע  עשויות  החלופיים  והדלקים  הנפט  במחירי  של  תנודות  העתידיות  הכנסות 
  הן,ככל שתהיה הפקה מככל שתהיינה תגליות מסחריות בנכסי הנפט ו,  התאגידים המוחזקים

ככל (מאגרים חדשים שיתגלו    פיתוחכדאיות הביצוע של חיפושים עתידיים וו/או להשפיע על  
, וכן על קבלת ההחלטות אם פיתוחו של מאגר כלשהו כלכלי והאם להיכנס לפעילות )שיתגלו

 ג1.6ובנוסף גם על מחיר וזמינות ציוד, חומרים ונותני שרותים כאמור בסעיף    פיתוח ואם לאו
 

 . נוספים  פרמטרים  וכן"מתוק")   או("חמוץ"  הגופרית  אחוז,  API, גולימשקלו הס  – בנפט   9
הנפט המופק    ףהיק  תעשיית הפצלים בארצות הברית מכה קשה עם קריסת מחירי הנפט, אך  ספגה  אחרונותה  יםשנב     10

לעניין זה    . רבות  חברות  אצל  הפקה  להגדלת   צמיחה   כמנוע   מסומן   ועודו   משמעותי נותר    עדיין   הברית   בארצות  צליםמפ
 הפצלים.   העלייה במחירי הנפט בתקופה האחרונה כמפורט להלן הביאה להתאוששות בתעשייתיצוין, כי 

  בהיסטוריה לראשונה  הנפט נסחר  העולמית ברמה  נפט לאחסון  מקום חוסר בגלל, 2020  שנת במהלך לדוגמה כך   11
 . שלילי  במחיר
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 . להלן
(בעיקר בגין השפעת מגיפת   חלה ירידה מהותית במחירי הנפט  2020במהלך שנת  לאחר ש 

  הגיעו אף  אשר    ,להלן))  ז1.6הקורונה. לפרטים נוספים על השפעת מגיפת הקורונה, ראו סעיף  
הנפט    במחירי  התבצע תיקון חד  2021במהלך שנת  ו  2020לקראת שלהי שנת    ,למחיר שלילי

במחירי   גם  לעליה  האנרגיה(במקביל  ופחם)   מוצרי  טבעי  גז  כגון  מעליה   האחרים,  כתוצאה 
נפט לאור ההתאוששות המהירה בכלכלה והסרת המגבלות שחלו בעקבות מהירה בביקושים ל

  .מגיפת הקורונה במדינות רבות
בעוד ההתאוששות ברמות הביקוש הייתה מהירה, העליה ברמת ההפקה, על מנת להתאים  

את עצמה לגידול בביקושים, התרחשה באופן איטי יותר, כשגם פרוייקטי האנרגיה המתחדשת 
יכולים לתת עולמי,    אינם  נוצר למעשה משבר אנרגיה  מענה אמיתי לביקושים האמורים. כך 

חלה האטה מסויימת בעליית מחירי    2021שהוביל לעליית מחירים אגרסיבית. בשלהי שנת  
הנפט וזאת על רקע הבלימה בעליית מחירי הגז הטבעי ועליית מלאי הנפט בארצות הברית 

להגדיל את תפוקת הנפט היומית החל    2021בסוף שנת    OPECכשגם החלטתן של מדינות  
מרץ   זאת,  2022מחודש  עם  מתיחות  .  עקב  ונפט  טבעי  גז  באספקת  מפגיעה  חששות 

צינור   הפעלת  סביב  לשטח    רוסיה  של  הצבאית  פלישתהו  Nord Stream 2גיאופוליטית 
עוד יותר.   ולמעשה העמיקו את משבר האנרגיה אוקראינה הביאו לעלייה נוספת במחירי הנפט

פעילות   ובהפסקת  סנקציות  בהטלת  רוסיה  לפלישת  הגיבו  רבים  ותאגידים  מעצמות המערב 
הייתה ספקית הנפט והגז השנייה בעולם. לאור האמור   2021בשטח רוסיה, אשר במהלך שנת  

נמשכה   2022שנת    מחצית הראשונה שלב  ועל רקע המשך הלחימה בין רוסיה לאוקראינה,
לשיא של השנים האחרונות וחצה    אף  הגיעבשלב מסויים  הנפט, אשר  מגמת העלייה במחיר  

ייצור    OPECהערכות כי מדינות    עם זאת,  דולר לחבית.  130  -את קו ה צפויות להגביר את 
סין כתוצאה מהתפרצות בשילוב עם    ,חששות מפני מיתוןהנפט במקביל ל ההאטה בכלכלת 

השלטונות לקבוע מדיניות "אפס קורונה" מחודשת של נגיף הקורונה בסין, אשר הובילה את  
ו לצניחה במחירי הנפט, אשר בשלהי שנת  במדינה ולחדש סגרים ומגבלות על תנועה הוביל

 היו נמוכים יותר ממחיר הנפט ערב פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.  2022
י. לשמור על מכסות הייצור ללא שינו  OPECהחליטו מדינות    2023בתחילת חודש פברואר   

זאת, על רקע חוסר הוודאות בנוגע להתפתחויות בביקושים לנפט של סין, וכן בנוגע לאספקת 
אשר כוללות גם מחיר  המערב,    הנפט של רוסיה וההשפעות של החרפת הסנקציות של מדינות

 מרוסיה. תקרה על ייבוא תזקיקים
כי    לומר  ניתן  הדוח,  למועד  הנ   בעתידהנפט    מחיר נכון  ככל  יושפע  בעיקר  הקרוב  ראה 

בשוק הסיני. המשך פגיעה מההתפתחויות במלחמה שבין רוסיה ואוקראינה, וכן בהתפתחויות 
או עצירה באספקת נפט וגז מרוסיה, בין אם כתוצאה מהמשך הטלת סנקציות והפסקת פעילות 
ובין אם כתוצאה של החלטות של רוסיה, עלולה להביא לעלייה במחירי הנפט.   של תאגידים 

הת-כמו נגיף  כן,  עם  להתמודדות  סין  במדיניות  מהקלות  כתוצאה  הסינית  הכלכלה  אוששות 
הנפט. במחיר  לעליה  להביא  היא  אף  עשויה  גורמים    הקורונה  ישנם  לעיל,  כאמור  זאת,  עם 

נוספים, אשר עשויים להשפיע לרעה על מחיר הנפט, כגון מיתון עולמי או ירידה בביקושים ועל  
הנפט   במחירי  היציבות  חוסר  עלרקע  האחרונות.  השנים  אין  -בשלוש  הדוח,  למועד  נכון  כן, 

ביכולת השותפות להעריך מה תהיה ההשפעה לטווח הקצר ולטווח הבינוני של המשך הלחימה 
באוקראינה ו/או המשך מדיניות "אפס קורונה" בסין על שוק האנרגיה בכלל ועל מחירי הנפט  

 בפרט.
 מדינות וחברות אנרגיה  לים ותנועת האקלים על רקע השפעות משבר האקבהקשר זה יצוין כי  

 Net Zero(  2050בשנת    אפסעד לרמה של    חמצני-הקטין פליטות של פחמן דולרבות התחייבו  
Carbon( מה שעשוי  ובהתאם הן פועלות להפחתת הפליטות של גזי חממה להן הן אחראיות ,

 ) להלן. ולהקטין את הביקושים לנפט בעתיד. לעניין זה ראו גם ס"ק (
האנרגיה    –  ונקיות  תו מתחדש   ותאנרגי .ב העולמית תחום  המגמה  עם  משתלב  המתחדשת 

מדינות רבות פועלות להגדלת    12.להפחתת זיהום האויר ופליטות גזי חממהההולכת וגוברת  
ב השימוש  מתחדשותיעדי  מים  ונקיות  אנרגיות  שמש,  חום(רוח,  לשימוש   )ומימן  ,  כתחליף 

. בתחום זה חלים כל  ומתמרצות הקמת פרוייקטים ופיתוחים טכנולוגיים  טבעי גז  ונפט  בפחם,  
 

 . הלןל ו1.6לעניין זה ראו סעיף  12



 10 -  א                                                            

המע של  יותר  טוב  ניצול  בעלויות,  התייעלות  המאפשרים  טכנולוגיים  שיפורים  , רכותהעת 
  13. שיפור הבטיחותו שיפורים טכנולוגיים ביכולת האגירה
תנודתיות במחירי  ל לגרום ז טבעי ולנפט וג וההיצע הביקושלאלו יכולה להיות השפעה רבה על 

 . הנפט והגז הטבעי
האנרגיות  תעשיית  על  גם  שלילית  השפעה  הייתה  הקורונה  למגיפת  כי  יצוין  זאת,  עם 

הירידה החדה במחירי הדלק, המגבלות שהטילו מדינות שונות וחוסר הוודאות    –המתחדשות  
אנרגיות  של  והקידום  בהשקעות  לעיכוב  הביאו  מהמגיפה,  ההתאוששות  ויכולת  הקצב  לגבי 

עולמית וההאטה הכלכלית הקשו בשנה החולפת על תעשיית בנוסף, העלייה בריבית ה  כאמור.
 . 2023וצפויות להכביד עליהן גם במהלך שנת  האנרגיות המתחדשות והנקיות

פעילי איכות סביבה וארגונים הפועלים  ולמרות ביקורת מצד    2022בתחילת שנת  יצוין כי  עוד  
לכלול את השימוש בגז   על המלצתהנציבות האיחוד האירופאי הודיעה  ,  נגד שינויי האקלים

מסגרת ב  2023כחלק מהשקעות הידידותיות לסביבה החל משנת  טבעי (ובאנרגיה גרעינית)  
האיחוד בדלקי  האירופאי  התחייבות  השימוש  ולהפסקת  חממה  גזי  של  דרסטית  ם  להפחתה 

ולא פוסיליים.   לגז הטבעי  אין  בני  זאת מכיוון שבעת הזו  גרעינית תחליפים טכנולוגיים  נרגיה 
משמעותי   תפקיד  הגרעינית  ולאנרגיה  הטבעי  לגז  יש  ולכן  הנדרש  בהיקף  כלכלית  היתכנות 

בתחילת חודש יולי  בהפחתת פליטות גזי חממה בעת תקופת המעבר לכלכה מאוזנת פליטות. 
גרעינית) ייחשב   גז טבעי (ואנרגיה  את הכללים לפיהםאישר פרלמנט האיחוד האירופאי    2022

לצרכים מסויימים    . יצוין, כי גז טבעי (ואנרגיה גרעינית) ייחשב כאנרגיה ירוקהכאנרגיה ירוקה
והופכים    2023. הכללים האמורים צפויים להיכנס לתוקף במהלך שנת  (חשמל, חימום וקירור)

טת לגטימית כחלק מהחזון הירוק וההפחתה הדרסטית בפלי  הלהשקע  גז הטבעיה  למעשה  את
, עשוי לעלות מעמדו של הגז  בכך  . 2050גזי חממה אליה התחייב האיחוד האירופי עד שנת  

 "נחשק" בדומה לאנרגיות מתחדשות וירוקות.   -הטבעי והוא יהפוך ל
והאירועים שתוארו לעיל,   ,במחירים גבוהים מאוד של גז טבעי  ושהתאפיינהשנתיים האחרונות  

ולגיטימי בייצו  והביא ימשיך להיות שחקן דומיננטי  אנרגיה בעולם.    רלהפנמה כי הגז הטבעי 
גזי חממה מחד, והצורך להמשך שימוש מאסיבי בגז טבעי   כחלק מהרצון להפחתת פליטות 
מאידך, אנו עדים להתפתחותה של תעשייה ללכידת אותם גזי חממה הנפלטים כחלק מהשימוש 

;  nature base"טבעית: (  – ור נעשית כיום בשתי דרכים עיקריות  דלקים פוסיליים. לכידה כאמב
ידי עצים), והנדסית (לכידת גזי החממה ממקור פליטה או  -קליטת פחמן דו חמצני בעיקר על

בתת  מהאוויר נקרא  )הקרקע- והטמנתם  זה  תחום   .–  Carbon Capture and Storage  
)CCS .( 

  נפט   לשותפויות  אפשרהמ  הבורסה  לתקנון  תיקון  הבורסהאישרה    2021במהלך שנת  יצוין, כי  
לפרטים בדבר בחינת השותפות .  המתחדשות  האנרגיות  בתחום  פרויקטים  בפעילותן  לשלב  וגז

 להלן. 1.21להשקיע באנרגיות מתחדשות לאור האמור, ראו סעיף  
בדרך   ,במקרה של עלייה משמעותית במחירי הנפט והגז חלה  –  ביקוש לספקי שירותים וציוד .ג

גם עלייה בביקוש לספקי שירותים בתחום החיפושים וההפקה, אשר מביאה לעלייה ניכרת   ,כלל
 משמעותית   ירידה,  נגד מ  בעלויות הפעילויות בענף ולירידה בזמינות הקבלנים והציוד הנדרש.

  את   להגדיל  ובכך   וציוד  שירותים  לספקי  בביקוש  לירידה  להוביל  עשויה   והגז  הנפט  במחירי
ירידה מתמשכת במחירים עלולה להוביל חברות שירותים לחדלות   .עלויותה  את  ולהוזיל  ההיצע

מספר לצמצום  להביא  ובכך  של    השירותים  ינותנ  פירעון  מחירים  לעליית  יוצא  וכפועל  בשוק 
בהתאם, אנו עדים כעת,    מחירי הנפט והגז הטבעי.בספקים ונותני שירותים כאמור חרף הירידה  

לאחר מגיפת הקורונה, לשוק חדש עם פחות נותני שירותים בתחום, זאת לאחר שחברות לא  
 מעטות הפסיקו את פעילותן. 

ריבית  חליפין  בשערי  תנודות .ד בגין    –  ושערי  עיקר התשומות  וכן  הטבעי  והגז  הנפט  מחירי 
פעילות התאגידים המוחזקים נעשית  בנוסף, דולר.מטבע החיפושי נפט וגז ופיתוחם נקבעים ב

כן, השותפות קשורה בהסכמי תשלומים, הנקובים בדולר לשותף הכללי, -כמוברובה בדולר.  
ולנאמן.   שלמפקח  היות  זה,  לפיכך,  למועד  ההון נכון  בשוק  כספיה  את  מגייסת  השותפות 
ל הכנסות והוצאות משפיעות ע  , תנודות בשערי החליפין של השקל מול הדולרהישראלי בשקלים

 
, האתגר המשמעותי העומד בפני המעבר לשימוש מאסיבי באנרגיות מתחדשות הוא היכולת  יצוין כי נכון למועד הדוח  13

 לאגור חשמל ואנרגיה באופן יעיל ומשמעותי. 
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בנוסף, פעילות פיתוח של פרוייקטים להפקקת נפט וגז טבעי הםעתירי    השותפות המוגבלת.
הון, כאשר לרוב חלק גדול מההון הוא בגיוס של חוב ואשראי בנקאי. לעלייה בשערי הריבית 
השפעה מהותית בהקשר זה. בשנה החולפת שיעורי הריבית בכל העולם עלו דרמטית כחלק 

 ול של הבנקים המרכזיים בעולם באינפלציה. מהטיפ
כה, בין  כרוו  ענפה  לרגולציה  הוהפקה של נפט וגז, כפופ  , פיתוחחיפושיםפעילות    –  רגולציה .ה

התאגידים    היתר, פעילות  מתבצעת  בהן  במדינות  שונות  מרשויות  שונים  אישורים  בקבלת 
השותפות    .המוחזקים ישראל.  מאוגדתבהיות  במדינת  לרגולציה  גם  כפופה  היא   בישראל, 

שבהן  במדינות  הפיסקליים  ובמשטרים  המס  בדיני  שינויים  (כגון  הקיימת  ברגולציה  שינויים 
ה הסביבתית ועוד) עלולים להשפיע לרעה על התאגידים  פועלים התאגידים המוחזקים, בהסדר

  ן בהטרם נמצאו  ממצב בו    ותמעבר של מדינבהקשר זה יצוין גם כי    המוחזקים ו/או השותפות.
גז משמעותיות   ו/או  נפט  חיפוש  בהן  טרם התבססהש  או תגליות  והפקה ים תעשיית  פיתוח   ,  

נמצא בו  מדינה    תגלית משמעותית  תלמצב  אשר באותה  רגולטוריים,  לשינויים  להביא  עשוי 
ו/או השותפות.   פעילות התאגידים המחזיקים  על  לרעה  ראו סעיעלולים להשפיע    ף לפרטים 

   להלן. 1.23.31
ים  נות בהן פועליבמדגז טבעי  נפט ופרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות חיפוש והפקה של  ל  

   להלן.   1.18ראו סעיף   - התאגידים המוחזקים
, כך שהוא  הבורסה  תקנוןאת    הבורסהתיקנה    2021במהלך שנת  לעיל,    ב1.6כאמור בסעיף   

כניסה   .המתחדשות  האנרגיות   בתחום  פרויקטים  בפעילותן  לשלב  וגז  נפט   לשותפויותמאפשר  
חיל על השותפות והתאגידים המוחזקים רגולציה  עשויה להתתרחש,    אםלפרוייקטים כאמור,  

 נוספת הנוגעת לתחום האמור. 
הוא שינוי ארוך טווח ומשמעותי   שינוי אקלים  –  תנועת האקליםשינוי אקלים, משבר האקלים ו . ו

האווירוב אקליםב הארץב מזג  אנושית.  כדור  מפעילות  או  טבעיים  משינויים  כתוצאה 
נה השפעת אדם על  שינוי אקלים יוצא דופן, ושיש  חלש  ההערכותהתחזקו   20-המאה ה במהלך

זה ה בתחילת  . נושא  ה  21-המאה  לתופעת  בעיקר  מתייחס  זה  במושג  התחממות השימוש 
כגון   העולמית אוויר  מזג  בתופעות  ולהקצנה  האחרונות  השנים  ממושכת,  בצורת בעשרות 

, שעלולות להגיע באופן קיצוניאו טמפרטורות גבוהות ונמוכות   קיפאוןשטפונות, סופות טרופיות,  
   .יחריףיילך ו אשר משבר האקלים לכדי

עיקריים   מישורים  בשני  מתבטאת  האקלים  לשינוי  הציבורית  המדינתי  –המודעות  - המישור 
  .פרטיות (תנועת האקלים)-ידי יוזמות אזרחיות-בינלאומי והמישור הציבורי, המונע על

ידי  -, אשר הוקם עלגוף בינלאומי,  14םממשלתי לשינוי האקלי-הפאנל הבין הוקם  1988בשנת  
לכמת את שינוי    כדי לנסות  ידי ממשלות המדינות החברות באו"ם,-ועל  15שני ארגונים של האו"ם

  1997. בין השנים  , בדגש על ההתחממות העולמית20-האקלים שהתרחש מתחילת המאה ה
האו"ם  1999  -ו ועידת האקלים של  ונחתם במסגרת  קיוטו),    16נוסח  (אמנת  קיוטו  פרוטוקול 

אשר מאשררות את הפרוטוקול   מדינותם.  יההסכם הבינלאומי העיקרי למאבק בשינויי האקל
חמצני ושל חמישה גזי חממה אחרים, או לבצע פעולות -מתחייבות להקטין פליטות של פחמן דו

 ות האמורות. שונות להקטנת הנזק הסביבתי אם אינן מקטינות את הפליט
שנת   פריז,  2015בסוף  הסכם  נחתם  בפריז  האו"ם  של  האקלים  ועידת  במסגרת  העוסק  , 

ידי   הפחתתב על  חממה  גזי  בפליטת  הטיפול  ומימון  הקיים  הנזק  מזעור  חממה,  גזי  פליטת 
  200  -למועד הדוח, חתמו על ההסכם האמור כנכון  למיטב ידיעת השותפות,  .  מדינות העולם

הפליטות  מדינות הפחתת  יעדי  להשגת  עם  לא.  המחוייבות  חזרה    החלפתחרונה,  הממשל, 
פריז לאחר ש פרישתהארצות הברית להסכם  על  בסוף שנת    הודיעה  הממשל   .2017ממנו 

החדש בארצות הברית כבר הודיע על החשיבות שהוא רואה בבלימת תופעת שינוי האקלים 
על   ולגז  לנפט  קידוחים חדשים  על  איסור  לרבות  בנושא,  רבות  ותכניות  רפורמות  על  והודיע 

 מים פדרליים. דמות פדרליות ובא
 

14 Change; IPCCIntergovernmental Panel on Climate  
התוכנית הסביבתית של  ו) WMOorld Meteorological Organization; Wמי ( הארגון המטאורולוגי העול   15

 (United Nations Environment Programme; UNEP). ם האו" 
16 onferenceCUnited Nations Climate Change  ;  הוועידה מתכנסת כדי לדון בהתמודדות עם שינוי האקלים

 . הסכם פריזוכדי לדון ב  קיוטו פרוטוקול כדי לנהל משא ומתן על ,העולמי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
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) האקלים  לא climate movementתנועת  אקטיביסטיים  ארגונים  של  לקולקטיב  כינוי  היא   (
 אחרוניםבשני העשורים הממשלתיים, הפועלים בנושא שינוי האקלים ואשר התפתח במהירות  

נגרם בעיקר על ידי  ייתכן ועקב הגברת התודעה הציבורית כי שינוי האקלים העכשווי  בעיקר  
  גזי חממה. פי מחקרים) הזינוק בפליטת- (כך על  פרט השפעות הנובעות מפעילות אנושית, וב

על  הפעלת לחץ ציבורי  אחת מפעילויות תנועת האקלים, שצברה תאוצה בשנים האחרונות היא  
בתאגידים  אקדמאיים,  גופים   מהשקעה  להימנע  ו/או  להפסיק  ופיננסיים  מוסדיים  ציבוריים, 

דלקים להפקת  טבעי)  פוסיליים  הקשורים  וגז  נפט  ציבורי  (פחם,  לחץ  והפעלת  על  ימחד,  ם 
אנרגיות  בפיתוח  משאביהם  את  להשקיע  פוסיליים  דלקים  להפקת  הקשורים  תאגידים 

פרי מבחינתם של    .) fossil fuel divestment(  , מאידךונקיות  מתחדשות נושאת  זו  פעילות 
ומוסדיים ברחבי העולם   ציבוריים  גופים אקדמאיים,  ונכון למועד הדוח, מאות  האקטיביסטים 
הצהירו על כוונתם למשוך את השקעותיהם בתאגידים כאמור ולהימנע מהשקעה בהם. בנוסף, 

ותשתיות של פחם,  גופים מממנים בוחנים מחדש את מדיניותם ביחס למימון פרוייקטי אנרגיה  
וגז טבעי.   מחד ובפגיעה    ונקיות  מגמות אלה צפויות לתמוך בקידום אנרגיות מתחדשותנפט 

כחלק מההתמודדות עם הזינוק בפליטת    בפיתוח פרוייקטים ותשתיות של נפט וגז טבעי מאידך 
, אנו עדים להשקעות רבות (במיוחד אצל  בשנים האחרונות  .גזי החממה והצורך בהפחתתם

.  בטכנולגיות ופתרונות להפחתה ולכידה של גזי חממה  , אבל לא רק)Super Majors  -החלק מ
אודות  נוספים,    לפרטים מהפתרונות    Carbon Capture and Storageלרבות  כאחד 

גז טבעי כאנרגיה ירוקה באירופה, למרות    הכרתו שללרבות  האפשריים לבעיית גזי החממה, ו
  1.23.18,  1.8.8סעיפים    . בנוסף, ראולעיל  ב1.6סעיף  ראו  ביקורות של פעילי איכות הסביבה,  

   להלן. 1.23.19 -ו
אפשר לשותפויות נפט וגז לשלב בפעילותן פרויקטים בתחום  המלעניין תיקון לתקנון הבורסה  

 האנרגיות המתחדשות, ראו ס"ק ב לעיל.
ומאז אמצע    )COVID-19(  התפרץ בסין נגיף הקורונה  2019בשלהי שנת    –  עולמיות  מגפות .ז

מאות מיליוני  גרם להדבקתם של    ,החל להתפשט במהירות לכל רחבי העולם  2020פברואר  
  2020שנת    ידי ארגון הבריאות העולמי. -והוכר כמגיפה עולמית עלמיליונים  ולמותם של    אנשים

כש הקורונה  ממגיפת  קשות  העולם  הושפעה  ברחבי  הטגבולותסגרו  מדינות  מגבלות לי,  ו 
 תעבורה ותנועה, לרבות סגרים ועוצרים.  

ירידה חדה  אשר התבטא בין היתר במשבר כלכלי חמור,    2020כפועל יוצא מכך נוצר בשנת  
וב הפיננסיים  השווקים  (בשווקי  גולמי)  לרבותסחורות  בנפט  ניכרת  לעלייה    , אבטלהשיעורי  , 
בפעילות  חד    מיתוןכתוצאה מכך נוצר    .משמעותי של הצריכה בענפים שונים במשקצמצום  לו

השפיע, בין  דבר ה 17ל.השפל הגדו ביותר מאז החמורנחשב למיתון  הכלכלית הגלובלית, אשר
ועל הביקוש  גם  היתר,   לירידה משמעותית ועל מחיר  ומוצריהם  לנפטלגז טבעי  והביאה  יהם 

 במחירי הנפט. 
מחדש",   מסלול  "לחשב  נאלצו  והגז  הנפט  בתחום  רבות  חברות    עלויות   להפחיתבמקביל, 

בפרוייקטים קיימים,    השקעות  של  חד  צמצום  תוך  כלכליים  לא  פרויקטים  השבתת  באמצעות
פיננסיים   לקשיים  נקלעו  אף  וחלקן  אקספלורציה,  ובפעילות  חדשים  לפרוייקטים  בכניסה 

למעבר בין גבולות השפיע מהותית גם על זמינות כח אדם   כן, צמצום האפשרות-מהותיים. כמו
 וציוד בתחום החיפושים ועל לוחות הזמנים לביצוע פעולות.

כי   יצוין  זה  האנרגיות  בהקשר  תעשיית  על  גם  שלילית  השפעה  הייתה  הקורונה  למגיפת 
 לעיל. ב. ראו ס"ק המתחדשות

לנגיף הקורונה, החלו מדינות העולם במבצעי חיסון  פותחו חיסונים  לאחר ש,  2020שנת    שלהיב
התאפיינה בהתאוששות , על אף התגלות זנים חדשים של הנגיף,  2021ושנת    לכלל האוכלוסיה

במהלך שנה זו מדינות רבות הקלו במגבלות השונות שהוטלו מסויימת של הכלכלה והמשק.  
כיצד   דהעולם למ  –  עקב התפשטות המגיפה, וחלקן אף ביטלו חלק מהמגבלות באופן מוחלט

לחיות לצד המגיפה. בהתאם, חלה עלייה מהירה יחסית בביקושים למוצרים ולסחורות, בעוד  
זמינותם של אלה עוד הייתה נמוכה. דבר זה הביא לעליית מחירים ולאינפלציה, אשר כאמור  

 מחירי הנפט.  של , התבטאו גם בעלייה אבס"ק 
 

rival-to-coronavirus-lockdown-https://www.theguardian.com/business/2020/apr/14/great- - ראו  17
imf-says-economy-global-to-hit-3-with-depression. -great 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
https://www.theguardian.com/business/2020/apr/14/great-lockdown-coronavirus-to-rival-great-
https://www.theguardian.com/business/2020/apr/14/great-lockdown-coronavirus-to-rival-great-
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חזר העולם לתפקוד מלא, על אף המשך קיומו של הנגיף. עם זאת,    2022ניתן לומר כי בשנת  
, אשר הובילה את השלטונות 2022התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה בסין במהלך שנת  

לחדש הסגרים ומגבלות על תנועה במדינה והביאה להאטה בכלכלת סין והשפיע לרעה גם על 
זה   (לעניין  עדיין    אראו ס"ק  מחירי הנפט  כי  למגיפת הקורונה    עשויה להיותלעיל) המחישה 

 השפעה.
  הפעילותמגיפה עלולה להשפיע לרעה על השל  ההאחרונות לימדו כי התמשכות יםהשנשלוש 
לפגוע ביכולת לגייס כספים הדרושים למימון פעילות, הן באמצעות גיוסי הון/חוב    ,ההון   בשווקי

בנקאיים,   מתאגידים  מימונים  באמצעות  יידרשו.ש   ככלוהן  השפעות   אלו  גם  ישנן  בנוסף, 
השנה החולפת ועליות    מאוחרות יותר על הכלכלה, דוגמת האינפלציה הגבוהה שהחלה במהלך

לרסנה. הנדרשות  מכן,  -כמו  הריבית  הנובעים  הלוגיסטיים  של  הקשיים    המגיפהתמשכותה 
זמנים  לוחות  על  לרעה  להשפיע  עלולים  מדינות)  בין  מעבר  ומגבלות  סגרים  הטלת  (ובפרט 

 וזמינות כח אדם.  
כי משרד האנרגיה   קיבלה רציו גיברלטר הודעה  2022במהלך חודש פברואר    לעניין זה יצוין, כי

בגין מגיפת הקורונה. לפרטים, ראו    SC76  -הפיליפיני אישר את קיומו של אירוע כוח עליון ב
לאחר שהוסרו המגבלות שהוטלו בגין מגיפת הקורונה  נכון למועד הדוח,    לעיל.  1.1.2.3סעיף  

על פעילותה  עכשווית  השפעה  , לדעת השותפות אין לקורונה    השותפותבמדינות בהן פעילה  
ותוצאותיהם נגיף  כיצד  אין בידי השותפות להעריך  עם זאת,    .ופעילות התאגידים המוחזקים 

בעתיד ככל שתהיינה   ם ותוצאותיה  והתאגידים המוחזקים  על פעילות השותפות  שפיע הקורונה י
 .  ו/או יוטלו מגבלות בגין הקורונה  התפרצויות נוספות או יתגלו זנים חדשים

והשערות   הערכות  כי  המובהר  בדבר  השותפות  לעיל   הוהשפעותיהקורונה    מגפתמפורטות 
ניירות ערהאפשריות   ואינווודאי  , הן אינןךמהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק    ן ת 

, בין היתר, על הערכות  ותכאמור מבוסס  הערכות והשערותבשליטת השותפות והשותף הכללי.  
נכון למועד דוח זה אשר מתבססות על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא   השותפותואומדנים של  

ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות המתפרסמות בתקשורת, אשר עשויות להשתנות מעת  זה 
לעת. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר ככל  

 .שויות הרלוונטיות בארץ ובעולםשיחולו שינויים בהתפשטות הנגיף ובהנחיות של הר
 

 סקירה כללית  - הידרוקרבוניםחיפושי  1.7
כי יתקיימו, בין היתר, התנאים המפורטים    תחיפוש נפט וגז באזור מסוים מחייבהצלחת   1.7.1

 להלן:
ימצאו סלעי מקור אורגנים בשלים, אשר כתוצאה מפעילויות של לחץ, חום  י 1.7.1.1

את יצרו  ורדיואקטיביות,  בקטריאליות  הגז ו/הנפט    ופעילויות  או 
 "). הידרוקרבונים (" 

ומהם  יי 1.7.1.2 מצאו סלעי מאגר שההידרוקרבונים זורמים אליהם מסלעי המקור 
  18אפשר להפיק נפט או גז. 

ימצאו סלעי חיפוי אטימים המונעים את זליגת ההידרוקרבונים מסלע המאגר  1.7.1.3
 כלפי מעלה והתנדפותו אל פני הקרקע. 

ללכידת ההידרוקרבונים במאגר בכמויות תנאים תת קרקעיים המתאימים   1.7.1.4
 שכדאי כלכלית להפיקן.

המקום בו הצטברו ההידרוקרבונים ללא אפשרות פיזור נקרא מאגר או מלכודת. מאגרים  1.7.2
תצורות סלע של כדור הארץ, דהיינו, הן בשכבות רדודות בעומק    מגוון יכולים להימצא ב

   ים.של מספר מאות מטרים והן בשכבות עמוקות של אלפי מטר
ן. עם עליית מספר אטומי הפחמן  אההרכב הפשוט ביותר של ההידרוקרבונים הוא גז מת 1.7.3

והמימן עוברים ההידרוקרבונים בהדרגה למצב צבירה נוזלי, קרי נפט גולמי. בדרך כלל, 

 
יכול  - סלע מאגר מאופיין על  18 ולכמות ההידרוקרבונים שהסלע  ידי נקבוביות שהינה אמת המידה לנפח החללים בסלע 

ההידרוקרבונים ויכולת הזרימה שלהם בתוך סלע המאגר.  לאגור, ומוליכות שהינה אמת המידה למידת התנועה של  
 בהתאם, ככל שהנקבוביות טובה יותר וככל שהמוליכות טובה יותר סלע המאגר נחשב לטוב יותר. 
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  API(  ככל שהנפט קל יותרפי רוב,  -על, וצמיגותו.  19פי משקלו הסגולי-טיב הנפט נקבע על
הכמות היחסית של הבנזין המתקבל בשלב מאוחר ש  פנייותר, מ, איכותו טובה  גבוה)

יותר בתהליך הזיקוק גבוהה יותר. לנפט קל צמיגות נמוכה, דהיינו, הוא זורם יותר בקלות, 
תכונות אלו נמדדת איכותו  על  וספיקת הבארות שיפיקו אותו תהיינה גדולה יותר. בנוסף

עולה על תקן ששל הנפט, בין היתר, גם בכמות הגופרית המצויה בנפט. כמות גופרית  
מהגופרית הנפט  של  הפרדה  מחייבת  ההפקה   מסוים  מתקני  של  התאמה  ומצריכה 

ל  . והטיפול נחשב  הנפט  יותר  גבוה  בנפט  הגופרית  שאחוז  שאחוז   ,"חמוץ" -ככל  וככל 
 "מתוק". - נפט נחשב להגופרית נמוך יותר, ה

  מספר שלבים. בשלב הראשון נאסף ומעובד מידע  הנפט ו/או הגז הטבעילתהליך חיפוש   1.7.4
 .  ומתבצע ניתוח שלו

קרקעי וקיומם של המאגרים נלמדים באמצעות שיטות גיאופיסיות. השיטה -המבנה התת 1.7.5
ל יסמית, המבוססת עיהעיקרית, בה משתמשים, כיום, לאיתור מאגרים הינה השיטה הס

יוצרים   הקול  גלי  את  הקרקע.  תת  לתוך  קול)  (גלי  אקוסטית  אנרגיה  ביבשה שליחת 
ידי הרעדת הקרקע באמצע על  או  פני הקרקע  נפץ בקרבת  חומרי  פיצוץ  ים  באמצעות 

. גלי הקול חודרים לתת הקרקע )"Air Gun"(  ובים בעיקר באמצעות תותחי אויר  מכניים
ופוגעים בשכבות הסלע השונות המרובדות זו מתחת לזו. חלק מגלי הקול מוחזרים לפני  

פרקי הזמן הדרושים לגלים לעשות את  מ ידי מכשור מיוחד ונרשמים.  -הקרקע נקלטים על
ובחזרה   מטה  כלפי  לקבלהדרך  ניתן  הסיסמית  השיטה  עומקם,    באמצעות  על  אמדן 

 קרקעיים.  -ומאפייניהם של המבנים הגיאולוגים התתצורותיהם 
והן   1.7.6 הנתונים  איסוף  מבחינת  הן  מתמידים,  ושכלול  בפיתוח  נמצאת  הסיסמית  השיטה 

מימדי המבוצע לאורך מספר תוואים ישרים  -מבחינת עיבודם. לדוגמה, מסקר סיסמי דו
ת, פותח  תלת מימדי  -פסאודופני השטח, אשר מהמידע המתקבל ממנו נבנית תמונה  -על

סקר סייסמי תלת מימדי שהינו מהימן יותר, המאפשר לקבל ישירות את התמונה התלת 
 מימדית. ניתן כיום אף לשפר מידע סיסמי ישן בטכנולוגיות עיבוד חדשות.  

מאפשרת גילוי הידרוקרבונים באופן ישיר. גילוי הידרוקרבונים    אינההשיטה הסיסמית   1.7.7
קידוח אל תוך המאגר על מנת   קיומם של  מחייב  אי  או  לאפשר קביעה ביחס לקיומם 

 הידרוקרבונים. 
מפה של המבנה  להכנת  ו  לפיענוח  המידע שמתקבל כאמור לעיל, מעובד ומשמש בסיס 1.7.8

מפה זו  .  ")פרוספקטהגיאולוגי ומתקבלת ההחלטה האם קיים מאגר פוטנציאלי (להלן: " 
ו האופטימלי  מיקומתשמש בסיס להמשך עבודות הפיענוח כדי לקבוע בהמשך גם את  

קידוח   שיבוצעהראשון  ניסיוןהשל  ככל  נמצאים    .,  לא  הראויים    פרוספקטיםלעיתים 
 לקדיחה.

קידוחי   1.7.9 של  את    ניסיוןהמטרתם  לבדוק  תכולתהימצאותם,  הינה  ואת  של הרכבם    ם 
חדר דרכם, דהיינו, האם הם   קידוחגיאולוגיות שהההזורמים בשכבות    ההידרוקרבונים

 מכילים הידרוקרבונים.  
בדיקה רציפה של דגימות ממטחן הסלעים המועלה בעזרת   אהבדיקה הנהוגה כיום הי 1.7.10

ניתן להגיע למסקנות על סמך בדיקת  בוץ הקידוח אל פני השטח. לעיתים, כאשר לא 
ם או העדרם מסלע המאגר, שמספק מידע מדויק על קיומ)  ”Core“(גלעין  המטחן מוציאים  

ישנם שני סוגי דיגומי גלעין  .  טיב ההולכהעל  ועל נקבוביות השכבות    ,של הידרוקרבונים
)Core  עיקריים, גלעין אנכי רציף אשר דוגם את הסלע בצורה רציפה לאורך כיוון הקידוח (

) אשר דוגם את הסלע במספר רב של נקודות  Side Well Coreוגלעין מצד הקידוח (
 ,יוון צד (קיר) הקידוח. שיטת הדיגום השניה פשוטה יותר בדרך כלללאורך הקידוח מכ

), אולם Wirelineומקובלת לביצוע כחלק משלב הורדת מיכשור פיסקאלי לאורך כבל (
גם מושפעת יותר מהפרעות קידוח וכן בשיטה זו נדגמות רק נקודות ספורות ולא כל  היא  

הרציף.   שונים  החתך  מכשירים  מיוחד  כבל  באמצעות  הקידוח  לחור  מורידים  בנוסף, 
הרושמים באופן רציף תכונות פיסיקליות שונות של הסלעים. אלו הם הלוגים הגיאופיסים.  

 
נמוך    API- . ככל שמשקלו הסגולי של הנפט גבוה יותר מספר יחידות הAPIמשקלו הסגולי של הנפט נמדד ביחידות    19

 ר, ולהיפך. יותר והנפט נחשב כבד יות 
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ותכולת הנוזלים הממלאים   ןהרכבן, את נקבוביות  את עובי השכבות, את  מגדיריםהלוגים  
 אותן.

וגז, הינו עריכת מבחן הפקה. לתוך    ו/או   השלב האחרון והמכריע בפעילות חיפושי נפט  1.7.11
להכיל  העשויים  והמקטעים  השכבות,  את  האוטמים  מגן  צינורות  מורדים  הקידוח 

הרצוי כדי לפתוח  הידרוקרבונים מסומנים. לאחר מכן, מחוררים את צינורות המגן במקטע  
לזרום, ומורידים לתוך צינורות המגן צינור הפקה   ההידרוקרבוניםמעברים שדרכם יכולים  

 לזרום אל פני השטח. יםיכולהם דק שדרכו 
ובהנחה    לאחר שאותר המאגר 1.7.12 לעיל  היתר, השלבים המתוארים  בין  המאגר שובוצעו, 

לשלב הפיתוח וההפקה ממנו. בדרך כלל נדרשות מספר   ניתן לעבור  ככלכלינבחן והוגדר  
יכול להגיע לעשרותפיתוח  בארות הנקראות בארות   , כתלות בכושר ההפקה שמספרן 

כאשר הוצאות   טבעי  ננטשת, דהיינו, לא מופקים ממנה נפט או גז  בארבדרך כלל  מהן.  
הגז או  הנפט  של  ממכירתמהבאר    הטבעי  ההפקה  שמקבלים  ההכנסות  על  ם.  עולות 

הבארות יכולות לנבוע מעצמן, במיוחד בשלב חייהן ההתחלתי, אולם כאשר לחץ המאגר 
בצורה מלאכותית (למשל בעזרת משאבות   הטבעי  או הגזו/עלות את הנפט היורד ניתן ל
 מיוחדות).  

יכולת לבצע קידוחים נטויים ואופקיים.    , אך קיימת גםקידוחים נעשים בדרך כלל אנכית 1.7.13
 קידוחים אלו מבוצעים, בין היתר, במקרים הבאים: 

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

ידי קדיחת בארות יבשתיות, -ח עלשדה הנמצא בים, בעומק מים רדוד, ניתן לפיתו ב.
 נטויות מכוון החוף לים, ואלה תהיינה זולות מבארות ימיות.  

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

  ן וי קידוח ניסידי  -במקרה שרוצים לבדוק מספר שכבות רוויות בהידרוקרבונים על ד.
 אחד ולא לקדוח מספר קידוחים למספר מטרות. 

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

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

 אופקי. 
במקרה שלא ניתן לבצע קידוח אנכי לכיוון המאגר מסיבות שונות כמו הימצאותו   ז.

 בשמורת טבע, שטח אימונים, שטח עירוני וכיו"ב.
הטכניקה של ביצוע קידוחים אופקיים קיימת בעולם בצורה מסחרית מזה מספר  ח.

 . עשורים
 -  נם ממצים את כל השלבים של תהליך החיפוש, הפיתוחהשלבים המפורטים לעיל אי 1.7.14

פרויקט מסוים, אשר בשל טיבו ומהותו עשוי לכלול רק חלק מהשלבים הנ"ל בוההפקה  
 ו/או שלבים נוספים ו/או שלבים בסדר אחר.

וקשה  1.7.15 הפרויקט  אופי  פי  על  משתנים  מהשלבים,  אחד  כל  לביצוע  הזמן  פרקי  בנוסף, 
יתוח והפקה בו מתבצעים כל השלבים האמורים באופן רציף  להצביע על פרויקט חיפוש, פ

   בסדר המתואר לעיל וללא שינויים ואירועים בלתי צפויים.
הוא   1.7.16 העיקרי  ההבדל  כאשר  ביסודם,  דומים  ובים  ביבשה  וגז  נפט  והפקת  חיפוש 

בטכנולוגיה, בלוחות הזמנים ובעיקר בעלויות הביצוע, אשר בים הן בדרך כלל גבוהות 
ניכ לקדוח  באופן  המסוגל  ייחודי  ציוד  בים  מאחר שנדרש  היתר,  בין  ביבשה,  ר מאשר 

בעומקי מים ובלחצים גבוהים (קידוח בים יכול שיעשה באמצעות אסדה או אוניית קידוח  
יצוין, כי עלות ביצוע סקרים סייסמיים בים    עם זאת  בהתאם לתנאים המתאימים לקידוח). 

באופן שסקר סייסמי על שטח זהה בגודלו יהיה יקר משמעותית   היא נמוכה מאשר ביבשה
 .ביבשה לעומת הים

יצוין כי מסחריותם של ממצאי נפט ו/או גז מורכבת ותלויה בגורמים רבים ושונים. בהקשר  1.7.17
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עלויות    לבין ממצא ביבשה.  ממצא ביםל  פיתוח והפקה שזה, קיימים הבדלים מהותיים בין  
הפיתוח של ממצא ביבשה עשויות להיות נמוכות באופן משמעותי לעומת ממצא בים אשר 

מחייב תשומות כספיות ושימוש בטכנולוגיות ייחודיות המסוגלות לקדוח בעומקי  פיתוחו  
    20. כאמור לעיל גדולים מים 

וכלכליים משמעותיים בין מאגרי נפט לבין מאגרי גז  קיימים הבדלים טכנולוגיים, שיווקיים  
, וזאת רלוונטי, כלכליותו של מאגר גז טבעי נגזרת מהיכולת לשווקו ליעד  הטבעי. לדוגמ

אינ מנפט,  גז טבעי, להבדיל  כי  בכל   ובשל העובדה  דומים  סחורה הנמכרת במחירים 
. בנוסף, ושינועו למרחקים גדולים מורכב בהרבה מזה של נפט  )Commodity(  העולם

  –   המושפעת מאוד ממחירי הנפט בעולם, כך לדוגמ  יצוין כי מסחריותו של מאגר נפט 
דולר, עשוי להפוך למסחרי כאשר    Xמאגר, אשר אינו מסחרי כאשר מחיר חבית נפט הינו  

לעיל, מובן כי מאגרי נפט  לאור האמור    דולר ולהיפך.  X1.5  -מחיר חבית הנפט עולה ל
ו/או גז טבעי, אשר אינם מסחריים בתנאי שוק מסויימים יכולים להפוך, בקרות שינויים  

   להיפך.ומהותיים בתנאי השוק, למאגרים מסחריים  
כמו כן במאגרי גז טבעי כאשר מדובר במאגר המיועד לייצוא לשוק הבינלאומי, מתחייבות  

וטכנול לוגיסטיות  כספיות,  לפיתוח  תשומות  הנדרשות  מאלו  שיעור  לאין  גדולות  וגיות 
הינו   נוסף  מרכזי  פרמטר  הרלוונטית.  במדינה  המקומי  לשוק  המיועד  ממאגר  ולהפקה 
הביקוש והמחיר בשווקי היעד. קיים קושי גדול בפיתוח פרויקט בהיקף משמעותי כאשר 

 . לפרויקטהביקוש ומחירי הגז הטבעי אינם תומכים במימון 
 

 תיאור עסקי השותפות המוגבלת לפי תחומי פעילות  -חלק ג'
 
 מידע כללי על תחום הפעילות 1.8

חיפוש 1.8.1 פיתוחיםפעילות  ודינאמית,   ,  מורכבת  פעילות  היא  טבעי  וגז  נפט  של  והפקה 
זמנים,   לוחות  עלויות,  לגבי  ביותר  גדול  וודאות  ובחוסר  משמעותיות  בעלויות  הכרוכה 

תוך שמירה על כדאיות כלכלית. כתוצאה   הימצאות נפט או גז טבעי והיכולת להפיקם 
  מכך, חרף ההשקעות הניכרות, לעיתים קרובות הקידוחים אינם משיגים תוצאות חיוביות 

והן בהיבט   הן בהיבט הטכני (קידוח שלא הצליח להגיע לשכבות המטרה או תקלה טכנית)
מביאים ואינם  הכלכלי (הקידוח לא מצא הידרקרבונים או הידרקבונים בכמות מסחרית)  

  , פיתוח מביאים לאובדן רוב ההשקעה או כולה. פעולות חיפושים אף  להכנסות כלשהן או  
והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות בדרך כלל במסגרת של עסקאות משותפות בין מספר 

) משותף  תפעול  הסכם  על  החותמים  או    Joint Operating Agreementשותפים 
JOA(21  על 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: 
יש  .1 בהם  אזורים  לבחירת  קיימים  וגיאופיזיים  גיאולוגיים  נתונים  של  ראשוני  ניתוח 

 .טבעי  פוטנציאל לחיפושי נפט וגז
 ).  lead( מאגר פוטנציאלירעיון ראשוני לגיבוש  .2
סייסמיים, המסייעים גיאופיזיים שונים, ובכלל זה סקרים  גיאולוגיים וביצוע סקרים   .3

מ פוטנציאליותלאיתור  גז  והעשוי  לכודות  ו/או  (נפט  הידרוקרבוניים  ) טבעי  להכיל 
 ועיבוד ופענוח של הנתונים. 

 .  ניסיוןטים ראויים לקידוח והכנת פרוספק ה, ניתוח ופיענוח של המידעבחינ .4
 , וביצוע פעולות הכנה לקראת קידוח.  ניסיוןהחלטה על ביצוע קידוח  .5
 התקשרות עם קבלנים לביצוע הקידוח ולקבלת שירותים נלווים.   .6

 
  לא   באזורים  חדשות  שינוע  בתשתיות   צורך   שיש   במקרה  מאד   גבוהות  להיות  עלולות  ביבשה  השינוע   עלויות  כי  יצוין   20

 . מפותחים
הלאומית    לעתים   21 הנפט  מסויימות חברת  כאמור   מצטרפת במדינות  חברות  תנאי ההצטרפות של  לרישיון.    כשותפה 

 בין הצדדים. שא ומתןו/או למ  בהן  הקיימת לרגולציה , בין היתר, בהתאם למדינה   ממדינה  משתנים
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 כולל ביצוע לוגים ובדיקות נוספות.  ניסיוןביצוע קידוח ה .7
 ביצוע מבחני הפקה (במקרים מסוימים).   .8
כיול   ,בין היתר  ,לרבות ניתוח סייסמי נוסף הכולל  תוצאות הקידוח, של    נוסףניתוח   .9

והנוזלים  המסלע  לדגימות  שונות  מעבדה  אנליזות  הקידוח,  לתוצאות  הנתונים 
, על בסיס הערכה ראשונית של מאפייני ממצאובמקרה של    ובכללם ההידרוקרבונים,

כלכליים (כולל   המאגר ושל כמות הנפט ו/או הגז הטבעי, מבוצע ניתוח של נתונים
ועלות  מתכונת  של  ראשונית  הערכה  ומבוצעת  פיסקליים  ונתונים  שוק)  הערכת 
הערכה  קידוחי  נוספים,  סייסמים  סקרים  הצורך  לפי  ויבוצעו  יתכן  הפיתוח. 

)appraisal wells  וזאת לצורך גיבוש הערכה טובה יותר של מאפייני המאגר ושל ,(
 .  ו המצוי ב כמות הנפט ו/או הגז הטבעי

גיבוש בחינת החלופות למסחור הנפט ו/או הגז הטבעי, זיהוי שווקי היעד ובחינתם,   .10
 תכנית פיתוח וכן הכנת תכנית כלכלית מפורטת לפרוייקט.

 מסחרי.ממצא הוא ניתוח סופי של הנתונים וקבלת החלטה האם ה .11
לגלוש לשטחו של רישיון אחר. במקרים כאלו תיבחן האפשרות   יכול  לעיתים מאגר .12

 ). unitizationוח משותף או ייקבעו הסכמות על חלוקת ההידרוקרבונים (של פית
טבעי   .13 גז  מכירת  הסכמי  על  חתימה  נדרשת  טבעי  גז  ממצאי  לפיתוח  בפרוייקטים 

מחייבים לטווח ארוך בכמויות ובמחירים מתאימים עם לקוחות בעלי יכולת פיננסית 
 המאפשרת הקצאת מימון פרוייקטאלי. 

עבודות   .14 קידוחי    הפיתוחביצוע  ביצוע  זה  ובכלל  המאגר,  צנרת הפקהשל  הנחת   ,
 . הולכה, בניית מתקני טיפול וכו'

וכן ביצוע עבודות פיתוח  .15 הפקת הממצא המסחרי, לרבות תפעול ואחזקה שוטפת 
 נוספות במטרה לשמר ו/או להגדיל את היקף ההפקה.

כל השלבים של תהליך החיפ אינם ממצים את  לעיל    , הפיתוח ושהשלבים המפורטים 
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 סכמטי כמובא להלן: 
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 פוטנציאל אקספלורציהניתוח ראשוני של נתונים קיימים לבחירת אזורים בעלי 

 )(Leadגיבוש רעיון ראשוני למערכת/ות נפט ואיפיון מטרות 

 סקרים סייסמים + עיבוד ופענוח

גיבוש פרוספקט/ים לקידוח 
 אקספלורציה

אין סימני נפט ו/או גז טבעי  ביצוע קידוח ניסיון (אקספלורציה) (כולל ביצוע לוגים ובדיקות נוספות)
 קידוח יבש  –משמעותיים 

 מבחני הפקה (במקרים מסויימים)

 הפקה משמעותית של נפט ו/או גז טבעי במבחנים

 ממצא (תגלית)

 סקרים סייסמים משלימים (לפי הצורך) + עיבוד ופענוח

 ביצוע קידוחי אימות והערכה (לפי הצורך)

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

 החלטה על תגלית מסחרית

 שלב הפיתוח של התגלית המסחרית

 שלב ההפקה מהתגלית המסחרית

סימנים ו/או כמויות נפט 
 –או גז לא משמעותיים 

 קידוח יבש

 –מאכזבות תוצאות 
החלטה כי התגלית 

 אינה מסחרית

ככל שלא מתגבש רעיון 
 כאמור, התהליך נעצר 

ככל שלא מתגבש/ים 
פרוספקט/ים לקידוח, 

 התהליך נעצר
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יודגש כי הסכמה המוצגת לעיל הינה סכמה כללית בלבד המובאת לצורך המחשה 
בתהל יכללו  לא  בה  המופיעים  וחלק מהשלבים  יתכן  בלבד.  יכללו  רעיונית  ו/או  יך 

 בסדר אחר, כמו גם ייתכן ובפועל יינקטו שלבים שלא פורטו בסכמה כלל.
בביצוע  הכרוכות  השונות  העלויות  להתפלגות  קבועים  כללים  לקבוע  אפשרות  אין 
עומק הקידוח,   כגון  רב של משתנים  וישנם מספר  הואיל  וגז,  נפט  לחיפוש  קידוח 

 הקידוח וכיו"ב.  מבנה תת הקרקע, סוג הסלע בשכבות בהם עובר
לעיתים, במקביל לפעולות המתוארות לעיל, ובמיוחד במקרה של תגלית מסחרית, 

סמוכים.   בשטחים  האקספלורציה  פעולות  לעיתים נמשכות  לעיל,  כאמור  בנוסף, 
לגלוש לשטחו של רישיון אחר. במקרים כאלו תיבחן האפשרות של פיתוח   יכול  מאגר

 ). unitizationמשותף או ייקבעו הסכמות על חלוקת ההידרוקרבונים (
, השקעה בתשתית (כלומר  לעיתים רבות מאגר אינו מצדיק פיתוח כמאגר עצמאי

זה  למאגר  רק  המיועדת  מלאה  להיעשותוהפיתוח    )פיתוח  עם   יכול  במשותף 
חיבורושד עם  או  סמוכים  המאגר  ה/שדות  שדה/שדות   של  של  הפקה  למתקני 

 סמוכים.
לקדיחה כך שאין כל כדאיות להכין פרוספקט   ותהראוי  לכודותמ   ותלעיתים לא נמצא

לקדיחה, ולפיכך התהליך נעצר קודם לכך. כמו כן, לעיתים תגלית נפט ו/או גז טבעי  
ויה לפיתוח והפקה. בנוסף, פרקי  מתבררת כתגלית שאינה מסחרית ועל כן אינה רא

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.  
 

 ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות מגבלות חקיקה, תקינה  1.8.2
 . ותנית בקבלת היתרים ואישורים שוניםמפעילות חיפושי נפט וגז  .א
שיטות מרכזיות להענקת זכויות לחיפושי נפט ו/או  שתי  נכון להיום מקובלות בעולם   .ב

 גז: 
על פי שיטה זו המדינה   -)  הלדוגמ  (השיטה הנהוגה בישראל  -  " שיטת הזיכיונות " 

מעניקה ליזם זכות (היתר / רישיון / חזקה) לחיפוש, פיתוח והפקה של נפט ו/או גז 
במלוא   שאביחס לשטח מסוים ולתקופה מוגבלת כאשר בתקופה זו היזם הוא זה שנו

האחריות והסיכונים בקשר עם פעולות החיפוש, הפיתוח, ההפקה והשיווק של הגז 
פי  ימצא) בשטח הרישיוימצא (ככל שיו/או הנפט שי וכן חייב בתשלום מיסים על  ן 

מדינה באותה  הנהוגה  המס  בדין  מדיניות  הקבועים  וההיטלים  התשלומים  .  ויתר 
מהווה והיא  המדינה אינה נוטלת חלק בסיכונים הכרוכים בביצוע הפעולות ברישיון  

 מעין גוף מפקח בעל סמכויות רגולטוריות;  
 מדינותבו  , מרוקויליפינים, פגיאנה ב(השיטה הנהוגה    -  "שיטה מבוססת הסכמים" 

 Productionעל פי שיטה זו המדינה חותמת עם היזם על הסכם  -בעולם)  נוספות
Sharing Agreement    לפיו המדינה מעניקה זכויות לחיפוש, פיתוח והפקה של נפט

ו/או גז ביחס לשטח מסוים ולתקופה מוגבלת (לרוב ארוכה יותר מזו שניתנת בשיטת 
ולעיתים אף קיימת   הזיכיונות). בשיטה זו המדינה מעורבת יותר בפעילות ברישיון,

כשותפה   להצטרף  בדין  זכות  באמצעות לה  תנאי   (למשל  לאומית.  נפט  חברת 
כאמור חברות  של  בהתאם  ההצטרפות  למדינה  ממדינה  היתר, משתנים  בין   , 

ובעת בהסכם את שיטה זו ק.  )ו/או למשא ומתן בין הצדדים  לרגולציה הקיימת בהן
בנוסף לתשלום מיסים שיעור חלוקת ההידרוקרבונים המופקים בין היזם למדינה.  

לחלק  זכאית  המדינה  עליו,  החלה  המס  מדיניות  פי  על  לשלם  היזם  חייב  אותם 
והיזם.  המדינה  בין  שנחתם  בהסכם  הקבוע  ובאופן  בשיעור  זו   מהרווחים  בשיטה 

ועד ליום   למעשה נקבעים מהיום הראשון כל התנאים ביחס לשטח מיום הענקתו 
 החזרתו, לרבות במקרה של תגלית ועד לסוף חיי המאגר. 

וגז   .ג נפט  חיפושי  בזמינותטבעי  פעילות  עבודות   םתלויה  וקבלני  קידוח  קבלני  של 
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 גיאופיזיות ובזמינותם של כלי קידוח מתאימים. 
קידוחים   .ד היתר,מותניתפעילות  בין  הסביבה  אף  ,  איכות  בדיני  לפירוט  בעמידה   .

הסביבה   איכות  פועלבנושא  בהן  המוחזקיםה  יםבמדינות   , גיאנה  -  תאגידים 
 להלן.  1.9.3.13 -ו  1.9.2.14  , 1.9.1.15  פיםסעי בהתאמה ראו , ומרוקו םפיליפיני

התחום   .ה על  החלה  הרגולציה  בדבר  פועללפרטים  בהן  התאגידים במדינות  ים 
  1.9.2.15  ,1.9.1.16סעיפים  בהתאמה  ראו  ,  ומרוקו  פיליפינים  ,גיאנה  -  המוחזקים

 להלן.  1.9.3.14 -ו
 

 ורווחיותו  שינויים בהיקף הפעילות בתחום 1.8.3
  סורינאם-גיאנהאגן 

כולל את השטח הימי של גיאנה וחלקה המערבי של   סורינאם-חלקו הימי של אגן גיאנה
סורינאם. מדף היבשת רחב ונמשך למרחק של כמאה ק"מ מקו החוף, ומצפון לו מעמיקה 

 קרקעית הים עד לעומקים של מעל שלושה ק"מ מפני הים.  
בעולם ם ביותר  מיהח  אחד מהאגניםהפך להיות    סורינאם-בשנים האחרונות אגן גיאנה

אנרגיה בינלאומיות רבות, אשר והוא מהווה מקור משיכה לחברות    חיפושי הנפט בתחום  
 . בו  והשקעותיהן ו/או להגדיל את החזקותיהן סורינאם-גיאנה להיכנס לאגןרוצות 

ניתן בשנת   הודיעו על תגלית   22Satbroek, אז השותפים בבלוק  2015אות הפתיחה 
   .Liza-1בקידוח 

הדוח   למועד  ועד  והן בשטח עשרבוצעו  מאז  גיאנה  בשטח  הן  באגן,  ניסיון  קידוחי  ות 
התגלו   רובםבש  Stabroekבוצעו בשטח בלוק  שקידוחי ניסיון     30מעל    םסורינאם, מתוכ

שווה (  מיליארד חביות   12  -, למעלה מExxonmobilמאגרים, המכילים, לפי הערכות  
 .נפט בנות הפקה )ערך

סורינאם - הוכיחו את איכותו ובשלותו של סלע המקור באגן גיאנה  ואיכותן  תגליותכמות ה
 .תגליות אלובואת איכות סלע המאגר וסלעי הכיסוי במגוון שכבות מטרה 

בגיאנה אחרים  אקספלורציה  לבלוק  קידוחי  מחוץ   ,Stabroek,   למספר תגליות הובילו 
אולם   השותפות,  נוספות,  ידיעת  עדיין  למיטב  הובילה  לא  מהן  אחת  נכון  אף  לפיתוח, 

 למועד זה.
סורינאם נקדחו מספר קידוחים נוספים, כאשר עיקר הפעילות בשנים האחרונות הייתה  ב
), שם נמצאו מספר תגליות משמעותיות,  Total Energies  -ו  Apacheידי  -(על  58בלוק  ב

נכון למועד למיטב ידיעת השותפות,  אימות והערכה, אולם,    יאשר חלקן אף נבדקו בקידוח
להתפרסות חשובה  עדות    מהוות  ף אחת מהתגליות עדיין לא פותחה. תגליות אלו  זה א

  23.סורינאם שטח לעברגם סורינאם -גיאנה באגןמערכת הנפט  הרחבה של 
והגז ספגה   , הואטה האחרונות  יםקשה במהלך השנמכה  בעוד פעילות חיפושי הנפט 

ב היתר  (בין  מהעולם  רבים  בחלקים  הוקפאה  ואף  כמתואר   שלמאוד  הקורונה  מגיפת 
גיאנה  ז1.6בסעיף   באגן  הפעילות  המרץ-לעיל),  במלוא  בשנ  סורינאם המשיכה   יםגם 

(וממשיכים נקדחו    ך תקופה  זובמהל  ועודנה ממשיכה במלוא המרץ כיום.  2022  -ו  2021
חדשותלהיקדח)   למטרות  קידוחים  אשר    רבות  מספר  יותר,  מידע  מספקים  ועמוקות 

 חלקם הסתיימו בתגליות משמעותיות. ו גיאולוגי נוסף על האגן 
  ותיותמספר עסקאות משמע   סורינאם-באגן גיאנה  בנוסף, במהלך השנים האחרונות נעשו

לרבות  הראשונה,  מהשורה  תאגידים   Exxon,  Total Energies  ,Qatar  של 
Petroleum  ,Chevron, Shell  ו-  Hess   חשיפתם את  הגדילו  ו/או  לראשונה  שנכנסו 

 .ןלאג

 
,  ExxonMobil, חברה בת של  Essoלמיטב ידיעת השותפות, השותפות בו הן . Kaieteurהבלוק הסמוך לבלוק    22

 CNOOC -ו  Kaieteur ,(Hess Guyana Explorationהמשמשת כמפעילה בבלוק (ומשמשת גם כמפעילה בבלוק 
Nexen Petroleum Guyana.  

מאשר  מאגרי נפט גם בשכבות גיאולוגיות עתיקות יותר קיומם של מעידים על  הקידוח   ממצאילפי הפרסומים, ,  כן כמו  23
 בגיאנה).  Stabroek(שבבלוק    " Lizaמאגרי חולות "
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  – הפעילות הערה באגן לא רק שאינה צפויה להאט בשנים הקרובות, אלא אף להתגבר  
פרסומים,  -על זה  פי  למועד  בלוק    ממשיכה  Essoנכון  בשטח  נוספים  קידוחים  לבצע 

Stabroek  ) נוספים  פרוספקטים  לבדוק  ולהעריך  Explorationבמטרה  ולאמת   (
)Appraisalעל התגלו  אשר  המאגרים  את  לפי  כשהפוטנ  ידה-)  בהם,  המוערך  ציאל 

 25, 24, נאמד במיליארדי חביות נפט נוספות.ExxonMobilפרסומי 
בשלהי שנת   Liza-1  -החלה להפיק נפט מכבר     ExxonMobilפי פרסומיה,  -במקביל, על

  , נכון למועד הדוח, . במקבילLiza-2גם החלה להפיק ממאגר    2022בתחילת שנת  ו  2019
 .  Stabroekבשטח בלוק  נוספים שהתגלופועלת לפיתוח מאגרים היא 

ידיעת השות ולרציו סורינאם,נכון למועד הדוח, פרט ל,  פותלמיטב  גיאנה    ים פועל  רציו 
 ,Shell, Total, Anadarko תאגידי נפט בינלאומיים רבים, לרבות סורינאם-גיאנהאגן ב

Chevron, Equinor, Esso (ExxonMobil), Qatar Petroleum, Nexen (CNOOC), 
Hess, Tullow, Repsol, Apache, Petronas, Cairn,.   

שטחים חדשים בשטחה הימי   14  -פרסמה מכרז לממשלת גיאנה    2022שנת  שלהי  ב
שטחים   6  -במים רדודים) וסורינאם פרסמה מכרז ל  11  -במים עמוקים ו  3(  לחיפושים

ים האמורים צפויות מטר). תוצאות המכרז  3,500  -מטר ל  300בעומקי מים שונים (בין  
. בנוסף, לפי פרסומים, סורינאם צפויה לפרסם מכרז נוסף 2023להתפרסם במהלך שנת  

 . 2023לשטחים במים רדודים במהלך שנת 
מידע צופה  מובהר כי ההערכות וההשערות השונות המפורטות בפסקה שלעיל מהוות  

כמשמעו בחוק ניירות ערך אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת    פני עתיד
נכון לתאריך הדוח    פותבתאריך הדוח, וכולל הערכות והשערות של השות  פותאצל השות

אשר יכולות להשתנות בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו, על המשך לימוד וניתוח  
ות. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות  החומר הקיים וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוני

להתעדכן ואף להשתנות באופן מהותי ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של  
 גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של הידרוקרבונים. 

 
   Kaieteurבלוק 
- של כ) והוא כולל שטח  ultra-deepנמצא בים העמוק מאד של גיאנה (   Kaieteurבלוק  

מ'.    3,800  -ו  2,800הם בין    Kaieteurן בבלוק  יהעניקמ"ר. עומקי הים באזור    13,535
,  Tanager-1ובהתבסס על ניתוח נתוני קידוח    דוחנכון למועד ה  פותהשות  מיטב ידיעתל

עם    מצפוןגובל    Kaieteurבלוק    סלעי מאגר.   המהווים  חולות  נמצאו  Kaieteurבבלוק  
  , Ranger  וביניהן תגלית  Essoשל    תותגליה  30  -מעל ל  תונמצאבו  ש  ,Stabroekבלוק  

 )Discoveryממצא (מ  ק"מ  20  -כ מרחק של  (  Kaieteurבסמוך לגבול בלוק    תהנמצא
Tanager-1(.    אקספלורציההקידוח  לפירוט על  “Tanager-1”    על בלוק,  שטח הבשבוצע 

ף  ראו סעי,  עד למועד הדוחועל הפעולות שבוצעו בו    Kaieteurתכנית העבודה בבלוק  
 להלן.  1.9.1

  להלן.  1.9.1.1, ראו סעיף  מחלוקת לגבי גבולות המים הכלכליים של גיאנה לפירוט על
 

 פיליפינים
היא   הפיליפינים  מרפובליקת  מיותר  המורכבת  (ארכיפלג)  איים  איים,    7,000  -מדינת 

אסיה,   ליבשת  מזרחית  דרומית  השקט,  באוקיינוס  משתייכתשהממוקמת  היא  . אליה 
 .  Palawan -גדולים באיים הם לוזון, מינדנאו, נגרוס, סאמאר וה

כ כולל  הפיליפינים  של  היבשתי  של ו  קמ"ר  300,000  -השטח  הכלכליים  המים  שטח 
משטח המים הכלכליים של ישראל).    90קמ"ר (בערך פי    2,260,000  -הפיליפינים הינו כ

 
איכות הסביבה הגיאנזיות בבקשה לאישור מראש   לרשויות  פנתה  ExxonMobil 2019  שנת בשלהי  כי,  יצוין זה לעניין  24

ושלושה   Kaieteur, שלושה בבלוק  Stabroekקידוחים בבלוק   25 –  קידוחים נוספים בבלוקים שברשותה 31לביצוע 
למועד הדוח, למיטב ידיעת השותפות, לא נקבעו מועדים לביצוע רוב  למרות הבקשה האמורה, נכון . Canjeבבלוק  

 ידי רשויות איכות הסביבה) ואין כל וודאות שכולם אכן יבוצעו בפועל. -הקידוחים האמורים (ככל שיאושרו על
.  כלכליות  תגליות ללא  קידוחים 3  זה בשטחלמועד הדוח, בוצעו   נכון .Canjeלקדוח גם בבלוק  Essoבנוסף, החלה    25

 . הקרובות בשנים  להיות צפויים נוספים קידוחים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%99
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פי פרסומים עומד  -, שעלMalampayaנכון למועד דוח זה, ישנה הפקת גז משדה הגז  
בנוסף, קיימות מספר תגליות גז ונפט נוספות, קטנות   .להגיע לסוף חייו בשנים הקרובות

 . Malampaya, בדומה לשדה הגז Palawanר רובן נמצאות באגן מערב יותר, אש
בשטח המים הכלכליים של הפיליפינים קיימים מספר רב של אגנים ומערכות נפט. רובם  

אשר    Palawanאינם רלוונטיים לאזור פעילות החיפושים של השותפות, פרט לאגן מזרח  
 בו ממוקם אזור העניין של השותפות.

מערב האיים הפיליפינים ממזרח לאי -ממוקם בים סולו אשר בדרום  Palawanאגן מזרח  
Palawan  ללא   בודדים. זהו אזור עם היסטורית חיפושי נפט מועטה, הכוללת קידוחים

 על סימני נפט וגז, בעיקר בשולי האגן.  והצביעחלקם , אשר תגליות
76SC 

SC76    נמצא בצפון אגן מזרחPalawan  קמ"ר.   6,480  -כ  שטח של, והוא מתפרס על פני
נכון למועד   . להערכת השותף הכלליטרמ  1,700-ו  900בין    נעים   SC76  -עומקי הים ב

בקידוח  הדוח וגז שנמצאו  נפט  סימני  על  וכן  האזור  גיאולוגי של  ניתוח  על  בהתבסס   ,
Dumaran-1  אשר בוצע ממערב ל-  SC76 ייתכן כי קיימת באגן מערכת נפט אפשרית ,
פליאוגן שוניות  26ניאוגן -מגיל  סדוקים,  תשתית  סלעי  של  אפשריים  מאגרים  הכוללת   ,

 27מיוקניות, וכן חולות טורבידיטיים מיוקנים.-קרבונטיות אוליגו
אשר   מודרני)  D2לא קיימים קידוחים קודמים, אולם ישנו כיסוי סייסמי (  SC76  שטחב

ראשוניים שביצע משרד האנרגיה הפיליפיני הובילו לפיענוח שוניות קרבונטיות  פענוחים  
(אשר עשויות להעיד על קיום אפשרי של מאגר) וכן אפשרות למבנים של שכבות חול 

כן, עד למועד זה -כמו  .28מעליהן (אשר עשוי להעיד על קיום אפשרי של מאגר ומבנה)
הטכני הצוות  מספר-מיפה  גיברלטר  רציו  של  נראים ,  )leads(  מטרות  מקצועי  חלקם 
התקופה -אשר הובילו את הנהלת רציו גיברלטר להחליט לעבור לתתמשמעותיים מאוד,  

נכון למועד הדוח, פועל הצוות  .  3D, שבמהלכה צפוי להתבצע סקר  SC76  -השנייה ב
לרבות   , SC76לפרטים נוספים על    הבלוק.בשטח    3Dסקר    ביצוע  ידוםמקצועי לק-הטכני

- לעיל ו  1.1.2.3פים  ראו סעיההתקשרות בהסכם נאוויטס בקשר לפעילות בפיליפינים,  
 להלן. 1.19.4לפרטים על הסכם נאוויטס, ראו סעיף   להלן. 1.9.2

ההערכות   כי  במובהר  המפורטות  השונות  מהוות    1.8.3סעיף  וההשערות  מידע  לעיל 
פני עתיד ניירות ערך   צופה  והמבוסס על אינפורמציה   כמשמעו בחוק  וודאי  אינו  אשר 

השות אצל  השות  פותהקיימת  של  והשערות  הערכות  וכולל  הדוח,  נכון   פותבתאריך 
באיזורי    לתאריך הדוח אשר יכולות להשתנות בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו

השונים ו/או השפעות הפעילות  ממגבלות  וכן  הקיים  החומר  וניתוח  לימוד  המשך  על   ,
וההשערות הנ"ל עשויבאיזורי הפעילות השונים  חיצוניות ואף  . ההערכות  ות להתעדכן 

גורמים   של  ממכלול  כתוצאה  ו/או  נוסף  מידע  שיצטבר  ככל  מהותי  באופן  להשתנות 
 הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של הידרוקרבונים. 

 
 מרוקו 

היא   מרוקו)  ממלכת  הרשמי:  (בשמה  הצפון מונרכיהמרוקו  של -בקצה  מערבי 
היא במערבה  ר,  צר גיברלטיבמו ספרד , במצפון היא גובלת בים התיכוןה.  אפריק יבשת

 מאוריטניה.   ובדרומה ב במזרחה באלג'יריהטי, באוקיינוס האטלנגובלת 
 

קמ"ר (כשליש ממנו מורכב מהרים, שהגדול   710,850  -מרוקו הוא כהשטח היבשתי של  
) ואורכו של מזרח-מערב לצפון-עובר לאורך כל הארץ, מדרום הרי האטלס רכסבהם הוא  

 ק"מ.  3,500  -מרוקו הוא כקו החוף של 
באגנים  הן  מתקיימת  במרוקו  והגז  הנפט  בתחום  הפעילות  השותפות,  ידיעת  למיטב 

 
 מיליון שנים.   2.5מיליון שנים עד לפני   65התקופה שבין לפני    26
 סלעי תשתית סדוקים, שוניות קרבונטיות וחולות מהווים סלעי מאגר הנחשבים לאיכותיים לאגירת והפקת הידרוקרבונים.  27
הפיליפינים,    28 של  האנרגיה  משרד  של  פרסום   NORTHEAST PALAWAN, 5th  –Overview: Area 4מתוך 

PHILIPPINE ENERGY CONTRACTING ROUND  ,2014 . 
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היבשתיים והן באגנים הימיים אשר בים תיכון ולאורך חופי האוקיאנוס האטלנטי. בעוד  
הפקת  אין  עדיין  זה  דוח  למועד  נכון  ביבשה,  וגז  נפט  של  מוגבלת  הפקה  שישנה 

, אולם נמצאו מספר תגליות אשר רובן ככל הנראה אינן מסחריות או  הידרוקרבונים בים 
 נמצאות בשלבי הערכה בימים אלו.  

במרוקו קיימים מספר אגנים סדימטריים בעלי פוטנציאל למערכות נפט פעילות לאורך 
הגיאולוגיות  מרוקו. הפרובינציות  על  29חופי האוקיינוס האטלנטי של  אגן -מחולקות  ידי 

נמצא בעיקר מצפון לאזור האיים הקנריים. בעוד שהשוליים הצפוניים  מלח נרחב אשר  
של חופי מרוקו מורכבים טקטונית, שוליי מדף היבשת אשר מדרום לאזור האיים הקנריים  
יציבים יותר טקטונית ואף אנלוגיים לאזורי תגליות והפקות בשולי היבשת של האוקיינוס  

קה ובמזרח דרום וצפון אמריקה. למרוקו  האטלנטי באזורים דרומיים יותר במערב אפרי
ביחס לשטח  אולם  חופי האוקיינוס,  לאורך  הידרוקרבונים  חיפושי  ענפה של  היסטוריה 

  .המים הכלכליים העצום של מרוקו מדובר עדיין בפעילות ראשונית
 

 בלוק דאח'לה אטלנטיק 
נמצא בחלקה הדרומי של מרוקו, לאורך חופי האוקיינוס האטלנטי   בלוק דאח'לה אטלנטיק

ובדרום בגבול עם מאוריטניה. הבלוק משתרע על   Dakhlaוגובל בצפון באזור עיר החוף 
  - שטח המתחיל בקו החוף, כולל את אזור המים הרדודים ונמשך עד לעומק מים של כ 

כ  3,000 הוא  הבלוק  של  שטחו  (שווה  109,000  -מטר.  מ  קמ"ר  ליותר    270  -ערך 
 רישיונות חיפוש ימיים בישראל). 

 -נכון למועד הדוח, טרם נקדחו בשטח הבלוק קידוחים, אולם קיים כיסוי סייסמי הכולל כ
. אזור  3Dקמ"ר של נתונים סייסמיים    5,900  -וכ  2Dק"מ של נתונים סייסמיים    13,000

גליות והפקות שונים לאורך אשר אנלוגיים לאזורי ת  30זה מאופיין בשולי יבשת פסיביים 
שולי האוקיינוס האטלנטי. למיטב ידיעת השותפות, הקידוח הקרוב ביותר לשטח הרישיון  

ידי חברת   על  , אשר הסתיים בתגלית לא  CB-1ונקרא    2015בשנת    Kosmosנקדח 
 .מסחרית

 
הסהרוואני), אשר  (השבט  בה ישנו מיעוט אתנימול חופי טריטוריה  יצוין כי הבלוק נמצא

נכון למועד הדוח, חלק ממדינות העולם, בהן גם ארצות .  ממרוקו  דורש הכרה בעצמאות
הברית, מכירות בריבונות מרוקו על הטריטוריה האמורה, ומדינות אחרות אינן מכירות 

  יהיו השפעותאם  נכון למועד הדוח, אין ביכולת השותפות להעריך  בריבונות המרוקאית.  
פעילאמור   גיברלטרלות  על  אפשריות  בבלוק.  רציו  השלכות  בדבר  הנוגעות לפרטים   ,

גבולות טרם הוסדרו באופן סופי ורשמי, ראו  קיימים סכסוכי גבולות ו/או שבהם  למצבים  
 .להלן 1.23.9  סעיף
הסכם נאוויטס נקבע כי נאוויטס ורציו גיברלטר תפעלנה לביצוע הערכה   במסגרתכי    יצוין

משותפת של פוטנציאל ההשקעה בנכסי אקספלורציה במרוקו למשך תקופה של כשנה  
מסך הוצאות   30%  -אוויטס תישא בנ.  יקדאח'לה אטלנט  וחצי, לרבות בקשר עם בלוק

לפרטים  מסך ההוצאות העתידיות.   30% -בלוק וכן בבהעבר בקשר עם שיתוף הפעולה 
 . להלן 1.19.4סעיף  ראו נוספים על הסכם נאוויטס,  

  
מידע צופה    תמהוו  המפורטות בפסקה שלעיל  השונותוההשערות    ההערכותמובהר כי  
אינפורמציה הקיימת אצל השות  פני עתיד על  והמבוסס  וודאי  אינו  בתאריך   פותאשר 

הערכות  דוחה וכולל  הוהשערות  ,  לתאריך  נכון  הכללי  השותף  יכולות   דוחשל  אשר 
שיתקבלו חדשים  ממצאים  על  בהסתמך  החומר   ,להשתנות  וניתוח  לימוד  המשך  על 

ו/או    הקיים, על התפתחויות מדיניות בקשר עם הטריטוריה שבמחלוקת, וכן ממגבלות 
ואף להשתנות  ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן  אחרות.    השפעות חיצוניות

מהותי   הקשורים  באופן  גורמים  של  ממכלול  כתוצאה  ו/או  נוסף  מידע  שיצטבר  ככל 
 

פרובינציה גיאולוגית היא יחידה מרחבית בעלת תכונות גיאולוגיות נפוצות. פרובינציה יכולה להיות מורכבת   29
 .או כמה אלמנטים הקשורים זה לזהאגן,  כגוןמאלמנט מבני דומיננטי אחד, 

מתאפיינים בכך שאינם סמוכים ישירות לגבול שבין הלוחות הטקטוניים ולא מתחוללים בהם תהליכים טקטוניים   30
 . פעילים
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 הידרוקרבונים. בפרויקטים של חיפושים והפקה של 
 

 שינויים טכנולוגיים מהותיים  1.8.4
וההפקה של נפט   , הפיתוח שינויים טכנולוגיים בתחום החיפושיםבעשורים האחרונים חלו  

והן בטכנולוגיית   הן בשיטות הקידוח וההפקה  איסוף המידע וניתוחו  וגז טבעי, הן בתחום
והגזהייצוא הנפט  מחפשי  לרשות  העומדים  הנתונים  איכות  את  שיפרו  אלה  שינויים   . 
פוטנציאליים אשר עשוי   טבעי  ומאפשרים זיהוי מתקדם יותר של מאגרי נפט וגז  הטבעי

 גם להקטין את הסיכונים בביצוע הקידוחים.  
 אף מאפשרים ייעלו את ביצוע עבודות הקידוח וההפקה ו  השיפורים הטכנולוגייםכמו כן,  

כדוגמת הפקה לא קונבנציונאלית של  כיום לבצע פעילויות בתנאים קשים יותר מבעבר  
וקידוחים נטויים ואופקיים המאפשרים הגעה   יותר  עמוקיםמים  ב  וגז, קידוחים  31פצלי נפט 

יכולים גופים  ). בהתאם לאמור,  לעיל  1.7.13למטרות מורכבות יותר (לפרטים, ראו סעיף  
בהם בעבר לא ניתן היה ש, להשקיע מאמצי חיפוש בשטחים  וגז טבעי  נפט  המחפשים

לבצע קידוחים, או שניתן היה לבצעם אולם בעלויות גבוהות מאוד ובסיכונים גבוהים יותר.  
כגון:    ,בנוסף הטבעי,  הגז  והשיווק של  טכנולוגיים במקטע ההפקה  התפתחות  שינויים 

) CNG), לגז טבעי דחוס (FLNG  -ו  LNG(טכנולוגיות להפיכת גז טבעי לגז טבעי נוזלי  ב
       עשויות לסייע בשינוע ובמסחר יעילים יותר של גז טבעי. ,  )GTL – Gas to Liquidנוזל (ול

 יכולת ביצוע קידוחים נטויים , אך כאמור קיימת גםקידוחי נפט נעשים בדרך כלל אנכית  
  FPSOבשנים האחרונות שיטת ההפקה באמצעות    לעיל).  1.7.13סעיף    וואופקיים (רא

)(Floating Production Storage and Offloading  ומאפשרת   החלה לצבור תאוצה
, אשר  צפה  , טיפול ואחסוןהפקה  מערכתהיא    FPSO.  יותרעמוקים  מים  בפיתוח מאגרים  

ההידרוקרבונים שבמאגר מועברים אליה באמצעות צינורות אנכיים ועל סיפונה מתבצע 
הנפט מאוחסן   .והגז (הפרדתם ממים, מחול וחומרים נלווים אחרים)  הנפט  עיבודהליך  

זיקוק באמצעות מעבורת מטען/מיכלית. רוב  לצורך  ומועבר ללקוחות או לחוף    FPSO  -ב
שנים ואף יותר    20, אשר ניתן לעגן אותן בים לתקופה של  אוניותהם    FPSO  -מתקני ה

קיים סיכון  והם מתאימים למגוון רחב של עומקי מים ותנאים סביבתיים. בסביבות בהן  
הסופה ואז  עד חלוף    של סופות (הוריקנים או ציקלונים) ניתן לנתק את מערכות העגינה

 .ןלהחזיר
העת  במקביל כל  טכנולוגיים חלים  ,  המתחדשת  שיפורים  האנרגיה  והנקיה   בתחום 

המערכות של  יותר  טוב  ניצול  בעלויות,  התייעלות  טכנולוגיים  המאפשרים  שיפורים   ,
הביקוש וההיצע לאלו יכולה להיות השפעה רבה על    .שיפור הבטיחותו  ביכולת האגירה

. לפרטים נוספים ראו סעיף  תנודתיות במחירי הנפט והגז הטבעילנפט וגז טבעי ולגרום ל
 לעיל. ב1.6

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 1.8.5
 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות:  להלן   

 .והפקתם  התקיימותם של תנאים גיאולוגיים, המאפשרים הימצאותם של נפט או גז .א
וקבלה   .ב לחיפושים  של  איתור  הצטרפות)  זכויות  או  קיים  (רכישה  בהם  בשטחים 

 פוטנציאל לתגלית מסחרית.    
 יכולות גיוס משאבים כספיים ניכרים.  .ג
ים עתירי ניסיון הפועלים בתחום לצורך ביצוע קידוחים ו/או חבירה לגופים בינלאומי .ד

תוכניות פיתוח מורכבים, הסתייעות בידע המקצועי שברשותם, והשתתפות בעלות 
 .  הכספיות הניכרות ההשקעות

ותהליכי עיבוד מידע   D3שימוש בציוד ובטכנולוגיות מתקדמות (כגון סקרים סייסמיים   .ה
איתור והכנת פרוספקטים לקדיחה, לצורך אבחון טיב סלע מתקדמים) וזאת לצורך  

המאגר, תכונות המאגר ותכולת הנפט או הגז שבסלע המאגר ולצורך גיבוש תכנית 
 פיתוח בים. 

 
 לעיל.   א1.6ראו סעיף  , והשפעתה שמן  מפצלי נפט בהפקת טכנולוגית ה  ההתפתחותלפירוט על  31
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קיומן של תגליות נפט ו/או גז טבעי והצלחת פעילות   ,הצלחת פעילות האקספלורציה . ו
 .  וההפקה הפיתוח

שוק ,  מקרה של הצטרפות לתגלית קיימתאו ב  גז טבעי  נפט ו/או  במקרה של מציאת .ז
הנפט ו/או התקשרות בהסכמים למכירת  מקומי ומשוכלל, או במקרה שאין שוק כזה,  

 הגז לטווח ארוך בכמויות ובתנאים מסחריים שיצדיקו את הפיתוח. 
לאיתור וקבלת ת  ות ומסחריות, פיננסיות, טכניות הנדסיו קיומו של ידע, ניסיון ויכול .ח

מאגרי גז טבעי ונפט בהיקפים    והפקה של  פיתוח  ,ל פרויקטי קידוחים והילננכסים וכן  
, וכן תפעול הקמת תשתיות הפקה וייצואהשגת מימון ל, לרבות  מעותייםשמכספיים  

 .הפרויקט בשלב ההפקה
 יציבה. ופוליטית קיום סביבה רגולטורית  .ט

 שינויים במערך חומרי הגלם והספקים  1.8.6
עם קבלנים  לפרויקט. המפעיל מתקשר  פרויקט בתחום הפעילות מתמנה מפעיל  בכל 
ייעודי אחר   וציוד  ופרויקט. מתקני הקידוח  פרויקט  לכל  הציוד הנדרש  ובעלי  מקצועיים 
נחכרים ומובלים מרחבי העולם בהתאם לזמינות, לסוג הפרויקט ולצרכים המיוחדים של 

שפיעה לרוב על היקף הפעילות בענף וכתוצאה עליה במחיר הנפט הגולמי מכל פרויקט.  
     .מכך גם על זמינות הקבלנים והציוד הנדרש, ולהיפך

אשר   , בעיקר פלדה,חומר גלם מהותי בפעילות ובמתקני החיפושים וההפקה הוא מתכת
והמתקנים הנדרשים לצורך הפקת   מיועדת לבנית הצנרת, למקדחים ולמבני הפלטפורמה

 . הנפט
ובעליות מחירים של  מגיפת הקורונה מתאפיינת באינפלציה  כאמור, התקופה שלאחר 

 חומרי גלם וספקים. 
 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 1.8.7

הינם   א. הפעילות  בתחום  העיקריים  הכניסה  וטכנמחסומי  מקצועיות  וכן יכולות  יות 
 הידרוקרבוניםוהפקה של    , פיתוחהצורך בקבלת היתרים ורישיונות לביצוע חיפושים

המוסמכות   הרשויות  הפעילותומדינבמאת  והרגולציה ת  החוק  בדרישות  עמידה   ,
האמורות יחסית,   במדינות  גבוהה  סיכון  וברמת  ניכרות  כספיות  השקעות  וכן 

  פעילות. ההדרושות לביצוע 
 הנטיש   םלואו  ,לא קיימים חסמי יציאה משמעותיים מתחום הפעילותבאופן עקרוני   ב.

וקידוחים    של לאישור הבאופן  בארות  ובכפוף  המקובלת  הפרקטיקה  את   תואם 
לת בכפוף  או  הרלוונטיות  הרגולטוריות  או  הרשויות  הרישיון  בו שהסכם  הנאי 

וסף, נעלויות משמעותיות. בהיות כרוכה בעלולה ל  מוחזקיםהתאגידים  ה  והתקשר
 עלויות משמעותיות מאוד. וקידוחים שאינם כלכליים עוד כרוכה ב  מאגריםנטישה של  

כפופה .ג המוגבלת  ולהסכם והנחיותיה הבורסה לתקנון השותפות   השותפות 
, וגז  חיפושי נפטב כוללות השקעה  שאינן  מביצוע פעולות השותפות את המגבילים

   .פיתוחם והפקתם
 תחליפים למוצרי תחום הפעילות 1.8.8

משמשים ונפט  טבעי  ונמכרים    בעיקר  גז  בעירה  חשמל,  כחומרי  ללקוחות ליצרני 
פחם  לגז טבעי כגון  מבוססי פחמן  . ישנם תחליפים  ולענף התחבורה  תעשייתיים ופרטיים

אנרגיה   ייצור אנרגיה,תחליפים ל  כן, ישנם,-. כמומזוטוסולר  ותזקיקי נפט שונים דוגמת  
 לעיל.  א1.6לפרטים ראו גם סעיף   .ואנרגיות מתחדשות ונקיות גרעינית

טכנולוגיות   כגוןמגוונות  קיימות  מתחדשים  ממקורות  אנרגיה  אנרגיה   להפקת 
רוח,   סולרית,  אנרגיה  גיאותרמיתהידרואלקטרית,  מחומרי  אנרגיה  אחד  לכל    וכדומה. 

. המעבר לתנודתיות מחירים  נתוןוהוא    האמורים יתרונות וחסרונות   הגלם והטכנולוגיות 
  בשימוש מסוג אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר כרוך בדרך כלל בהשקעות גדולות.

והמגמה   עם זאת, בשנים האחרונות מתגברים המאמצים לניהול משבר האקלים הגולבלי
 תת שימוש בדלקים מזהמים והאצת המעבר לשימוש באנרגיה מתחדשתעולמית להפחה

למימון    ונקיה ביחס  מדיניותם  את  מחדש  בוחנים  מממנים  גופים  במקביל,  מתחזקת. 
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  ה מגמה זו, ככל שתתחזק, צפוי  32פרוייקטי אנרגיה ותשתיות של פחם, נפט וגז טבעי. 
שורים הקרובים ביחס בעוהנקיה  להגדיל בצורה ניכרת את שיעור האנרגיה המתחדשת  

פוסיליים. ובדלקים  בפחם  בשנה   לשימוש  הגבוהות  הריבית  עליות  גם  בנוסף, 
 החולפתמקשות על מימון פרויקטים של פיתוח מאגרי נפט וגז טבעי. 

וגז לשלב בפעילותן פרויקטים  המלעניין תיקון לתקנון הבורסה   אפשר לשותפויות נפט 
 לעיל. ב1.6עיף  בתחום האנרגיות המתחדשות, ראו ס

 מבנה התחרות בתחום 1.8.9
והנפט  חיפושי  תעשיית   ובהתקדמות טכנולוגית   ינת בתחרות עזהמאופיהעולמית  הגז 

  .מהירה
בעלי משאבים ויכולות רבים  בתעשיית הנפט והגז הם    תאגידי גז ונפט בינלאומיים גדולים  

בצורה משמעותית מאלה של השותפות והתאגידים המוחזקים (במיוחד נכון הדבר    יותר
כך    ,פעילים לכל אורך שרשרת הערך  והם  ,)Majors33  -תאגידים המשתייכים לבנוגע ל

, פטרוכימיה,  , הנזלהזיקוק  הובלה,  והפקה כי אם גם  , פיתוחיםחיפוש  ים רקבצעשאינם מ
בנוסף, הם    בקנה מידה בינלאומי.וטריידינג  הפצה    וכמובן לובריקנטים, תחנות תדלוק  

כן, תאגידים כאמור  -כמו  פעילים מאוד ומובילים בתחומי האנרגיות המתחדשות והנקיות.
 עשויים ליהנות מיישום טכנולוגיות חדשות בתחום לפני תאגידים אחרים. 

  , 1.9.1.12  פיםראו סעי   ומרוקו  ניםי פיליפ,  לפרטים בדבר מבנה התחרות במדינות גיאנה
 להלן בהתאמה.  1.9.3.12  -ו 1.9.2.13

 
  אינטרס שותפותלבהם נכסי הנפט  1.9

 
 בגיאנה   Kaieteurבלוק  1.9.1

 
 כללי –גיאנה  1.9.1.1

  צפוני באזור ה  מדינההיא    גיאנה  הרפובליקה השיתופית של
 . אמריקה הדרומית של

אמריקה  דרום  של  הצפוני  חופה  לאורך  ממוקמת  גיאנה 
בוונצ קולוניה  וגובלת  היוותה  גיאנה  דרכה  בראשית  וברזיל.  סורינאם  ואלה, 

כמאתיים  של  למשך  נשארה  וכך  בריטניה  ידי  על  נשלטה  ובהמשך  הולנדית 
ב עצמאותה  לקבלת  עד  השות.  26.5.1966  -שנים  ידיעת  נכון  פותלמיטב   ,

אשר אינם גיאנה  קיימת מחלוקת לגבי גבולות המים הכלכליים של    דוחלמועד ה
  Kaieteurאשר חלקם מצויים בחלק משטחו של בלוק    ם ונצואלהע  מוסכמים

 .)הלןל 35(ראו ה"ש 
, חזר  על רקע תגליות הנפט המהותיות בגיאנהבין היתר  בשנים האחרונות,  

לכותרות האמור  הגבולות  מרץ    .סכסוך  פנתה   2018בחודש  גיאנה  ממשלת 
בין גיאנה לבין  לבית הדין הלאומי בהאג בבקשה לאשרר את חלוקת הגבולות  

משנת  שנקבעה  ונצואלה   עם  ב  1899בהסכם  שלה  הגבולות  סכסוך  עניין 
ונצואלה כיבדה את חלוקת הגבולות,    1962. לטענת גיאנה, עד לשנת  ונצואלה

ות לגיאנה, ונצואלה  עצמאכשבריטניה החלה בהכנות לנתינת  ,  1962אך בשנת  
 שינתה את גישתה.  

 
ינואר   חודש  ניסיונות   2019בסוף  לאחר  כי  הודיע המזכיר הכללי של האו"ם 

בהאג.  הבינלאומי  הדין  לבית  יועבר  העניין  כשנה,  שארכו  הצדדים  בין    תיווך 
דיונים שנערכו בעניין,  בהתאם,   קבע בית הדין    2020שלהי דצמבר  בולאחר 

 
.  בתנאים מסויימיםאישר פרלמנט האיחוד האירופאי הכרה בגז הטבעי כאנרגיה ירוקה   2022במהלך שנת יצוין, כי       32

 לעיל.  ב 1.6לפרטים, ראו סעיף 
 ExxonMobil ,Royal Dutchכינוי המתייחס לחברות הגז והנפט הציבוריות הגדולות בעולם וכוללות, בין היתר, את   33

Shell plc   ,BP PLC ,  Total SAו- Chevron . 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
https://en.wikipedia.org/wiki/Total_SA
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  , נכון למועד הדוח  34יש לו את הסמכות לדון בסכסוך. הבינלאומי של האג כי  
 ונצואלה  2021לקראת סוף שנת    .ההערכה היא כי הדיון צפוי לקחת מספר שנים

הדיון  פנתה   חלף  הסכסוך  לפיתרון  ישירות  בשיחות  לפתוח  בהצעה  לגיאנה 
בשלהי    ., אך ממשלת גיאנה דחתה את ההצעה האמורהבבית הדין הבינלאומי

לדיון    2022נובמבר  חודש   דיונים בבית הדין בהאג בעתירה  התקיימו מספר 
את  הביעה  במסגרתה  שנה  באותה  יותר  מוקדם  ונצואלה  שהגישה  מקדמי 

ההליך. לקבילות  מתוך   התנגדותה  הוגשה  העתירה  גיאנה  ממשלת  לטענת 
כוונה להביא לדחייה בדיון לגופו של עניין. מנגד, ניתן לראות בהגשת העתירה  

ונצואלה בסמכות בית הדין לדון בסוגיה. נכון למועד הדוח, טרם  כהכרה   של 
   התקבלה החלטת בית הדין בעניין העתירה כאמור.

בהם הגבולות בין המדינות , הנוגעות למצבים  לפרטים בדבר השלכות אפשריות
   להלן.  1.23.9  טרם הוסדרו באופן סופי ורשמי, ראו סעיף

 הצגת נכס הנפט  1.9.1.2
 

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט 
 פירוט נושא 

 Kaieteurבלוק   :הנפט נכס שם
 מטר.  3,800 -ל  2,800שטח ימי במים הכלכליים של גיאנה, בעומק מים הנע בין  :מיקום
 35קמ"ר  13,535 -כ :שטח

 להלן)  1.9.1.10הרשאה לחיפוש בהתאם להוראות הסכם גיאנה (כמפורט בסעיף   :הנפט נכס סוג
 )28.7.2015(בתוקף מיום  28.4.2015 :נכס הנפט של מקורי  הענקה תאריך
 27.7.2019 :נכס הנפט של  מקורי פקיעה תאריך

 של הארכה  על הוחלט שבהם  תאריכים
 להלן.  (א)1.9.1.11.1סעיף  גם ראו  . 2.2.2021; 7.7.2017 :נכס הנפט

 1.2.2024 :נכס הנפט לפקיעת נוכחי  תאריך

נוספת   אפשרות  קיימת האם ציון
 :תקופת נכס נפט להארכת

  , שנים  4להלן), הרשאת החיפוש, אשר ניתנה לתקופה ראשונית של  1.9.1.10(כמפורט בסעיף    פי ההסכם -על
על   תעלה  לא  מהן  כל אחת  נוספות, אשר  תקופות  לשתי  להארכה  סעיף   שנים.  3ניתנת  גם  ראו  זה,  לעניין 

 להלן.  (א)1.9.1.11.1
   Esso :המפעיל שם ציון

הישירים בנכס   השותפים שמות ציון
הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט, וכן,  

, שמות בעלי  פותלמיטב ידיעת השות
 :השליטה בשותפים האמורים

Esso  פותידיעת השותבנכס הנפט. למיטב    35%  - מחזיקה ב  ,Esso    היא חברה בת בשליטתה המלאה של
ExxonMobil  ; 

Cataleya Energy Limited  פותבנכס הנפט. למיטב ידיעת השות   20%  -ב  ה מחזיק  ,Cataleya Energy Ltd.  
   ;חברה פרטית בשליטת שני אזרחים קנדיים  היא

Hess בנכס הנפט. למיטב ידיעת השותפות,  20% - מחזיקה בHess  היא חברה בשליטתה המלאה שלHess 
Corporation. 

 פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס בנפט 
 ציון - החזקה בנכס נפט שנרכש  עבור

 תאריך הרכישה: 
- 

 המלאה של השותפות.  בבעלותהבאמצעות רציו גיאנה, חברה  25%החזקה של  תיאור מהות ואופן ההחזקה בנכס הנפט:

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי  
הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות  

 מנכס הנפט:
 להלן.   1.9.1.8  לפרטים ראו סעיף 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות  
של השותפות בהשקעה המצטברת בנכס  

הנפט במהלך חמש השנים שקדמו ליום  
הדיווח (בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס 

 בדוחות הכספיים):

 36דולר  מיליון  7.12 -כ

 
  בעניין   שהתקיימו   בדיונים   להשתתף   וסירבה   בסכסוך   לדון   סמכות   אין   הבינלאומי   הדין   לבית   כי   טענה   ונצואלה       34

 . 2020  שנת   במהלך 
יצוין כי נכון למועד הדוח טרם נערכה הסדרה של גבולותיה הימיים של גיאנה עם מדינות שכנות וכי שטח נכס    35

הנפט עשוי להיות בשטחים אשר קיימת לגביהם אי ההסכמה בין גיאנה לשכנותיה כאמור. בנסיבות אלו, יתכן כי  
מנכס הנפט, כך ששטחו   או שטחים  שטח  בעקבותיו, ייגרעו  שתינתן  זכות  כל  של  בתקופה  בתקופת נכס הנפט או 

ללא  יוקטן  נכון למועד הדוח, לא ניתן להעריך כיצד סכסוך זה, ככל שיתפתח ישפיע על    שהוא.  כל  פיצוי  בהתאם 
. כן יצוין כי ההסכם כולל סעיף המחייב את המחזיקים בבלוק לוותר על חלקים מסוימים משטח הבלוק  הפעילות

 להלן.  1.23.9להלן. לעניין העדר הסדרה של גבולות ימיים כגורם סיכון, ראו סעיף   (ד) 1.9.1.11.1כאמור בסעיף  
בתקופה  בעבור הוצאותיה של רציו גיאנה    Essoמיליון דולר, אשר שילמה    12.7  -הסכום האמור אינו כולל סך של כ  36

החל ממועד כניסתו לתוקף של    . זאת בהתאם להסכם העברת הזכויות שלפיונשאה בהוצאות רציו גיאנה  Essoבה  
י, גם בחלקם היחסי של המעבירים בהוצאות  תישא, בנוסף לחלקה היחס  Essoחל מנגנון לפיו  הסכם העברת הזכויות  

בסעיף  Kaieteurשיבוצעו בבלוק    החשבון המשותף ביחס לפעולות מסויימות בנוסף,    להלן.  1.9.1.11.2, כמפורט 
עבודות פיענוח והערכה    ות כולל ה   דולר,  מיליון  0.3-בסך של כ   גיאנה  רציוהסכום אינו כולל הוצאות אקספלורציה של  

 . להלן  1.9.1.6סעיף  גם ראו  . של יועצי רציו גיאנה
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   Kaieteurבלוק מפת  1.9.1.3

 

 
 

השותפות  הפיכת  שבוצעה לפני    Kaieteurבלוק  פעילות עבר מהותית בשטח   1.9.1.4
 בעלת המניות של רציו גיברלטרל

השות ידיעת  למיטב  הכוללת,  טבלה  שבוצעו  פותלהלן  עבר  פעולות  תיאור   ,
הפיכת השותפות לבעלת המניות טרם    Kaieteurבלוק  בשטח עליו משתרע  

 : גיברלטרשל רציו 
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זהות מבצע  
 הפעולה 

תקופה בה הפעולה  
 בוצעה 

תיאור תמציתי של  
 הפעולה 

תיאור תמציתי של  
 תוצאות הפעולה 

PGS 2009  2סקר סייסמיD  נתונים סייסמיים 

 דוח עמידת בתנאי תוכנית העבודה נכון למועד ה 1.9.1.5
השות ידיעת  למועד  פותלמיטב  נכון  גיאנההדוח  ,  בתנאי    רציו  בלוק עומדת 

Kaieteur  סעיף    ו(רא להסכם 1.9.1.11.1גם  נלווה  מכתב  לעניין  להלן  (י) 
 גיאנה).

 תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת  1.9.1.6
  Kaieteurבלוק  הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בלהלן תיאור תמציתי של  

הדוח   לשנת  האחרון  ביום  השנים המסתיימות  למועד הבשלוש  וכן    ,דוחועד 
תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות, בציון התקציב המשוער לביצוע כל פעולה 

גין חלקה של רציו וחלקם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות ב
 ב זה. תקציגיאנה ב

יודגש כי העלויות ולוח הזמנים המשוערים מבוססים על אומדנים כלליים בלבד  
ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות. עוד יצוין כי תכנית העבודה, עלויות ולוחות  

 הזמנים המשוערים עשויים להשתנות בעקבות ממצאים שיתקבלו.
ות זמנים לביצוע  מובהר כי הנתונים שלהלן והצפי בדבר פעולות, עלויות ולוח

אשר כמשמעו בחוק ניירות ערך    מידע צופה פני עתידהפעולות השונות מהווים  
, דוחהאינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך  

אשר  הדוח  וכולל הערכות של השותף הכללי בדבר ביצוע הפעולות נכון לתאריך  
ו/או  וכן ממגבלות  על ממצאים חדשים שיתקבלו  יכולות להשתנות בהסתמך 

בתנאי   שינוי  כגון  רבות  חיצוניות  בקבלת Kaieteurבלוק  השפעות  עיכוב   ,
אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות, תלות בקבלנים וכדומה. 

אופן מהותי מן  לפיכך, הפעולות שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות ב
 היעדים המוערכים או המשוערים: 
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו   תקופה
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  
מיליון   הנפט (

 דולר)

שתתפותם בפועל של מחזיקי  היקף ה
הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב 

 דולר) מיליון(

-Tanagerבפרוספקט   אקספלורציה דוחקי 2020
 . אינטרפטציה גיאולוגית וגיאופיזית ; 1

 27.238 -כ 101.237 -כ

ניתוח של הנתונים הסייסמיים ונתוני   2021
הקידוח, איפיון ומיפוי פרוספקטים ראויים  

לקראת החלטה על  בלוק לקידוח בשטח ה
 39.בבלוקמיקום קידוח נוסף 

 8.140 -כ
 

 0.341 -כ

בקידוח    0.2  -כ  11.542 -כ 2022 הקשורות  הוצאות  בגין 
Tanager-1 . 

הזכויות  -על העברת  הסכם  הוראות  פי 
(ה)    -(ד) ו1.9.1.11.2המפורטות בסעיפים  

ממועד    60  בחלוף להלן,   כל    סיוםימים 
הראשון   הקידוח    חזרה   Essoעבודות 

  ה לשאת, בנוסף לחלקה היחסי, גם בחלק
של   החשבון    רציוהיחסי  בהוצאות  גיאנה 

 המשותף. 

עד   1.1.2023
1.2.202443 

 4.2 -כ

 
  Kaieteurבלוק גילוי לעניין שיעור ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות ב 1.9.1.7

להלן תיאור תמציתי של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של  
וכן בהכנסות ובהוצאות לרבות הצפויות, הקשורות    Kaieteurבלוק  השותפות ב

   :Kaieteurבלוק ב
 הסברים 100% -שיעור מגולם ל אחוז  שיעור ההשתתפות 

השיעור המשויך בפועל למחזיקי  
הזכויות ההוניות של השותפות  

 Kaieteurבלוק  ב
25% 100%  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי  
הזכויות ההוניות של השותפות  

 Kaieteurבלוק בהכנסות מ 

לפני החזר  
 השקעה

לאחר החזר  
 השקעה

לפני החזר  
 השקעה

לאחר החזר  
לפרטים ראו סעיף   השקעה

 46.5% 79% 11.625% 19.75% להלן.   1.9.1.8
שיעור ההשתתפות בפועל של  

מחזיקי הזכויות ההוניות של  
השותפות בהוצאות הכרוכות  

בלוק  בפעילות חיפוש ב
Kaieteur 

25.375%-26.25% 109.1% - 112.88% 
תחשיב    ורא

בסעיף  
 להלן.  (א)1.9.1.8

תחשיב    ורא הפקה  פיתוח  הפקה  פיתוח שיעור ההשתתפות בפועל של  

 
 ".  Tanager-1מיליוני דולר הם בגין קידוח "   93.1 -מתוך סכום זה סך של כ  37
עבודות פיענוח והערכה של יועצי    ותאלפי דולר הכולל  171  -כ בסך של רציו גיאנהלא כולל הוצאות אקספלורציה של  38

 . רציו גיאנה
  פי   על   שלהם  המחוייבויות  כל  את   מילאו   הם   שכן  נוסף   קידוח  לבצע   מחוייבים  אינם   בבלוק   השותפים למועד הדוח,    נכון    39

גיאנה.    העבודה  תוכנית בהסכם    להחלטת (בכפוף    נוספת  הארכה  תקופת  מתחילה  2024  פברואר   בחודשהקבועה 
להחליט אם לקדוח קידוח נוסף    בבלוק) כאשר בשנתה הראשונה צריכים השותפים ובור לתקופה זלע בבלוק  השותפים 

בשטח הבלוק. אם יחליטו שלא לבצע קידוח נוסף, יהיה עליהם להחזיר את הבלוק בתום תקופת השנה כאמור, דהיינו  
. מאידך, אם יחליטו לבצע קידוח נוסף תעמודנה לרשותם שנתיים נוספות לבצעו. לאור האמור,  2025בחודש פברואר  

  יהיו  מה לצפות  השותפות ביכולת אין, הבלוק בשטח נוסף  קידוח על החלטה  התקבלה   טרםנכון למועד הדוח, ומאחר ש
 ). שיהיה(ככל  נוסף   קידוח עלויות

 ". Tanager-1מיליוני דולר הם בגין קידוח "  2.9 -מתוך סכום זה סך של כ 40
  -ו  2021ר עבור השנים אלפי דול  52  -ושל כאלפי דולר   281 -כ בסך של רציו גיאנה לא כולל הוצאות אקספלורציה של   41

פי הוראות הסכם העברת הזכויות  - על . עבודות פיענוח והערכה של יועצי רציו גיאנה  ותהכולל בהתאמה,  2022
  Essoכל עבודות הקידוח הראשון   סיוםימים ממועד  60 בחלוף(ה) להלן,  -(ד) ו1.9.1.11.2המפורטות בסעיפים 

  ים ההוצאות לשנ גיאנה בהוצאות החשבון המשותף.  רציוהיחסי של  הלשאת, בנוסף לחלקה היחסי, גם בחלק חזרה
   כוללות הוצאות בגין התחשבנויות בקשר עם עלויות הקידוח.  2022-ו 2021

 הבלוק.  ראויים לקידוח בשטח נוספים איפיון ומיפוי פרוספקטים ל  מיוחסות העלויות האמורות   רוב 42
  על  הזכויות העברת  בהסכם שנקבעו הזמנים ללוחות בהתאם  כי  יצוין.  גיאנה  בהסכם שנקבעו הזמנים ללוחות  בהתאם  43

Esso להודיע לרציו גיאנה ול- Cataleya   אם בכוונתה לבצע קידוח ניסיון נוסף בשטח הבלוק   2.10.2023עד ליום
 להלן.   3(ד)1.9.1.11.2ובאיזה פרוספקט. לפרטים ראו סעיף 
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 הסברים 100% -שיעור מגולם ל אחוז  שיעור ההשתתפות 
מחזיקי הזכויות ההוניות של  

השותפות בהוצאות הכרוכות  
בלוק בפעילות פיתוח או הפקה ב

Kaieteur 

25.375% 25.313% 101.5% 101.25% 

בסעיף  
 (ב) להלן. 1.9.1.8

 

 
ביאור לחישוב השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות  1.9.1.8

מציאת גז או נפט בשטח  , בהינתן תרחיש עתידי של  Kaieteurבלוק  בהכנסות מ
 :, לרבות בתקופה שלאחר התממשות תרחיש זה בלוקה
 

 פריט
לפני החזר השקעה מלא  
לצרכי חישוב חלקה של  

  44ממשלת גיאנה
 

לאחר החזר  
השקעה לצרכי 

חישוב חלקה של  
 45ממשלת גיאנה

 הסבר 

הכנסות שנתיות חזויות של נכס הנפט לאחר  
  100% 100% : התגלית (%)

 :התמלוגים או התשלום (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) ברמת נכס הנפטפירוט 

 45% 12.5% ממשלת גיאנה: חלוקת רווח ל

75%) X 50%-(100%46 
10%) X 50%-(100%47 

יובהר, כי חלקה של גיאנה  
) כולל בתוכו, בין היתר,  50%(

מס חברות  תמלוג על וגם 
 6(ז)1.9.1.11.1בסעיף 1כאמור 
 להלן. 

  --------------   
  55% 87.5% הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט: 

המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של  החלק  
  3(ז)1.9.1.11.1ראו סעיף  25% 25% השותפות בהכנסות נכס הנפט המנוטרלות: 

 להלן. 
סה"כ חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של  

ההכנסות   בשיעור  ברמת  השותפות  בפועל, 
ברמת   אחרים  תשלומים  (ולפני  הנפט  נכס 

 השותפות): 

21.875% 13.751% 87.5% X 25% 
55% X 25% 

 : 48פירוט תמלוגים או תשלומים (הנגזרים מההכנסות לאחר ממצא) בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות
 :ברמת השותפות

של   ההוניות  הזכויות  מחזיקי  של  שיעורם 
השותפות בתשלום לנותן שירות אחר הגוזר  

 את התשלום ברמת השותפות:  
)2.125% ( )2.125% ( 

25%  X 8.5%    השותפות
והתאגידים המוחזקים על  

ידה התחייבו לשלם תמלוגי  
  8.5%על בשיעור כולל של 

  1.19.5כמפורט בסעיף 
 להלן. 

הזכויות   מחזיקי  של  של  שיעורם  ההוניות 
  - - השותפות בתשלום לשותף הכללי: 

  -----------------   
  פועל למחזיקי הזכויותבהשיעור המשויך 

  11.625% 19.75% ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס הנפט: 

 
ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של   (א) 1.9.1.9

 
 מסך ההכנסות.  75%להלן בשיעור של   4(ז)1.9.1.11.1.1.101.9לאחר קיזוז הוצאות כאמור בסעיף   44
של    45 הוצאות הפקה בשיעור  הנחה של  על  בוצע בהתבסס  וודאות שהוצאות    10%החישוב  כל  אין  מסך ההכנסות. 

 ההפקה יהיו בשיעור כאמור או בשיעור קבוע מההכנסות. 
 מסך ההכנסות.  75%להלן בשיעור של   4(ז)1.9.1.11.1ז הוצאות כאמור בסעיף לאחר קיזו  46
של    47 הוצאות הפקה בשיעור  הנחה של  על  בוצע בהתבסס  וודאות שהוצאות    10%החישוב  כל  אין  מסך ההכנסות. 

 ההפקה יהיו שיעור קבוע מההכנסות. 
תמלוגים    48 תשלום  ולא  לרבו   -לענין  השותפות  של  מוחזקת  בחברה  משולם  שהתמלוג  במקרה  ידי  במישרין  ת  על 

 השותפות.  
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 Kaieteur :49בלוק השותפות בהוצאות החיפוש ב
 

 הסבר  אחוז  פריט

הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס  
  100% 50 הנפט (ללא התמלוגים האמורים) 

 : פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט

 5% - 1.5% המפעיל: 

פי  - מאחר ששיעור דמי המפעיל על
הסכם התפעול המשותף אינם קבועים  

הוצג בעמודה הימנית טווח האפשרויות  
דמי מפעיל מחושבים   –פי ההסכם  -על

מיליון דולר   5לפי הנוסחה הבאה: עד  
  3% –מיליון דולר   15 -ל  5; בין  5% –

   .1.5% –מיליון דולר   15; מעל  
  - השותף הכללי: 

  - זכות הנפט: מוכר 

 ==========  
סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת  

  105%-101.5% נכס הנפט: 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות  
 להלן.  3(ז)1.9.1.11.1ראו סעיף  25% של השותפות בהוצאות  נכס הנפט: 

 ==========  
סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות  
בהוצאות, ברמת נכס הנפט (ולפני  
 תשלומים אחרים ברמת השותפות)

25.375%-26.25% 105% X 25% 
101.5% X 25% 

מחזיקי הזכויות ההוניות של  שיעורם של 
השותפות בקבלת תשלום הנגזר 

 מההוצאות על ידי השותפות: 
-  

  ---------------  
  26.25%-25.375% סה"כ 

 : ברמת השותפות
 פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות: 

   מפעיל בשותפות: 

 - השותף הכללי: 
על פי הסכם השותפות, השותף הכללי  

אלפי דולר   40 דמי ניהול בסך ל זכאי 
 . (בתוספת מע"מ) בחודש

  - מוכר זכות הנפט: 

 ======  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
הזכויות ההוניות של השותפות, 

בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש 
 : בנכס הנפט

25.375%-26.25%  

 
 

תישא,    Esso(ה) להלן, חל מנגנון לפיו    -(ד) ו1.9.1.11.2פי הוראות הסכם העברת הזכויות המפורטות בסעיפים  -על  49
בנוסף לחלקה היחסי, גם בחלקם היחסי של המעבירים בהוצאות החשבון המשותף ביחס לפעולות מסויימות שיבוצעו  

 . Kaieteurבבלוק  
שכירות    50 בגין  הוצאות  בסעיף לרבות  גיאנה  בהסכם  כמפורט  שנה  מידי  המשולמים  אחרים  קבועים  וסכומים    שנתית 

 . להלן 1.9.1.11.1
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לחישוב   (ב)   הזכויות ההוניות של  ביאור  בפועל של מחזיקי  שיעור ההשתתפות 
 :Kaieteurבלוק השותפות בהוצאות הפיתוח וההפקה ב

  
 הסבר  אחוז  פריט

הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס  
  100% 51 הנפט (ללא התמלוגים האמורים) 

 : פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט

 המפעיל: 

 הפקה  פיתוח 

מאחר שקיים שוני בשיעור דמי המפעיל  
פי הסכם התפעול המשותף בתקופת  -על

הפיתוח ובתקופת ההפקה הוצג בעמודה  
פי ההסכם  -הימנית טווח האפשרויות על

  1.5%דמי מפעיל מחושבים כדלקמן:  –
מסך ההוצאות השנתיות שהוצאו בגין  

   מסך ההוצאות 1.25%פיתוח נכס הנפט; 
   הפקה בנכס השנתיות שהוצאו בגין ה  

 .52הנפט

1.5% 1.25% 

  - השותף הכללי: 

  - מוכר זכות הנפט: 

 ==========  
סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת  

  101.25% 101.5% נכס הנפט: 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות  
 להלן.  3(ז)1.9.1.11.1ראו סעיף  25% של השותפות בהוצאות  נכס הנפט: 

 ==========  
סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות  
בהוצאות, ברמת נכס הנפט (ולפני  
 תשלומים אחרים ברמת השותפות)

25.375% 25.313% 101.5% X 25%  
101.25% X 25% 

    שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
 השותפות בקבלת תשלום הנגזר 

 מההוצאות על ידי השותפות: 
-  

  ---------------  
  25.313% 25.375% סה"כ  

 : ברמת השותפות
 פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות: 

   מפעיל בשותפות:    

 - הכללי: השותף 
על פי הסכם השותפות, השותף הכללי  

אלפי דולר   40בסך  ניהולזכאי לדמי 
 בחודש (בתוספת מע"מ). 

  - מוכר זכות הנפט: 

 ======  

 השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות, בהוצאות 

הכרוכות בפעילות פיתוח או הפקה בנכס 
 : הנפט

25.375% 25.313%  

 

 
שנה    51 מידי  המשולמים  אחרים  קבועים  וסכומים  שנתית  שכירות  בגין  הוצאות  בסעיף לרבות  גיאנה  בהסכם    כמפורט 

 . להלן 1.9.1.11.1
 מיליון דולר דורש את אישור ועדת התפעול.  50עם זאת, החזר הוצאות עקיפות בגין פרויקט בסכום העולה על   52
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 Kaieteur בלוקתגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש ב 1.9.1.10
 

 פריט 

סך הכל שיעורם של  
מחזיקי הזכויות ההוניות  
של התאגיד בהשקעה  
בתקופה זו בנכס הנפט  

 (באלפי דולר ארה"ב) 

מתוכו, שיעורם של  
מחזיקי הזכויות  

ההוניות של התאגיד  
בתשלומים לשותף כללי  

 (באלפי דולר ארה"ב) 

מתוכו, שיעורם של מחזיקי הזכויות  
ההוניות של התאגיד בתשלומים  

 למדינה (באלפי דולר ארה"ב) 
 

  בפועל שהושקע קציבת
 2020 בשנת

 
25,30053 

 
1,898 

העברת    בהתאם הסכם  להוראות 
ל גיאנה  רציו  הודעת  עם    - הזכויות, 

Esso    על החלטתה    13.5.2019ביום
- שלא לממש את הזכות הנתונה לה על

להידלל   הזכויות  העברת  הסכם  פי 
כנגד תשלום   15% -בזכויותיה בבלוק ל

ידי  -חלקה בהוצאות הקידוח הראשון על
Esso  בבלוק חלקה  על  לשמור  אלא   ,

  גיאנה   רציו ),  100%מתוך    25%(
בקידוח    את   מימנה  השתתפותה 

“Tanager-1”    ההודעה ממועד  החל 
   האמורה.

  בפועל שהושקע קציבת
 2021 בשנת

הזכויות  -על 24 32254 העברת  הסכם  הוראות  פי 
 -(ד) ו1.9.1.11.2המפורטות בסעיפים  

  סיום ימים ממועד    60  בחלוף (ה) להלן,  
הראשון   הקידוח  עבודות    Essoכל 

לשאת, בנוסף לחלקה היחסי, גם    חזרה
גיאנה בהוצאות    רציו היחסי של    הבחלק

 . החשבון המשותף
  בפועל שהושקע תקציב
 2022 בשנת

19655 -56 

 
 Kaieteurבלוק  תיאור הסכמים מהותיים בקשר עם 1.9.1.11

1.9.1.11.1 Petroleum Agreement  ) :הסכם גיאנה" להלן (" 
ו  28.4.2015ביום   גיאנה  רציו  (להלן:    Cataleya  -התקשרו 

ממשלת  עם ממשלת גיאנה (להלן בסעיף זה: " ")  בעלי הזכויות " 
גיאנהב")  גיאנה הזכויות 57הסכם  לבעלי  מקנה  גיאנה  הסכם   .

זכויות לחיפוש, פיתוח והפקה של נפט במדף היבשת של גיאנה, 
 . Kaieteurבשטח המים הכלכליים של גיאנה הידוע כבלוק 

(המפעילה)    Essoגם על    חלות  הוראות הסכם גיאנהיובהר כי  
 .בבלוקהאחרות השותפות  ,Hess -ו

 גיאנה:להלן פרטיו העיקריים של הסכם 
ההסכם מקנה לבעלי הזכויות את הזכות לבצע חיפושי נפט   ) א(

גז טבעי בשטח בלוק   שנים   4לתקופה בת    Kaieteurו/או 
") עם אפשרות להארכה תקופת ההסכם הראשונית (להלן: " 

בכפוף   אחת,  כל  שנים  שלוש  בנות  נוספות  תקופות  לשתי 

 
  עבודות פיענוח והערכה של יועצי רציו גיאנה בסך של  ותהכולל רציו גיאנה הוצאות אקספלורציה של הסכום אינו כולל   53

 . דולר  אלפי 171 -כ
  עבודות פיענוח והערכה של יועצי רציו גיאנה בסך של  ותהכולל רציו גיאנה הוצאות אקספלורציה של הסכום אינו כולל   54

 . דולר  אלפי 281 -כ
  עבודות פיענוח והערכה של יועצי רציו גיאנה בסך של  ותהכולל רציו גיאנה הוצאות אקספלורציה של ינו כולל הסכום א  55

 . דולר אלפי 52 -כ
נגנון דמי המפעיל כנגזרת מהוצאות  הוחלף מ 20.1.2022בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של השותפות מיום    56

), אשר המידע בו  2022-01-005823(אסמכתא  12.1.2022השותפות מיום  לדמי ניהול. לפרטים, ראו דוח מיידי של 
 מובא בזאת על דרך ההפניה. 

 לעיל.  ב1.8.2לעניין השיטה להענקת זכויות בגיאנה ראו סעיף   57
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 " (להלן:  בהסכם  שנקבעו  ההארכהלתנאים   58").תקופות 
(להלן בסעיף זה:   7.7.2017בהתאם לתיקון ההסכם מיום  

  תקופת ההסכם הראשונית החלה ביום ,  ")הסכםל  תיקוןה" 
2.2.2017.   

מהמדינה לבחון את   Essoביקשה    2020בתחילת חודש יולי  
תקופ הארכת  של  עקב    הראשונית  סכםהה  תהאפשרות 

העובדה  ולאור  הקורונה  ממגפת  כתוצאה  שנוצרו  התנאים 
או  חיפוש  פעילויות  יתבצעו  לא  להסכם,  לתיקון  שבהתאם 
הפקה ללא קבלת אישור מפורש לכך מהגורם המתאים (ראו 

למיטב ידיעת השותפות, נכון למועד    ).להלן  (י)ס"ק  זה    לעניין
הרשויות   של  בבחינה  עודנה  האמורה  הבקשה  הדוח, 

  בגיאנה.
כי על אף שנכון   Essoהודיעה    2020נובמבר    חודשבתחילת  

ניתן לקבוע מתי   ובהתאם לאמור לעיל לא  למועד ההודעה 
(נוכח בקשת ההארכה   תסתיים  תקופת ההסכם הראשונית 

 ההארכה   ת, היא מגישה בקשה לעבור לתקופכאמור לעיל)
ברגע   ).שנים  3(בת    הראשונה הגיאנזי,  לדין  בהתאם 

  גם   בתוקף  להיותההסכם ממשיך    הוגשהכאמור    בקשההש
 .המדינה  תגובת התקבלה טרם אם

בהן ) ב( מינימליות  עבודה  מחויבויות  קובע  בעלי   על  ההסכם 
הזכויות לעמוד בכל אחת מתקופות ההסכם ואת העקרונות 

לעניין זה יצוין    לקביעת תכנית העבודה והתקציב השנתיים.
כניסתה של  בפועלכי   כשותפה בבלוק, הואצה   Esso, עם 

  על  נטריובאופן וול  הגיאנ  בהסכם שנקבעהתוכנית העבודה,  
סעיף    בבלוק   השותפים  ידי גם  ראו    1.9.1.11.2(לפרטים, 

כבר ביצעו    הראשונית  ההסכם  תקופת  ובשלב,  להלן)
עתידה   שהייתה  העבודה  תוכנית  את  גם   בבלוק  השותפים

להתבצע רק בתקופת ההארכה הראשונה (שהחלה בחודש 
אקספלורציה.    – )  2021פברואר   קידוח    נכוןכן,  -עלקרי 

אין פעולות שנכללו בתוכנית העבודה בתקופת   זה,  למועד 
 שהיו ,  הראשונה  ההארכה  בתקופתאו  /ו  הראשונית  ההסכם
 את   קיבלו  כאמור  הפעולות  וכל  התבצעו  ולא  להתבצע  צריכות

 אין,  זה  למועד  נכון,  לעיל  האמור  לאור .  כנדרש  ישוריםהא  כל
גיאנה  שאושרה  העבודה  בתוכנית נוספות    בהסכם  פעולות 

וגם אין    עילל  1.9.1.6שלא נכללו בטבלה המפורטת בסעיף  
ההארכה  לתקופת  נוספות  מחייבות  נדרשות  פעולות 

 .גיאנה  הסכם לפי אשונההר
 מתחילה   2024  פברואר  בחודשגיאנה,    סכםהתנאי    לפי )ג(

), בבלוק  השותפים  להחלטת(בכפוף    נוספת  הארכה  תקופת
בשנתה   אם  כאשר  להחליט  השותפים  צריכים  הראשונה 

לבצע   בצעל שלא  יחליטו  אם  הבלוק.  בשטח  נוסף  קידוח 
קידוח נוסף, יהיה עליהם להחזיר את הבלוק בתום תקופת  

פברואר   בחודש  דהיינו  כאמור,  אם 2025השנה  מאידך,   .
יחליטו לבצע קידוח נוסף תעמודנה לרשותם שנתיים נוספות 

הוראות הנוגעות לאופן ביצוע  כן, קובע ההסכם  -כמו.  לבצעו
, לרבות האישורים  וניהול פעולות החיפוש, הפיתוח וההפקה

 
 אחת, כשבסופה יש להחליט אם הראשונה בת שנה  –תקופות -יצוין, כי תקופת ההארכה השנייה נחלקת לשתי תתי 58

 . לבצע קידוח, שבמהלכה יש  השנייה בת שנתייםהתקופה -ממשיכים לתת
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הפעולות לביצוע  ציוד  ו  59הדרושים  לרכישת  עדיפות  מתן 
גיאנ גיאנזמישויות  משנה  קבלני  ולהעסקת  לביצוע  זיות  יים 

 הפעולות הדרושות. 
ההסכם )ד( לתנאי  ביום  בהתאם  עודכנו  אשר  על  7.7.2017,   ,

הזכויו בלוק  בעלי  משטח  שטחים  על  לוותר    Kaieteurת 
) הראשונית  ההסכם  תקופת  בתום  ארבע כדלהלן:  בתום 

ההסכם של  הראשונות  , 60מהשטח  20%על    –)  השנים 
(אחרי   נוספות,   3ובתום תקופת ההארכה הראשונה  שנים 

   מהשטח שנותר. 20%על  –אם הוארך ההסכם) 
של   ) ה( בעלי הידרוקרבוניםשל    תמסחריתגלית  במקרה  על   ,

יינתן   אשר  הפקה,  רישיון  לקבלת  בקשה  להגיש  הזכויות 
של   תקופה  החיפוש    20למשך  זכויות  קבלת  ממועד  שנים 

שנים בכפוף    10והוא ניתן להארכה לתקופה נוספת של עד  
 לעמידת בעלי הזכויות בתנאי הרישיון.  

ל   –  ערבות )ו( לספק  הזכויות  בעלי  גיאנה על  כתב    ממשלת 
מסך התקציב   10%ל חברה קשורה בשיעור של  ערבות ש

ניתנה  שנקבע לתכנית העבודה המתוכננת לתקופה בגינה 
 הערבות. 

 תשלומים לממשלת גיאנה  ) ז(
(בין אם רישיון    Kaieteurבלוק  בגין שטח  שכירות שנתית   .1

הפקה)   רישיון  אם  ובין  מידי    200,000  –חיפוש  דולר 
 שנה; 

של   .2 שנתי  הגיאנ  60,000תשלום  לוועדה  ית זדולר 
 מידי שנה;  –לגיאולוגיה ומכרות  

ההסכם קובע כי הגז הטבעי ו/או    –  חלקה של המדינה .3
הנפט שיופק, לאחר קיזוז הוצאות מוכרות כמפורט להלן,  

) בין בעלי הזכויות לבין  50%-50%יחולק שווה בשווה (
 "). החלוקהממשלת גיאנה (להלן: " 

בחודש  בו  ובמקרה  חודשי  בסיס  על  תתבצע  החלוקה 
המופקות  הגז/נפט  כמויות  ידועות  תהיינה  לא  מסוים 
וההוצאות המוכרות לאותו חודש יבוצע אומדן על בסיס 
ההוצאות  הערכת  מומשו,  שטרם  מוכרות  הוצאות 
כמות  הערכת  הנאמד,  בחודש  שתהיינה  המוכרות 

בחודש ההפקה בחודש הנאמד ומחיר הגז הטבעי/הנפט  
 הקודם. 

לכמויות  בהתאם  התאמות  תבוצענה  כאמור  במקרה 
 בפועל באותו חודש. 

 
איכות הסביבה הגיאנזיות בבקשה לאישור מראש   לרשויות פנתה  ExxonMobil  2022תחילת שנת ב כי, יצוין   זה לעניין  59

למרות הבקשה האמורה, נכון למועד  .  Kaieteurבבלוק    12, מתוכם  קידוחים נוספים בבלוקים שברשותה  24  לביצוע
נקבעו   לא  השותפות,  ידיעת  למיטב  עלהדוח,  שיאושרו  (ככל  האמורים  הקידוחים  לביצוע  איכות  -מועדים  רשויות  ידי 

 הסביבה) וכן אין כל וודאות שהם אכן יבוצעו בפועל. 
נובמבר    60 אינו    Essoלעיל,    (א)כמפורט בס"ק    2020בהודעתה מתחילת חודש  הנוכחי  כי המצב  עדכנה את המדינה 

השותפים    ולכן  מאפשר לשותפים להגיע להחלטה בקשר לשטח שברצונם לוותר עליו בתום תקופת ההסכם הראשונית
בלוק  משטח    חלקיםזה יצוין, כי הצורך של בעלי זכויות לוותר על    לעניין.  לוותר על שטח כאמור  עדייןבבלוק לא נדרשו  

  בכל   והגז  הנפט   חיפושי  תחוםב  ת מקובלה  הפרקטיקה ואה   עם התקדמות תכנית העבודה והצטברות מידע נוסף   או נכס
מהשטח, נכון למועד הדוח, הסבירות היא כי    20%עוד יצוין, כי ככל שיהיה צורך לוותר על    .בישראל  לרבות,  העולם

ה בדבר חלק הבלוק שהשותפים  כי ההערכ  מובהרהשותפים בבלוק יוותרו על חלק שנמצא בחלקו הצפוני של הבלוק.  
כמשמעו בחוק ניירות ערך אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת    מידע צופה פני עתיד  המהוו  יוותרו עליו
השות  השות   פותאצל  של  והשערות  הערכות  וכולל  הדוח,  להשתנות    פותבתאריך  יכולות  אשר  הדוח  לתאריך  נכון 

בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו, על המשך לימוד וניתוח החומר הקיים וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות /או  
 . כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של הידרוקרבונים
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על .4 מוכרות"  היתר, -"הוצאות  בין  כוללות,  ההסכם  פי 
למידע  הקשורות  הוצאות  (לרבות  חיפושים  הוצאות 
גיאולוגי, גיאוכימי, גיאופיזי, טופוגרפי וסקרים סייסמיים 
הקשורות הוצאות  בניתוחם,  הקשורות   וההוצאות 

ציוד  בעבודה,  הקשורות  הוצאות  הליבה,  בקידוח 
שנתית,  שכירות  קידוח,  לצורך  הדרושים  וחומרים 
הוצאות מנהלתיות, התשלום השנתי לוועדה לגיאולוגיה 
ועוד); הוצאות פיתוח (לרבות הוצאות הנוגעות  ומכרות 
ציוד  לעבודה,  הנוגעות  הוצאות  בארות,  לקידוח 

הוצאות תפעול;  הוצאות  השירותים   ולמתקנים);  בגין 
וההפקה;  הפיתוח  החיפוש,  פעולות  עם  הקשורים 
השכרת  (לרבות  ואדמיניסטרטיביות  כלליות  הוצאות 

כן, נכללות -משרדים, ניהול, הנהלת חשבונות ועוד). כמו
העסקת  בגין  הוצאות  גם  המוכרות  ההוצאות  במסגרת 
הוצאות משפטיות,  ביטוח,  הוצאות  והכשרתם,  עובדים 

לליות, הוצאות הנוגעות למסים, אגרות הוצאות הנהלה וכ
 וחיובים מרשויות המדינה ועוד. 

מסך   75%קיזוז ההוצאות המוכרות מוגבל עד לגובה של  
  ההפקה של גז טבעי/נפט באותו חודש.  

חלקה של המדינה המתואר לעיל כולל   – תמלוג למדינה   .5
 מסך הנפט שיופק ויימכר.  1%בתוכו גם תמלוג בשיעור  

של   מתוך חלקהשולם על ידי המדינה  התמלוג האמור י
 .המדינה

תשלומי מס החברות שעל בעלי הזכויות לשלם ישולמו  .6
 גיאנה תשלום המס כאמור מגולם ורציו    .המדינהידי  -על

 .תשלום המס בגיןמהמדינה אישור  אמורה לקבל
גיאנה .7 מס   הסכם  לרבות  מסוימים,  ממסים  פטור  קובע 

על נכסים.  על  ומס  חברות  מס  הוראות -הכנסה,  פי 
האמורים  ההסכם, מעוגנים   הפטורים  להיות   צריכים 

המעגן את   צו ניתן    2019בחודש מאי    בהוראה חקיקתית.
 . Kaieteurבקשר לבלוק  הפטורים האמורים

החיפוש (או הרשאת ההסכם יסתיים בעת ש –  סיום ההסכם )ח(
ישיון ההפקה, לפי העניין) יפוג או כשבעלי הזכויות יוותרו  ר

גיאנהכאמור. ל  יהםעל סמכות לסיים את ההסכם   ממשלת 
 - במקרה בו בעלי הזכויות מפרים את ההסכם לא פחות מ

שמסר  60 לאחר  על   הימים  בכתב  הודעה  הזכויות  לבעלי 
לעשות זאת. במהלך תקופה זו רשאים בעלי הזכויות    הכוונת

סמכות לסיים את לממשלת גיאנה  כן,  -ההפרה. כמו  לתקן את
כ עילת  מתקיימת  בו  במקרה  לתקופה  וההסכם  עליון  ח 

רעון של בעלי יהארוכה משנה אחת או במקרה של חדלות פ
 הזכויות.

ההסכם כולל הוראות נוספות, הכוללות בין    –  הוראות נוספות ) ט(
התנאים  (לרבות  ההסכם  ליציבות  הנוגעות  הוראות  היתר, 
הפיסקאליים שנקבעו בהסכם), העברת זכויות (כל העברה 

ולתשלום אגרה בסך ממשלת גיאנה  כאמור כפופה לאישור  
הגשת    100,000 הכספיים,  הדוחות  עריכת  אופן  דולר), 

ידי בורר  -סודיות, תניית בוררות (על ח עליון, ודו"חות לשר, כ
 יחיד), אופן מתן הודעות, שמירה על איכות סביבה ועוד.

לאמור,   הזכויות  בנוסף  בעלי  גיאנה,  להסכם  בהתאם 
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את  הנפט,  פעילות  עם  בקשר  עת,  בכל  לערוך  מחויבים 
בסוגים   הנחיה,  וכל  דין  כל  פי  על  הנדרשים  הביטוחים 

ובין היתרובסכומים המקובלים בתעשיית הנפט    ,העולמית 
כיסוי עבור אובדן או נזק למתקנים, זיהום לו אחראים בעלי 
הזכויות ו/או המפעיל ו/או מי מטעמם, נזק לגוף ו/או לרכוש 
של צד ג' שבגינו עשוי המפעיל, או מי מטעמו, להידרש לפיצוי  

עובדים כלפי  אחריות  עבור  כיסוי  בפעילות   וכן  המועסקים 
אים לדרוש מהמפעיל שיגרום לכך  . בעלי הזכויות רשהנפט

ובסכומים   בסוגים  ביטוחים  יערכו  שלו  המשנה  שקבלני 
יורחבו   הביטוחים  העולמית.  הנפט  בתעשיית  המקובלים 

של   אחריותה  את  תביעה גיאנה  ממשלת  לכלול  כל  כנגד 
דרישה   או  לנזק    יםהמייחסוהליך  גיאנה אחריות  לממשלת 

 ו המפעיל. מעשה ו/או מחדל של בעלי הזכויות ו/אעקב 
   מכתב נלווה להסכם גיאנה )י(

במקביל לחתימה על הסכם גיאנה, חתמו הצדדים לו גם על 
מכתב נלווה, לפיו, ממשלת גיאנה תפעל למציאת פתרונות 
לטענות של מדינות אחרות, ככל שיהיו, בנוגע לשטח בלוק 

Kaieteurכמו נסיבות -.  שתהיינה  ייתכן  כי  במכתב  צוין  כן, 
בבלוק   החיפושים  בפעולות  פגיעה  תהיה  ,  Kaieteurבהן 

וונצואלה להטיל ספק בריבונותה אשר   ינבעו מניסיונות של 
 של גיאנה בשטח המים הכלכליים שלה. 

או  חיפוש  פעילות  כל  תתבצע  לא  כי  הוסכם  האמור  לאור 
בבלוק   לכך   Kaieteurהפקה  מפורש  אישור  קבלת  ללא 

בעלות  עוד  כל  גיאנה.  בממשלת  המתאים  מהגורם  בכתב 
אנה ובמיוחד את הבלוק ממשיכות לקיים את תנאי הסכם גי

תכנית העבודה, לא יהיה כל קנס כתוצאה מהפרה של תנאי 
ידי   ניתן אישור כאמור על  גיאנה הנובעת מכך שלא  הסכם 

שלחו השותפים    24.8.2016ביום  יצוין, כי    ממשלת גיאנה.
אישור   Kaieteurבבלוק   לקבלת  בקשה  גיאנה  לממשלת 

בבלוק   העבודות    2.2.2017ביום  .  Kaieteurלהתחלת 
ביצוע   הגיאנזי, המאפשר את  אישור שר האנרגיה  התקבל 

 . תכנית העבודה הראשונית
כי   יצוין,  זה  מיום  לעניין  גיאנה  הסכם  תיקון  במסגרת 

הוסכם כי בכל הקשור לחלק הצפוני של הבלוק,   7.7.2017
לא תתבצע כל פעילות חיפוש או הפקה ללא קבלת אישור 

אנה. יובהר מפורש לכך בכתב מהגורם המתאים בממשלת גי
ת בחלקו ו, אשר מתבצעותכי האמור אינו פוגע בביצוע העבוד

, לא הוגשה כל בקשה זה  למועד  נכון   וכי  הדרומי של הבלוק 
ה של  הצפוני  בחלקו  שכןבלוקלפעול  מתרכזת   ,  המפעילה 

נתונים קיימים  לגביו  הבלוק  של  הדרומי  הן  רבים  בחלקו   ,
  מהקידוח   והן) שבוצע בו  3D(  מימדיהתלת    הסייסמימהסקר  

 ). Tanager-1( בו שבוצע
1.9.1.11.2 Farmout Agreement  ")הסכם העברת זכויות (" 

(להלן ביחד    Cataleya  -התקשרו רציו גיאנה ו  25.7.2016ביום  
   Esso") בהסכם עם  המעביר "   -" והמעביריםולחוד, בהתאמה: " 

(להלן   Esso  -ל  Kaieteur בבלוק  מהזכויות    50%להעברת  
 " זה:  ההעברהבסעיף  " " הסכם  הזכויות ,  העברת  או   " הסכם 

 . 17.2.2017  יום, אשר נכנס לתוקף ב")ההסכם" 
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 61ההעברה:להלן תיאור הוראותיו העיקריות של הסכם 
  Kaieteurבהסכם תפעול משותף בבלוק  התקשרו    הצדדים ) א(

במועד  נאשר   לתוקף  הזכויות  כנס  העברת  הסכם  כניסת 
"). JOA  -" או "ההסכם התפעול המשותף(להלן: "   לתוקף

העיקריות הוראותיו  סעיף    JOA-ה  של  לתיאור  ראו 
 להלן.  1.9.1.11.3

על עצמה   קיבלהו  Kaieteurבבלוק    הכמפעיל  מונתה  Esso ) ב(
 את כל הזכויות וההתחייבויות של מפעיל.  

 החזר הוצאות עבר, נשיאה בהוצאות ותמלוגים  )ג(
  455,000סך של  שילמה    Essoבהתאם לתנאי ההסכם,   .1

גיאנהדולר   לרציו  של    ארה"ב  ל   350,000וסך   - דולר 
Cataleya העבר הוצאות  של  חלקי  החזר  המהווים   ,

 של כל אחד מהמעבירים.   Kaieteurבבלוק 
ממועד   .2 לתוקףהחל  ההסכם  להחלטות   כניסת  ועד 

(לפי העניין)  תכנית העבודה  ביחס להמשך  המעבירים 
בס (כאמור  תישא  )  ד"ק  לחלקה Essoלהלן,  בנוסף   ,

בהוצאות היחסי המעבירים  של  היחסי  בחלקם  גם   , 
המשותף התפעול   החשבון  בהסכם  שהוגדר  (כפי 

בבלוק   המבוצעות  (להלן:    Kaieteurהמשותף) 
 62.")ההוצאות המשותפות " 

3. Esso  תמלוג לשלם  עצמה  על  קיבלה  לחברה -גם  על 
 בבעלותו המלאה של איתן אייזנברג, מההידרוקרבונים

, בשיעור של  )ככל שיופקו(  Kaieteurאשר יופקו מבלוק  
אשר המעבירים  זכויות  סך  מ   Essoמהכנסות    1.5%

  .64 ,63בהתאם להסכם ההעברה Esso -ועברו לה
 תכנית עבודה וקידוח  )ד(

  Essoכניסתה של    עם,  ללעי  (ב)1.9.1.11.1  בסעיף  כאמור
בהסכם   שנקבעהכשותפה בבלוק, הואצה תוכנית העבודה  

 ת והסכם העברת הזכויות קובע תוכני  נטריווול  באופן גיאנה  
עבודה, אשר לוחות הזמנים בה מקדימים את לוחות הזמנים 

 . שנקבעו בהסכם גיאנה
1. Esso  לבצע סקר סייסמי (  התחייבהD3בשטח של כ (- 

 הצדדים)   ידי-קמ"ר (או שטח אחר אשר ייקבע על  4,000
ממועד   חודשים  שישה  לתוקףתוך  ההסכם    , כניסת 

הסקר  תוצאות  של  והערכה  פענוח  עיבוד,  ועבודות 
 " (להלן:  הראשוניתהאמור  העבודה  , בפועל  ").תכנית 

  5,750  -כהסקר הסייסמי שבוצע השתרע על שטח של  
 65קמ"ר.

 
ל ,  Hess  -ל  Kaieteurבבלוק    ssoEמזכויות    15%במסגרת ההסכם להעברת         61 התחייבויות    גם   Hess  - הועברו 

Esso    לפרטים נוספים, ראו דוחות מיידיים  האמורים  15%בגין    פי תנאי הסכם העברת הזכויות-עלכלפי רציו גיאנה .
, בהתאמה),  2018-01-041761  -ו  2017-01-077928(אסמכתאות    29.4.2018  -ו  30.7.2017של השותפות מיום 

 . אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה
ידי    62 ייזקף לזכותה של    Essoכל סכום אשר שולם על  לצורך החזר הוצאות    Essoבגין חלקם היחסי של המעבירים, 

 (ז) לעיל). 1.9.1.11.1 מוכרות (בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם גיאנה (ראו סעיף
 התמלוג הנ"ל יתחלק בין חברה בבעלותו המלאה של איתן אייזנברג לבין בעלי השליטה בשותף הכללי.   63
64  Esso קיבלה על עצמה לשלם גם ל- Cataleya באותו שיעור. על -תמלוג 
תכנון לביצוע סקר סייסמי נוסף בשטח הבלוק. השותפים בבלוק מתמקדים בהמשך    בשלב זהאין  למיטב ידיעת השותפות,    65

כן, פעילות השותפים  -. כמו קמ"ר)  5,750  -(שטח של כ  סקר הסייסמיה  בוצע בוניתוח הנתונים הקיימים ביחס לשטח ש
לגב  נתוניםבבלוק מתמקדת בחלקו הדרומי של הבלוק  קיימים  והן מקידוח  רבים  יו  הסייסמי    Tanager-1, הן מהסקר 
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ההסכם,  -על .2 תנאי  תכנית מחודשים    19תוך  פי  ביצוע 
 מעבירים אםהודיע לל  Essoהיה על  העבודה הראשונית  

בבלוק   ראשון  קידוח  לבצע  (להלן:   Kaieteurבכוונתה 
 או לצאת מההסכם.  ")הקידוח הראשון " 

על   לרציו גיאנה  Esso  הודיעה  14.2.2019  ביוםבהתאם,  
 פרוספקטב,  בבלוק  אקספלורציה  קידוח  לבצע  החלטתה

(לפרטים    Tanager  –  הבלוק  של  הדרומי  בחלק  הנמצא
  66להלן). 1.9.1.12ראו סעיף  

ביום  ,  הזכויות  העברת  הסכם  הוראותל  בהתאם
ל  13.5.2019 גיאנה  רציו  החלטתה   Esso-הודיעה  על 

פי הסכם העברת -שלא לממש את הזכות הנתונה לה על
כנגד תשלום   15%  -הזכויות להידלל בזכויותיה בבלוק ל

על הראשון  הקידוח  בהוצאות  אלא Essoידי  -חלקה   ,
) ולממן את 100%מתוך    25%לשמור על חלקה בבלוק (

 67.השתתפותה בקידוח
דלעיל,   להחלטות  שנת  בהמשך  בוצע   2020במהלך 

  ." Tanager-1בשטח הבלוק קידוח ניסיון (אקספלורציה) " 
לפרטים טכניים על הקידוח, ראו דוח מיידי של השותפות  

בו 2020-01-043197(  3.5.2020מיום   המידע  אשר   ,(
הקידוח  תוצאות  . לפרטים על  מובא בזאת על דרך ההפניה

הדוח  האמור למועד  נכון  סעיף  הידועות  ראו   ,1.9.1.12  
המשאבים-כמו  להלן. דוח  ראו  ,  והמנובאים  המותנים  כן, 

 אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.
גיאנה   רציו  ההסכם,  לתנאי  בחלקה נשאה  בהתאם 

קידוח   בחלוף  ”Tanager-1“בעלויות  ממועד   60.  ימים 
הק  עבודות  כל  (סיום  הראשון  ),  final rig releaseידוח 

Esso    בחלק  לשאת,חזרה גם  היחסי,  לחלקה   ןבנוסף 
של   והיחסי  גיאנה  החשבון    Cataleya  -רציו  בהוצאות 

 .המשותף
חודשים   9תוך  פי התנאים המקוריים של ההסכם,  -על .3

(מ הראשון  הקידוח  עבודות  כל  סיום   final rigמועד 
release( היה על Esso  למעבירים אם:  להודיע 

i.   בבלוק נוסף  קידוח  לבצע    Kaieteurבכוונתה 
 " הנוסף(להלן:  כל    -")  הקידוח  כאמור  במקרה 

יום אם:    90בתוך    Esso  -אחד מהמעבירים יודיע ל
להעביר   מזכויות  )  100%(מתוך    7.5%(א) 

בבלוק   שלו    - ו  Esso  -ל  Kaieteurההשתתפות 
 

אזהרה בדבר מידע  .  הבלוק   של  הצפוני  בחלקו  סייסמי  סקר  הקרוב  בעתיד  שיבוצע  צפי  אין  הדוח  למועד  ונכון  בו  שבוצע
מבוססת על מידע, הערכות והשערות מקצועיות    דבר סקר סייסמי נוסף בשטח הבלוקהנ"ל ב  הההערכ  -  צופה פני עתיד

והינם בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך.    Esso  -משנתקבלו  וכפי  ,  הדוחכפי שקיימים נכון למועד  
בנוגע ללוחות הזמנים והפעולות העתידיות הצפויות  מהמפעילה  ההערכות וההשערות הנ"ל מבוססות על מידע שהתקבל  

. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן  הבלוק, לרבות תכנית העבודה המחוייבת לפי ההסכם עם המדינה בשטח  
לרבות כתוצאה מהמשך    בנוגע לבלוק,  מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר ככל שיצטבר מידע נוסף  שתנותו/או לה

קידוח   ממצאי  מ  Tanager-1ניתוח  וניתוח  הנוספות  הבדיקות  מביצוע  ו/או  ו/או  ו/או  מצאיהן  עבודה  בתוכניות  שינויים 
 . כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז

שבין    היה  כאמור  קידוח,  גיאנה  הסכם  תנאיפי  - על    66 בתקופה  קרי,  הראשונה.  ההארכה  בתקופת  רק  להתבצע  צריך 
 . 1.2.2024עד   2.2.2021

בי  67 התקבלה,  האמורה  מעריך  ההחלטה  של  (פרוספקטיביים)  מנובאים  משאבים  הערכת  דוח  על  בהתבסס  היתר,  ן 
פרוספקטים,    9  -תלוי שנערך ביחס לחלק משטח הבלוק, הכולל הערכה של המשאבים המנובאים ב-משאבים בלתי

מיידי של  " בשטחו בוצע הקידוח. לפרטים על ההחלטה האמורה ודוח המשאבים, ראו דוח Tanagerלרבות פרוספקט " 
 . )2019-01-045976(אסמכתא  14.5.2019השותפות מיום  
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Esso    לשאת , המשותפותבהוצאות  תמשיך 
המיוחסות   הנוסף  הקידוח  של  אלו  לרבות 

; או (ב) להישאר עם זכויות ההשתתפות 68למעביר
בבלוק   המעביר  בחלקו    Kaieteurשל  ולשאת 

המשות היחסי   לקידוח    פותבהוצאות  הנוגעות 
Fהנוסף;

69 
   :או         

 
ii.   מההסכם לצאת  זה    –בכוונתה   Essoבמקרה 

תתמנה   גיאנה  (ורציו  כמפעילה  לשמש  תחדל 
ותחזיר את זכויות   Esso)בחזרה למפעיל במקום 

על אליה  שהועברו  הסכם  -ההשתתפות  פי 
והכל  שווים,  בחלקים  למעבירים,    ההעברה 

   70בהתאם להוראות הסכם ההעברה.
כי    22.8.2021ביום   השותפות   השותפיםהודיעה 
  Essoעל דחיית המועד שבו    החליטו,   Kaieteurבבלוק

. זאת, לאור המידע הרב כאמור לעילעל כוונתה    ודיעת
למועד   שנכון  ומאחר  בקידוח  טרם   הדוחשנאסף 

שנאספו   הדגימות  על  המעבדה  בדיקות  כל  הסתיימו 
ומיפוי  ניתוח ממצאי הקידוח  ותהליך  במהלך הקידוח, 
בהתאם,  נמשך.  עדיין  בבלוק  והפרוספקטים  המטרות 

הש ליום הסכימו  עד  יוארך  המועד  כי  ותפים 
22.3.2022 . 

בבלוק השותפות כי השותפים  דיווחה    22.3.2022ביום  
ליום   עד  נוספת  הארכה  על   2.10.2023.71הסכימו 

ש לאחר  התקבלה  כאמור  השותפים   Esso  -החלטת 
את  הציגה   אנליזה   לבצע  התוכניתלהם  עבודות 

וגיאופיסיות להבנתה   גיאולוגיות  אשר  משמעותיות, 
החלטה. קבלת  טרם  לביצוע  עדכנה   Esso  הכרחיות 

כי   ההארכה  החלטת  קבלת  העבודות טרם  בביצוע 
כאמור ישולב המידע הקיים בבלוק, לרבות זה מתגלית 

Tanager-1 שבהם סמוכים  מבלוקים  מידע  עם  יחד   ,
דוח   .כמפעילה  Essoמשמשת   ראו  נוספים,  לפרטים 

מ השותפות  של  (אסמכתא   22.3.2022יום  מיידי 
), אשר המידע בו מובא בזאת על 2022-01-027576

 דרך ההפניה. 
נכון למועד הדוח, השותפים בבלוק ממתינים להחלטת 

Esso    .נוסף קידוח  ביצוע  את   Essoבדבר  עדכנה 
כי   בבלוק  העבודות לסיי  בכוונתההשותפים  את  ם 

קידוח  החלטת  קבלת  לצורך  לה  לתום עד    הדרושות 

 
ידי    68 ייזקף לזכותה של    Essoכל סכום אשר שולם על  לצורך החזר הוצאות    Essoבגין חלקם היחסי של המעבירים, 

 מוכרות (בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם גיאנה, כמפורט לעיל).
) Discoveryהנוסף, דילול כאמור לא יחול על זכויותיה בממצא (אם רציו גיאנה תחליט לדלל את חלקה בקידוח    69

Tanager . 
  Essoיובהר כי במקרה שלאחר הקידוח הראשון, הגיעו הצדדים למסקנה כי קיימת תגלית פוטנציאלית, יציאתה של    70

 , אשר מחוץ לשטחה של התגלית הפוטנציאלית. Kaieteurמההסכם תתייחס רק לשטחי בלוק 
  נוספת הארכה תקופת מתחילה 2024  פברואר בחודשהתאם לתוכנית העבודה שנקבעה בהסכם גיאנה, , כי ביצוין 71

קידוח נוסף בשטח   בצע כאשר בשנתה הראשונה צריכים השותפים להחליט אם ל ,)בבלוק השותפים להחלטת(בכפוף 
הבלוק. אם יחליטו שלא לבצע קידוח נוסף, יהיה עליהם להחזיר את הבלוק בתום תקופת השנה כאמור, דהיינו בחודש  

 . מאידך, אם יחליטו לבצע קידוח נוסף תעמודנה לרשותם שנתיים נוספות לבצעו. 2025פברואר  
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השותפות ידיעת  למיטב  כאמור.  ההארכה   ,תקופת 
Esso  ולפי מתודול גיה ומבצעת את העבודה כמתוכנן 

 .פנימית מסודרת שלה
 Kaieteurנושאת בכל העלויות בבלוק    Essoמובהר כי  

בגין חלקה של רציו גיאנה עד למועד קבלת החלטתה 
 בנוגע לקידוח הבא. Essoשל 

הסכם העברת הזכויות,   ם המקוריים שלבהתאם לתנאי
יהיה   Esso  -ככל ש הנוסף  הקידוח  ביצוע  על  תחליט 

כל חודשים ממועד סיום    18עליה להתחיל בביצועו תוך  
במסגרת   .)final rig releaseעבודות הקידוח הראשון (

ש ככל  כי  הוחלט  לעיל,  כאמור  המועד   Esso  -דחיית 
תודיע לשותפים כי בכוונתה לבצע קידוח נוסף בבלוק, 

חודשים   9אזי יהיה עליה להתחיל בביצוע הקידוח בתוך  
 כאמור. Essoממועד הודעת 

- במקרה בו יוחלט לבצע קידוח הערכה, כל צד יישא על .4
י חלקו בעלויות המשותפות הקשורות לקידוח ההערכה פ

יהיה . אם אחד המעבירים  JOA  -ובהתאם להוראות ה
יכולתו אי  בגין  ייחשב   בהפרה  כאמור  בעלויות   לשאת 

של כבחירה  מזכויות   7.5%להעביר    המעביר  הדבר 
בבלוק   שלו  לא   Esso  -ל  Kaieteurההשתתפות  והוא 

   ייחשב כמפר.
 ערבות ) ה(

ובמשך תקופת תכנית העבודה   כניסת ההסכם לתוקףממועד  
מבעלי   Essoהראשונית   הנדרשת  הערבות  את  תעמיד 

) לעיל). ו( 1.9.1.11.1הזכויות על פי הסכם גיאנה (ראו סעיף  
מזכויות   להעביר  בחר  ההעברה  להסכם  שצד  ככל 

לעיל, תמשיך   3i)ד("ק  , כאמור בסEsso  - ההשתתפות שלו ל
Esso    תקופת לאחר  גם  חלקו  בגין  הערבות  את  להעמיד 

 תכנית העבודה הראשונית. 
 הוראות נוספות )ו(

הסכם  הוראות  בין  סתירה  של  במקרה  כי  קובע  ההסכם 
ה להוראות  הוראותיוJOA  -ההעברה  יגברו  הסכם   ,  של 

ההסכם, בין היתר, הוראות הנוגעות לאופן  ההעברה. כן כולל  
), רכישת cash callsגביית התשלומים בתקופות הקידוחים (

 , סודיות, אופן מתן הודעות, הדין החל  ועוד. 72ביטוחים 
 סיום ההסכם ) ז(

בס האמור  על  (ג)בנוסף  יבוא    "ק  ההעברה  הסכם  לעיל, 
לסיומו בקרות אחד מהאירועים הבאים, המוקדם מביניהם, 

 וככל שלא הסתיים קודם לכן: 
ודיעה כי היא יוצאת מההסכם, בהתאם לאמור ה  Esso .א

  73לעיל. (ה)בס"ק 
( .ב מבין:  מהמאוחר  אחת  שנה  שבו 1בחלוף  התאריך   (

בהסכמה  גיאנה  להסכם  הצדדים  של  זכויותיהם  פקעו 
) פקיעת תוקפו של הסכם גיאנה בהתאם 2משותפת. (

 
. יובהר כי במקרה של נזק החורג מהיקף  JOAעלויות הביטוח יחולקו בין הצדדים בהתאם לחלקם היחסי וכמפורט ב    72

 פי חלקו היחסי.  -, יישאו הצדדים ביתרת הנזק כל אחד עלEssoהכיסוי הביטוחי שערכה 
  Essoאלית, יציאתה של  יובהר כי במקרה שלאחר הקידוח הראשון, הגיעו הצדדים למסקנה כי קיימת תגלית פוטנצי  73

 אשר מחוץ לשטחה של התגלית הפוטנציאלית.  Kaieteurבלוק  ב םשטחיאותם מההסכם תתייחס רק ל
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לדין של גיאנה, או הוראותיו של הסכם גיאנה או תנאי 
(לרבות תנאי הארכתה או חידושה או החיפוש  הרשאת  

 המרתה לרישיון הפקה).
 

1.9.1.11.3 Joint Operating Agreement  ")הסכם תפעול משותף (" 
בבלוק   המשותף  התפעול  הסכם  עיקרי  (להלן   Kaieteurלהלן 

,  רציו גיאנה") אשר הצדדים לו הינם  נכס הנפטבסעיף זה גם: " 
Esso  ,Hess  ו-  cataleya   ביחד בהתאמה  (להלן  :  ולחוד, 

 :74")צד " -" והצדדים " 
 כללי ) א(

 והחובות את הזכויות היתרלקבוע בין   היא  JOA  -ה מטרת
של כל אחד מהצדדים בקשר לפעולות אשר הוסדרו במסגרת 

בלוק הסכם גיאנה, המכתב הנלווה להסכם גיאנה והוראות  
Kaieteur   " ובמסגרת Kaieteurבלוק  הסכמי  (להלן:   ("

פיתוח   הערכה,  חיפושים,  פעולות  לרבות  הסכם ההעברה, 
וכן   הנפט,  בנכס  גז  ו/או  נפט  של  העבודות  והפקה  כל 

 הנדרשות בקשר עם נטישה של נכס הנפט.
 אופן ההתחשבנות ) ב(

ובכל  המשותף  ברכוש  הנפט,  בנכס  והאינטרסים  הזכויות 
הנפט שיופק ממנו, יהיו בהתאם לשיעורי השתתפות הצדדים  
חבויות   וכל  הנפט  בנכס  הצדדים  התחייבויות  הנפט.  בנכס 

על נתחייבו  או  שהוצאו  ע-והוצאות  בקשר  המפעיל  ם  ידי 
המשותפות "   75הפעולות  המשותפות(להלן:  "),  ההוצאות 

וכל זיכויים לחשבון המשותף,    76יחייבו את החשבון המשותף
לשיעורי   בהתאם  עצמם,  בין  בינם  הצדדים,  בהם  יישאו 
במועד   ישלם  צד  כל  הנפט.  בנכס  שלהם  ההשתתפות 

שב  ההתחשבנות  כללי  להוראות  (להלן:   JOA  -בהתאם 
ההתחשבנות״ לשיעור  כללי  בהתאם  חלקו  את  ״) 

המשותפות.   הפעולות  בגין  הוצאות  בכל  שלו  ההשתתפות 
עלתשלומים ש על-בוצעו  כלשהו  צד  ה-ידי  אינם   JOA  -פי 

  77שוללים את זכותו לאחר מכן לחלוק על אותו חיוב. 
פי כללי ההתחשבנות, המפעיל יהיה זכאי להחזר הוצאות -על

עקיפות שיוציא בקשר למילוי תפקידו כמפעיל, בסך אשר לא 
אלפי דולר בשנה, הנגזרות משיעור ההוצאות   120  -יפחת מ

בניכוי ההוצאות הישירות כמפורט   שותפותשל הפעולות המ
 להלן:

 אקספלורציה .1
אקספלורציה  הוצאות 

 (בחישוב שנתי) 
למפעיל  התשלום  שיעור 

 (כאחוז מהוצאה) 
 5% מיליון דולר 5עד 
 3% מיליון דולר  15ועד   5 -מ 

 
, אשר לא יחולו על צדדים שלישיים,  Cataleya  -כולל הוראות ספציפיות כמפורט להלן ביחס לרציו גיאנה ו  JOA  -ה  74

 שיצטרפו, ככל שיצטרפו. 
ידי המפעיל בעבור השותפים בהתאם  - ״הפעולות המשותפות״ הינן הפעולות המבוצעות על JOA -בהתאם להגדרות ה  75

 .  JOA -, וכן העלויות הניתנות לחיוב כל אחד מהצדדים לJOA -להוראות ה
ידי המפעיל בהתאם לכללים שנקבעו  -״החשבון המשותף״ משמעו חשבונות המוחזקים על  JOA  -בהתאם להגדרות ה  76

 חשבנות לטובת תשלומים ותקבולים בגין הפעולות המשותפות.  ובכללי ההת JOA -ב
 לעיל. (ד)  1.9.1.11.2, ראו סעיף Essoידי  -לפרטים בדבר אפשרות לנשיאת תשלום הוצאות החשבון המשותף על  77



 44 -  א                                                            

אקספלורציה  הוצאות 
 (בחישוב שנתי) 

למפעיל  התשלום  שיעור 
 (כאחוז מהוצאה) 

 1.5% מיליון דולר 15מעל 

 במקרה של פיתוח .2
פיתוח נכס מסך ההוצאות השנתיות שהוצאו בגין   1.5%

פרויקט  בגין  עקיפות  הוצאות  החזר  זאת,  עם  הנפט. 
מיליון דולר, דורש את אישור ועדת   50בסכום העולה על  

 התפעול.
 במקרה של הפקה  .3

נכס   1.25% של  הפקה  בגין  השנתיות  ההוצאות  מסך 
פרויקט  בגין  עקיפות  הוצאות  החזר  זאת,  עם  הנפט. 

שור ועדת מיליון דולר, דורש את אי  50בסכום העולה על  
 התפעול.

 זהות המפעיל, זכויותיו וחובותיו  )ג(
תמונה   המשותף  התפעול  הסכם  פי  על    Essoכאמור, 

) "  )Operatorכמפעיל  ותהיה האחראית   ")המפעיל(להלן: 
 לות המשותפות ותנהל אותן. הבלעדית לכל הפעו

בניהול הפעולות המשותפות יהיה המפעיל, חייב, בין השאר, 
בלוק לבצע את הפעולות המשותפות בהתאם לתנאי הסכמי 

Kaieteur הוראות הדין, ה ,-  JOA הסכם ההעברה, תכניות ,
התפעול  ועדת  והוראות  הקבועים  והתקציבים  העבודה 

להלן). המפעיל יבצע את   "ק (ד)(לעניין ועדת התפעול, ראו ס
דיו בשקידה ראויה ובהתאם לנהלים מקובלים בתחום  תפקי

כל  את  לעת  מעת  לשלם  המפעיל  נדרש  כן,  כמו  הנפט. 
מהפעולות  כתוצאה  הנובעים  וההתחייבויות  התשלומים 
מהתחייבויות   נקי  הנפט  נכס  על  ולשמור  המשותפות 

בלוק ושעבודים וכן לשלם לממשלת גיאנה, בהתאם להסכמי  
Kaieteurתקופתיים, תמלוגים, מיסים , את כל התשלומים ה

המשותפות.   לפעולות  ביחס  אשר  אחרות  והתחייבויות 
המשותף  החשבון  עבור  ולקיים  להשיג  נדרש  המפעיל 

  Kaieteurבלוק  ביטוחים מהסוג והכמות המפורטים בהסכמי  
הדין.  המשותף,    או  החשבון  עבור  ויחזיק,  יערוך  המפעיל 

ועל     JOA-ה  ביטוחים בסוגים ובסכומים כנדרש על פי הסכם  
המפעיל יערוך ביטוחים נוספים בהתאם להחלטת פי החוק.  

הביטוחים    הצדדיםועדת התפעול.   את  לערוך  רשאים  יהיו 
הסכמי  להוראות  בהתאם  המפעיל,  עם  בתיאום  בעצמם, 

עלויות הביטוח יחולקו בין הצדדים בהתאם .  Kaieteurבלוק  
   . JOA  -לחלקם היחסי וכמפורט ב

התקשרות   JOA  -ב אופן  שעניינן  שונות  הוראות  נקבעו 
המפעיל בחוזים עם צדדים שלישיים, וזאת בהתאם לגובה 

גובה פיהן, בין היתר, בהתאם ל-סכום ההתקשרות ואשר על
הצדדים   עם  להתייעץ  המפעיל  נדרש  ההתקשרות,  סכום 
האחרים ולקבל את אישור ועדת התפעול (לעניין זה, ראו גם  

 להלן). "ק (ד)ס
הסכמי  בכפ לתנאי  המפעיל  JOA  -וה  Kaieteurבלוק  וף   ,

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

נתונים ואינפורמציה   JOA  -המפעיל יספק לצדדים האחרים ל
 ויאפשר להם גישה בכל זמן סביר לכל המידע הדרוש להם.

המהותיות  התביעות  כל  על  מיד  לצדדים  יודיע  המפעיל 
המשותפות  מהפעולות  כתוצאה  שהוגשו  אחרות  ותביעות 
ו/או הנוגעות לפעולות המשותפות. המפעיל ייצג את הצדדים  

בפני תביעות כאמור. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו  ויתגונן  
הבלעדי להתפשר בכל תביעה או סדרת תביעות בסכום שלא 

דולר בתוספת הוצאות משפטיות, ויבקש   500,000יעלה על  
את אישור ועדת התפעול לכל סכום העולה על הסך האמור. 
כל צד יהיה זכאי, על חשבונו הוא, להיות מיוצג על ידי עורך  

 שלו בכל הסדר פשרה או הגנה בתביעות כאמור. דין מ
כל צד אשר אינו מפעיל יודיע מיידית לצדדים האחרים על כל 
ואשר  שלישי  צד  ע״י  נעשתה  אשר  צד  אותו  כנגד  תביעה 
על   להשפיע  העלולה  או  המשותפות  מהפעולות  נובעת 
יתפשר  או  יתגונן  כאמור  והצד  המשותפות,  הפעולות 

אשר להוראות  בהתאם  על  בתביעה  ועדת  -יינתנו  ידי 
התפעול. ההוצאות והנזקים אשר יגרמו בקשר להתגוננות או  
לפשרה ואשר ניתנים לייחוס לפעולות המשותפות יוחזרו על 

 ידי המפעיל לצד כאמור ויהיו לחובת החשבון המשותף.
מבלי  תביעה  בכל  היחסי  חלקו  לגבי  יתפשר  לא  צד  שום 

יכול   שהוא  התפעול  לוועדת  תחילה  זאת  שהוכיח  לעשות 
 מבלי לפגוע באינטרסים של הפעולות המשותפות.

(בהתאם לשיעורי השתתפותם) יגנו וישפו    JOA  -הצדדים ל
את המפעיל על כל נזקים, הפסדים, עלויות, הוצאות (כולל 
הנובעים   וחבויות,  סבירים)  עו״ד  ושכ״ט  הוצאות משפטיות 
  מתביעות, דרישות או עילות תביעה שהוגשו ע״י כל אדם או

   גוף משפטי הנובעים מפעולות משותפות.
בגין    JOA  -המפעיל לא יהיה אחראי כלפי הצדדים האחרים ל

כל נזק, הפסד, עלות, הוצאה או חבות הנובעים מביצוע (או  
נבעו   הם  כן  אם  אלא  כמפעיל,  תפקידיו  של  ביצוע)  אי 

 gross negligenceמרשלנות רבתי או התנהגות מכוונת (
or willful misconduct  של נושאי משרה בו. יובהר, כי אין (

את  לקיים  מחובתו  המפעיל  את  לפטור  כדי  לעיל  באמור 
או מאחריות לחלקו   JOA  -פי ה-התחייבויותיו ותפקידיו על

או  הוצאה  הפסד,  נזק,  בכל  השתתפותו,  לשיעור  בהתאם 
 חבות כאמור.  

 )Operating Committeeועדת תפעול ( )ד(
ה-על הוראות  אשר   JOA  -פי  תפעול  ועדת  יקימו  הצדדים 

ועדת   המשותפות.  הפעולות  על  ולפקח  לאשר  תפקידה 
התפעול תורכב מנציגי הצדדים כאשר לכל נציג תהיה זכות 

הוא  הצ אותו  הצד  של  ההשתתפות  לשיעור  בהתאם  בעה 
ה   ההליכים    JOA  -מייצג.  סדרי  את  היתר,   בין  קובע, 

וכן   בהן  הדיון  התפעול,  ועדת  ישיבות  לזימון  והפרוצדורה 
 הליכים והסדרים לקבלת החלטות בכתב.

 הצבעה בוועדת התפעול  
, החלטות ועדת JOA  -אלא אם כן נקבע במפורש אחרת ב
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תתקבל יותר  התפעול  או  שניים  של  בעד  בהצבעה  נה 
מהשותפים (שאינם צדדים קשורים) המחזיקים ביחד לפחות  

אישור   66% לצורך  הנפט.  בנכס  ההשתתפות  מזכויות 
תכנית  מכח  בהתחייבויות  עמידה  לשם  הנחוצה  פעולה, 
העבודה (למעט ביחס לבאר הראשונה) או לצורך קיומה של  

, יספיק רוב רגיל  התחייבות חוזית בקשר עם פעולות נטישה
מזכויות ההשתתפות בנכס הנפט. החלטות   50%של מעל  

  Kaieteurבקשר עם הוצאות ומיקום הקידוח הראשון בבלוק  
ועדת  ידי  על  אושרו  כאילו  ויחשבו  המפעיל  ידי  על  יתקבלו 

 התפעול. 
החלטה לתיקון תכנית פיתוח מאושרת, אשר תביא לשינוי  

של תכנית הפיתוח    בעלות הכוללת  25%בשיעור העולה על  
צדדים או יותר שאינם צדדים    2דורשת הצבעה חיובית של  

מסך   80%קשורים, המחזיקים ביחד בעת ההצבעה לפחות  
 .כל זכויות ההשתתפות בנכס הנפט

כל אחת מההחלטות שלהלן דורשת הצבעה חיובית של כל  
(JOA  -ל  הצדדים להוראות 1:  בכפוף  פיתוח,  תכניות   (

) 3י התגלית הינה תגלית מסחרית; () החלטה כ2ההסכם; (
מההתחייבות   שחורגים  ומבחנים  בדיקות  קידוח,  פעולות 

) לעבודה;  הנפט, 4המינימלית  נכס  על שטח  מרצון  ויתור   (
) בנכס הנפט;  סיום מרצון של החזקה  או  חלקו,  או  )  5כולו 

הסכמי של   Kaieteurבלוק    תיקון  הארכה  או  חידוש  או 
בה הפיתוח  או  החיפוש  להסכמי  תקופות  בלוק תאם 

Kaieteur) ;6 בלוק ) סיום מרצון של הסכמיKaieteur . 
כל אחת מההחלטות שלהלן דורשת הצבעה חיובית של כל 

מחזיק JOA  -ל  הצדדים יותר  או  הצדדים  אחד  אם  אלא   ,
מ הנמוך  הנפט   7.5%-בשיעור  בנכס  ההשתתפות  מזכויות 

צדדים או יותר    2ואז ההחלטה תדרוש הצבעה חיובית של  
ההצבעה  בעת  ביחד  המחזיקים  קשורים,  צדדים  שאינם 

) 1מסך כל זכויות ההשתתפות בנכס הנפט: (  80%לפחות  
מת חשבון בנק צובר  ) הק2איחוד עם שטח נכס נפט סמוך; (

אישור  קבלת  טרם  המשותף,  החשבון  כספי  עבור  ריבית 
להוראות  בהתאם  הראשונה,  הפיתוח  לתכנית  הממשלה 

) רכישה או פיתוח של מידע במסגרת הפעולות  3ההסכם; (
שלא   הדדים,  של  משותף  רכוש  יהווה  אשר  המשותפות 

 בהתאם להוראות ההסכם. 
 כניות עבודה ותקציבים ות ) ה(

עבודה   JOA  -ה תכניות  להגשת  והליכים  נהלים  קובע 
) לביצוע פעולות  AFEואישורן, תקציבים והרשאות להוצאות (

 חל עליהם. JOA -בשטח שה
לפני כל אחת מההוצאות או מתן התחייבויות שלהלן, ישלח 
להוצאה  להרשאה  בקשה  האחרים  הצדדים  לכל  המפעיל 

ושה, ") שתכלול פירוט מדויק של הפעולה הדרAFE(להלן: " 
הדרושה,  הפעולה  לביצוע  הדרושים  הסכומים  של  הערכה 
ולפי שיקול דעתו של  תזרים צפוי של הוצאות והתחייבויות 
 המפעיל, כל אינפורמציה נוספת הדרושה לתמיכה בבקשה:

  2,500,000הוצאה או מתן התחייבות בסך העולה על   -
לפעולות  עבודה  ותוכנית  לתקציב  בהתייחס  דולר 

 רכה;אקספלורציה או הע



 47 -  א                                                            

  5,000,000הוצאה או מתן התחייבות בסך העולה על   -
 דולר בהתייחס לתקציב ותוכנית עבודה לפעולות פיתוח;

  5,000,000הוצאה או מתן התחייבות בסך העולה על   -
 דולר בהתייחס לתקציב ותוכנית עבודה לפעולות הפקה;

  5,000,000הוצאה או מתן התחייבות בסך העולה על   -
 ותוכנית עבודה לפעולות נטישה.  דולר בהתייחס לתקציב

  
  AFEעל אף האמור לעיל, המפעיל לא יהיה חייב להמציא  

בקשר  הוצאות  שוטפות,  תפעול  להוצאות  בקשר  לצדדים 
נעשו  אשר  וכלליות  הנהלה  הוצאות  וכן  בארות  לשיפוץ 

 בהתאם לתכנית עבודה ותקציב מאושרים. 
לחרוג רשאי  והתקציב  המפעיל  העבודה  בתוכנית  מסעיף 

המאושר, ללא אישור ועדת התפעול, בסכום מצטבר של עד 
או  10% עד   מהסכום המאושר לאותו סעיף  כולל של  בסך 

מסך תכנית העבודה והתקציב המאושרים לאותה שנה.   5%
מקום שהמפעיל צופה כי החריגה תעלה על הגבולות כאמור, 
סך  של  פירוט  התפעול  לוועדת  להמציא  המפעיל  על 
התפעול  ועדת  אם  הנדרשות.  וההוצאות  ההתחייבות 

;  AFE  - ) על המפעיל לתקן את ה1מאשרת חריגה כאמור: ( 
(   ) על2( ) על 3המפעיל להודיע על ביצוע ההוצאה בפועל; 

גיאנה   ממשלת  האפשרי  בהקדם  אישור  לקבל  המפעיל 
 לתוכנית העבודה והתקציב המתוקנים. 

על  ולהתחייב  להוציא  קלנדרית,  שנה  בכל  זכאי,  המפעיל 
  250,000  -הוצאות לא מתוקצבות בסך כולל של לא יותר מ

ו אקספלורציה  לפעולות  לפעולות   500,000  -דולר  דולר 
מתוכנית העבודה והתקציב שאושרו,   5%פיתוח והפקה או  

נדחו   אשר  פריטים  בגין  אינן  כאלה  שהוצאות  לכך  בכפוף 
קודם לכן על ידי ועדת התפעול ושהן תואמות את הצרכים  

פי תכנית העבודה. על המפעיל לעדכן בהקדם האפשרי  -על
ועד ידי  על  אושרו  כאמור  שהוצאות  ברגע  הצדדים.  ת את 

 התפעול, תכנית העבודה והתקציב יעודכנו בהתאם. 
   Sole Riskפעולות  )ו(

קובע כללי מסגרת לביצוע פעולות שאין משתתפים    JOA  -ה
ב (המוגדרות  הצדדים  כל   Exclusive  -כ  JOA  -בהן 

Operations" כפעולות הנפט  חיפושי  בתעשיית  ומוכרות   "
Sole Risk  .( 

סותרות הן  אם  תבוצענה  לא  כאמור  פעולות   פעולות 
או   בהן  משתתפים  הצדדים  שכל   Exclusiveמשותפות 

Operationsה לכן.  קודם  שאושרו   ,-  JOA   כללים קובע 
דהיינו ביצוע   –והוראות לגבי מסגרת ביצוע הפעולות כאמור  

קידוחים, מבחנים ופיתוח, שלא בהסכמת כל הצדדים ואשר 
על לבצען  ניתן  בהסכם,  המפורטים  מסויימים,  ידי  -בתנאים 

כמוחל מהצדדים.  של -ק  זכויותיהם  את  ההסכם  קובע  כן, 
והאפשרויות   Sole Risk -הצדדים שלא הצטרפו לפעולות ה

 העומדות בפניהם. 
 התפטרות המפעיל והעברתו מתפקידו  ) ז(

, המפעיל רשאי להתפטר מתפקידו  JOA  -בכפוף להוראות ה
של   מוקדמת  בהודעה  כמו  180כמפעיל  לפחות.  כן,  -יום 

, המפעיל יפוטר עם קבלת הודעה  JOA  –בכפוף להוראות ה  
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אם   הבאים:  מהמקרים  אחד  בכל  מפעיל  שאינו  צד  ע״י 
המפעיל נעשה חדל פרעון, פושט רגל או עושה הסדר לטובת 
נושיו; ניתן צו בימ״ש או החלטה בת תוקף לארגון מחדש של  

על נכסים -המפעיל  כונס  התמנה  הרגל;  פשיטת  חוקי  פי 
המפעיל מתפרק או מפסיק לחלק משמעותי מנכסי המפעיל;  

 את קיומו באופן אחר. 
של   בהחלטה  מתפקידו  המפעיל  את  להעביר  ניתן  בנוסף, 
הצדדים שאינם המפעיל אם המפעיל הפר הפרה יסודית של 

") ולא החל בתיקון ההפרה הפרה יסודית(להלן: "   JOA  -ה
דבר   30בתוך   את  המפרטת  הודעה  שקיבל  מהמועד  יום 

ההפרה האמורה, או שלא המשיך בתיקון ההפרה. על מנת 
על  כאמור  הודעה  לתת  יוכלו  המפעיל  שאינם  שהצדדים 
מתפקידו,   המפעיל  העברת  על  או  למפעיל  יסודית  הפרה 

  66%דרושה הצבעה בעד מסירת הודעה כאמור של לפחות  
  80%מהצדדים שאינם המפעיל אשר מחזיקים ביחד לפחות  

מזכויות ההשתתפות. אם המפעיל יחלוק על החלטה כאמור, 
 יופעל מנגנון בוררות ועד להכרעה יישאר המפעיל בתפקידו.  
אם שיעור החזקותיו של המפעיל בזכויות ההשתתפות יפחת 

בתוך    10%  -מ הצדדים,  את   30יצביעו  להעביר  אם  יום, 
כאמור המפעי במקומו. החלטה  מחליף  ולמנות  ל מתפקידו 

המחזיקים   צדדים  שני  לפחות  של  בעד  בהצבעה  תתקבל 
מסך כל זכויות ההשתתפות של הצדדים   65%ביחד לפחות 

 שאינם המפעיל.
לצד  שליטה  (למעט העברת  שינוי שליטה במפעיל  חל  אם 

בתוך   הצדדים,  יצביעו  המפעיל),  של  אם    30קשור  יום, 
ה את  במקומו.  להעביר  מחליף  ולמנות  מתפקידו  מפעיל 

החלטה כאמור תתקבל בהצבעה בעד של לפחות שני צדדים  
 מסך כל זכויות ההשתתפות.    51%המחזיקים ביחד לפחות 

התפטרותו או העברתו מתפקידו של המפעיל וכן מינויו של  
מפעיל מחליף, יכנסו לתוקף בכפוף לקבלת אישור ממשלת  

 גיאנה לכך. 
 ות על השותפים ותנאים להטלתןסנקציות החל )ח(

בהוצאות  .1 היחסי  חלקו  את  במועד  שילם  שלא  צד 
המשותפות (כולל דרישות תשלום וריבית), או לא העמיד  

פי  -) כנדרש ממנו עלJOA -בטוחה (כהגדרת מונח זה ב
את JOA  -וה  Kaieteurבלוק    הסכמי מלא  לא  או   ,

על ממנו  כנדרש  לשיפוי  הסכמי  -המחויבויות  בלוק פי 
Kaieteur  וה-  JOA״). צד מפר, יחשב כצד מפר (להלן: ״

הוא  שהמפר  במקרה  מפר  לא  צד  כל  או  המפעיל, 
וליתר יהמפעיל,   המפר  לצד  מיידית  הפרה  הודעת  יתן 

 ").הודעת ההפרההצדדים (להלן: " 
החל מיום העסקים החמישי לאחר מתן הודעת הפרה,  .2

"), לא תקופת ההפרה (להלן: "   וכל עוד ההפרה נמשכת
, JOA  - יהיה הצד המפר זכאי לזכויות מסוימות על פי ה

 לרבות:
i.   או התפעול  ועדת  באסיפות  ולהשתתף  לזמן 

 להצביע בהן;
ii.   לפעולות הנוגעים  ואינפורמציה  נתונים  לקבל 

 המשותפות; 
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iii.  קבלת חלק משיעור הזכויות של צד אחר שנמצא
מה שפרש  או  בלוק  ומהסכמי    JOA-בהפרה 

Kaieteur ; 
iv. לק לו הוא זכאי בתפוקה, וחלק זה לקבל את הח

יהיו   יהיה לקניינם של הצדדים הלא מפרים והם 
רשאים, תוך נקיטת ההליכים המפורטים בהסכם,  
לגבות מתוכו את המגיע להם עד לתשלום מלא  

 של הסכום שבהפרה (כולל ריבית). 
״) חייב לשאת צד לא מפרכל צד שאיננו צד מפר (להלן: ״ .3

לעומת חלקם של כל הצדדים בחלקו היחסי (כפי חלקו  
הלא מפרים האחרים) בסכום שבהפרה (למעט ריבית), 

ימים מיום מתן הודעת   10ולשלם סכום זה למפעיל בתוך  
 הפרה, ואם לא יעשה כן יהפוך הוא עצמו להיות צד מפר.

בתוך   .4 ההפרה  את  יתקן  לא  המפר  הצד  ימים   60אם 
בתוך   (או  ההפרה  תקופת  במקרה   30מתחילת  ימים 

החודשים שחלפו),   24וע כאמור כבר קרה במהלך  ואיר
אזי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת שתהיה לצדדים הלא 

, לכל צד לא מפר תהיה האופציה JOA  -פי ה-מפרים על
ה  פי  על  מסוימים  לתנאים  בכפוף  להפעלה  -(הניתנת 

JOA מההסכם לחלוטין  לצאת  המפר  מהצד  לדרוש   (
כירתן ליתר ומנכס הנפט בדרך של המחאת זכויות או מ

והכל  שלישיים,  לצדדים  או  בהפרה  שאינם  הצדדים 
ה להוראות  הJOA  -בהתאם  כי  יצוין,   .-JOA    קובע

הצד   זכויות  לרכישת  מופחת  מחיר  ייקבע  לפיו  מנגנון, 
 ידי הצדדים שאינם בהפרה.   -המפר על

(בהתאם  .5 היחסי  חלקו  את  במועד  לשלם  חייב  צד  כל 
הנד התשלומים  בכל  השתתפותו)  עללשיעור  פי  - רשים 

. לפיכך, כל צד שהפך להיות צד מפר מוותר על JOA  -ה
הצדדים  כלפי  להעלותה  רשאי  יהיה  ולא  קיזוז  טענות 

 - הלא מפרים אשר הפעילו נגדו את ההליכים הקבועים ב
JOA  .בגין אי תשלום חלקו היחסי כאמור במועד 

 העברת זכויות או שינויים בשליטה  ) ט(
או   כולן  הנפט,  בנכס  צד  של  ההשתתפות  זכויות  העברת 

ה  של  התנאים  כל  על  ענתה  אם  רק  תקפה  תהיה    - חלקן, 
JOA:הכולל בין השאר את התנאים הבאים , 

פרט למקרה שהצד מעביר את כל זכויות ההשתתפות  .1
פי  - שלו בנכס הנפט, לא תעשה העברת זכויות אשר על

זכויות  הנעבר  או  המעביר  בידי  יישארו  תוצאתה 
 - בשטח נכס הנפט או ב  10%  -השתתפות של פחות מ

JOA  :למעט . 
או   .א גיאנה  שרציו  את    Cataleyaבמקרה  יעבירו 

(ר העברה  להסכם  בהתאם  סעיף זכויותיהם    או 
בלעיל  1.9.1.11.2 יחזיקו  מכך  וכתוצאה   (-15%  

הצדדים   אזי  הנפט,  בנכס  ההשתתפות  מזכויות 
הנ"ל רשאים לבצע העברה לפיה הנעבר או המעביר  

של   בשיעור  השתתפות  זכויות  עם  או   5%ישארו 
 יותר;  

   -ו       
  7.5%-יחזיקו ב  Cataleyaבמקרה שרציו גיאנה או   .ב
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בהתאם   הנפט,  בנכס  ההשתתפות  מזכויות 
הסכם הנ"ל   להוראות  הצדדים  אזי  ההעברה, 

המעביר   או  הנעבר  לפיה  העברה  לבצע  רשאים 
 .  3.75%יישארו עם זכויות השתתפות בשיעור של 

חייבים  .2 יהיו  הנעבר  והן  המעביר  הן  ההעברה,  אף  על 
ל  האחרים  הצדדים  החיובים,    JOA  -כלפי  כל  בגין 

נצברו   או  הבשילו  מוקנים,  היו  אשר  ואחרים,  פיננסיים 
לפני מועד ההעברה כולל,   JOA  -פט או ה  פי נכס הנ-על

התפעול  ועדת  ע״י  שאושרו  הוצאות  כל  להגביל,  מבלי 
לפני שהצד המעביר נתן הודעה בדבר העברת הזכויות 

 המוצעת לצדדים האחרים להסכם. 
לנעבר לא תהינה זכויות בנכס הנפט, בשטח נכס הנפט  .3

, כל עוד ועד אשר לא התחייב במפורש JOA  -פי ה-או על
לבצע במס האחרים,  הצדדים  רצון  לשביעות  בכתב  מך 

ההשתתפות  לזכויות  ביחס  המעביר  התחייבויות  את 
הדרוש  הממשלתי  האישור  את  קיבל  לו,  המועברות 

פי  -וסיפק את הערבויות הנדרשות ע״י הממשלה או על
 נכס הנפט.

למקבל ההעברה, למעט גוף קשור למעביר, לא תהיינה 
פי  -ח נכס הנפט או עלזכויות בנכס הנפט ועל פיו בשט

אלא אם כן כל הצדדים האחרים הסכימו בכתב   JOA  -ה
מקבל  אם  ורק  אך  תינתן  לא  כזאת  והסכמה  להעברה 
ההעברה לא יוכל להוכיח לשביעות רצונם הסבירה של  
את  למלא  יכולתו  את  האחרים  מהצדדים  אחד  כל 

 . JOA -פי תנאי נכס הנפט וה-התחייבויותיו על
בסעיף .4 האמור  דבר  או    שום  למשכן  מצד  ימנע  לא  זה 

לשעבד בדרך אחרת, כל או חלק מהאינטרס שלו בשטח 
ועל הנפט  ה  -נכס  אולם   JOA  -פי  למימון,  כבטוחה 

ההתחייבויות  לכל  אחראי  יישאר  צד  שאותו  בתנאי, 
לכל  כפוף  יהיה  השעבוד  האמור;  לאינטרס  הנוגעות 
כמשני   במפורש  ויעשה  שיידרש  ממשלתי  אישור 

)Subordinated  (לזכויות של הצדדים האחרים לפי ה - 
JOA  ,וכן שהצד האמור יבטיח כי כל משכנתא, משכון ;

או שיעבוד אחר כאמור יהיה מותנה בכך שהוא לא יפגע 
 .JOA -בהוראות ה

ירצה להעביר את   JOA  -כן, נקבע כי בכל מקרה בו צד ל-כמו
(למעט העברה לתאגיד בשליטתו) קיימת ליתר 78זכויותיו   ,

ל זכויות אלו   JOA  -הצדדים  זכות סירוב ראשונה לרכישת 
 . JOA -בהתאם לכללים ולהוראות הקבועים ב

 JOA -פרישה מה )י(
אפשרות   JOA  -ה נושא  את  המסדירות  הוראות  כולל 

) מנכס  Withdrawalהפרישה  צד  של  חלקית,  או  מלאה   ,(
(ומה בהם   JOA  -הנפט  המקרים  את  וקובעות  עליו)  החל 

הפרישה אפשרית, וזכויותיו וחובותיו של הצד הפורש כלפי  
 . בלוקהשותפים האחרים ב

 
שינוי במבנה הארגוני ו/או האחזקות ברציו גיאנה לא יהווה "העברה של זכויות", כל עוד בעלי    JOA -פי הוראות  ה-על  78

כי דילול באחזקות בעלי  השליטה     JOA  -כן, קובע ה-השליטה ברציו גיאנה נשארים בעלי שליטה גם במבנה החדש. כמו
 לניירות ערך לא יהווה "העברה של זכויות".  כתוצאה מהנפקה ו/או רישום למסחר בבורסה
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מה לפרוש  המבקש  החלטתו JOA  -צד  על  להודיע  חייב   ,
ובלתי  מותנית  בלתי  תהא  כאמור  הודעה  הצדדים.  ליתר 

ב הקבועים  תנאים  תחת  מסירתה,  עם  מיד    JOA  -חוזרת 
יום מיום מסירת הודעת   30״). בתוך  הודעת פרישה(להלן: ״

ל הצדדים  יתר  יהיו  הודעת    JOA  -הפרישה  למסור  זכאים 
עת פרישה, פרישה גם הם. במקרה שכל הצדדים ימסרו הוד

יפעלו לסיום ה   ויתר התחייבויותיהם הקשורות   JOA  -הם 
יחליטו   הצדדים  כל  שלא  במקרה  הנפט.  ולנכס  לפרויקט 
לפרוש כאמור לעיל, יפעל(ו) הצד(דים) הפורש(ים) להעביר 
זכויותיהם לשותפים שבחרו שלא  במהירות האפשרית את 

״ (להלן:  הנשאריםלפרוש  זכויות  השותפים  העברת  ״). 
ר תהיה ללא כל תמורה, כאשר הצד(דים) הפורש(ים) כאמו

נושא(ים) בכל ההוצאות המתחייבות מעצם הפרישה כאמור, 
שלא   לצדדים  הזכויות  העברת  אחרת.  הוחלט  אם  למעט 
הצדדים   של  אחזקותיהם  לשיעור  בהתאם  תבוצע  פרשו 

רשאי, על פי    JOA  -הנשארים. צד המבקש לפרוש על פי ה
ובכפוף להסכמי   (Kaieteurוק  בלבחירתו  מכל 1:  לפרוש   (

) או  הנפט;  נכס  האקספלורציה  2שטח  מפעולות  לפרוש   (
) פיתוח  משטחי  ולא  תגלית Exploitation Areasבלבד   ,(

מסחרית או תגלית אשר היו קיימים בשטח נכס הנפט טרם 
את   לקיים  ימשיך  כאמור  במקרה  כאמור.  פרישה 

אם התחייבויותיו ביחס לשטחים שמהם הוא לא פרש בהת
 .  JOA -להוראות ה

 הוראות נוספות) יא(
ה כולל  היתר,  החזרת    JOA-בין  לאופן  הנוגעות  הוראות 

, הארכת מועדים, אופן חלוקת הגז Kaieteurבלוק  שטחים ב
יהיו   (הצדדים  הנפט  מנכס  שיהיו,  ככל  הנפט,  ו/או  הטבעי 
רשאים לשווק את הגז הטבעי ו/או הנפט, ככל שיהיו, ביחד  

רשאים   Cataleya  -בנוסף, כל אחד מרציו גיאנה ואו לחוד.  
ו/או הנפט  הטבעי  בגז  חלקם  את  לרכוש  לבקש מהמפעיל 
המופק), אופן נטישת הקידוח, כח עליון, מיסוי, סודיות, אופן  
פתרון   ואופן  אנגליה)  (דיני  החל  הדין  ההודעות,  מתן 

 הסכסוכים (באמצעות מגשר) ועוד. 
1.9.1.11.4 Share Transfer Agreement ם העברת מניות") ("הסכ 

סעיף   (ראו  ההעברה  הסכם  על  החתימה    1.9.1.11.2במועד 
יחד עם    Cataleyaלעיל), התקשרו רציו גיברלטר, רציו גיאנה,  

ואיתן אייזנברג בע"מ בהסכם אשר    Cataleya  -בעלת השליטה ב
בבלוק  Cataleya -מטרתו להסדיר את היחסים בין רציו גיאנה ו

Kaieteur   " זה:  בסעיף  ועו"ד  ההסכם (להלן  אייזנברג  איתן   .("
רוברטס   שבלת)  ריצ'רד  עוה"ד  כצדדים  (ממשרד  הצטרפו 

להסכם.   ההסכם-עלפורמאליים  תנאי  תחליט    Essoאם    ,פי 
, בהתאם להוראות הסכם Kaieteurלוותר על חלק משטח בלוק  

וה וJOA  -ההעברה   ,-  cataleya    את לשמר  ירצו  גיאנה  ורציו 
ויתרה על חלקה, אז הצדדים יחילו    Essoם באזור שבו  זכויותיה

כללים   זה  אזור  (כדלקמןעל  הבעלות )  1:  את  ישמרו  הצדדים 
בבלוק ו   Kaieteurהמקורית  גיאנה  מרציו  אחד  שכל   -כך 

Cataleya    מבלוק    50%יחזיקוKaieteur  הצדדים יקיימו  2(  -ו (
 מו"מ בקשר עם חתימה על הסכם תפעול משותף חלופי (להלן: 

 "JOA  מודל  חלופי על  המבוסס   ("AIPN את יסדיר  אשר   ,
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 היחסים ביניהם. 
שה בתוך     JOA-ככל  ייחתם  לא  יאמצו    30החלופי  אזי  יום, 

 JOA  -הצדדים הסכם תפעול משותף על בסיס העקרונות של ה
  - "לוויתן דרום" ו  I/ 14(חזקות    בפרויקט לויתןבין השותפים  החל  

15/I ("לוויתן צפון"  . 
(   JOA-ה הבאות:  ההוראות  את  יכלול  גיאנה  1החלופי  רציו   (

בלוק   של  כמפעילה  (Kaieteurתמונה  אשר 2;  המפעיל  דמי   (
, ישולמו גם Kaieteurישולמו לרציו גיאנה בגין הפעילות בבלוק  

(  Cataleya  -ל שווים;  שנתיים  3בחלקים  של  תקופה  במשך   (
לא    Cataleyaהחלופי,    JOA  -ההחל ממועד החתימה על הסכם  

הנובעים  ת לתשלומים  מעבר  נוספים  בתשלומים  לשאת  ידרש 
בבלוק    המחלק הקבועה  העבודה  בתכנית  .  Kaieteurהיחסי 

לקבל   תהיה זכאית  Cataleyaלאחר תום השנתיים האמורות,  
של   מעבר   4הודעה  אותם תשלומים אשר  על  מראש  חודשים 

מחלק הנובעים  של    הלתשלומים  בתכנית   Cataleyaהיחסי 
בבלוק   הקבועה  נדרש   Kaieteurהעבודה  הוא  אותם  ואשר 

,  Kaieteur) ככל שייחתם הסכם תמלוגי על בבלוק  4(  - להעמיד, ו
) המי מטעמ(או    Cataleyaתשלומי תמלוגי העל בו יהיו שווים בין  

 לבין הזכאים לתמלוג ברציו גיאנה. 
   Tanager-1קידוח  1.9.1.12

"   1.5.2020ביום   קידוח  ביצוע  על  בבלוק  השותפים  "  Tanager-1החליטו 
 החלו עבודות הקידוח.  2020") ובמהלך אוגוסט הקידוח (להלן בסעיף זה: " 

הגיע   17.11.2020ביום   שהקידוח  עדכנה  המפעילה  כי  השותפות  הודיעה 
של   סופי  המטרה   7,633לעומק  שכבות  כל  חתך  נקדח  ובמסגרתו  מטרים 

להערכת   כי  מועד  באותו  נמסר  עוד  פטרוליום  נמצא  Essoבקידוח.  סימני  ו 
(שכבת  הקידוח  של  הראשונה  המטרה  בשכבת  משמעותיים  (נפט) 

Maastrichtian והוכח להערכת עם זאת,    קיומה של מערכת נפט בבלוק.  ) 
Esso    כמויות הנפט שנמצאו אינן מצדיקות הפקה של הנפט שנמצא בשכבה

עם מאגר/ים נוספ/ים (אם וככל   , אלא)stand aloneאי (האמורה כמאגר עצמ
הנוספות    79.שיפותח) והבדיקות  הקידוח  ממצאי  ניתוח  התקדמות  עם 

הדוח   למועד  נכון  (ואשר  נמשכותשנערכות  חלק  עדיין  ניתוח  לרבות   ,(
,  מהדגימות שנאספו בקידוח, פנתה השותפות למעריך משאבים בלתי תלוי

Netherland, Sewell & Associates, Inc.  :להלן)  "NSAI ובהתבסס על ("
ועל בסיס המשך ניתוח ממצאי הקידוח ותוצאות    NSAI  -חוות דעת שקיבלה מ

  15.12.2020  ביום,  Essoידי  -הבדיקות הנוספות שהתקבלו וכפי שנמסרו על
ה  )Discovery(  ממצא  של  קיומו  על  השותפות  הודיעה בשכבת  נפט    - של 

Maastrichtian .80  ביום  -כמו השותפות  הודיעה    ניתוח כי    1.202110.כן, 
 לאותו   עד  בוצעו  אשר  מהקידוח  נפט  דוגמאות  של  המעבדה  בדיקות  תוצאות

~ (שיעור  20.0⁰(משקלו הסגולי של הנפט) של    API Gravity   מראה ,  מועד
API  בר עמוקים)-שהוא  במים  נוספות    .81הפקה  מעבדה  בדיקות  תוצאות 

 
במועד ההודעה האמורה עוד לא הייתה בהירות מלאה לגבי איכות הנפט ומניתוח ראשוני של בדיקות הלוגים שנאספו    79

בקידוח היה נראה כי הנפט עשוי להיות בעל מאפיינים של נפט כבד. לפרטים נוספים על הודעת השותפות מיום  
), אשר המידע הכלול בו מובא  2020-01-114826דוח מיידי של השותפות מיום זה (אסמכתא  , ראו  17.11.2020

 בזאת על דרך ההפניה. 
). לפרטים נוספים על   PRMS-SPEחוות הדעת האמורה נעשתה בהתאם לכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום (  80

-2020-01(אסמכתא  15.12.2020השותפות מיום , ראו דוח מיידי של  )Discovery( הודעת השותפות על ממצא
 ), אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה. 127993

. לפרטים נוספים על ההודעה  15⁰של  APIבעולם מופק נפט במים עמוקים, ובכמויות משמעותיות, החל מרמת   81
אשר המידע בו מובא בזאת  ), 2021-01-003828(אסמכתא  10.1.2021האמורה, ראו דוח מיידי של השותפות מיום 

 על דרך ההפניה. 
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מראות כי מסימני הנפט שנדגמו משכבות עמוקות יותר מראות כי הנפט הוא  
 . 30⁰של מעל  APIנפט קל עם רמת 

השותפים בבלוק ממשיכים  עיקר בדיקות המעבדה בוצעו ולמועד הדוח,    נכון
כל החתך  -לנתח את ממצאי הקידוח ותוצאות הבדיקות השונות שנערכו על

להערכת רציו גיאנה, המבוססת בין היתר על הערכת   . הפרוספקטיבי שנקדח
Esso  נאספו מהחתך אשר  הנתונים  ואיכות  כמות  בקידוח,  ,  הפרוספקטיבי 

אינטגרציה של ניתוח הנתונים, לרבות בדיקות המעבדה, יאפשרו לשותפים  
ובכללם  בבלוק  הפרוספקטים  יתר  של  מחודשת  הערכה  לבצע  בבלוק 

על חדשים  את  -פרוספקטים  מיטבי  באופן  ולבחור  החלטה  לקבל  מנת 
 .הפרוספקט/ים אשר ייקדחו בהמשך

המותנ  לפרטים המשאבים  הערכת  במאגר  בדבר  והערכת    Tanagerים 
בבלוק   המנובאים  המבוססות,  Kaieteurהמשאבים    מידע  על,  היתר  בין, 

 הסקר  נתוני  ידי  על  מכוסה   אשר  לאזור  מוגבל  והוא מהקידוח  שהתקבל
,  2017  בשנת  הבלוק  משטח  בחלק  השותפים   שביצעו  ממדי-התלת  הסייסמי
 דרך  על  בזאת  מובא  בו  המידע  אשר,  והמנובאים  המותנים  המשאביםראו דוח  
מ  יצוין.  ההפניה חלק  למאגר כי  המיוחסות  המותנים  המשאבים  כמויות 

Tanager    לשטח (  Stabroek  בלוקגולשות  בלוק  הסמוך  עם  הגובל 
Kaieteurלפיכך אומדני כמויות המשאבים   .), שרציו גיאנה אינה שותפה בו
כולו    Tanagerמפורטים הן ביחס למאגר  דוח המשאבים האמור  ב  המותנים

) והן ביחס לחלקן  Kaieteur(קרי, כולל הכמויות שגולשות מחוץ לשטח בלוק  
לפרטים בדבר גלישת  .בלבד (בו שותפה רציו גיאנה) Kaieteurבשטח בלוק 

  לפרטים נוספים על   להלן.  1.23.22מאגרים כגורם סיכון אפשרי, ראו סעיף  
 להלן.  1.9.1.13דוח המשאבים, ראו סעיף  

 
 ההערכות הנ"ל בנוגע לקיומו של ממצא   -  אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד

)Discovery  (ה  בשכבת-  Maastrichtian  ,  ,משקלו הסגולי, מאפייני הנפט
שיפותח) וככל  (אם  המאגר  לפיתוח  הצפוי  ,  אפשרות  להשלמת המועד 

הבדיקות וניתוח ממצאי הקידוח ותוצאות הבדיקות השונות שנערכו במהלך 
ולאחריו,  כפי    הקידוח  מקצועיות  והשערות  הערכות  מידע,  על  מבוססות 

והינם בגדר מידע צופה פני    Esso  -משקיימים נכון למועד הדוח, שנתקבלו  
ניירות ערך. ההערכות וההשערות הנ"ל מבוססות על    עתיד כמשמעו בחוק 

שהתקבל   ומידע  שבוצעו  מהמפעילה  הבדיקות  בסיס  על  לרבות  מהקידוח, 
כאמור לעיל. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ו/או להיות שונות,  
לרבות מהותית, מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר ככל שיצטבר מידע  
ו/או מביצוע הבדיקות ניתוח ממצאי הקידוח  כתוצאה מהמשך  לרבות    נוסף 
הקשורים   גורמים  של  ממכלול  כתוצאה  ו/או  ממצאיהן  וניתוח  הנוספות 

 .בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז
במאגר  משאבים   1.9.1.13 (פרוספקטיביים)  ומשאבים    Tanagerמותנים  מנובאים 

 Kaieteurבבלוק 
בדבר במאגר    לפרטים  מותנים  משאבים  הערכת  והערכת   Tanagerדוח 

בבלוק   (פרוספקטיביים)  מנובאים  הוכן  Kaieteurמשאבים  אשר  ידי  ,  על 
NSAI נערך על פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום (וSPE-PRMS(  ,

מיום   השותפות  של  מיידי  דוח  -2021-01(אסמכתא    14.2.2021ראו 
למועד  ), אשר המידע הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפניה. נכון  017433

הדוחפרס ב  ום  הנ"ל.  בפרטים  שינוי  חל  מצורפת    'א  פח סנלא  זה  לפרק 
 להכללת הדוח האמור בדוח התקופתי. NSAIהסכמת 

ל בהתייחס  כי  שיצוין,  כדי  להתקיים  שצריכים  מותנים ה  המשאביםתנאים 
יסווגו כעתודות, לרבות עלויות צפויות ומשך הזמן המשוער    Tanagerבמאגר  

שמאשר את התקיימות התנאים האמורים הם השותפים בבלוק   מי  -להשלמה  
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  בהם  נמצא במים עמוקים  Tanager-1והגורמים הרגולטוריים בגיאנה. מאגר  
למועד    ולכן,  יחסית  מאוד  גבוהותוההפקה    הפיתוחעלויות   כפי  הדוחנכון   ,

להע שנמצאו    Esso  רכתשדווח,  הנפט  אינן    Tanager-1  בקידוחכמויות 
 אלא),  stand alone(  איהפקה של הנפט כמאגר עצמ  , בשלב זה,מצדיקות

,  תלויה פיתוח על ההחלטה, לפיכך). שיפותח וככלים (אם /נוספים /מאגר עם
  עם   ביחד  לפתחו  ונכון   שמתאים  נוסף  מאגר   קיים  אם  בהחלטה  בין השאר,

  כאמור  החלטה  שתתקבל  ועד,  הדוח  למועד  נכון.  בבלוק  שהתגלה  המאגר
 ולעלויות  זמנים  ללוחות  רלוונטיות  אין  השותפות  להערכת ,  (ככל שתתקבל)

-Tanagerמותנים במאגר  ה  המשאביםתנאים שצריכים להתקיים כדי שה  של
כעתודות  1  המשוערת הנפט    וכמות  וההפקה  הפיתוח  עלויות  ואת  יסווגו 

שינוי   עם.  לכלכלי  המאגר  להפיכת  הנדרשת  המינימאלית ככל שיחול  זאת, 
כאמור השותפות  ככל    בהערכת    תעדכן ,  תשתנה  אקסוןת  שהערכו/או 

  של   בניתוח  ממשיכה  אקסוןהדוח  נכון למועד    כאמור לעיל,  .בהתאם  השותפות
  פרוספקטים   ומיפוי  איפיון,  Tanager-1  קידוח   ונתוני   הסייסמיים  הנתונים

הזכויותעה  הסכם  פי  עלוכי    הבלוק  בשטח  נוסף  לקידוח  ראויים   עד ,  ברת 
 בכל   נושאת  היא,  בבלוק  נוסף  לקידוח  ביחס  Essoשל    החלטתה  לקבלת

 .לעיל (ד)1.9.1.11.2כאמור בסעיף   בבלוק רציו גיאנה של הוצאותיה
 

דבר כלכליות מאגר  ההערכות הנ"ל ב  -  אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד
Tanager-1  ין ב  המבוססות,  אפשרות לפיתוח המאגר (אם וככל שיפותח)וה

חדשים  המאגר  של  המים   עומק  על  היתר עתידיים  למאגרים  קירבה  (ככל  , 
נוספים כאמור לעיל  ומאפיינים  לוחות הזמנים    שיתגלו)  וכן בדבר רלוונטיות 

מותנים במאגר ה  המשאביםתנאים שצריכים להתקיים כדי שה  שלוהעלויות  
Tanager  מבוססות על מידע, הערכות והשערות מקצועיות  ,  יסווגו כעתודות

ה למועד  נכון  שקיימים  שנתקבלו  תשקיףכפי  בגד  Esso -מ,  מידע  והינם  ר 
הנ"ל   וההשערות  ההערכות  ערך.  ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד  פני  צופה 

, לרבות  Tanager-1 מקידוחממפעילת הבלוק ומבוססות על מידע שהתקבל 
כאמור לעיל. ההערכות וההשערות    ועודן מבוצעות  על בסיס הבדיקות שבוצעו

מההערכות  מהותית,  לרבות  שונות,  להיות  ו/או  להתעדכן  עשויות  הנ"ל 
וההשערות הנ"ל, בין היתר ככל שיצטבר מידע נוסף לרבות כתוצאה מהמשך 
ו/או   וניתוח ממצאיהן  ו/או מביצוע הבדיקות הנוספות  ניתוח ממצאי הקידוח 

רויקטים של חיפושים והפקה של כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפ
 . נפט וגז

  מבנה התחרות בתחום 1.9.1.14
התאגידים  פירוט על  סורינאם, לרבות  -לפרטים על הפעילות הערה באגן גיאנה

  לעיל. 1.8.3  , ראו סעיףנכון למועד הדוח הפעילים באגן
 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 1.9.1.15

) גיאנה  של  הסביבה  הגנת  (להלן Environmental Protection Actחוק   (
") כולל הוראות הנוגעות להגנת איכות הסביבה ושיפורה,  החוקבסעיף זה: " 

זיהום על  ובקרה  זיהום  על  מניעת  תגלית  פיתוח  של  ההשפעה  הערכת   ,
הסביבה, אופן השימוש במשאבי טבע ועניינים הנוגעים לנושאים אלה. בנוסף,  
החוק קובע מגוון רחב של עונשים, פליליים ואזרחיים כאחד (בהתאם לחומרת 
בין   הכוללים,  הוראות החוק,  בגין הפרת  היה),  והרווח ממנה, אם  העבירה 

ו קנס כספי, השעיה או ביטול היתרים/אישורים  היתר, עונש מאסר בפועל א
 הפסקת פעילות, צווי מניעה, פיצויים, וביצוע פעולות לתיקון ההפרה. 

זה:  -כמו בסעיף  (להלן  הסביבה  להגנת  סוכנות  תוקם  כי  החוק  קובע  כן, 
בעלי הסוכנות"  על  לחוק,  בהתאם  החוק.  הוראות  ואכיפת  פיקוח  לצורך   ("

נות לביצוע פרויקט, לבצע סקר סביבתי בלתי  הזכויות לקבל את אישור הסוכ
על שיינתן  הסביבתי  להיתר  בהתאם  ולפעול  בהתאם  -תלוי  הסוכנות.  ידי 
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הוקמה הסוכנות אשר במסגרת סמכויותיה   5.6.1996להוראות החוק, ביום  
לפקח על ניהול יעיל ושמירה על איכות  ותפקידיה היא מחוייבת, בין היתר,  

הדרושים על מנת להבטיח מניעה של זיהומים  וכן לנקוט באמצעים    הסביבה
 סביבתיים ובקרה עליהם.  

, החקיקה הסביבתית בגיאנה אינה הדוח , נכון למועד  פותלמיטב ידיעת השות
ותוצאותיה    תוצאותיה הכספיות  רציו גיאנה,משפיעה באופן מהותי על פעילות  

 . הכספיות של השותפות
   הדין בגיאנה 1.9.1.16

החיפושים   גיאנה פעילות  של  הנפט  לחוק  כפופה  בגיאנה  וההפקה 
)Petroleum Act נפט בהסכמי  להתקשר  האנרגיה  שר  את  המסמיך   ,(

גיאנה)  רציו  עם  נחתם  אשר  זה,  (דוגמת  נפט  הסכמי  רישיונות.  ולהעניק 
כוללים, בין היתר, הוראות הנוגעות לתנאים הדרושים למתן רישיון, התנאים 

 וד. לחידושו, סמכויות שר האנרגיה וע
) ומכרות  לגיאולוגיה  הגיאנזית   Guyana Geology and Minesהוועדה 

Commission " ") הוא הגוף הסטטוטורי האחראי על ניהול  GGMC; להלן: 
ורישיונות החיפוש   יישום ההסכמים  על  והמפקח  בגיאנה  משאבי המינרלים 

 בגיאנה.
יאנה,  על מנת לקבל רישיון חיפוש יש צורך בהגשת בקשה לשר האנרגיה של ג

כמו ותקציב.  מפורטת  שנתית  עבודה  תכנית  תכלול  מבקש  -אשר  על  כן, 
- הבקשה לקבל רישיון חיפוש, להסכים לכל תנאי הרישיון האמור ולפעול על

 פיהם. 
הסכם הנפט ורישיון החיפוש מעניקים למחזיק בהם זכות לקיים פעולות חיפוש  

 רישיון. בנכס עבורו הוצא הרישיון והכל בהתאם לתאי הסכם הנפט וה
על   עולה  שאינה  ראשונה  לתקופה  מונפק  חיפוש  ניתן   4רישיון  והוא  שנים 

נוספות בנות   שנים כל אחת. במקרה של תגלית,    3לחידוש לשתי תקופות 
המחזיק רשאי להגיש בקשה לקבלת רישיון הפקה, אשר יהיה בתוקף למשך  

 שנים נוספות.   10 -שנים וניתן להארכה ב 20
רשת הגשת בקשה לקבלת רישיון כאמור תוך שנתיים  קבלת רישיון הפקה דו

על תיקבע  אשר  אחרת,  תקופה  או  התגלית,  על  ההכרזה  שר  -ממועד  ידי 
להכיל  הצעה מפורטת להקמה  על הבקשה האמורה  גיאנה.  האנרגיה של 

ההידרוקרבונים  לולתפעו הפקת  לצורך  הדרושים  המתקנים  מהנכס,    כל 
 פי התקנות הרלוונטיות).-אחסונם והובלתם (וכנדרש על

) שלהלן:  בתנאים  היתר,  בין  לעמוד  המבקש  על  רישיון,  לקבל  מנת  ) 1על 
) נכונות לציית  3) להציג יכולת פיננסית; (2להוכיח ידע טכני ומקצועי מספק; (

) הרישיון;  סחורה  4לתנאי  ולרכוש  מקומיים  עובדים  להעסיק  להתחייב   (
 ומית, ועוד. מק

בסעיף היתר,    1.9.1.15  כאמור  בין  קובעת,  בגיאנה  הדינים  מערכת  לעיל, 
זכויות   הוראות ביחס לשמירה על איכות הסביבה, אשר נועדו להורות לבעלי

במסגרת להכין  שעליהם  והמסמכים  הפעולות  מהם  בים,  פעילותם   הנפט 
וזאתבשטחי   למנוע זכויותיהם,  מנת  למזער  על  מפגעים   או  הניתן,  ככל 

 של נפט בעת פעילות חיפושים, פיתוח והפקה להיווצר סביבתיים העלולים
 טבעי בים.   וגז

כי   לאור תגליות הנפט המשמעותיות בגיאנה ,  פותלמיטב ידיעת השותיצוין 
סעיף   הפעילות  לעיל  1.8.3(ראו  בהיקף  השינויים  את  המתאר  בחלק   ,

הנוגע לשינוי המהותי במצבה  ופוליטי  דיון ציבורי  בגיאנה    מתקיים),  בגיאנה
למדינה, ועם תל"ג נמוך מאוד  של גיאנה ממדינה ללא תגליות משמעותיות  

בשט מאוד,אשר  גדולות  נפט  כמויות  מופקות  להיות  צפויות  היכולות    חה 
המדינה כלכלת  על  מהותי  באופן  השותלהשפיע  ידיעת  למיטב  לאור  פות.   ,
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האנרגיה   משרד  הרגולטורי  בגיאנה  האמור,  המשטר  בבחינת    הקייםהחל 
בהן  במדינות    הקיימתבתחום הנפט והגז במדינה במטרה להתאימו לרגולציה  

שוטפת של נפט וגז (לרבות בחינת הקמתה של חברת    קהותי  הפקהקיימת  
  של גיאנה מתייעץ משרד האנרגיה    פי פרסומים -, עלבמסגרת זו  נפט לאומית).

חיצוניים.  ביועצים  ומשתמש  שונים  גורמים  לכל   עם  מתייחסות  אלו  בדיקות 
תחומי הרגולציה בקשר עם חיפושי נפט וגז, פיתוחם והפקתם, לרבות נושאים 

 ועוד.   , אופן מתן הרשאות חיפוש והפקהפיסקאליים, סביבתיים
ו ציבורית  שקיפות  ליצור  ממאמציה  המדינה  כחלק  של  לאינטרס  לדאוג 

והפקת וגז  נפט  לחיפושי  הנוגעות  עתידיות,  בגיאנה,  בהתקשרויות  בסוף  ם 
פברואר   אנרגיה   2018חודש  מחלקת  הקמת  על  הודיעה  גיאנה  ממשלת 

)Department Of Energy אשר תהיה חלק ממשרד הנשיאות ואשר תהיה ,(
 אחראית על תחום הנפט והגז חלף המשרד למשאבים טבעיים. 

יזמים    אתמשרד האנרגיה    פרסם ,  בנוסף ההסכמים, אשר נחתמו בינו לבין 
  82. , לרבות רציו גיאנההפועלים בגיאנה

 Natural Resource Fund  -ה  נכנס לתוקף  2022שנת    בתחילתכן,  -כמו
Act  ,וחלוקת   ניהול  אופן  על  אחראי  היהישפוליטי  -א  גוף  הקמת  קובע  אשר  

יישמרו   במדינה  הצפויה  מההפקה  כתוצאה  למדינה  שינבעו  הרווחים ואשר 
הגוף האמור אחראי על מגזר הנפט ועל ניהול הכנסות המדינה   .בקרן ייעודית

והתנאים   הכללים  קביעת  ניהול  על  אחראי  האמור  הגוף  היתר,  בין  ממנו. 
להגשת בקשות לקבלת נכסי נפט ולמשאים ומתנים עם תאגידים המעוניינים  

אופן מכירת חלקה של  כן, הוא אחראי על ניהול-לקבל נכסי נפט בגיאנה. כמו
 גיאנה בנפט שיימצא בנכסים השונים.

בחינת    (א)   על  גיאנה  של  האנרגיה  מחלקת  ראש  ודיעה  2019  פברואר  בחודש
והגז   Petroleum Act  -ה הנפט  בתחום  להתפתחויות  בהתאמתו  והצורך 

של    הכנת(ב)    ;במדינה חדש   המותאם,  petroleum agreementמודל 
 להתקשרויות   ישמש  אשר,  והנפט  הגז  בתחום  הנוהגת  העולמית  לפרקטיקה

  -ו,  2020  שנת  של  הראשון  הרבעון  במהלך  מכרז  לביצוע  הכנות; (ג)  עתידיות
ביצועו של    בחינת,  מצד חברות בתעשייה  הרדוד  לים   עניין  למשוך  בניסיון(ד)  

במסגרת   לרכישה  זמין  יהיה  בו  שייאסף  המידע  אשר  מקיף,  סייסמי  סקר 
 חבילות מידע. 

הודיע סגן נשיא גיאנה על משטר פיסקאלי חדש    2022בהתאם, בשלהי שנת  
תמלוג  יכלול  ואשר  המדינה  עם  עתידיים  בהסכמים  התקשרויות  על  שיחול 

ת עד לשיעור של שהיה עד כה), הכרה בהוצאו  2%(חלף    10%בשיעור של  
שהיה עד כה, לרבות בהסכם גיאנה), מס חברות בשיעור   75%(חלף    65%

עד כה). זאת בנוסף    קבוע(לא היה עד כה) ומענק חתימה (שלא היה    10%של  
 . 50%לחלקה של המדינה בהידרוקרבונים המופקים שנותר על 

  הודיעה ממשלת גיאנה כי היא צפויה לפרסם מודל חדש   2023בתחילת שנת  
) והפקה  חיפוש  הסכם  מעודכן,  Production Sharing Agreementשל   (

אשר יכלול את המשטר הפיסקאלי המעודכן כאמור לעיל וכן הוראות הנוגעות  
לתוכנית העבודה ולנטישת שטחים, אשר מיטיבות יותר עם המדינה מאשר  

 ההוראות בהסכמים הקיימים כיום. 
של הסכם החיפוש וההפקה  המשטר הפיסקאלי המעודכן וכן המודל החדש  

שלהי שנת אותם יקבלו הזוכים במכרז שפורסם ב  השטחים החדשים יחולו על  
בהקשר זה יצוין כי היו מספר פרסומים זרים    לעיל.  1.8.3כאמור בסעיף    2022

אינם  בלוקים שהם  גם על  יחול  לפיהן השינוי האמור  צוינו התטאויות  בהם 
Stabroek הודעה קיבלה שום  למועד הדוח, השותפות לא  נכון  כי,  יובהר   .

, לפי הייעוץ המשפטי שקיבלה מיועציה המשפטיים, שינוי  וכןרשמית בעניין  
 

 .  /http://dpi.gov.gy/contracts לפרטים, ראו:  82

http://dpi.gov.gy/contracts
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להעריך   פותאין ביכולת השות  , נכון למועד הדוחכן,  -כאמור לא יחול עליה. כמו
 כיצד שינויים כאמור, ככל שיתרחשו, ישפיעו על פעילות רציו גיאנה.

 
(ב מקומי  תוכן  בהעדפת  העוסק  חוק  נחקק  ,  )Local Content Actנוסף, 

היתר,,  הקובע וקבלני    40  בין  בנכסים  זכויות  בעלי  על  בהם  שירות  תחומי 
וכן    משנה שלהם יצטרכו להעדיף שימוש בתוכן מקומי ובאנשי מקצוע גיאנזים

 . מנגנונים למעקב אחר יישום הוראות החוק האמור
ל הנוגעות  וההשערות  ההערכות  כי  הציבורי  מובהר  ולשינויים  דיון 

לרבות  רגולטורייםה על  ,  האפשרית  והשפעתם  הפיסקאלי  במשטר  השינוי 
כמשמעו בחוק ניירות   מידע צופה פני עתידהמפורטות לעיל מהוות    השותפות

ערך אשר אינו וודאי והמבוסס על מידע הקיים אצל השותף הכללי בתאריך 
כאמור   והשערות  הערכות  שלישיים.  צדדים  של  בפרסומים  שמקורו  הדוח 

ת באופן מהותי עקב פרסומים חדשים, החלטות  יכולות להתעדכן ואף להשתנו
במצב המשפטי,רגולטוריות שינוי  שלישיים    ,  בצדדים  והתפתחויות שמקורן 

 ואינם בשליטת השותפות.
 

1.9.2 SC76  בפיליפינים 
 כללי  –פיליפינים  1.9.2.1

היא   הפיליפינים  (ארכיפלג) רפובליקת  איים  מדינת 
מ מיותר  במערב   7,000  -המורכבת  הממוקמת  איים, 

משתייכת היא  אליה  אסיה,  ליבשת  מזרחית  דרומית  השקט,  .  האוקיינוס 
 .  Palawan -הגדולים באיים הם לוזון, מינדנאו, נגרוס, סאמאר ו

אינדונזיה, הן  הפיליפינים  של  מדרום, שכנותיה  וברוני  וטייוואן   מלזיה  סין 
היא   בצפון, פיליפינים  במזרח.  השקט  והאוקיינוס  במערב  מדינה וייטנאם 

 . 1946מאז  עצמאית
כולל כ ומורכב מארכיפלג    300,000  -השטח היבשתי של הפיליפינים  קמ"ר, 

  - איים. כמו כן, שטח המים הכלכליים של הפיליפינים הינו כ  7,000הכולל מעל  
למיטב  משטח המים הכלכליים של ישראל).    90קמ"ר (בערך פי    2,260,000
  Malampayaנכון למועד דוח זה, ישנה הפקת גז משדה הגז  ,  פותידיעת השות

ר תגליות גז ונפט נוספות, קטנות יותר,  . בנוסף, קיימות מספTCF  2.7המכיל  
 . Malampaya, בדומה לשדה הגז Palawanאשר רובן נמצאות באגן מערב 

בשטח המים הכלכליים של הפיליפינים קיימים מספר רב של אגנים ומערכות  
נפט. רובם אינם רלוונטיים לאיזור פעילות החיפושים של השותפות, פרט לאגן  

 ם אזור העניין של השותפות.אשר בו ממוק Palawanמזרח 
מערב האיים הפיליפינים  -ממוקם בים סולו אשר בדרום  Palawanאגן מזרח  

לאי   מועטה,  Palawanממזרח  מאד  נפט  חיפושי  היסטורית  עם  אזור  זהו   .
בשולי  הכוללת מספר קידוחים מועטים ללא תגליות. מספר מועט של קידוחים  

 הצביע על סימני נפט וגז.  האגן 
 האנרגיה אחראי על תחום חיפושי הנפט והגז הטבעי במדינה.משרד 

לעיל,   מכ  גיברלטררציו  כאמור  בפיליפינים  והפקהח  ו פועלת  חיפוש    הסכם 
ביום   ב  17.10.2018שנחתם  דצמבר  (ועודכן  ממשלת )  2019חודש  בין 

  , ביחס לנכס  גיברלטררפובליקת הפיליפינים, משרד האנרגיה הפיליפיני ורציו  
" (  SC76נקרא  ה פיליפיניםלהלן:  רציו  .  ")הסכם  התקשרות  בדבר  לפרטים 

בפיליפינים  העברת זכויות ושיתוף פעולה בתחומי האנרגיה  גיברלטר בהסכם  
במסגרתו   אשר  נאוויטס,  עם    ) 100%(מתוך    30%  תרכושנאוויטס  ובמרוקו 

רציו   ב מזכויות  מיידי,  SC76  -גיברלטר  דוח  מיום    ראו  השותפות  של 
), אשר המידע בו מובא בזאת על 2022-01-075163(אסמכתא    19.6.2022

  . להלן 1.19.4, וכן סעיף  דרך ההפניה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/1964
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 הצגת נכס הנפט  1.9.2.2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
יהיה כדלקמן: רציו   SC76  -בהתאם להסכם נאוויטס, שיעור ההחזקות ב 76SC - עם השלמת העברת הזכויות ב 83

 Ratio –ל   SC76  -יצוין כי בכוונת רציו גיברלטר לפעול להעברת ההחזקות ב .30% –; נאוויטס  70%  –גיברלטר 
Philippines Limited) מסגרת הסכם  ב 84) של רציו גיברלטר. 100%, חברה פרטית גיברלטרית בבעלותה המלאה

בתמורה להחזר חלקה היחסי של   SC76 -ב  גיברלטר) מזכויות רציו 100%(מתוך  30%  תרכושנאוויטס  וויטס,  נא
חלקה היחסי מסך ההוצאות העתידיות בבלוק. העברת הזכויות  להשתתפות ב בתמורהנאוויטס בהוצאות עבר וכן 

  המצב את מתארת הטבלה לכן לאישור משרד האנרגיה הפיליפיני, אשר נכון למועד הדוח טרם התקבל.    כפופה
   . עתידיותרק בנוגע לפעולות   בהנחה שאישור משרד האנרגיה הפיליפיני יתקבל ונאוויטס תהיה שותפה בבלוק

 
 אודות נכס הנפט פרטים כלליים  

 פירוט נושא 
   SC76 :הנפט נכס שם

  900שטח ימי במים הכלכליים של רפובליקת הפיליפינים, בעומק מים הנע בין  :מיקום
 מטר.  1,700 -ל

 קמ"ר   6,480 -כ :שטח

בהתאם להוראות הסכם פיליפינים   הסמכה לביצוע פעילות חיפוש והפקה :הנפט נכס סוג
 להלן).  1.9.2.11(כמפורט בסעיף 

 18.10.2018 :נכס הנפט של מקורי  הענקה תאריך
 17.10.2020 :נכס הנפט של  מקורי פקיעה תאריך

פקטו  -(אישור על קיומו של כוח עליון, אשר דה 7.11.2022; 13.10.2020 :נכס הנפט של הארכה  על הוחלט שבהם  תאריכים
 מאריך את תקופת ההסכם)

 27.11.2024 :נכס הנפט לפקיעת נוכחי  תאריך

תקופת   נוספת להארכת אפשרות  קיימת האם ציון
 :נכס נפט

ההסכם מקנה לבעלי הזכויות את הזכות לבצע חיפושי נפט ו/או גז טבעי בשטח  
SC76    בת ("  7לתקופה  הראשוניתשנים  הראשונית  התקופה  התקופה   .("

ל (תת-תתי   3  -נחלקת  ראשונה  -תקופות  תת  – התקופה  ראשונות;  - שנתיים 
חמישית  שנה    –תקופה שלישית  -שנה שלישית ושנה רביעית; תת  – קופה שנייה  ת

עד שנה שביעית). התקופה הראשונית ניתנת להארכה לתקופה נוספת בת שלוש  
") ") ובתנאי שבעל הזכות לא יהיה בהפרה כלשהי של  תקופת ההארכהשנים 

פי הסכם פיליפינים וכי תהיה לו תכנית עבודה ותקציב מתוכננים  -התחייבויותיו על
ב הידרוקרבונים  ימצאו  שלא  ככל  ההארכה.  תקופת    SC76  -לתקופת  בתום 

ההארכה, יסתיים ההסכם באופן אוטומטי. במקרה שנמצאו סימני הידרוקרבונים  
לבעל הזכות תהיה שנה נוספת על מנת להחליט אם מדובר בתגלית מסחרית או  

 לא. 
(א    1.9.2.11  על התקופות שנקבעו בהסכם פיליפינים, ראו סעיףנוספים  לפרטים  

 עד ג) להלן. 
 רציו גיברלטר  :המפעיל שם ציון

הישירים בנכס הנפט וחלקם   השותפים שמות ציון
,  פותהישיר בנכס הנפט, וכן, למיטב ידיעת השות

 :שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים

 83בנכס הנפט.  100% -מחזיקה ברציו גיברלטר 

 פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס בנפט 
תאריך   ציון - החזקה בנכס נפט שנרכש  עבור

 - הרכישה: 

, חברה בבעלותה המלאה של  באמצעות רציו גיברלטר 100%החזקה  תיאור מהות ואופן ההחזקה בנכס הנפט:
 . השותפות

למחזיקי הזכויות ההוניות ציון החלק בפועל המשויך 
 להלן.   לפרטים ראו סעיף  של השותפות בהכנסות מנכס הנפט:

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

השנים שקדמו ליום הדיווח (בין אם הוכרה כהוצאה  
 או כנכס בדוחות הכספיים): 

 מיליון דולר  1.9 -כ
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 SC76מפת  1.9.2.3
 

 
 

   76SCפעילות עבר מהותית בשטח  1.9.2.4
השות ידיעת  למיטב  הכוללת,  טבלה  שבוצעו  פותלהלן  עבר  פעולות  תיאור   ,

משתרע עליו  למועד    SC76  בשטח  רציו  עד  בהסכם  גיברלטר  התקשרות 
 : הפיליפינים 

 

תקופה בה  זהות מבצע הפעולה 
 הפעולה בוצעה 

תיאור תמציתי של  
 הפעולה 

תמציתי של  תיאור 
 תוצאות הפעולה 

Searcher 
Seismic Pty Ltd.  

 נתונים סייסמיים  ) D2סקר סייסמי ( 2014 -ו 2012

 נתונים סייסמיים  ) 2Dסקר סייסמי ( 1970-1993 חברות שונות 
 

 תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת  1.9.2.5
בשלוש    SC76  -להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל ב

הדוח לשנת  האחרון  ביום  המסתיימות  הדוח  השנים  למועד  תיאור    ,ועד  וכן 
פעולות מתוכננות בסיס תכנית העבודה  תמציתי של  ,  בנכס)  המעודכנת  (על 

בציון התקציב המשוער לביצוע כל פעולה וחלקם בפועל של מחזיקי הזכויות 
ולוח העלויות  כי  יודגש  זה.  בתקציב  השותפות  של  הזמנים   ותההוניות 

ויכולות להיות  תכנית העבודה המחייבת בנכס הנפט  המשוערים מבוססים על  
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הזמנים   םבה ולוחות  עלויות  העבודה,  תכנית  כי  יצוין  עוד  ניכרות.  סטיות 
,  שיתקבלוחדשים  בעקבות ממצאים    , בין היתר, המשוערים עשויים להשתנות

ו ט, עיכוב בקבלת או השפעות חיצוניות כגון שינוי בתנאי נכס הנפ/ממגבלות 
האישורים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות, תלות בקבלנים וכיו"ב, ולפיכך 
באופן   שונים  להיות  עשויים  הזמנים  ולוחות  עלותן  בפועל,  שיבוצעו  הפעולות 

 . מהותי מן היעדים המוערכים או המשוערים
מובהר כי הנתונים שלהלן והצפי בדבר   - עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה

מידע צופה פני  עולות, עלויות ולוחות זמנים לביצוע הפעולות השונות מהווים  פ
אינפורמציה   עתיד על  והמבוסס  וודאי  אינו  אשר  ערך  ניירות  בחוק  כמשמעו 

הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך הדוח, וכולל הערכות של השותף הכללי 
סתמך על בדבר ביצוע הפעולות נכון לתאריך הדוח אשר יכולות להשתנות בה 

ממצאים חדשים שיתקבלו וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון שינוי  
הפעולות  SC76בתנאי   לביצוע  הנדרשים  והיתרים  אישורים  בקבלת  עיכוב   ,

ועלותן   בפועל  שיבוצעו  הפעולות  לפיכך,  וכדומה.  בקבלנים  תלות  השונות, 
 84המוערכים או המשוערים: עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים 

 

 
בתמורה להחזר חלקה   SC76  -ב גיברלטר) מזכויות רציו  100%(מתוך   30% תרכושנאוויטס וויטס, מסגרת הסכם נאב 84

חלקה היחסי מסך ההוצאות העתידיות בבלוק. העברת  להשתתפות ב  בתמורההיחסי של נאוויטס בהוצאות עבר וכן 
  את מתארת  הטבלהלכן לאישור משרד האנרגיה הפיליפיני, אשר נכון למועד הדוח טרם התקבל.    כפופההזכויות 

   . עתידיותרק בנוגע לפעולות  בהנחה שאישור משרד האנרגיה הפיליפיני יתקבל ונאוויטס תהיה שותפה בבלוק המצב
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו   תקופה
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  
 85(אלפי  דולר)

היקף השתתפותם  
חזיקי בפועל של מ

הזכויות ההוניות של  
השותפות בתקציב  

   (אלפי דולר)
 ) 2Dקניית נתונים סייסמיים ( • 202086

 סייסמי  פיענוח •
 עיבוד מתקדם  •
הכנת דוח סיכום אשר יכלול, בין   •

היתר, מטרות ראשוניות והערכת 
 משאבים וסיכונים. 

 497 -כ 462 -כ

2021  
 

 עיבוד מתקדם 
 

 70 -כ 65 -כ

 43487 -כ 434 -כ 2022

קמ"ר    500של  D3ביצוע סקר סייסמי  4.2021.12788 – 31.1.202
 (לפחות), עיבוד ופיענוח. 

 4,79589 -כ 6,850 -כ

28.11.2024  – 27.11.2027  
 90(אופציונלי)

 קידוח חיפוש (אקספלורציה);  •
קידוח הערכה אחד לפחות (מותנה   •

 תוצאות קידוח ראשון); 
קידוחי חיפוש נוספים (מותנה   •

תוצאות; הסכם פיליפינים קובע, כי  
מטר או  3,048קידוח בעומק של 

 יותר ייחשב כשני קידוחי חיפוש). 

 420,2198 -כ 30,600 -כ

 

 
 SC76 -גילוי לעניין שיעור ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות ב 1.9.2.6

להלן תיאור תמציתי של השיעור בפועל, אשר ישויך למחזיקי הזכויות ההוניות  
 -וכן בהכנסות ובהוצאות לרבות הצפויות, הקשורות ב SC76 -השותפות בשל 

SC76 :91, כידוע נכון למועד הדוח 
 

 הסברים 100% -שיעור מגולם ל אחוז  שיעור ההשתתפות 
השיעור המשויך בפועל  

  100% 70%למחזיקי הזכויות ההוניות של  

 
בי  85 המעודכנת  העבודה  בתכנית  הקבועים  הסכומים  הם  המשוער  התקציב  בדבר  העבודה  הנתונים  למחויבויות  חס 

המינימליות. יחד עם זאת, ככל שבעל הזכות עומד בתכנית העבודה, הסכם פיליפינים אינו מחייב את בעל הזכות להוציא  
 הוצאה מינימלית מעבר לאותן הוצאות שהוציא בפועל לצורך עמידה במחוייבויות העבודה המינימליות. 

רלטר למשרד האנרגיה הפיליפיני על החלטתה להתקדם לשלב השני של  הודיעה רציו גיב  2020במהלך חודש אוקטובר    86
להלן. השלב   1.9.2.11תקופת האקספלורציה, הכולל את תכנית העבודה המתוארת בשורה זו, בהתאם לאמור בסעיף  

 . 17.10.2020השני של תקופת האקספלורציה החל ביום 
הוחלף מנגנון דמי המפעיל כנגזרת מהוצאות   20.1.2022בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של השותפות מיום    87

), אשר המידע בו  2022-01-005823(אסמכתא  12.1.2022השותפות מיום  לדמי ניהול. לפרטים, ראו דוח מיידי של 
 . מובא בזאת על דרך ההפניה

  העליון   הכוח תקופת  .  SC76רקע מגיפת הקורונה משרד האנרגיה הפיליפיני אישר את קיומו של כוח עליון בשטח    על  88
, השלב השני של  האנרגיה כי  לאור האמורעוד הודיע משרד  .  7.11.2022ביום    הסתיימהו  18.10.2020ביום    החלה

  לעניין   . 27.11.2024וארך עד ליום  י ,  D3, הכולל התחייבות לביצוע סקר סייסמי  SC76תקופת האקספלורציה לפי הסכם  
 לעיל.   1.1.2.3זה ראו גם סעיף 

 הסכום האמור אינו כולל דמי ניהול לשותף הכללי.  89
האמור בשורה זו יהיה רלוונטי ככל שרציו גיברלטר תחליט על התקדמות בתכנית העבודה בהתאם לאמור בסעיף   90

  1.1.2.3זה ראו גם סעיף  לעניין לוחות הזמנים הותאמו לתקופת קיומו של כוח עליון בשטח הבלוק.  להלן.   1.9.2.11
 לעיל. 

בתמורה להחזר חלקה   SC76  -ב גיברלטר ) מזכויות רציו 100%(מתוך   30%  תרכושנאוויטס מסגרת הסכם נאוויטס,  ב 91
וכן   עבר  בהוצאות  נאוויטס  של  ב  בתמורההיחסי  העברת  להשתתפות  בבלוק.  העתידיות  ההוצאות  מסך  היחסי  חלקה 

הדוח טרם התקבל.    כפופה הזכויות   למועד  נכון  הפיליפיני, אשר  האנרגיה    המצב  את   מתארת  הטבלהלאישור משרד 
   בהנחה שאישור משרד האנרגיה הפיליפיני יתקבל ונאוויטס תהיה שותפה בבלוק. 
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 הסברים 100% -שיעור מגולם ל אחוז  שיעור ההשתתפות 
 SC76  -השותפות ב

השיעור המשויך בפועל  
הזכויות ההוניות של  למחזיקי  

 -מ  הכנסותהשותפות ב
SC76 

לפני החזר  
 השקעה

לאחר החזר  
 השקעה

לפני החזר  
 השקעה

לאחר החזר  
תחשיב    ורא השקעה

  1.9.2.7 בסעיף
 37.5% 73.5% 26.25% 51.4% להלן. 

שיעור ההשתתפות בפועל של  
מחזיקי הזכויות ההוניות של  

הכרוכות   הוצאותהשותפות ב
 SC76 -בפעילות חיפוש ב

70% 100% 
תחשיב    ורא

  1.9.2.8בסעיף 
 להלן. 

שיעור ההשתתפות בפועל של  
מחזיקי הזכויות ההוניות של  

הכרוכות   הוצאותהשותפות ב
  -בפעילות פיתוח או הפקה ב

SC76 

 
70% 

 
 

100% 
 

תחשיב    ורא
  1.9.2.9בסעיף 

 להלן. 

 

ביאור לחישוב השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות  1.9.2.7
מ בשטחSC76  -בהכנסות  נפט  או  גז  מציאת  של  עתידי  תרחיש  בהינתן   , 

76SC 92שלאחר התממשות תרחיש זה, לרבות בתקופה : 
 

 פריט

לפני החזר השקעה מלא  
לצרכי חישוב חלקה של  

  93ממשלת פיליפינים
 

לאחר החזר  
השקעה לצרכי 

חישוב חלקה של  
ממשלת  
 94פיליפינים 

 הסבר 

הכנסות שנתיות חזויות של נכס הנפט  
  100% 100% : לאחר התגלית (%)

 :מההכנסות לאחר תגלית) ברמת נכס הנפטפירוט התמלוגים או התשלום (הנגזרים  

 )54%( )18%( ממשלת פיליפינים: 

70%) X 60%-(100%95 
10%) X 60%-(100%96 

 
 

  --------------   
  46% 82% הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט: 

הזכויות   למחזיקי  המשויך  החלק 
ההוניות של השותפות בהכנסות נכס  

 הנפט המנוטרלות: 
 להלן.  (י)1.9.2.11ראו סעיף  70% 70%

סה"כ חלקם של מחזיקי הזכויות  
ההוניות של השותפות בשיעור  

ההכנסות בפועל, ברמת נכס הנפט  
(ולפני תשלומים אחרים ברמת  

 השותפות): 

57.4% 32.2% 82% X 70% 
 
 

46% X 70% 

 
והוא כולל בתוכו את    60%הנתונים להלן מתארים את המצב כפי שמתואר בהסכם פיליפינים כאשר חלק המדינה הוא    92

להלן. לעניין אפשרות של הפחתה    7(ח)1.9.2.11מיסוי רווחי נפט וגז, ראו סעיף  סוגיית מס החברות. לפרטים בדבר 
מצירוף שותף מקומי, ראו סעיף   הטבלה מתארת את  בנוסף,    . להלן  (יא)1.9.2.11נוספת במסים החלים כתוצאה 

נאוויטס    כי  הסכימו  ונאוויטס   גיברלטר  רציו,  נאוויטס  הסכם  במסגרת  -  בבלוק  שותפה  תהיה  נאוויטסהמצב בהנחה ש
בתמורה להחזר חלקה היחסי של נאוויטס בהוצאות    SC76  -ב  גיברלטר) מזכויות רציו  100%(מתוך    30%  תרכוש

חלקה היחסי מסך ההוצאות העתידיות בבלוק. העברת הזכויות כפופה לאישור משרד  להשתתפות ב   בתמורה עבר וכן  
 האנרגיה הפיליפיני, אשר נכון למועד הדוח טרם התקבל. 

 מסך ההכנסות.  70%להלן בשיעור של   (י)1.9.2.11כאמור בסעיף לאחר קיזוז הוצאות   93
בשיע   94 הוצאות הפקה  הנחה של  על  בוצע בהתבסס  של  החישוב  וודאות שהוצאות    10%ור  כל  אין  מסך ההכנסות. 

 ההפקה יהיו שיעור קבוע מההכנסות. 
 מסך ההכנסות.  70%להלן בשיעור של   (י)1.9.2.11לאחר קיזוז הוצאות כאמור בסעיף   95
בשיע   96 הוצאות הפקה  הנחה של  על  בוצע בהתבסס  של  החישוב  וודאות שהוצאות    10%ור  כל  אין  מסך ההכנסות. 

 ההפקה יהיו שיעור קבוע מההכנסות. 
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 פריט

לפני החזר השקעה מלא  
לצרכי חישוב חלקה של  

  93ממשלת פיליפינים
 

לאחר החזר  
השקעה לצרכי 

חישוב חלקה של  
ממשלת  
 94פיליפינים 

 הסבר 

 : 97תשלומים (הנגזרים מההכנסות לאחר ממצא) בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפותפירוט תמלוגים או 
 :ברמת השותפות

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות  
שירות   לנותן  של השותפות בתשלום 
ברמת   התשלום  את  הגוזר  אחר 

 השותפות:  

)5.95% ( )5.95% ( 

70%  X 8.5%    השותפות
והתאגידים המוחזקים על  

ידה התחייבו לשלם תמלוגי  
  8.5%על בשיעור כולל של 

  1.18.7כמפורט בסעיף  
שבפרק א' לדוח התקופתי,  
אשר המידע בו מובא בזאת  

 על דרך ההפניה. 
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות  
לשותף   בתשלום  השותפות  של 

 הכללי: 
- -  

  -----------------  -----------------  
השיעור המשויך הפועל למחזיקי הזכויות  

ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס  
 הנפט: 

51.45% 26.25%  

 
 

של   1.9.2.8 ההוניות  הזכויות  מחזיקי  של  בפועל  ההשתתפות  שיעור  לחישוב  ביאור 
 76SC :98 -השותפות בהוצאות החיפוש ב

 
 פריט אחוז  פריט

תיאורטיות במסגרת של נכס  הוצאות 
  100% 99הנפט (ללא התמלוגים האמורים)

 : פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט

 - המפעיל: 
אם וככל שיהיה הסכם תפעול משותף  

בעתיד, יקבעו בעתיד דמי מפעיל 
 למפעיל 

   השותף הכללי: 

   מוכר זכות הנפט: 

 ==========  
ההוצאות בפועל ברמת  סה"כ שיעור 

  100% נכס הנפט: 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות  
  70% של השותפות בהוצאות  נכס הנפט: 

 ==========  

 
תמלוגים    97 תשלום  השותפות    -לענין  ידי  על  ולא  השותפות  של  מוחזקת  בחברה  משולם  שהתמלוג  במקרה  לרבות 

 במישרין.  
והוא כולל בתוכו את    60%הנתונים להלן מתארים את המצב כפי שמתואר בהסכם פיליפינים כאשר חלק המדינה הוא    98

הטבלה מתארת את  בנוסף,    להלן.  7(ח)1.9.2.11 מיסוי רווחי נפט וגז, ראו סעיף סוגייתמס החברות. לפרטים בדבר 
נאוויטס  מסגרת הסכם נאוויטס, רציו גיברלטר ונאוויטס הסכימו כי  ב  -נאוויטס תהיה שותפה בבלוק  המצב בהנחה ש

בתמורה להחזר חלקה היחסי של נאוויטס בהוצאות    SC76  -ב  גיברלטר) מזכויות רציו  100%(מתוך    30%  תרכוש
חלקה היחסי מסך ההוצאות העתידיות בבלוק. העברת הזכויות כפופה לאישור משרד  להשתתפות ב   בתמורה עבר וכן  
 ה הפיליפיני, אשר נכון למועד הדוח טרם התקבל. האנרגי

 להלן.   (ח)1.9.2.11לרבות תשלומים המשולמים מידי שנה כמפורט בהסכם פיליפינים בסעיף   99
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 פריט אחוז  פריט
סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות  
בהוצאות, ברמת נכס הנפט (ולפני  
 תשלומים אחרים ברמת השותפות)

70%  

מחזיקי הזכויות ההוניות של  שיעורם של 
השותפות בקבלת תשלום הנגזר 

 מההוצאות על ידי השותפות: 
-  

  ---------------  
  70% סה"כ 

 : ברמת השותפות
 פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות: 

   מפעיל בשותפות: 

 - השותף הכללי: 

 
על פי הסכם השותפות, השותף הכללי  

אלפי דולר   40 ניהול בסך זכאי לדמי 
   .בחודש (בתוספת מע"מ)

  - מוכר זכות הנפט: 

 ======  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
הזכויות ההוניות של השותפות, 

בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש 
 : בנכס הנפט

70%  

 
שיעור   1.9.2.9 לחישוב  של  ביאור  ההוניות  הזכויות  מחזיקי  של  בפועל  ההשתתפות 

  SC76 :100 -השותפות בהוצאות הפיתוח וההפקה ב
 

 הסבר  אחוז  פריט

הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס  
  100% 101הנפט (ללא התמלוגים האמורים)

 : פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט

 - המפעיל: 
תפעול משותף  אם וככל שיהיה הסכם  

בעתיד, יקבעו בעתיד דמי מפעיל 
 למפעיל 

   השותף הכללי: 

   מוכר זכות הנפט: 

 ==========  

 
  והוא כולל בתוכו את   60%הנתונים להלן מתארים את המצב כפי שמתואר בהסכם פיליפינים כאשר חלק המדינה הוא      100

הטבלה מתארת את  בנוסף,   להלן. 7(ח)1.9.2.11מיסוי רווחי נפט וגז, ראו סעיף  סוגייתמס החברות. לפרטים בדבר 
נאוויטס  מסגרת הסכם נאוויטס, רציו גיברלטר ונאוויטס הסכימו כי  ב  -נאוויטס תהיה שותפה בבלוק  המצב בהנחה ש

בתמורה להחזר חלקה היחסי של נאוויטס בהוצאות    SC76  -ב  גיברלטר) מזכויות רציו  100%(מתוך    30%  תרכוש
חלקה היחסי מסך ההוצאות העתידיות בבלוק. העברת הזכויות כפופה לאישור משרד  להשתתפות ב   בתמורה עבר וכן  
 ה הפיליפיני, אשר נכון למועד הדוח טרם התקבל. האנרגי

 להלן.  1.9.2.11לרבות תשלומים המשולמים מידי שנה כמפורט בהסכם פיליפינים בסעיף   101
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 הסבר  אחוז  פריט
סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת  

  100% נכס הנפט: 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות  
  70% של השותפות בהוצאות  נכס הנפט: 

 ==========  
מחזיקי הזכויות  סה"כ שיעורם בפועל של  

ההוניות של השותפות בהוצאות, ברמת  
נכס הנפט (ולפני תשלומים אחרים ברמת  

 השותפות) 

70%  

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של  
השותפות בקבלת תשלום הנגזר 

 מההוצאות על ידי השותפות: 
-  

  ---------------  
  100% סה"כ 

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

 השותף הכללי: 

- 
 
 
 

על פי הסכם השותפות, השותף הכללי  
אלפי דולר    40בסך ניהול זכאי לדמי 

בחודש (בתוספת מע"מ) בתקופת  
 הפיתוח ו/או ההפקה בכלל נכסי הנפט.  

  - מוכר זכות הנפט: 

 ======  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
הזכויות ההוניות של השותפות, 

בהוצאות הכרוכות בפעילות פיתוח 
 : וההפקה בנכס הנפט

70%  

 
 76SC-ב יםפעילות החיפושתגמולים ותשלומים ששולמו במהלך  1.9.2.10

 

 פריט 

סך הכל שיעורם של  
מחזיקי הזכויות  

ההוניות של התאגיד  
בהשקעה בתקופה זו  
בנכס הנפט (באלפי  

 דולר ארה"ב) 

מתוכו, שיעורם של  
מחזיקי הזכויות  

ההוניות של התאגיד  
בתשלומים לשותף  
כללי (באלפי דולר  

 ארה"ב) 

מתוכו, שיעורם של  
מחזיקי הזכויות  

ההוניות של התאגיד  
בתשלומים למדינה  

(באלפי דולר  
 102ארה"ב)

תקציב שהושקע  
 2020בפועל בשנת  

462 35 25 

תקציב שהושקע  
 2021בפועל בשנת  

65 5 13 

 
) מזכויות רציו  100%(מתוך  30% תרכושנאוויטס מסגרת הסכם נאוויטס, רציו גיברלטר ונאוויטס הסכימו כי ב 102

בבלוק. העברת הזכויות   החזר חלקה היחסי של נאוויטס בהוצאות עבר, אשר כוללת גם בתמורה   SC76 -ב גיברלטר
  מתייחסים אינם  בטבלה הנתונים. כפופה לאישור משרד האנרגיה הפיליפיני, אשר נכון למועד הדוח טרם התקבל

 לעיל.  1.19.4לפרטים על הסכם נאוויטס, ראו סעיף   .האמור העבר הוצאות להחזר
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 פריט 

סך הכל שיעורם של  
מחזיקי הזכויות  

ההוניות של התאגיד  
בהשקעה בתקופה זו  
בנכס הנפט (באלפי  

 דולר ארה"ב) 

מתוכו, שיעורם של  
מחזיקי הזכויות  

ההוניות של התאגיד  
בתשלומים לשותף  
כללי (באלפי דולר  

 ארה"ב) 

מתוכו, שיעורם של  
מחזיקי הזכויות  

ההוניות של התאגיד  
בתשלומים למדינה  

(באלפי דולר  
 102ארה"ב)

תקציב שהושקע  
 2022בפועל בשנת  

214 -103 100 

 
 ועל הסכם פיליפינים  76SCפרטים נוספים על  1.9.2.11

בין   היחסים  את  מסדיר  פיליפינים  רציו  הסכם  לבין  הפיליפינים  ממשלת 
 " זה:  בסעיף  (להלן  הזכותגיברלטר  זכויות  בעל  גיברלטר  לרציו  ומעניק   ("

 .  76SCהנקרא  לחיפוש והפקה (ככל שיימצאו הידרוקרבונים) באזור
 להלן פרטיו העיקריים של הסכם פיליפינים: 

ההסכם מקנה לבעלי הזכויות את הזכות לבצע חיפושי נפט ו/או גז טבעי   ) א(
"   7לתקופה בת    SC76בשטח    104")התקופה הראשוניתשנים (להלן: 

תקופת  עם אפשרות להארכה לתקופה נוספת בת שלוש שנים (להלן: " 
של  ההארכה כלשהי  בהפרה  יהיה  לא  הזכות  שבעל  ובתנאי   ("

ים וכי תהיה לו תכנית עבודה ותקציב  פי הסכם פיליפינ -התחייבויותיו על
  SC76  -מתוכננים לתקופת ההארכה. ככל שלא ימצאו הידרוקרבונים ב

 בתום תקופת ההארכה, יסתיים ההסכם באופן אוטומטי. 
במקרה שנמצאו סימני הידרוקרבונים לבעל הזכות תהיה שנה נוספת על  ) ב(

 " (להלן:  לא  או  מסחרית  בתגלית  מדובר  אם  להחליט  השנה  מנת 
אישור וספתהנ לקבלת  ובכפוף  מסחרית  התגלית  כי  שיוחלט  ככל   .("

הערכה,   לקידוח  מוצעת  עבודה  לתכנית  הפיליפינית  האנרגיה  מחלקת 
ל ההסכם  "   25  -יוארך  (להלן:  נוספות  ההפקה שנים  השנה  תקופת   ;"

 הנוספת תיכלל במניין תקופת ההפקה).
שנים כל    5תקופת ההפקה ניתנת להארכה לשלוש תקופות נוספות בנות   )ג(

 אחת בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.
שטחים   )ד( על  לוותר  הזכויות  בעל  על  פיליפינים,  הסכם  לתנאי  בהתאם 

על    –שנים מתחילת תקופת ההסכם    4בחלוף    105כדלהלן:  SC76משטח  
ידיעת השותפות, הכוח העליון    לפחות מהשטח המקורי  25% (למיטב 

קופה הראשונית  ; בתום התהביא לדחיית המועד האמור)  SC76  - שחל ב
לפחות מהשטח שנותר. במקרה   25%על    –(כעבור שלוש שנים נוספות)  

בו תמצא תגלית מסחרית, ככל שתמצא, במהלך התקופות האמורות,  
יהיה בעל הזכות רשאי, בכפוף להצגת תכנית עבודה רלוונטית ותשלום 

קידוחים    12.5%  -, להחזיק ב106אגרה ביצוע   לצורך  נוספים מהשטח 
 פיתוח. נוספים ו

ההסכם קובע מחויבויות עבודה מינימליות בהן על בעל    –   תכנית עבודה ) ה(
הרלוונטי.  התקציב  ואת  ההסכם  מתקופות  אחת  בכל  לעמוד  הזכויות 

ראו סעיף   זה,  על בע  1.9.2.5לעניין  בביצוע לעיל.  הזכויות להתחיל  ל 
בעל  לתוקף.  פיליפינים  הסכם  כניסת  ממועד  שנה  חצי  תוך  הפעולות 

 
הוחלף מנגנון דמי המפעיל כנגזרת מהוצאות   20.1.2022בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של השותפות מיום  103

), אשר המידע בו  2022-01-005823(אסמכתא  12.1.2022לדמי ניהול. לפרטים, ראו דוח מיידי של השותפות מיום  
 . מובא בזאת על דרך ההפניה

שנה שלישית ושנה    –שנתיים ראשונות; תקופה שנייה   –תקופות (התקופה ראשונה    3  -התקופה הראשונית נחלקת ל  104
שלישית   תקופה  "   – רביעית;  להלן:  תיקרא  האמורות  מהתקופות  אחת  כל  שביעית;  שנה  עד  חמישית  -תתשנה 

ראו  התקופה השנייה,  -רכת תתאשר בפועל, הביא להא,  SC76לפרטים בדבר קיומו של כוח עליון בשטח    ").תקופה
 לעיל.  1.1.2.3סעיף 

 יום טרם כל ויתור על שטח כאמור.  30  105
 הקטאר).  1קמ"ר ( 0.01פזו פיליפיניים) בגין כל  100דולר ארה"ב ( 2 -בסך של כ  106
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יום לפחות לפני סיומה של כל   יודיע למשרד האנרגיה, שלושים  הזכות 
תקופה, האם הוא בוחר להמשיך בתכנית העבודה, האם הוא בוחר, -תת

הערכה פעולות  רק  לבצע  שנמצאה,  ככל  תגלית,  נמצאה  בו    במקרה 
בשטח בו נמצאה התגלית, או האם הוא בוחר לסיים את ההסכם. במקרה 

תת סיום  לפני  ההסכם  את  לסיים  בחר  הזכות  בעל  וככל -בו  תקופה 
תקופה לא הוצא במלואו, ישלם  -שתקציב העבודה המתוכנן לאותה תת

 בעל הזכות את הסכום הנותר מהתקציב למשרד האנרגיה הפיליפיני. 
וערבו )ו( עבודה שנתית  ביצוע  תכנית  לאישור    – ת  למסור  הזכות  על בעל 

משרד האנרגיה הפיליפיני תכנית עבודה שנתית ותקציב שנתי מתוכנן 
לשנה הקרובה. על בעל הזכות לספק ערבות ביצוע עבור תכנית העבודה 

 המתוכננת על סך מינימלי השווה לתקציב השנתי המתוכנן. 
לשמור על איכות   במסגרת פעילותו מכח הסכם פיליפינים, על בעל הזכות ) ז(

הסביבה ובהתאם להוראות הדין הרלוונטיות והוא מחויב לערוך ביטוחים  
 בנוגע לכל נזק סביבתי, זיהום, נזק בחיים וברכוש. 

   – תשלומים )ח(
פעמיים   .1 חד  מענקים  הפיליפיני  האנרגיה  למשרד  ישלם  הזכות  בעל 

 כדלקמן:
i.   ימים    60תוך    –דולר ארה"ב    100,000מענק חתימה בסך של

 ממועד כניסת הסכם פיליפינים לתוקף; 
ii.   ימים    60תוך     –דולר ארה"ב    300,000מענק תגלית בסך של

 מתחילת הפקה, ככל שתהיה;
iii.   ימים    60תוך    – דולר ארה"ב    500,000מענק הפקה בסך של

ימים של הפקה ומכירה בקצב יומי ממוצע    60לאחר תקופה של  
 ל שיהיו. חביות נפט, ככ 25,000גז טבעי או  BCF 0.25של 

ימים לאחר    60תוך    –דולר ארה"ב    1,000,000מענק הפקה בסך של   .2
יומי ממוצע של    60תקופה של   ומכירה בקצב    0.5ימים של הפקה 

BCF  חביות נפט, ככל שיהיו.   50,000גז טבעי או 
ימים לאחר    60תוך    –דולר ארה"ב    2,000,000מענק הפקה בסך של   .3

  0.75ימים של הפקה ומכירה בקצב יומי ממוצע של    60תקופה של  
BCF  חביות נפט, ככל שיהיו.   75,000גז טבעי או 

תשלום שנתי עבור תכניות הכשרה, מילגות, הדרכות ופעילויות דומות   .4
הפיליפיני   האנרגיה  של    –לעובדי משרד  ארה"ב   20,000סך  דולר 

לשנה בתקופת קידוחי החיפוש ובתקופת הפיתוח, ככל שתהיה וסך  
ככל   50,000של   ההפקה,  תקופת  במהלך  לשנה  ארה"ב  דולר 

 שתהיה. 
הפיליפיני   .5 האנרגיה  משרד  לפיתוח  בסך    – סיוע  פעמי  חד  תשלום 

של   תוך    100,000מינימלי  ישולם  אשר  ארה"ב,  ימים    60דולר 
 לתשלום האמור. מבקשת משרד האנרגיה

, או באזור  SC76  -תכנית מלגות לתלמידים הגרים באיזור הקרוב ל .6
דולר    5,000סך של    –ידי משרד האנרגיה הפיליפיני  -אחר שייקבע על

ככל   הפיתוח,  ובתקופת  החיפוש  קידוחי  בתקופת  לשנה  ארה"ב 
דולר ארה"ב לשנה במהלך תקופת ההפקה,    10,000שתהיה וסך של  

 ככל שתהיה. 
פי תנאי הסכם הפיליפינים, בעל הזכות יהיה כפוף לדיני  -על  –   מיסים .7

של   (בשיעור  חברות  על  החלים  הפיליפיניים  ההכנסה    30%מס 
המדינה  של  מחלקה  שיהיו,  ככל  ישולמו,  אלו  אך  הנקי),  מהרווח 

חילוקי    (ט)"ק  כמפורט בס קיימים  למועד הדוח,  נכון  כי  יצוין,  להלן. 
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הפיליפיני   לבין משרד המבקר  האנרגיה הפיליפיני  בין משרד  דעות 
דוגל   הפיליפיני  האנרגיה  שמשרד  בעוד  החברות.  מס  גביית  לאופן 
להיגבות   צריך  החברות  מס  המבקר  משרד  לטענת  לעיל,  באמור 

בקשר עם הסכם דומה של   עלתהזו  סוגיה  ל בעל הזכות.  מחלקו ש
עם   בינלאומית   Shellהמדינה  לבוררות  המוסד  במסגרת  ונידונה 

שנת   במהלך  אשר  לטובת    2019בסינגפור,  ומשרד    Shellפסק 
יצוין, כי ככל    הפיליפיני.  ונגד עמדת משרד המבקר  האנרגיה הפיליפיני 
הסוגיה שיפוטית   שבעתיד  ערכאה  בפני  לדיון  תובא  האמורה 

על ותוכרע  רציו  -בפיליפינים  על  גם  תחול  כאמור  הכרעה  ידיה, 
כי המס צריך להיות משולם מחלקו של  בעתיד  יוחלט  אם    גיברלטר.

בעל הזכות ולא מחלקה של המדינה עשוי הדבר להשפיע על כדאיות 
   החיפוש, הפיתוח וההפקה בפיליפינים.

כי ה בנוגע  אמורמובהר  מהוו  לעיל  פני עתיד   הלמיסוי  צופה   מידע 
כמשמעו בחוק ניירות ערך אשר אינו וודאי והמבוסס על מידע הקיים  
צדדים   של  בפרסומים  שמקורו  הדוח  בתאריך  הכללי  השותף  אצל 

לעילשלישיים.   באופן   המידע האמור  ואף להשתנות  יכול להתעדכן 
רגולטוריות החלטות  חדשים,  פרסומים  עקב  והתפתחויות    מהותי 

 שמקורן בצדדים שלישיים ואינם בשליטת השותפות.
במקרה של הימצאות פטרוליום במאגר, על בעל הזכות לדווח על כך   .8

ולהודיע על פעולתו הבאה  באופן מיידי למשרד האנרגיה הפיליפיני 
בנכס (בדיווח הראשוני למשרד האנרגיה הפיליפיני או במועד מאוחר  

כוונתו לבצע יותר שיבקש בעל הזכות).   אם בעל הזכות הודיע  על 
משרד   לאישור  רלוונטית  עבודה  תכנית  להגיש  עליו  הערכה  קידוחי 
ופיתוחו תתקבל  על מסחריות המאגר  האנרגיה הפיליפיני. החלטה 
לאחר דיון של נציגי בעל הזכות עם משרד האנרגיה הפיליפיני ובכפוף  

 לאישור שני הצדדים. 
הסכם פיליפינים קובע כי חלקה של המדינה יהיה    –  חלקה של המדינה ) ט(

מוכרות    60% הוצאות  קיזוז  לאחר  שיופק,  הנפט  ו/או  הטבעי  מהגז 
על וקיזוז  להלן  פיליפינית  - כמפורט  למעורבות  התמריצים  תכנית  פי 

כמפורט להלן, והיא תוכל לקבלו בכסף או בעין, בהתאם לרצונה (ברירת  
  40%ודיע אחרת לבעל הזכות).  המחדל היא בכסף, אלא אם המדינה ת

הנותרים יהיו של בעל הזכות. כאמור לעיל, נכון למועד זה, מס ההכנסה  
בו יחוב בעל הזכות ישולם מחלקה של המדינה. לעניין זה ולפרטים בדבר  

 לעיל.  7(ח) "קמיסוי רווחי נפט וגז, ראו ס סוגיית
על )י( מוכרות"  הוצאות  -"הוצאות  היתר,  בין  כוללות,  פיליפינים  הסכם  פי 

וגיאופיזי,   גיאולוגי  למידע  הקשורות  הוצאות  (לרבות  ישירות  סקרים 
הוצאות    –וההוצאות הקשורות ברכישתם וניתוחם); הוצאות באר ישירות  

חיפוש והערכה (בחירת מקום הקידוח, הקידוח וניתוח    הנוגעות לקידוחי
תפעול,   הוצאות  בקידוח,  הקשורות  (הוצאות  פיתוח  וקידוחי  התוצאות) 
הוצאות הקשורות בעבודה, ציוד וחומרים הדרושים לצורך הקידוח וגישה  
ומתקנים   ציוד  חומרים,  תפעול,  (הוצאות  פיתוח  הוצאות  לאזור); 

הוצ הפיתוח);  לביצוע  לביצוע  הנדרשים  החיוניות  (פעולות  הפקה  אות 
העוסקים   עובדים  העסקת  בגין  הוצאות  נטישה;  הוצאות  ההפקה); 
בגין   הוצאות  והכשרתם;  וההערכה  הפיתוח  החיפוש,  בפעילויות 
הוצאות   וההפקה;  הפיתוח  החיפוש,  פעולות  עם  הקשורים  השירותים 
(למעט המדינה  מרשויות  וחיובים  אגרות  משפטיות,  הוצאות   ביטוח, 

 חיובים שנקבעו בהסכם) ועוד. 
לגובה של   מההכנסה ברוטו    70%קיזוז ההוצאות המוכרות מוגבל עד 

(לפני קיזוז הוצאות) ממכירת הידרוקרבונים לשנה קלנדרית. ככל שאין 
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הכנסה בשנה מסוימת או ככל שישנן הוצאות שלא הוחזרו במהלך שנה  
 מסוימת, הן יקוזזו בשנים הבאות.

בהסכם פיליפינים נקבע מנגנון    –  תמריצים למעורבות פיליפיניתתכנית   ) יא(
  7.5%עד    1.5%הטבות לפיו בחישוב ההכנסות נטו יקוזזו שיעורים של  

חברה/ישות  בו  במקרה  הוצאות)  קיזוז  (לפני  ברוטו  ההכנסות  מסך 
מהזכויות באזור שניתן לבעל הזכות   15%פיליפינית מחזיקה בלפחות  

),  4באזורי חיפוש של מים עמוקים (דוגמת אזור    פי ההסכם. יצוין כי -על
פיליפינית בלפחות   באזור מעניקה    15%כניסת חברה/ישות  מהזכויות 

 . 7.5%הטבה כאמור לעיל בשיעור של 
בנוסף לאמור בס"ק (א) ובס"ק (ה) לעיל,  במקרה של    –   סיום ההסכם )יב(

עמידה  אי  של  במקרה  או  פיליפינים  הסכם  של  מהותית  הפרה 
פי ההסכם, משרד האנרגיה הפיליפיני  -תיו של בעל הזכות עלבהתחייבויו

  90רשאי לסיים את ההסכם ובלבד שהודיע לבעל הזכות על כך ונתן לו  
 ימים לתקנה. 

נוספות )יג( היתר,    –  הוראות  בין  הכוללות  נוספות,  הוראות  כולל  ההסכם 
התחייבות להעסקת עובדים פיליפיניים (לרבות הכשרתם ומתן הדרכות), 

האמצעים  הוראות   נמצאו  טרם  תגלית  שנמצאה  אף  על  בו  למקרה 
שנים), רכישת ביטוחים, שמירה    3  -הטכניים להפקתה (ההסכם יוקפא ל

), הוראות הנוגעות ליציבות  HSEעל איכות הסביבה, בריאות ובטיחות (
ההסכם ושמירת דינים, העברת זכויות, אופן עריכת הדוחות הכספיים,  

דו"חות למשרד האנרגיה, ותניית   הגשת  סודיות, הדין החל  עליון,  כוח 
 בוררות (זבל"א), אופן מתן הודעות, ועוד.  

 

 76SCתיאור הסכמים מהותיים בקשר עם  1.9.2.12
 לעיל.  1.9.2.11הסכם פיליפינים, ראו סעיף   הוראות לפירוט    
 להלן.  1.19.4לפירוט בדבר הסכם נאוויטס, ראו סעיף      

 

 מבנה התחרות בתחום 1.9.2.13
בשנת   כבר  החלה  בפיליפינים  הטבעי  והגז  הנפט  חיפושי    1896פעילות 

שנות ה ועשרים.   70  -עד שנות ה  50  -והגיעה לשיאה במהלך  של המאה 
שדות נפט וגז  מפיקים  נמצאו מספר    90  -ותחילת שנות ה   80  -במהלך שנות ה

ל מערבית   West  -ו  Nido  ,Mantiloc(השדות    Palawan  -צפונית 
Linapacan .( 

  Palawanבמים העמוקים של צפון מערב    Shellידי  -התגלה על  1990בשנת  
   Malampayaשדה    – שדה הגז הטבעי הגדול ביותר בפיליפינים עד היום  

של   בשנת  TCF  2.7בהיקף  החלה  זה  משדה  המסחרית  ההפקה   .2002  
היום.   עד  השותונמשכת  ידיעת  השדה ,  פותלמיטב  זהו  הדוח,  למועד  נכון 

, קיים חוסר ודאות בנוגע  נכון למועד הדוחהמפיק הפעיל היחיד בפיליפינים.  
ה (לכמות  של   )רזרבות עתודות  התכלותו  ומועד  במאגר  להפקה  שנותרה 

לה.  המאגר שניתן  הן  משדה  ההערכות  גז  להפיק  עד    Malampayaמשיך 
פנתה    Shellכן  -. עלואולי אף למספר שנים נוספות מעבר לכך  2027לשנת  

 למשרד האנרגיה הפיליפיני בכוונה להאריך את ההסכם האמור.
פיליפינים  ומאחר שנכון למועד הדוח אין שדה מפיק נוסף בפיליפינים,    במקביל

) נוזלי  טבעי  גז  יבוא  לתחילת  משנת  LNGנערכת  החל  באמצעות   2022) 
יוקמו ארבעה פרויקטים    2025) והתכנון הוא כי עד לשנת  FSRUאוניות גיזוז (

 FSRU.107של 
הפעילות החברות  בין  הדוח,  למועד  נמצאות    נכון     Shellבפיליפינים 

 
gas-philippines-in-stake-off-sell-to-looks-shell-https://www.argusmedia.com/en/news/2144173-  ראו 107

field . 
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בת) חברה   nnaUde,  Total ,  PXP Energy,  108(באמצעות 
Corporation  ,China International Mining Petroleum Corp.  ,

Philodrill Corp. ו- Nido Petroleum  . 
ו/או גז    יכולה להתבצע בשיטה של  בהענקת זכויות לחיפושי נפט  פיליפינים 

 , מראש  שטחים ימיים ויבשתיים מוגדרים ה מציע  יהאנרגמשרד    לפיה  מכרז
צדדים מעוניינים רשאים לפנות    ) לפיהopen doorובשיטה של פנייה ישירה ( 

. ת שטח ספציפי שהוא שטח פתוח שאינו הוצע כחלק מהמכרזבבקשה לקבל 
הדרושים לקבלת   התנאים לפיהם ניתן להגיש בקשות לקבלת נכסים וההליכים

ב נקבעו    - וב  Department Circular No. DC2017-12-0017  -נכסים 
Guidelines for PCEP (Philippine Conventional Energy 

Contracting Program)  ,הפיליפיני האנרגיה משרד ידי -על פורסמו אשר . 
על כניסת תאגידי נפט   קלאמור עשוי לההשינוי  ה להערכת השותף הכללי,  

נוספים לפיליפינים, שכן הוא מאפשר לפנות למשרד האנרגיה בכל עת לגבי  
 להמתין למכרז.צורך  לאלכל שטח זמין 

נובמבר  בהתאם   שטחים   14  הציגמשרד האנרגיה הפיליפיני    2018, בסוף 
  במטרה  האלו  מהשטחים  אחד   את  לקבלפועלת    השותפות   .מראש  מוגדרים 

 . East Palawanלהגדיל את אחיזתה באגן 
וההשערות השונות המפורטות בפסקה שלעיל מהוות  כי ההערכות  מובהר 

כמשמעו בחוק ניירות ערך אשר אינו וודאי והמבוסס   מידע צופה פני עתיד
בתאריך הדוח שמקורו בפרסומים של צדדים   פותעל מידע הקיים אצל השות 

יכ והשערות כאמור  ואף להשתנות  שלישיים. הערכות  באופן ולות להתעדכן 
עקב   חדשיםמהותי  רגולט  ,פרסומים  שמקורן    ריות והחלטות  והתפתחויות 

 בצדדים שלישיים ואינם בשליטת השותפות.
 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 1.9.2.14

לעיל, במסגרת הסכם פיליפינים נקבעו הוראות ביחס    1.9.2.11  כאמור בסעיף
יפעל   הזכות  בעל  כי  קובע  פיליפינים  הסכם  הסביבה.  איכות  על  לשמירה 
בהתאם להוראות הדין החל בפיליפינים ביחס להגנה על איכות הסביבה וכן  

הבינלאומיים המקובלים בתעשיית חיפושי הנפט    יפעל בהתאם לסטנדרטים
והגז הטבעי, ובין היתר, יימנע מנזק והרס של יצורים ימיים וסביבתם, יבולים,  
ומאובדן   מפסולת  מבוקרות,  לא  מהתפרצויות  יימנע  ומתקנים;  מבנים 
הידרוקרבונים   מזרימת  יימנע  מהשטח;  מופקים  או  שהתגלו  הידרוקרבונים 

נמוך לחץ  בעלי  ויימנע    למבנים  סמוכים,  גיאולוגיים  למבנים  נזק  ומגרימת 
 מדליפת מים למאגרים, למעט לצורך הפקה משנית.

 Philippine Environmental Policy Act (Presidential Decree  -ה
על מנת להסדיר את פעולות השמירה על   1977, אשר נחקק בשנת  (1151

הממשלה ועל גופים בסקטור הפרטי  איכות הסביבה בפיליפינים, קובע כי על  
לבצע בקרות  על פרויקטים ופעילויות, אשר עלולות להשפיע באופן ניכר על  
הסביבתית  להשפעה  הנוגע  מידע  הכוללים  דוחות,  ולהכין  הסביבה  איכות 
האפשרית של הפעולות המבוצעות, הצעה למתן פתרונות לנזקים אפשריים,  

 ות לפעולות ועוד. אשר לא ניתן למנוע אותם, מציאת חלופ
  Philippine Environmental Code (Presidential Decree 1152)  -ה

המים   האוויר,  איכות  על  לשמירה  בנוגע  מפורטים  וכללים  הוראות  קובע 
 והקרקע וטיפול במשאבים טבעיים ופסולת.

בנוסף, קיימים חוקים וצווים נשיאותיים שונים, הכוללים, בין היתר, הוראות  
שמירה על אזורים    ),EISמוש בתסקירי השפעה על הסביבה (אכיפת השיל

 מוגנים ואופן העבודה בהם וכן הגנה על ילידים. 
מכח צווים וחוקים שנחקקו במהלך השנים הוקמו גופים ממשלתיים שנועדו  

 
התקשרו בעסקה למכירת אחזקותיה   Prime Infrastructure Capital Inc.  -ו Shell, Udennaכי לפי פרסומים,   יצוין 108

   .2022בשלהי שנת  . העסקה האמורה הושלמה אחרונותל  Malampayaבשדה  Shellשל 
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 לפקח על דיני איכות הסביבה השונים ולאוכפם.   
המחדד את   109, חוזרפרסם משרד האנרגיה הפיליפיני    2020במהלך שנת  

) בפעולות HSEההוראות הנוגעות לבטיחות, בריאות ושמירה על הסביבה (
,  HSEהקידוח וההפקה. בין היתר, קובע החוזר האמור חובת מינוי אחראי  

ל  דוחותחובת הגשת   ותקריות הנוגעות  על תקלות  ועוד    HSE  -תקופתיים 
החיפוש פעילות  על  הרשויות  של  יעיל  מעקב  תאפשרנה  אשר    ים פעולות, 

 וההפקה של תאגידים הפעילים בפיליפינים. 
, נכון למועד הדוח, החקיקה הסביבתית בפיליפינים  פותלמיטב ידיעת השות

 אינה משפיעה באופן מהותי על פעילות השותפות ותוצאותיה הכספיות.  
 הדין בפיליפינים  1.9.2.15

, כפופה לרגולציה  SC76פעילות חיפושי הנפט והגז של השותפות במסגרת  
 הכוללת, בין היתר, חוקים, צווים נשיאותיים וחוזרים של משרד האנרגיה. 

מסדיר את המסגרת    Oil Exploration and Development Act of   1972-ה
החוקית לפעילות חיפושים והפקה של הידרוקרבונים בפיליפינים וקובע את  

מכר באמצעות  והפקה  חיפוש  בהסכמי  ההתקשרות  או  אופן  ציבוריים  זים 
 " (להלן:  ומתן  משא  הפיליפיניבאמצעות  הנפט  החוק   .("-  Presidential 

Decree 1857  קבע מספר תיקונים בחוק הנפט    1983, אשר נחתם בשנת
הפיליפיני, אשר עיקרם הטבת התנאים הפיסקאליים והחוזיים החלים על בעלי 

הו המדינה,  של  חלקה  אסדרת  (וביניהם  בפיליפינים  מוכרות,  זכויות  צאות 
תכנית התמריצים למעורבות פיליפינית, תשלום מס הכנסה מתוך חלקה של  
  המדינה, כפי שאלו באים לידי ביטוי בהסכם פיליפינים המתואר לעיל, ועוד).

  Republic Act No. 7638  -משרד האנרגיה הפיליפיני הוקם ופועל מכח ה
המשר1992משנת   סמכויות  את  המסדירות  הוראות  הכולל  המבנה ,  ד, 

הארגוני שלו ובעלי התפקידים בו. משרד האנרגיה הפיליפיני מפרסם חוזרים,  
המסדירים את הפעילות בתחום האנרגיה (על כל היבטיו) באופן שוטף. בין  
היתר, פורסמו חוזרים המסדירים את אופן ההליך התחרותי וביצוע המכרזים  

ו הפיננסיות  הדרישות  והפקה,  חיפוש  בהסכמי  הטכניות להתקשרות 
והפקה   חיפוש  הסכמי  מכח  זכויות  להעברת  הדרושים  ההליכים  הנדרשות, 

 ועוד. 
, אימצה הפיליפינים את אמנת האו"ם על חוקי הים  פותלמיטב ידיעת השות

חוף  UNCLOS(  1982משנת   מדינות  של  והחובות  לזכויות  המתייחסת   ,(
זכויות   ילבעל להורות נועדו  ביחס למשאבי הטבע הימיים שלהן. הנחיות אלו

 פעילותם במסגרתם שעליהם להכין  בים, מהם הפעולות והמסמכים הנפט
וזאת זכויותיהם,  מנת בשטחי  מפגעים למזער  או למנוע על  ניתן,   ככלל 

 של נפט חיפושים, פיתוח והפקה פעילות בעת סביבתיים העלולים להיווצר
 .טבעי בים וגז

לעיל, מערכת הדינים בפיליפינים קובעת, בין היתר,   1.9.2.14כאמור בסעיף  
הוראות ביחס לשמירה על איכות הסביבה, אכיפת השימוש בתסקירי השפעה  

כל אלו נועדו ), שמירה על אזורים מוגנים ועל ילידי המקום.  EISעל הסביבה (
 להיווצר, בין היתר, ככל הניתן, מפגעים סביבתיים העלולים או למזער למנוע

 טבעי.   וגז של נפט בעת פעילות חיפושים, פיתוח והפקה
מיסוי,   משרד  מבחינת  בין  דעות  חילוקי  קיימים  הדוח,  למועד  נכון  כי  יצוין, 

האנרגיה הפיליפיני לבין משרד המבקר הפיליפיני לאופן גביית מס החברות. 
בעוד שמשרד האנרגיה הפיליפיני דוגל באמור לעיל, לטענת משרד המבקר  

בקשר עם   עלתהזו מס החברות צריך להיגבות מחלקו של בעל הזכות. סוגיה 
ד עם  הסכם  המדינה  של  לבוררות   Shellומה  המוסד  במסגרת  ונידונה 

שנת   במהלך  בסינגפור, אשר  לטובת    2019בינלאומית  ומשרד    Shellפסק 
 

109 0010 (Upstream Petroleum Operations Safety, Health and -04-Department Circular No. 2020
Environment Rules and Regulations) 
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האנרגיה הפיליפיני ונגד עמדת משרד המבקר הפיליפיני. יצוין, כי ככל שבעתיד 
על ותוכרע  בפיליפינים  ערכאה שיפוטית  בפני  לדיון  - הסוגיה האמורה תובא 

יוחלט בעתיד כי המס    כרעה כאמור תחול גם על רציו גיברלטר.ידיה, ה אם 
צריך להיות משולם מחלקו של בעל הזכות ולא מחלקה של המדינה עשוי הדבר 

 . להשפיע על כדאיות החיפוש, הפיתוח וההפקה בפיליפינים
כמשמעו   מידע צופה פני עתידמובהר כי האמור לעיל בנוגע למיסוי מהווה  

אשר אינו וודאי והמבוסס על מידע הקיים אצל השותף הכללי  בחוק ניירות ערך  
בתאריך הדוח שמקורו בפרסומים של צדדים שלישיים. המידע האמור לעיל 
יכול להתעדכן ואף להשתנות באופן מהותי עקב פרסומים חדשים, החלטות  
 רגולטוריות והתפתחויות שמקורן בצדדים שלישיים ואינם בשליטת השותפות.

 
 
 
 
 

, ובסעיף  במרוקו (להלן: "בלוק דאח'לה אטלנטיק"  DAKHLA ATLANTIQUEבלוק   1.9.3
 "הבלוק")  זה גם 1.9.3

 כללי  – מרוקו 1.9.3.1
 ה.   אפריק מערבי של יבשת-בקצה הצפון מונרכיהמרוקו היא  

האוצר  ושר  המרוקאי  והסביבה  המכרות  האנרגיה,  משרד 
הקשורות  הפעילויות  כל  על  אחראים  המרוקאי 

 Officeהמשרד הלאומי להידרוקרבונים ומכרות (להידרוקרבונים במדינה, כש
National Des Hydrocarbures et des Mines " :להלן ,ONHYM("    מנהל

הידרוק  של  והפיתוח  החיפוש  המחקר,  פעילויות  המדינהאת  מטעם  . רבונים 
 להלן.  1.9.3.14  לפרטים נוספים, ראו סעיף 

ש בעוד  השותפות,  ידיעת  וגז  במרוקו  למיטב  נפט  של  מוגבלת  הפקה  ישנה 
ביבשה, נכון למועד דוח זה עדיין אין הפקת הידרוקרבונים בים, אולם נמצאו  

שלבי הערכה מספר תגליות אשר רובן ככל הנראה אינן מסחריות או נמצאות ב
חופי   לאורך  הידרוקרבונים  חיפושי  של  ענפה  היסטוריה  למרוקו  אלו.  בימים 
האוקיינוס, אולם ביחס לשטח המים הכלכליים העצום של מרוקו מדובר עדיין  

 בפעילות ראשונית. 
 הצגת נכס הנפט  1.9.3.2

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט 
 פירוט נושא 

 בלוק דאח'לה אטלנטיק  :הנפט נכס שם
 מטר.  3,000 -עומק של כלמטר  0 , בעומק מים הנע ביןמרוקושטח ימי במים הכלכליים של  :מיקום
 קמ"ר  109,000 -כ :שטח

; להלן:  Reconnaissance Contractפעילות לימוד ומחקר של השטח (לביצוע   זכות בלעדית :הנפט נכס סוג
 "). הסכם המחקר"

נכס   של מקורי  הענקה תאריך
 :הנפט

   ).30.9.2021(בתוקף מיום  24.9.2021
 

נכס   של  מקורי פקיעה תאריך
 30.9.2022 :הנפט

 על הוחלט שבהם  תאריכים
 26.9.2022 :נכס הנפט של הארכה

 30.9.2023 :נכס הנפט לפקיעת נוכחי  תאריך

נוספת   אפשרות  קיימת האם ציון
 :תקופת נכס נפט להארכת

בלעדית לבצע פעולות לימוד ומחקר בשטח הבלוק לתקופה של  ההסכם מקנה לרציו גיברלטר זכות 
שנה אחת, הניתנת להארכה לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת ובתנאי שלא נעשתה הפרה כלשהי  

 להלן.  1.9.3.11.1לפרטים נוספים, ראו סעיף   פי הסכם המחקר. -של התחייבויות רציו גיברלטר על
 רציו גיברלטר  :המפעיל שם ציון

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

- 
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 פרטים כלליים אודות נכס הנפט 
 פירוט נושא 

הכללי, שמות בעלי השליטה  
 :בשותפים האמורים

 של השותפות בנכס בנפט פרטים כלליים אודות חלקה  
 - החזקה בנכס נפט שנרכש  עבור

 - תאריך הרכישה: ציון
תיאור מהות ואופן ההחזקה בנכס  

  110רציו גיברלטר. באמצעות  ) 100%( מלאה החזקה הנפט:

ציון החלק בפועל המשויך  
למחזיקי הזכויות ההוניות של  

 השותפות בהכנסות מנכס הנפט: 
 להלן.   1.9.3.8  לפרטים ראו סעיף 

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

חמש השנים שקדמו ליום הדיווח  
(בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס  

 בדוחות הכספיים):

 ר אלפי דול 355

 דאח'לה אטלנטיק אזורמפת  1.9.3.3
 

 
הערכה  לפרטים על ההסכם שרציו גיברלטר חתמה עם נאוויטס, במסגרתו רציו גיברלטר ונאוויטס פועלות לביצוע  110

משותפת של פוטנציאל ההשקעה בנכסי אקספלורציה במרוקו, לרבות בקשר עם הבלוק, ראו דוח מיידי של השותפות  
 .), אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה2022-01-075163(אסמכתא  19.6.2022מיום  
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 בלוק דאח'לה אטלנטיקפעילות עבר מהותית בשטח  1.9.3.4
ידיעת   למיטב  הכוללת,  טבלה  שבוצעו  השותפותלהלן  עבר  פעולות  תיאור   ,
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 : בלוק דאח'לה עד למועד סמוך לדוח זהבשטח עליו משתרע 
זהות מבצע  

 הפעולה 
תקופה בה 

 הפעולה בוצעה 
תיאור תמציתי של   תיאור תמציתי של הפעולה 

 תוצאות הפעולה 
BHP 1985  2סקר סייסמיD  2נתונים סייסמייםD 

 
 

Total 
 
 

 2Dנתונים סייסמיים  2Dסקר סייסמי  2003
ניתוח מסלע ונוזלים   איסוף גלעיני עומק 2012

 בקרבת קרקעית הים 
 3Dנתונים סייסמיים  3Dסקר סייסמי  2013

 
 עמידת בתנאי תוכנית העבודה נכון למועד הדוח  1.9.3.5

בלוק  עומדת בתנאי    רציו גיברלטר, נכון למועד הדוח  פותלמיטב ידיעת השות
 דאח'לה אטלנטיק. 

 תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת  1.9.3.6
שללהלן   תמציתי  בהסכם   תיאור  שמופיעה  כפי  המינימלית  העבודה  תכנית 

בציון התקציב המשוער לביצוע כל פעולה וחלקם בפועל של מחזיקי המחקר  
 .הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב זה

כנית העבודה, עלויות ולוחות הזמנים המשוערים עשויים להשתנות ויצוין כי ת
 בעקבות ממצאים שיתקבלו.

הנתונים שלה כי  והצפי בדברמובהר  עלויות  הפעולות,  ה  תוכנית העבודה,  לן 
אשר    מידע צופה פני עתידזמנים לביצוע הפעולות השונות מהווים  הולוחות  

,  דוחהאינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך  
אשר    דוחהוכולל הערכות של השותף הכללי בדבר ביצוע הפעולות נכון לתאריך  

על  יכולות   בהסתמך  העבודה,  להשתנות  בתוכנית  חדשים  שינויים  ממצאים 
והתקדמות הלימוד של השטח, מנסיבות נוספות האופייניות לפעילות    שיתקבלו

וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות    בפרויקטים של חיפושי נפט וגז טבעי,
, תלות  כגון עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות

וכדומה.    , שינויים בעלויות כתוצאה משינויים במחירי שירותים וספקיםבקבלנים
לפיכך, הפעולות שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן  

 היעדים המוערכים או המשוערים: 
 
 
 
 
 
 
 

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

המתוכננת (תוך אבחנה בין פעולות שאושרו על  
 ידי השותפים לפעולות שטרם אושרו) 

תקציב כולל  
משוער לפעולה  

ברמת נכס  
הנפט (אלפי   

 111דולר)

היקף השתתפותם  
בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של  
השותפות בתקציב  

 112,113 (אלפי דולר)
עד   30.9.2021
29.9.2022 

ופיענוח   2Dעיבוד מחדש של נתונים סייסמיים 
 ראשוני 

 134 -כ 191 -כ

 
  , ולהערכת רציו גיברלטר,המופיעים בטור זה הם סכומים משוערים כפי שמופיעים בהסכם המחקר. בפועל  הסכומים 111

 להלן.  (ב) 1.9.3.11.1 כנית העבודה עשויות להיות נמוכות משמעותית. לעניין זה, ראו גם סעיף ו עלויות ת
דמי    112 כוללים  אינם  מכוח הסכם    ניהולהנתונים האמורים  הכללי מהשותפות  זכאי השותף  הוצאות החיפוש להם  בגין 

יחידות   בעלי  של  הכללית  האסיפה  לאישור  כפוף  אטלנטיק  דאח'לה  בבלוק  הפעילות  בגין  תשלומם  ואשר  השותפות 
 ההשתתפות של השותפות. 

ל פוטנציאל ההשקעה  הסכם נאוויטס נקבע כי נאוויטס ורציו גיברלטר תפעלנה לביצוע הערכה משותפת ש  במסגרת 113
מסך הוצאות   30% -אוויטס תישא בנ. Dakhla Atlantiqueבנכסי אקספלורציה במרוקו, לרבות בקשר עם בלוק 
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תוכנית העבודה לתקופה / תיאור תמציתי של 

המתוכננת (תוך אבחנה בין פעולות שאושרו על  
 ידי השותפים לפעולות שטרם אושרו) 

תקציב כולל  
משוער לפעולה  

ברמת נכס  
הנפט (אלפי   

 111דולר)

היקף השתתפותם  
בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של  
השותפות בתקציב  

 112,113 (אלפי דולר)
עד   30.9.2022
29.9.2023 

פיענוח ממצא של הנתונים הקיימים, מיפוי   •
 מטרות ופרוספקטים 

 מידול מערכות הנפט בשטח הבלוק  •

 386 -כ 552 -כ

עד   30.9.2023
30.9.2025  
 114(אופציונלי)

 בחירה בין:  
ק"מ נתונים   2,000אפשרות א': איסוף של  •

, עיבודם ופיענוחם כולל מיפוי  2Dסייסמיים 
 מטרות ופרוספקטים. 

אפשרות ב': עיבוד מחדש של הנתונים   •
ופיענוחם כולל מיפוי מטרות   3Dהסייסמיים  

 ופרוספקטים. 

 700 -כ 1,000 -כ

 
ב 1.9.3.7 ובהכנסות  בהוצאות  בפועל  ההשתתפות  שיעור  לעניין  דאח'לה גילוי  בלוק 

 אטלנטיק
שויך למחזיקי הזכויות ההוניות  , אשר ילהלן תיאור תמציתי של השיעור בפועל

בלוק,  וכן בהכנסות ובהוצאות לרבות הצפויות, הקשורות ב  בבלוקשל השותפות  
 115: הדוח  למועדכידוע נכון 

 
 הסברים 100% -שיעור מגולם ל אחוז  שיעור ההשתתפות 

למחזיקי הזכויות  השיעור המשויך בפועל 
בלוק דאח'לה  ההוניות של השותפות ב

 אטלנטיק 
75% 100%  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות  
בלוק  מ הכנסות ההוניות של השותפות ב

 דאח'לה אטלנטיק 
  תחשיב בסעיף  ורא 88%-81.5% 66%-61.13%

 . להלן  1.9.3.8

שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי  
  הוצאותהזכויות ההוניות של השותפות ב 

בלוק דאח'לה  הכרוכות בפעילות חיפוש ב
 אטלנטיק 

תחשיב בסעיף    ורא 100% 100%
 . להלן(א) 1.9.3.9

שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי  
  הוצאותהזכויות ההוניות של השותפות ב 

בלוק  ב פיתוח או הפקההכרוכות בפעילות  
 דאח'לה אטלנטיק 

תחשיב בסעיף    ורא 100% 75%
 . להלן(ב) 1.9.3.9

 
ביאור לחישוב השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות  1.9.3.8

גז או  בלוק דאח'לה אטלנטיקבהכנסות מ , בהינתן תרחיש עתידי של מציאת 

 
. לפרטים על הסכם נאוויטס, ראו סעיף  מסך ההוצאות העתידיות 30%  -בלוק וכן בבהעבר בקשר עם שיתוף הפעולה 

 להלן.  1.19.4
על התקדמות בתכנית העבודה. לחלופין, היא רשאית  תחליט   גיברלטרהאמור בשורה זו יהיה רלוונטי ככל שרציו  114

  סעיףראו . לעניין זה לדלג על שלב זה ולבקש לעבור לרישיון חיפוש בשטח הבלוק לנטוש את שטח הבלוק, או 
 . להלן (ג)1.9.3.11.1

  הסכם בתנאי כאמור. ONHYM -הטבלה מציגה מצב בו השותפות בהסכם החיפוש וההפקה הן רציו גיברלטר ו 115
  75% -לעיל, במהלך תקופת ההסכם האמור רציו גיברלטר תחזיק ב 1.9.3.11.2 וההפקה המפורטים בסעיף החיפוש

המפעיל בבלוק והיא תישא, בנוסף   גיברלטר תהיה  רציומהזכויות.   25% -תחזיק ב  ONHYM -מהזכויות בבלוק ו
, לנאוויטס  נאוויטס להסכם בהתאם ייצוין, כ   לעניין זה. למשך כל תקופת החיפוש   ONHYMיותיה, גם בעלויות של ולעל 

על מעבר להסכם החיפוש וההפקה ונאוויטס   תחליטלהצטרף להסכם החיפוש וההפקה. ככל שרציו גיברלטר    זכאות
  -ONHYM -; ו22.5% - נאוויטס; 52.5%-תחליט על רצונה להצטרף יהיו הזכויות בבלוק כדלקמן: רציו גיברלטר 

25%.   
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 116:, לרבות בתקופה שלאחר התממשות תרחיש זההבלוקנפט בשטח 
 

 אחוז  פריט
 הסבר  

הכנסות שנתיות חזויות של  
נכס הנפט לאחר התגלית  

(%): 
100.00%  

 :פירוט התמלוגים או התשלום (הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית) ברמת נכס הנפט

 להלן   (יא)1.9.3.11.2ראו סעיף  10%-3.5% : למדינהתמלוג  
 

  --------------  
הכנסות מנוטרלות ברמת  

  96.5%-90% נכס הנפט: 

החלק המשויך למחזיקי  
של   ההוניות  הזכויות 
השותפות בהכנסות נכס  

 הנפט המנוטרלות: 

 להלן  (ב)1.9.3.11.2ראו סעיף  75%

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

ברמת נכס הנפט (ולפני  
תשלומים אחרים ברמת  

 השותפות): 

67.5%-72.38%  

 : 117ממצא) בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפותפירוט תמלוגים או תשלומים (הנגזרים מההכנסות לאחר 
 :ברמת השותפות

מחזיקי   של  שיעורם 
של   ההוניות  הזכויות 
בתשלום   השותפות 
לנותן שירות אחר הגוזר  
ברמת   התשלום  את 

 השותפות:  

)6.38% ( 
75%  X 8.5%    השותפות והתאגידים המוחזקים על ידה

כמפורט    8.5%י על בשיעור כולל של התחייבו לשלם תמלוג
 להלן.  1.18.7בסעיף 

מחזיקי   של  שיעורם 
של   ההוניות  הזכויות 
בתשלום   השותפות 

 לשותף הכללי: 

-  

  -----------------  
השיעור המשויך הפועל  

למחזיקי הזכויות ההוניות  
של השותפות בהכנסות  

 מנכס הנפט: 

61.13%-66%  

 
 

 ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של (א)   1.9.3.9
 118  :בלוק דאח'לה אטלנטיקב יםהשותפות בהוצאות החיפוש

 
(לפרטים על הסכם החיפוש   ONHYM -הטבלה מציגה מצב בו השותפות בהסכם החיפוש וההפקה הן רציו גיברלטר ו 116

יצוין, כי בהתאם להסכם נאוויטס, לנאוויטס זכאות להצטרף להסכם   ). לעניין זהלעיל  1.9.3.11.2 סעיףוההפקה, ראו 
החיפוש וההפקה. ככל שרציו גיברלטר תחליט על מעבר להסכם החיפוש וההפקה ונאוויטס תחליט על רצונה להצטרף  

 . ONHYM- 25% -; ו22.5%  - נאוויטס;  52.5%-רציו גיברלטר יהיו הזכויות בבלוק כדלקמן:  
 במישרין.    לרבות במקרה שהתמלוג משולם בחברה מוחזקת של השותפות ולא על ידי השותפות  -גים  לענין תשלום תמלו  117
כאמור בתנאי הסכם  . ONHYM -הטבלה מציגה מצב בו השותפות בהסכם החיפוש וההפקה הן רציו גיברלטר ו 118

  -לעיל, במהלך תקופת ההסכם האמור רציו גיברלטר תחזיק ב (ב)1.9.3.11.2 החיפוש וההפקה המפורטים בסעיף
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 הסבר  אחוז  פריט

הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס  
  100% 119הנפט (ללא התמלוגים האמורים)

 : פירוט התשלומים (הנגזרים מההוצאות) ברמת נכס הנפט

 - המפעיל: 
דמי המפעיל יסוכמו בהסכם התפעול  

המשותף. לעניין זה ראו סעיף  
 להלן   (ד)1.9.3.11.1

   השותף הכללי: 

  - מוכר זכות הנפט: 

 ==========  
סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת  

  100% נכס הנפט: 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות  
של השותפות בהוצאות החיפוש  

 בנכס הנפט: 
 להלן  (ג)1.9.3.11.2ראו סעיף  100%

 ==========  
סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות  
בהוצאות, ברמת נכס הנפט (ולפני  
 תשלומים אחרים ברמת השותפות)

100%  

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של  
השותפות בקבלת תשלום הנגזר 

 מההוצאות על ידי השותפות: 
-  

  ---------------  
  100% סה"כ 

 : ברמת השותפות
 וברמת השותפות: פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט 

   מפעיל בשותפות: 

 - השותף הכללי: 
על פי הסכם השותפות, השותף  

אלפי    40 בסך  ניהולהכללי זכאי לדמי 
 . דולר בחודש (בתוספת מע"מ)

  - מוכר זכות הנפט: 

 ======  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
הזכויות ההוניות של השותפות, 

בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש 
 : בנכס הנפט

100%  

 
 

 
יות. רציו גיברלטר תהיה המפעיל בבלוק והיא תישא,  מהזכו  25% -תחזיק ב  ONHYM -מהזכויות בבלוק ו 75%

יצוין, כי בהתאם להסכם נאוויטס,   לעניין זה . למשך כל תקופת החיפוש  ONHYMיותיה, גם בעלויות של ו בנוסף לעל
לנאוויטס זכאות להצטרף להסכם החיפוש וההפקה. ככל שרציו גיברלטר תחליט על מעבר להסכם החיפוש וההפקה  

 -; ו22.5% -  נאוויטס; 52.5%-רציו גיברלטר ונאוויטס תחליט על רצונה להצטרף יהיו הזכויות בבלוק כדלקמן:  
ONHYM- 25% .   

 . להלן  (י)1.9.3.11.2 בסעיף החיפוש וההפקהמשולמים מידי שנה כמפורט בהסכם לרבות תשלומים ה 119
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ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות   ) ב(
120:בלוק דאח'לה אטלנטיקב  הפיתוח וההפקהבהוצאות 

F 
 

 הסבר  אחוז  פריט

הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס  
  100% 121הנפט (ללא התמלוגים האמורים)

 : מההוצאות) ברמת נכס הנפטפירוט התשלומים (הנגזרים 

 - המפעיל: 
דמי המפעיל יסוכמו בהסכם התפעול  

המשותף. לעניין זה ראו סעיף  
 להלן  (ד)1.9.3.11.1

 -  - השותף הכללי: 

 -  - מוכר זכות הנפט: 

 ==========  
ההוצאות בפועל ברמת  סה"כ שיעור 

  100% נכס הנפט: 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות  
  75% של השותפות בהוצאות  נכס הנפט: 

 ==========  
סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות  
בהוצאות, ברמת נכס הנפט (ולפני  
 תשלומים אחרים ברמת השותפות)

75%  

מחזיקי הזכויות ההוניות של  שיעורם של 
השותפות בקבלת תשלום הנגזר 

 מההוצאות על ידי השותפות: 
-  

  ---------------  
  75% סה"כ 

 : ברמת השותפות
 פירוט תשלומים (הנגזרים מההוצאות) בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות: 

   מפעיל בשותפות: 

 השותף הכללי: 

- 
 
 
 

השותף הכללי  על פי הסכם השותפות, 
אלפי דולר   40 זכאי לדמי ניהול בסך 

 בחודש (בתוספת מע"מ). 

  - מוכר זכות הנפט: 

 ======  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
הזכויות ההוניות של השותפות, 

פיתוח בהוצאות הכרוכות בפעילות 
 : בנכס הנפט וההפקה

75%  

 
 122דאח'לה אטלנטיק בלוקתגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש ב 1.9.3.10

 
(לפרטים על הסכם החיפוש   ONHYM -הטבלה מציגה מצב בו השותפות בהסכם החיפוש וההפקה הן רציו גיברלטר ו 120

יצוין, כי בהתאם להסכם נאוויטס, לנאוויטס זכאות להצטרף להסכם   ). לעניין זהלעיל  1.9.3.11.2 סעיףוההפקה, ראו 
יט על מעבר להסכם החיפוש וההפקה ונאוויטס תחליט על רצונה להצטרף  החיפוש וההפקה. ככל שרציו גיברלטר תחל

 . ONHYM- 25% -; ו22.5%  - נאוויטס;  52.5%-רציו גיברלטר יהיו הזכויות בבלוק כדלקמן:  
 . להלן  (י)1.9.3.11.2 בסעיף החיפוש וההפקהלרבות תשלומים המשולמים מידי שנה כמפורט בהסכם  121
מסך הוצאות העבר בקשר עם שיתוף הפעולה   30% -כי נאוויטס תישא ב, בין היתר,  הסכם נאוויטס נקבע במסגרת 122
להלן.   1.19.4. לפרטים על הסכם נאוויטס, ראו סעיף מסך ההוצאות העתידיות 30%  -וכן ב  דאח'לה אטלנטיק  בלוקב

 ) בהוצאות. 70%הטבלה האמורה מתייחסת לחלקה של רציו גיברלטר (
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 פריט 

סך הכל שיעורם של מחזיקי הזכויות  
ההוניות של התאגיד בהשקעה  

בנכס הנפט (באלפי דולר  בתקופה זו 
 ארה"ב) 

מתוכו, שיעורם של מחזיקי הזכויות  
ההוניות של התאגיד בתשלומים  
 לשותף כללי (באלפי דולר ארה"ב)

תקציב שהושקע בפועל  
   2021 בשנת

29 - 

תקציב שהושקע בפועל  
 2022 בשנת

 - 326 -כ

 
 ועל הסכם המחקר בלוק דאח'לה אטלנטיקפרטים נוספים על  1.9.3.11

 המחקר הסכם  1.9.3.11.1
נחתם הסכם המחקר, המסדיר את היחסים בין    24.9.2021ביום  

ONHYM    בלעדית    זכותלבין רציו גיברלטר ומעניק לרציו גיברלטר
 . ללימוד ומחקר של בלוק דאח'לה אטלנטיק

 
 :המחקרלהלן פרטיו העיקריים של הסכם     

ל ) א( מקנה  בלעדית  ההסכם  זכות  גיברלטר  פעולות  לבצע  רציו 
של שנה אחת, הניתנת  לתקופה    הבלוקבשטח  לימוד ומחקר  

  בהתאם לדין  להארכה לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת
רציו   התחייבויות  של  כלשהי  הפרה  נעשתה  שלא  ובתנאי 

על כי -גיברלטר  מראש  הסכימו  הצדדים  המחקר.  הסכם  פי 
בשנה   המחקר  הסכם  להארכת  בקשה  תוגש  השנה  בסיום 

 כאמור  בקשה  הגישו  שהצדדים  לאחר,  בהתאם  נוספת.
, התקבל  בסיום השנה הראשונה  המרוקני  האנרגיה  למשרד

  בשנה אישור שר האנרגיה והמכרות להארכת הסכם המחקר  
 .נוספת

על בהן  שקובע מחויבויות עבודה מינימליות  המחקר  הסכם   ) ב(
גיברלטר להןהתקציב  ואת  לעמוד    רציו  הרלוונטי    . המתוכנן 

לעיל. השותפות תספק לרציו    1.9.3.6  לעניין זה, ראו סעיף
גיברלטר ערבות חברה אם עבור תכנית העבודה המתוכננת  

כם. על סך השווה לתקציב המתוכנן לכל אחת מתקופות ההס
גיברלטר אינה חייבת לעמוד בתקציב המתוכנן האמור  רציו 
עם   יחד  העבודה.  תוכנית  בתנאי  עומדת  היא  עוד  כל  לעיל 
גיברלטר לא תעמוד בתנאי תוכנית  זאת, במקרה שבו רציו 
בתשלום  חייבת  תהיה  היא  אותה,  תשלים  לא  או  העבודה 

 . ONHYM -התקציב המתוכנן לתקופה הרלוונטית ל
יום לפחות לפני תום השנה השנייה (ולפני תום כל תקופת   60 )ג(

האם    ONHYM  -הארכה נוספת) על רציו גיברלטר להודיע ל
נוספת, לנטוש את  היא מעוניינת להמשיך לתקופת הארכה 
והפקה  חיפוש  זכויות  לקבלת  הסכם  על  לחתום  או  הבלוק, 
בשטח הבלוק. במקרה כזה, ובכפוף לאישורים הרגולטוריים  

על  הדרו תחתום  היא  עם    Petroleum Agreementשים, 
ONHYM :אשר נוסחו צורף כנספח להסכם המחקר (להלן ,

"). לפרטים על תנאי הסכם החיפוש  הסכם החיפוש וההפקה " 
 להלן. 1.9.3.11.2  וההפקה ראו סעיף

פי הדין המרוקאי, במקרה של חתימה על הסכם החיפוש  -על )ד(
ו גיברלטר  רציו  הסכם   ONHYM  - וההפקה,  על  גם  יחתמו 

) פעולה  את Association Agreementשיתוף  שיסדיר   ,(
ל כמפעיל  גיברלטר  רציו  בין  (בדומה   ONHYM  -היחסים 
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משותף,   תפעול  כי  JOAלהסכם  נקבע  המחקר  בהסכם   .(
הצדדים יפעלו להגיע לנוסח מוסכם של הסכם כאמור תוך חצי  

  , נכון למועד הדוח  שנה ממועד החתימה על הסכם המחקר.
עובדים במשותף לקידום והשלמת    ONHYM  -רציו גיברלטר ו

 נוסח מוסכם של ההסכם האמור.
לשל ) ה( התחייבה  גיברלטר  לרציו  שנתי   ONHYM  -ם  תשלום 

של  בסך  מקומיים  וטכנאים  למנהלים  הכשרה  תכניות  עבור 
 דולר ארה"ב לשנה. 70,000

הוראות שעניינן   לרבותכולל הוראות נוספות,    המחקר  הסכם )ו(
  ,וממצאים  , מידע הגשת דו"חותשמירה על איכות הסביבה,  

(במקרה שחל כוח   כוח עליון  לבצע בדיקות,  ONHYMזכות  
כהג על  עליון,  העולה  לתקופה  המחקר,  בהסכם    18דרתו 

חודשים, הצדדים ידונו בהמשך ההתקשרות וככל שלא יגיעו  
הדין  , סודיות,  יום, ההסכם יפקע)  30להבנה משותפת תוך  

 , ועוד. החל (הדין המרוקאי) ותניית בוררות (זבל"א)
עם החתימה על הסכם המחקר ובהתאם לדין המרוקאי, רציו   ) ז(

ו מחקר הג  ONHYM  -גיברלטר  רישיון  לקבלת  בקשה  ישו 
)Reconnaissance License .( 
 

 הסכם החיפוש וההפקה  1.9.3.11.2
להסכם  כנספח  צורף  וההפקה  החיפוש  הסכם  לעיל,  כאמור 

במקרה בו רציו  (בכפוף לאמור מטה)  המחקר והוא ייכנס לתוקף  
לפי  גיברלטר, על בסיס הממצאים אליהם תגיע במסגרת פעילותה  

חיפוש   פעילות  לבצע  לעבור  שברצונה  תחליט  המחקר,  הסכם 
 123בשטח הבלוק.

-כניסתו לתוקף של הסכם החיפוש וההפקה כפופה לחתימתו על
ו גיברלטר  רציו  האנרגיה   ONHYM  -ידי  שר  אישור  וקבלת 

 המרוקאי.
 : החיפוש וההפקהיקריים של הסכם להלן פרטיו הע

טבעי   ) א( גז  ו/או  נפט  חיפושי  לבצע  הזכות  את  מקנה  ההסכם 
, הניתנת להארכה של עד  שנים  8לתקופה בת    הבלוקבשטח  

צורך   ויש  הידרוקרבונים  נמצאו  בו  במקרה  נוספות  שנתיים 
 "). חיפוש ה תתקופ(" בבחינת מסחריותם 

ב ) ב( תחזיק  גיברלטר  בב  75%  -רציו  ההחזקה   -ו  לוקמשיעורי 
ONHYM 124משיעורי ההחזקה בבלוק.  25% -תחזיק ב  

בנוסף   )ג( תישא,  והיא  בבלוק  המפעיל  תהיה  גיברלטר  רציו 
של   בעלויות  גם  תקופת    ONHYMלעלויותיה,  כל  למשך 

החיפוש (עלויות אלו ייזקפו לזכותה של רציו גיברלטר  כהוצאות 
 להלן). (יב)"ק מוכרות. ראו ס

תתי )ד( לשלוש  נחלקת  החיפוש  אחת  - תקופת  כשלכל  תקופות, 
ותקציב  -מתתי מינימלית  עבודה  תוכנית  נקבעה  התקופות 

עד   כל תת  90מתוכנן.  של  סיומה  לפני  רציו  -יום  על  תקופה, 

 
הצדדים הסכימו כי ככל שיוחלט לחתום על הסכם החיפוש וההפקה וככל שבעתיד יידרשו תיקונים ועדכונים בהסכם   123

 האמור, אז הצדדים ידונו בתום לב על תיקונים ועדכונים אלה טרם חתימת הנוסח המוסכם. 
להצטרף להסכם החיפוש וההפקה. ככל שרציו גיברלטר    זכאות , לנאוויטס  נאוויטס  להסכם  בהתאם  ייצוין, כ   לעניין זה   124

על מעבר להסכם החיפוש וההפקה ונאוויטס תחליט על רצונה להצטרף יהיו הזכויות בבלוק כדלקמן: רציו גיברלטר    תחליט
ור, הוראות הסכם החיפוש וההפקה יחולו גם על נאוויטס.  במקרה כאמ   . ONHYM-  25% -; ו22.5%  -  נאוויטס;  52.5%-

 להלן.  1.19.4לפרטים על הסכם נאוויטס, ראו סעיף 
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לתת להמשיך  אם  להחליט  יהיה  הבאה -גיברלטר  התקופה 
החיפוש   הסכם  תחת  בהתחייבויותיה  לעמידה  (בכפוף 

תתי בדבר  פירוט  להלן  הבלוק.  את  לנטוש  או  - וההפקה) 
 התקופות האמורות: 

i. תת- ") וחצי  שנתיים  בת  ראשונית  התקופה - תתתקופה 
במהלכה יתבצעו סקר סייסמי של לפחות   –")  הראשונית

קמ"ר, עיבוד של נתוני הסקר ומיפוי פרוספקטים.    1,000
לתת  המתוכנן  בהסכם -התקציב  שמופיע  כפי  זו  תקופה 

 מיליון דולר.  2הוא 
ii.  ") שנים  שלוש  בת  הראשונה  ההארכה  תקופת תקופת 

(אקספלורציה)   –  125")אשונהההארכה הר ניסיון  קידוח 
מיליון    20אחד בתקציב מתוכנן (כפי שמופיע בהסכם) של  

 דולר.  
iii.  126תקופת ההארכה השנייה בת שנתיים וחצי נוספות   – 

בתקציב  אחד  הערכה  או  (אקספלורציה)  ניסיון  קידוח 
 מיליון דולר.  20מתוכנן (כפי שמופיע בהסכם) של 

עבור   אם  חברה  ערבות  גיברלטר  לרציו  תספק  השותפות 
תכניות העבודה המתוכננות על סך השווה לתקציב המתוכנן 

מתתי אחת  אינה - לכל  גיברלטר  רציו  האמורות.  התקופות 
חייבת לעמוד בתקציבים המתוכננים האמורים לעיל כל עוד היא 
עומדת בתנאי תוכנית העבודה. יחד עם זאת, במקרה שבו רציו  

תשלים  גי לא  או  העבודה  תוכנית  בתנאי  תעמוד  לא  ברלטר 
לתת המתוכנן  התקציב  בתשלום  חייבת  תהיה  היא  - אותה, 

 .ONHYM -התקופה הרלוונטית ל
הסכם   ) ה( לתנאי  וההפקהבהתאם  על  החיפוש  גיברלטר,   רציו 

משטח שטחים  על  אטלנטיק  לוותר  דאח'לה  כדלהלן:   בלוק 
 טח המקורי מהש  25%  - ל  דע  -  התקופה הראשונית-תום תתב

הבלוק תקופשל  בתום  על  ;  לוותר  יש  הראשונה  ההארכה  ת 
יעמוד על   נוסף, כך ששטח הבלוק המעודכן  לכל   50%שטח 

 . היותר משטח הבלוק המקורי
הידרוקרבונים  )ו( נמצאו  החיפוש  שבתקופת  בכמות   במקרה 

 ONHYM  -המצדיקה כלכלית את פיתוחם, יפנו רציו גיברלטר ו
שנים, אשר   25לשר בבקשה לקבל רישיון הפקה לתקופה של  

 שנים נוספות, ככל שהדבר יצדיק זאת. 10ניתנה להארכה של 
)  ONHYM-בתקופת הפיתוח וההפקה כל צד (רציו גיברלטר ו ) ז(

 יישא בהוצאות עבור חלקו. 
 פוש וההפקה, על רציו גיברלטר כמפעילפעילויות החי במסגרת   )ח(

 הרלוונטיים.  ביטוחיםאת הלערוך ולשמור על איכות הסביבה 
וההפקה,   –  חלקה של המדינה ) ט( לפי הסכם החיפוש  למעשה, 

ב תחזיק  באמצעות   25%  -המדינה  בבלוק  מהזכויות 
ONHYM  אשר כאמור לעיל, אינה נושאת בהוצאות במהלך ,

החיפוש.   לשל  ONHYMתקופת  מרגע תתחיל  חלקה  את  ם 
שתהיינה הוצאות פיתוח ואינה מחויבת להחזיר לרציו גיברלטר 

  את ההוצאות שהוצאו בגין החזקותיה בתקופת החיפוש.
 – תשלומים )י(

 
 על התקדמות בתכנית העבודה. תחליט   גיברלטר רלוונטי ככל שרציו  125
 על התקדמות בתכנית העבודה. תחליט   גיברלטר רלוונטי ככל שרציו  126
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i.   סך של    –תשלום שנתי עבור תוכניות הכשרה והדרכות
הפקה   70,000 רישיון  כל  עבור  לשנה.  ארה"ב  דולר 

(במקרה של תגלית מסחרית,   רציו  תהיהאם  שיתקבל   (
תשלם   לשנה    70,000גיברלטר  נוספים  ארה"ב  דולר 

כל  (עבור  לשנה  שישולם  המקסימלי  שהסכום  ובתנאי 
יתקבלו) לא יעלה על סך  אםרישיונות ההפקה שיתקבלו, 

 דולר ארה"ב.  280,000כולל של 
ii. גיברלטר תשלם ל מענקים חד פעמיים    ONHYM  -רציו 

 כדלקמן:
של   - בסך  תגלית    – ארה"ב  דולר    1,000,000מענק 

 יתקבל. אם ימים מקבלת רישיון ההפקה,   30תוך 
של   - בסך  הפקה  ארה"ב    1,000,000מענק    –דולר 

ימים רצופים של הפקה בקצב   30לאחר תקופה של  
 . BBL/J/BEP  50,000יומי ממוצע של 

של   - בסך  הפקה  ארה"ב    2,000,000מענק    –דולר 
ימים רצופים של הפקה בקצב   30לאחר תקופה של  

 . BBL/J/BEP  75,000יומי ממוצע של 
של   - בסך  הפקה  ארה"ב  ד  3,000,000מענק    –ולר 

ימים רצופים של הפקה בקצב   30לאחר תקופה של  
 . BBL/J/BEP  100,000יומי ממוצע של 

iii.  להגשת הנוגעות  באגרות  תישא  גיברלטר  רציו  בנוסף, 
ובהנפקתם  שיהיו  ככל  הפקה,  רישיונות  לקבלת  בקשות 
שתהיה)  ככל  ההפקה,  (בתקופת  שנתית  שטח  ובאגרת 

 בסכומים שאינם מהותיים. 
שנתי   ) יא( של -על  –  למדינהתמלוג  במקרה  המרוקאי,  הדין  פי 

הפקת הידרוקרבונים, המדינה זכאית לתמלוגים שנתיים באופן  
 הבא: 

עד   - של  מים  לתמלוג   200בעומק  זכאית  המדינה  מטר: 
טון של   300,000בגין הפקה העולה על    10%בשיעור של  

  5%מיליון חביות) ולתמלוג בשיעור של    2.2  -נפט (מקביל לכ
מטר קוב במקרה של גז   300,000ולה על  בגין הפקה הע 

 .טבעי
המדינה זכאית לתמלוג   – טרמ 200בעומק מים העולה על  -

על    7%בשיעור של   טון של   500,000בגין הפקה העולה 
לכ (מקביל  של   2.7  -נפט  בשיעור  ולתמלוג  חביות)  מיליון 

מטר קוב במקרה   500,000בגין הפקה העולה על    3.5%
 .של גז טבעי

רציו גיברלטר תהיה פטורה ממס חברות בשיעור של    –   מיסים )יב(
השנים הראשונות של ההפקה. עם תחילת   10במהלך    31%

תהנה מאפשרות ניכוי    גיברלטרהחבות לשלם מס חברות, רציו  
בקשר  שהוצאו  ההוצאות  כל  את  הכוללות  מוכרות,  הוצאות 
לפעילות החיפושים וההפקה, לרבות ההוצאות ששולמו בעבור  

של   החיפוש  ONHYMחלקה  הסכם   בתקופת  הוצאות  וכן 
. הניכוי האמור יהיה עד גובה ההכנסות בפועל ועודף  המחקר

רציו   בנוסף  הבאות.  בשנים  וינוצל  זכאית   גיברלטר יועבר 
הרכישות  כל  בעבור  ממע"מ  פטור  כגון  נוספות,  להטבות 
או   במקום  נרכשו  אם  (בין  והגז  הנפט  לפעילות  הקשורות 

בלות הקיימות בחוק המרוקאי על מטבע מיובאים), הקלות במג
    . זר, מכסים ועוד
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ההסכם )יג( אחד   –  סיום  בכל  יפקע  וההפקה  החיפושים  הסכם 
באחת  נטישה  על  תודיע  גיברלטר  רציו  הבאים:  מהמקרים 

נמצאו  -מתתי לא  לעיל;  שהוזכרו  החיפוש  תקופות 
הידרוקרבונים עד לתום תקופת החיפוש; סיום פעולות ההפקה, 

שתהיה;   הסכם  הפככל  של  מהותית  וההפקה רה  החיפושים 
פירעון או    רציו גיברלטר הוכרזה כחדלת  שלא תוקנה במועד;

נכנסה להליכי פירוק; במקרה שחל כוח עליון לתקופה העולה 
להבנה    18על   הגיעו  ולא  דנו  שהצדדים  ולאחר  חודשים 

תוך   להמשך ההתקשרות  בנוגע  ימים מתחילת   30משותפת 
 . הדיונים כאמור

ההסכם כולל הוראות נוספות, הכוללות בין   –  הוראות נוספות )יד(
מסחריותההיתר,   על  ההחלטה  פעולות    אופן  תגלית,  של 

זכות   ,וממצאים  , מידעהגשת דו"חותהערכה, פעולות נטישה,  
ONHYM  ,בדיקות ההסכם    לבצע  ליציבות  הנוגעות  הוראות 

דינים, שירותים/סחורות    ושמירת  ונותני  עובדים  העדפת 
הדין החל (הדין המרוקאי) ותניית כוח עליון, סודיות,  מקומיים,  

 . ועוד בוררות (זבל"א)
 רות בתחוםמבנה התח 1.9.3.12

לעיל נכון למועד הדוח, קיימת הפקת הידרוקרבונים    1.9.3.1  כאמור בסעיף
כן, נכון למועד הדוח,  -טרם נמצאה תגלית משמעותית. כמוו  מוגבלת במרוקו

 עדיין אין הפקת הידרוקרבונים בים במרוקו. 
יו פעילות במרוקו בעבר וחלקן  רוב חברות האנרגיה הבינלאומיות הגדולות ה

כדוגמת   היום  אף  ,  ENI  ,Qatar Petroleum  ,ConocoPhillipsפעילות 
Cheriot Oil   ,Europa Oil ,Hunt Oilו ,- Genel Energy.   

שותפות    –  מד אנרג'י-ניו החלה לפעול במרוקו    2022כן, במהלך שנת  -כמו
 .מוגבלת

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 1.9.3.13
הסכם    (ח)1.9.3.11.2  -ו  (ו)1.9.3.11.1  בסעיפיםכאמור   במסגרת  לעיל, 

ביחס לשמירה על  המחקר והסכם החיפוש וההפקה הנספח לו נקבעו הוראות  
עלאיכות הסביבה.   לבצע את העבודות  בהתאם פי ההסכמים  - על המפעיל 

לפעול בהתאם וכן  ביחס להגנה על איכות הסביבה    במרוקולהוראות הדין החל  
 לסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים בתעשיית חיפושי הנפט והגז הטבעי. 

) הקובע חובת ביצוע של Law no. 12-03נחקק במרוקו חוק (  2003בשנת  
) על כל גוף שפעילותו עלולה להשפיע לרעה EIAסקרי השפעה על הסביבה (

בהתאם פעילות חיפושי  על איכות הסביבה או לגרום לנזק מהותי לסביבה.  
 נפט וגז והפקתם כפופה לביצוע סקרים כאמור. 

לחוק ההגנה  כפופה  והפקתם  והגז  בנוסף, הפעילות בתחום חיפושי הנפט 
) הסביבה  והעקרונות Law no. 11-03ושיפור  הכללים  את  קובע  אשר   ,(

לשמירה על הסביבה. במסגרת זו על בעלי נכסי נפט וגז לקבל היתרים טרם 
 ולות שעלולות להשפיע לרעה על הסביבה.ביצוע פע 

ההסכם הבינלאומי העיקרי  מרוקו חתומה על פרוטוקול קיוטו (אמנת קיוטו),  
עקרונית,  למאבק בשינויי האקל   אשר מאשררות את הפרוטוקול  מדינותים. 

חמצני ושל חמישה גזי חממה -פליטות של פחמן דו  להפחיתמתחייבות    האמור
פתחת אינה חייבת עדיין לבצע הפחתה כאמור. אך מרוקו כמדינה מתאחרים,  

) חוק  חוקקה  מרוקו  זאת,  זיהום Law no. 13-03עם  למנוע  נועד  אשר   ,(
אטמוספרי. החוק האמור מטיל מגבלות על שחרור מזהמים לאוויר, דוגמת  

 גז, קיטור, חום, בערה, ריחות ועוד. 
את אופן    בנוסף, קיימים במרוקו חוקים העוסקים בפסולת ושפכים, הקובעים

 פיזור ושינוע פסולת, אשר עלולה לפגוע ולזהם את הסביבה.
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אינה   במרוקונכון למועד הדוח, החקיקה הסביבתית  למיטב ידיעת השותפות,  
 משפיעה באופן מהותי על פעילות השותפות ותוצאותיה הכספיות. 

 
 במרוקו הדין  1.9.3.14

  128וצווים מכוחו   127המרוקאי, המורכב מחוק מרכזי  Hydrocarbon Code  -ה
"), מסדיר את המסגרת החוקית לפעילות  חוק הנפט(להלן ביחד בסעיף זה: " 

ההתקשרויות   אופן  את  וקובע  במרוקו  הידרוקרבונים  של  והפקה  חיפושים 
שייכללו  הבסיסיים  התנאים  והפקה,  חיפוש  ובהסכמי  מחקר  בהסכמי 

הה שיעור  לרבות  אלו,  סמכויות  בהסכמים  בנכסים,  המדינה  של  חזקה 
, החובות והזכויות של הגופים המתקשרים בהסכמים ONHYMוהשתתפות  

המסגרת  בהסכמים,  המתקשרים  הגופים  על  החלות  המס  הטבות  אלו, 
ל ולתשלומים  את -כמו ועוד.  ONHYM  -לתמלוגים  הנפט  חוק  מסדיר  כן, 

הפקה   ורישיונות  חיפוש  רישיונות  לקבלת  השונים  הגשת התנאים  ואופן 
 הבקשות לקבלתם. 

במקרה של העברת   פי חוק הנפט למדינה קיימת זכות קדימה-יצוין, כי על
זכויות לצד שלישי (שאינו חברה אם, אחות או בת). זכות זו ניתנת למימוש 

 ממתן ההודעה על הכוונה להעביר זכויות.  יום  120ידי המדינה במשך -על
 

Law no. 1-7-255  עוסקי מכוחו  הוהצו  בפעילויות    Downstream  -ם 
של   וההפצה  האחסון  הזיקוק,  יצוא,  היבוא,  פעולות  את  ומסדירים 

 הידרוקרבונים. 
משרד האנרגיה, המכרות והסביבה המרוקאי ושר האוצר המרוקאי אחראים 

כש במדינה,  להידרוקרבונים  הקשורות  הפעילויות  אשר ONHYM  -על   ,
לת את פעילויות המחקר,  ) מנהLaw no.33-01(מכוח    2003הוקמה בשנת  

על המדינה.  מטעם  הידרוקרבונים  של  והפיתוח  הנפט, -החיפוש  חוק  פי 
כוללות משא ומתן והתקשרות בהסכמים    ONHYMסמכויותיה העיקריות של  

זכות   ומימוש  המדינה  מטעם  נפט  בנכסי  בזכויות  החזקה  נפט;  חברות  עם 
כויות בנכסים הקדימה שיש למדינה מכוח החוק האמור במקרים של העברת ז

של   פעילותה  לעיל).  על  ONHYM(כאמור  האנרגיה,  -מפוקחת  משרד  ידי 
 המכרות והסביבה המרוקאי ושר האוצר המרוקאי. 

על לקבל  ניתן  אותן  הן  -הזכויות  הנפט  חוק  מחקר    – פי  רישיון 
)Reconnaissance License מחקר הסכם  על  חתימה  לאחר  המוענק   ,(

, לתקופה ראשונית של שנה ומטרתו ONHYMשנחתם בין חברת נפט ובין  
לבצע מחקר ולימוד גיאולוגי, גיאופיזי וגיאוכימי בשטח עליו חל הרישיון; רישיון  
חיפוש, המוענק לאחר חתימה על הסכם חיפוש והפקה בין חברת הנפט ובין  

ONHYMוע פעולות חיפושי נפט בשטח עליו חל הרישיון,  , המעניק זכות לביצ
ורישיון הפקה אשר מוענק במקרה של הימצאותם של הידרוקרבונים בכמות 
לפרטים   הרישיון.  חל  עליו  בשטח  והפקה  לפיתוח  זכות  ומעניק  מסחרית 

 לעיל. 1.9.3.11.2  -ו 1.9.3.11.1פים  נוספים, ראו גם סעי
אימצה את אמנת האו"ם על חוקי הים משנת  מרוקו למיטב ידיעת השותפות, 

1982  )UNCLOS(ה ביחס ,  חוף  מדינות  של  והחובות  לזכויות  מתייחסת 
 נפטזכויות ה לבעלי להורות נועדו  אלו למשאבי הטבע הימיים שלהן. הנחיות

י  בשטח פעילותם  במסגרתם שעליהם להכין  והמסמכיםת  הפעולום  הם מבי
וזאת מנת זכויותיהם,  מפגעים הככל   למזער או למנוע על  ם  סביבתיי ניתן, 

 .בים י  טבע וגז של נפט חיפושים, פיתוח והפקה פעילות בעת להיווצר   העלולים
 

127 exploitation of hydrocarbon deposits amended and 90 relating to the exploration for and the -Law no. 21
completed by Law no. 27-99 . 

128 90 relating to the exploration for and the -786 for the implementation of Law no. 21-93-Decree no. 2
exploitation of hydrocarbon deposits as amended and completed by Decree no. 2-99-210 for the implemntation 

of Law no. 27-99. 
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לעיל, מערכת הדינים המרוקאית קובעת, בין היתר,    1.9.3.13 כאמור בסעיף
 למזערו א למנועהוראות נוספות ביחס לשמירה על איכות הסביבה, על מנת 

מפגעיהככל   היתר,להיווצר העלוליםם  סביבתיים  ניתן,  בין  ת  פעילות  בע , 
 י.  טבע וגז של נפט פקהחיפושים, פיתוח וה

 
   פעילות שהופסקה 1.9.4

בסעיף   ליום  ,  לעיל  1.1.2.5כאמור  ב  31.12.2021עד  החזיקה  סורינאם    20%  - רציו 
שבוצע   GVN-1בסורינאם. בעקבות תוצאות קידוח האקספלורציה  47מהזכויות בבלוק  

שלא להתקדם לשלב   47החליטו השותפים בבלוק    2021בשטח הבלוק במהלך שנת  
בא בתוכנית העבודה וברישיון ולהחזיר את הרישיון למדינה. בהתאם וכאמור לעיל, נכון  ה

כלשהן.   בזכויות  מחזיקה  אינה  סורינאם  רציו  הדוח  שנת  למועד   נסגרו  2022במהלך 
הפעילות והמשרדים ששימשו את השותפים במהלך החזקתם בבלוק. לפרטים נוספים  

בפרק א' בדוח התקופתי של השותפות    1.9.2על הנכס, ראו לפרטים נוספים ראו סעיף  
דוחות  ו   )2021-01-024661(אסמכתא    1.3.2021, אשר פורסם ביום  31.12.2020ליום  

מימים   השותפות  של  -2021-01(אסמכתאות    10.10.2021  -ו  18.3.2021מיידיים 
ו037824 , בהתאמה), אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך 2021-01-085894  -, 
 ב לדוחות הכספיים. 6כן, ראו ביאור -כמו .ההפניה

 לדוחות הכספיים.  ה6, ראו ביאור אירלנדב הלפרטים על פעילות שהופסק
 

 עניינים הנוגעים לפעילות השותפות בכללותה  -' דחלק 
 

 (תפעול וניהול)  ניהולניהול השותפות ודמי  1.10
השותף    .נהל את השותפות המוגבלתמבהתאם להסכם השותפות, השותף הכללי   1.10.1

אחרים,   תשלומים  או  ניהול  דמי  מהשותפות  לקבל  זכאי  יהיה  לא   למעט הכללי 
למעט תשלומים אשר יאושרו מעת לעת ו  הכללי  בשותף  השליטה  לבעלי  תמלוגים

   .על פי הוראות פקודת השותפויות
ה  20.1.2022ביום   1.10.2 האסיפה  של אישרה  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  של  כללית 

לפיו,  השותפות   השותפות  לבין  הכללי  השותף  בין  ניהול  שירותי  עבור הסדר 
שירות של  השותפות  לרשות  נהעמדתם  דירקטוריון), י  יו"ר  שירותי  (לרבות  יהול 

סים, אסטרטגיה, ננשירותי ייעוץ, שירותי פיתוח עסקי, ייעוץ וליווי בתחומי מימון ופי
ניהול  פעולהשיתופי   לשם,  הדרושים  אחרים  ושירותים  עסקי ניהול    משברים 

אשר   הכללי  נ  באמצעותיינתנו  השותפות,  בשותף  משרה  עם  ושאי  בעלי הנמנים 
 השותף הכללי יהא זכאי לקבל מהשותפות דמי וקרוביהם,    שליטה בשותף הכלליה

(להלן: "דמי   דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ, בכל חודש  40,000של    ניהול בסכום כולל
הוצאות   הניהול"). יתר  שהוא, נ  כל  וסוג  מין  מכל  הכללי,  והשותף  השותפות  יהול 

לאמור  נתחול ובהתאם  כן,  כמו  השותפות.  על  לפקודת )  1נא(ז)(65בסעיף  ה 
 השותפות בהן  ניהול  השותפות תחזיר לשותף הכללי את כל הוצאות,  השותפויות

שישולמו, במישרין או בעקיפין,    שא השותף הכללי בפועל, למעט הוצאות כאמורנ
יין אישי נלבעלי השליטה בשותף הכללי והוצאות שלבעלי השליטה בשותף הכללי ע

באשר  דירקטור  עם  לשם התקשרות  שישולמו  כאמור  ובלבד שהוצאות  בתשלומן 
יין אישי נלמעט ע   -יין אישי"  נזה, "ע  נייןתו והעסקתו יהיו בהתאם לדין; לענ אי כהונלת
ושא  נ  יין התקשרות עםנחזקתם של בעלי השליטה בשותף הכללי, ולעובע מעצם הנה

ה או ההעסקה בשותף נבע מעצם הכהונויין אישי הנלמעט ע  -משרה או עם עובד  
 .הכללי

 . במועד אישור האסיפה ויהיה בתוקף שלוש שניםחל  האמור  היהול  נהסדר שירותי ה
(אסמכתא   12.1.2022לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה של השותפות מיום  

  .), אשר המידע בו ובא בזאת על דרך ההפניה2022-01-005823
 משרה אשר יתנו לשותפות ו/או נושאי  עובדים במישרין רשאית להעסיק השותפות 1.10.3

 תישא השותפות במלוא עלות שכרם. כאמור ובמקרה שירותים
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 של מחזיקי היחידות וכתבי האופציה היבטי המס  1.11
ביום  ל  7פרק    ורא שפורסם  להשלמה  תאריך    5.1.2017תשקיף  (מס' 6.1.2017(נושא   (

" 2017-01-003063אסמכתא   לתשקיף המדף של   7פרק  כן  ו  ")ההנפקה  תשקיף) (להלן: 
-2023-01אסמכתא  ;  30.1.2023נושא תאריך  (  29.1.2023  השותפות, אשר פורסם ביום

012399 "   , סעיפים מובא בזאת על דרך ההפניה  ו, אשר המידע ב)"המדף  תשקיף; להלן: 
 . לדוחות הכספיים 8וכן ביאור  , לעיל (יב)1.9.3.11.2  -ו 7(ח)1.9.2.11 ,(ז)1.9.1.11.1

 הון אנושי  1.12
מיום    פי-לע 1.12.1 של  3.1.2017הסכם  שירותיה  את  השותפות  שוכרת  ג איזנבראיתן  , 

ייעוץ גיאולוגי לשותפות בקשר שירותי  לצורך מתן  ")  איזנברג בע"מ(להלן: "   בע"מ
חברה בשליטת מר איתן    אאיזנברג בע"מ הי .  ")השירותים (להלן: "  129לחיפושי נפט 

(ראו טרם הנפקת השותפות  מבעלי המניות של רציו גיברלטר  אשר היה  איזנברג,  
 . )ההנפקה לתשקיף 8שבפרק  א'8.1.2סעיף 

התחייבה כי השירותים ינתנו ויבוצעו אך ורק ע"י איתן איזנברג, שהוא   בע"מאיזנברג  
 כאמור.  את השירותיםלשותפות לתת גיאולוג במקצועו, ואיתן איזנברג הסכים 

מכל סיבה   ,בהסכם נקבע כי בכל מקרה שאיתן איזנברג לא יוכל לתת את השירותים
סיום ההסכם כאמור  .  ם, ההסכם יסתיייום  60במשך תקופה רצופה העולה על    ,שהיא

(כמפורט בסעיף   (גיברלטר) בע"מ לתמלוג העל  איתן  של  בזכותה  יפגע  לא  לעיל 
איזנברג בע"מ התחייבה לתת את השירותים לפי הצורך ובהתאם   להלן).  1.19.5

ל יתחייב להקדיש  איזנברג  וכי איתן  הזמן   שותפותלהתקדמות החיפושים  כל  את 
ותפות הנחוץ והדרוש לצורך מתן השירותים בהתאם ללוח הזמנים שיקבע ע"י הש

כל צד רשאי לסיים את ההסכם   ההסכם אינו מוגבל בזמן.  בתיאום עם איזנברג בע"מ.
ימים מראש ובכתב לצד השני. סיום ההסכם, כאמור לעיל לא יפגע   90בהודעה של  

 להלן).   1.19.5בזכותה של איתן (גיברלטר) בע"מ לתמלוג העל (כמפורט בסעיף  
בתמו כי  נקבע  לשירותים,  בהסכם  ההנפקה  רה  השלמת  ממועד  השותפות החל 

ל לתשלם  השווה  בסכום  שכר  בע"מ  (בתוספת   12,000  -איזנברג  לחודש  דולר 
 מע"מ). 

היא בעלת מניות בשותף הכללי בשותפות רציו וכי בהסכם צויין, כי איזנברג בע"מ  
מר איתן אייזנברג ו/או איזנברג בע"מ נותנים כיום שירותים הקשורים בחיפושי נפט 

איזנברג בע"מ ו/או איתן איזנברג עפ"י ההסכם,  לשותפות רציו ולשותף הכללי בה.  
לכל ושי נפט וייעוץ מקצועי אחר בקשר לחיפיהיו רשאים לתת שירותי ייעוץ גיאולוגי 

ו/או להגביל אותם אדם אחר   וכי אין בהתקשרותם עפ"י ההסכם כדי למנוע מהם 
מלעסוק במתן שירותים כאמור ו/או לעסוק בחיפושי נפט עם גורמים אחרים ובלבד 

 שאין בכך לפגוע בקיום התחייבויות איזנברג בע"מ כלפי השותפות על פי ההסכם.
מיום  -על 1.12.2 ותפות את שירותיו של מר איתי רפאל , שוכרת הש3.1.2017פי הסכם 

ביום  (טביבזדה) מונה  אשר  והשותפות.  2.10.2016,  הכללי  השותף   כמנכ"ל 
ד' לדוח    21לתמצית עיקרי ההסכם עם מר רפאל, ראו הפירוט לפי תקנה   בפרק 

אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי    24.2.2021  ביום  על התאגיד).  (פרטים נוספים 
והעסקתו של    ותפותיחידות ההשתתפות של הש . רפאל מר  עדכון בתנאי כהונתו 

אסיפה   זימון  דוח  ראו   )2021-01-008788(אסמכתא    20.1.2021  מיוםלפרטים 
, שהמידע הכלול )023089-01-2021ודוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה (אסמכתא  

 .ההפניה דרך על בזאת מובא הםב
בעלי    16.8.2018ביום   1.12.3 של  הכללית  האסיפה  של  אישרה  ההשתתפות  יחידות 

  5.7.2018השותפות, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי מימים  
סחירים12.7.18  -ו לא  אופציה  כתבי  של  פרטית  הקצאה  בהתאמה,  הניתנים    , 

השותפות של  השתתפות  ליחידות  רפאלל  למימוש  אחרים   מר  משרה  ולנושאי 
י אופציה לא סחירים לביצוע הצעות ועובדים בשותפות, וכן קיומה של מסגרת כתב

פרטיות בעתיד. לפרטים נוספים על תנאי ההקצאות והמסגרת, ראו דוח מיידי של 
), אשר המידע בו מובא 2018-01-076359(אסמכתא (  13.8.2018מיום  השותפות  

 
 .ההנפקה לתשקיף  8שבפרק   8.12.2לפירוט השירותים, ראו סעיף  129



 88 -  א                                                            

בוצעו ההקצאות האמורות לעיל. לפרטים    15.10.2018ביום  בזאת על דרך ההפניה.  
דוחות   מיום  ראו  השותפות  של  -2018-01(אסמכתאות    15.10.2018מיידיים 

 ), אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.2018-01-096642 -ו  096639
דירקטוריון    21.1.2021  יוםב 1.12.4 הכלליאישר  התגמול השותף  ועדת  אישור  לאחר   ,

  סחירים   לאכתבי אופציה    שלנוספת    פרטית  הקצאה  17.1.2021בישיבתה מיום  
מר  למנכ השותפות,  בשותפות.   ,רפאלאיתי  "ל  ועובדים  אחרים  משרה  ולנושאי 

ולעובדים בשותפות, ראו   לפרטים בדבר ההקצאה לנושאי משרה (שאינם מנכ"ל) 
) ולפרטים 2021-01-008755(אסמכתא    21.1.2021דוח מיידי של השותפות מיום  

אסיפה זימון  דוח  ראו  השותפות,  למנכ"ל  ההקצאה    20.1.2021  מיום  בדבר 
 על   בזאת  מובא  האמורים  בדוחות  המופיע  המידע.  )2021-01-008788(אסמכתא  

ביום  ההפניה  דרך בהתאם,  לא   1,200,286הוקצו    21.2.2021.  אופציה  כתבי 
(לאחר   1.3.2021וביום    בשותפות  (שאינם מנכ"ל)  לנושאי משרה ועובדיםסחירים  

כתבי   277,370) הוקצו למנכ"ל השותפות  24.2.2021אישור האסיפה הכללית מיום  
   .אופציה לא סחירים

 
 הון חוזר  1.13

ושווה  1.13.1 המזומנים  מיתרת  בעיקר  הנכסים  מצד  מורכב  השותפות  של  החוזר  ההון 
 מזומנים ואילו מצד ההתחייבויות בעיקר מיתרות זכות והוצאות לשלם.

 עודף בהון החוזר  1.13.2
 הסכום שנכלל בדוחות הכספיים (אלפי דולר)  

 9,853 נכסים שוטפים 

 619 התחייבויות שוטפות 

עודף הנכסים השוטפים על  
 9,234 ההתחייבויות השוטפות 

 ביטוחים 1.14
 להלן.  1.23.2לסיכוני תפעול כמפורט בסעיף    , בין היתר,פעולות חיפושי נפט נתונות 1.14.1
סיכונים אלו, ביטוחים המקובלים בתחום פעילות כנגד  תערוך מעת לעת,השותפות  1.14.2

ל תוך התאמה  וגז טבעי  נפט  והפקת  חוזיות ,  מדינת הפעילותדין  חיפוש  דרישות 
ידי המפעיל -לעתים ביטוחים כאמור יירכשו עלחשיפותיה.  היקפי פעילות השותפות ו ו

 . בעבור הקונסורציום בנכס הנפט
לכיסוי   1.14.3 ביטוחים  לרכוש  בעתיד  יהיה  שניתן  בטחון  כל  ו/או  כל  אין  התפעול  סיכוני 

ו  1.23.2(לעניין זה ראו סעיף  לכיסויים הביטוחיים   אין כל בטחון, כי הכיסוי  להלן) 
 ידי פוליסות הביטוח שיירכשו, ככל שירכשו, יהיה מספיק. -שיינתן על

על פי החשיפה, זאת   שיירכשמעת לעת את היקף הביטוח   תבחןיצוין כי השותפות   1.14.4
ביחס לעלויות הביטוח והיצע הביטוח לענף האנרגיה. כתוצאה מכך, השותפות יכולה 
להחליט על שינוי הכיסוי הנרכש ו/או שינוי של סכום הביטוח הנרכש ו/או שלא לרכוש 

 כלל ביטוח עבור סיכון זה או אחר. 
 מימון  1.15

גבלת לרבות בשם השותף הכללי רשאי (אך לא חייב) לקבל בשם השותפות המו 1.15.1
שי בתנאים  אשראי  שלה,  המוחזקים  מימון  יהתאגידים  לצורך  כמתאימים  לו  ראו 

ו לרבות להחליט  הוצאותיהם  המוגבלת,  השותפות  נכסי  את  זה  לצורך  לשעבד 
 התאגידים המוחזקים שלה ונכסיהם.

לעיל,   1.15.2 לאמור  בשם ההשותף  בכפוף  אשראי  דעתו,  שיקול  לפי  לקבל,  רשאי  כללי 
המוג המוגבלת,  השותפות  השותפות  למטרות  נכסי בלת  את  זה  לצורך  ולשעבד 

לצורך השותפות המוגבלת, לרבות גם (אך לא רק) קבלת אשראי ושעבוד נכסים  
   נפט.התפעול ופיתוח נכסי 
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פעילותה,   1.15.3 למימון  מספיקות  הכנסות  לשותפות  תהיינה  אשר  השותפות עד  מימון 
שיי כספים  באמצעות  של  ינבעו  עשה  השותפותמהשקעות  בהון  המוגבל   השותף 

 . ומגיוסי חוב
  שהוצעו לציבור,  של השותפות  אופציה  כתביהכנסות כתוצאה ממימושי  לפירוט על   1.15.4

 לעיל.  1.3.1  סעיף ראו
 מיסוי  1.16

ו  לתשקיף  7, ראו פרק  לדיון בהיבטי מס שונים    , אשר  לתשקיף המדף  7פרק  כן  ההנפקה 
ב בז  והמידע  ההפניהאמובא  דרך  על  הכספיים  8ביאור    , ת  סעיפים   לדוחות    וכן 

 .לעיל (יב)1.9.3.11.2  -ו 7(ח)1.9.2.11 ,(ז)1.9.1.11.1
 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  1.17

כתוצאה  היתר,  בין  לנבוע,  שעשויים  לסביבה  נזקים  של  סיכון  קיים  קידוחים  בפעילות 
מהתפרצות ו/או נזילה של נפט ו/או דליפה של גז, מתקלות בציוד ו/או בנהלי עבודה, ו/או  
הניהול  דרך  ולפיכך  לאירוע,  מאירוע  משתנה  הסיכונים  חומרת  צפויים.  בלתי  מאירועים 

. פעילות השותפות כפופה לרגולציה הסביבתית בכל מדינה והטיפול בהם משתנה אף היא
את השמירה על  הוראות זהירות המסדירות  , בין היתר,  כוללתבה היא פעילה. רגולציה זו  

המים זיהוםוהקרקע  האוויר   , איכות  מניעת  וטיפול    ,  אחסון  הובלה,  על  שונות  ומגבלות 
  .בפסולת

בקשר עם פעולות  לפני ביצוע קידוח, רוכש, בדרך כלל, אם ניתן, המפעיל ביטוח לכיסוי נזקים  
 . הקידוח

גיאנה במדינות  ניהולם  ודרכי  סביבתיים  סיכונים  בדבר  פיליפינים לפרטים  ראו    ומרוקו  , 
 בהתאמה. ,לעיל 1.9.3.13  -ו 1.9.2.14,  1.9.1.15  סעיפים

 
 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  1.18

השתתפות  1.18.1 זכות  לבעליה  מקנה  השותפות,  של  ההשתתפות  מיחידות  אחת  כל 
בזכויות השותף המוגבל בשותפות, המוחזקות והמופעלות על ידי הנאמן, בנאמנות 

יחידות השתתפות ותחת פיקוחו של מפקח אשר מונה על פי הסכם לטובת בעלי  
 "). הסכם הנאמנותנאמנות שנחתם בין הנאמן ובין המפקח (להלן: " 

השותפויות   1.18.2 להבטחפקודת  שנועדו  סמכויות  למפקח  חובותיו מקנה  מילוי  ת 
ומילוי   השותפות  הסכם  פי  על  הכללי  השותף  של  חובותיו  והתחייבויותיו 

 השותף המוגבל על פי הסכם הנאמנות.התחייבויותיו של ו
 חקיקה ספציפית  1.18.3

 פקודת השותפויות  
פקודת השותפויות מסדירה, בין היתר, את פעילותן של שותפויות מוגבלות אשר 

השותפות. דוגמת  בישראל,  שותפויות    נרשמו  על  המחיל  פרק,  קיים  בפקודה 
בדרך   הממשל התאגידי בהןומסדיר את    ללי ממשל תאגידי  מוגבלות ציבוריות כ

התשנ"ט החברות,  מחוק  הסדרים  אימוץ  "   1999-של  החברות(להלן:  ") חוק 
 .בשינויים וההתאמות הנדרשים

, 1.9.1.16  ראו סעיפים  ומרוקו  , פיליפיניםלפרטים בדבר הדין החל במדינות גיאנה
 בהתאמה.  ,לעיל 1.9.3.14  -ו 1.9.2.15

 הגבלים עסקיים  1.18.4
למועד   ההדוח  נכון  ידיעת  הנוגעות פותשותולמיטב  שאלות  מתעוררות  לא   ,

 התאגידים המוחזקים של השותפות. יםלהגבלים עסקיים במדינות בהן פעיל
 הסכמים מהותיים   1.19

בדבר   פירוט  מהותיים להלן  בהם  הסכמים  התקשרו  מוחזקים  והתאגידים  שהשותפות   ,
 : במהלך השנתיים האחרונות או שהם בתוקף בתאריך הדוח

 :Kaieteurהסכמים בקשר עם בלוק  1.19.1
 לעיל).  1.9.1.10הסכם גיאנה (ראו סעיף  1.19.1.1
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 ; לעיל) 1.9.1.11.2סעיף   ו(ראהעברת זכויות הסכם  1.19.1.2
 . לעיל) 1.9.1.11.3(ראו סעיף    הסכם תפעול משותף 1.19.1.3
 לעיל).  1.9.1.11.4סעיף   ו(ראהעברת מניות הסכם  1.19.1.4

 לעיל).   1.9.2.11 הסכם פיליפינים (ראו סעיף  1.19.2
(ראו סעיף   1.19.3  1.9.3.11.1הסכם המחקר בקשר לבלוק דאח'לה אטלנטיק במרוקו 

 לעיל).
 הסכם נאוויטס 1.19.4

רציו    16.6.2022ביום   זכויות   גיברלטרהתקשרה  העברת  בהסכם  נאוויטס  עם 
ושיתוף פעולה בתחומי האנרגיה בפיליפינים ובמרוקו (הסכם נאוויטס, כהגדרתו  

 לעיל).
 : נאוויטס  הסכם של  העיקריים תנאיו להלן

 : בפיליפיניםזכויות  העברת .א
,  SC76  - ב  גיברלטר  רציו   מזכויות)  100%(מתוך    30%  תרכוש  נאוויטס

  נוספות   ובהוצאות  עבר  בהוצאות  נאוויטס  של  היחסי  חלקה  להחזר  בתמורה
 וזאת,  לנאוויטס  הזכויות  העברת  מועד  ועד  ההסכם  חתימת  ממועד  שיוצאו
  יום   30  עדגיברלטר  אשר ישולמו לרציו    130,דולר  אלפי  520-כ  של  בהיקף
  לאישור   כפופה  הזכויות  העברת.  לנאוויטס  הזכויות  העברת  השלמת  ממועד
 . התקבלה טרם  הדוח למועד נכון אשר,  הפיליפיני האנרגיה משרד

  הסכם   נוסח  על  יסכימו  הצדדים ו  SC76  -תיוותר המפעילה ב  גיברלטר  רציו
  SC76-ב  הזכויות  העברת  השלמת  במועד  יחתם  אשר),  JOA(  משותף  תפעול

האמור, לרבות אופן   JOA-נאוויטס מגדיר חלק מעקרונות ה הסכם. לנאוויטס
קבלת החלטות בוועדת התפעול, זכות וטו ביחס להחלטות מהותיות במקרה  

ושהתנאים והתעריפים לעבודת המפעיל    SC76  -של הצטרפות שותף נוסף ל 
למועד הדוח, הצדדים עובדים במשותף יהיו בהתאם למקובל בתעשייה. נכון  
 האמור. JOA -לקידום והשלמת נוסח מוסכם של ה

 : במרוקו וגז נפט בנכסי ההשקעה פוטנציאל של משותפת הערכה .ב
לביצוע   נאוויטסכי    נקבע  נאוויטסהסכם    במסגרת תפעלנה  גיברלטר  ורציו 

הערכה משותפת של פוטנציאל ההשקעה בנכסי אקספלורציה במרוקו למשך  
  רציו, אשר  אטלנטיק'לה  דאחתקופה של כשנה וחצי, לרבות בקשר עם בלוק  

 "). במרוקו  הפעולה שיתוף) (" 100%( בו הזכויות במלוא מחזיקהגיברלטר 
מסך הוצאות העבר בקשר עם שיתוף הפעולה במרוקו    30%-תישא ב   נאוויטס

מסך ההוצאות העתידיות, בהתאם לתקציב שנתי, שפורט בהסכם   30%  -וכן ב
(ואשר עשוי להתעדכן מעת לעת בהסכמה משותפת של הצדדים). במקרה 

רציו   המקומי  הדין  מזכויותיה    לנאוויטסלהעביר    תוכלגיברלטר  שלפי  חלק 
  נאוויטס לפני מועד החתימה על הסכם החיפוש והפיתוח, אזי  בהסכם המחקר  

 מהזכויות בהסכם המחקר. 30%תהיה זכאית לקבל מיידית 
לממש את זכותה לפי הסכם המחקר   זכאיתגיברלטר  למועד בו רציו    בסמוך

האם   נאוויטס  אתגיברלטר  ולהתקשר בהסכם החיפוש וההפקה, תעדכן רציו  
תבחר לממש את הזכות   גיברלטר  אם רציו  בכוונתה לממש את הזכות כאמור.

רציו    נאוויטסתהיה   עם  יחד  וההפקה  החיפוש  בהסכם  להתקשר  זכאית 
  בשיעור  זכויות מהווים אשר, גיברלטר רציו של מחלקה 30% ולקבלגיברלטר 

לא תרצה לממש את   גיברלטר אם רציו  131.וההפקה  החיפוש בהסכם 22.5%
הזכות,    ונאוויטסהזכות   במימוש  מלוא    נאוויטסתרצה  לקבלת  זכאית  תהיה 

 
  הזכויות  להעברת ועד ההסכם על החתימה שממועד התקופה במהלך שיהיו להוצאות בהתאם יתעדכן  זה סכום 130

 . נאוויטס  עם בתיאום ייעשו  הביניים  בתקופת ההוצאות"). הביניים תקופת(" בפועל
 . המרוקאי  לדין  בהתאם, 25%של  שיעורב וההפקה החיפוש  להסכם  ONHYM כניסת לאור 131
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החזקות רציו גיברלטר בפרויקט. ככל שהצדדים יסכימו על כניסה משותפת 
שיוסכם כמתואר    בנוסח  JOAבהסכם    יתקשרולהסכם החיפוש והפיתוח הם  

  בהסכם  הזכויות.  כמפעילהגיברלטר  לעיל (בשינויים המחויבים), בו תוגדר רציו  
;  22.5%  -  נאוויטס;  52.5%-תהיינה כדלקמן: רציו גיברלטר    פקהוהה  החיפוש

  גיברלטר   רציו   וההפקה  החיפוש  הסכם  תנאי  פי  על  . ONHYM-  25% -ו
לפי חלקן היחסי עד לתקופת פיתוח    ONHYMבהוצאות של    ישאו  ונאוויטס
 דאח'לה אטלנטיק (ככל שתהיה).בוהפקה 
להמשיך ולבצע את כל    מתחייבת   גיברלטרתקופת הסכם המחקר רציו    לאורך

ולהעביר   המחקר  להסכם  בהתאם  הנדרשות  עדכונים    לנאוויטסהפעולות 
 דאח'לה אטלנטיק. בשוטפים בדבר הפעילות 

 : ובפיליפינים במרוקו האנרגיה ובתחום והגז הנפט בתחום פעולה שיתוף .ג
תפעלנה יחד, במסגרת שיתוף פעולה בלעדי, במדינות    ונאוויטס  גיברלטר  רציו

עתידית  להשקעה  פוטנציאליים  פרויקטים  לאיתור  והפיליפינים,  מרוקו 
  בפרויקטים לתנאים המפורטים להלן,    בכפוףמשותפת בתחום הנפט והגז, וכן  

"  הפעולה   שיתוף("   133לרבות אנרגיה מתחדשת  132, האנרגיה  בתחומי   נוספים
", בהתאמה). יצוין כי בכל הקשור לשיתוף הפעולה ה הפעול  שיתוף  תחום" -ו

בפרויקטים נוספים בתחומי האנרגיה (לרבות אנרגיה מתחדשת) בפיליפינים,  
 .לנאוויטסזו שתפעל להצעת פרויקטים כאמור  היאגיברלטר רציו 

שיתוף    בהינתן בתחום  פוטנציאלי  פרויקט  על  הצדדים  אחד  של  הודעה 
בפרויקט.  חלק  לקחת  אם  להחליט  האפשרות  השני  לצד  תהיה  הפעולה, 
במקרה ששני הצדדים ייקחו חלק בפרויקט כאמור, החזקות הצדדים בפרויקט  

) שווה  באופן  בין  50%-50%תתחלקנה  בהסכמה  אחרת  נקבע  אם  אלא   ,(
  אולם ף לפרויקט תהיה כפופה לאישור הצד השני,  הצדדים. הכנסת שותף נוס

 בהתאםשותף נוסף    לצירוףגיברלטר  נאוויטס לא תידרש לקבל אישור מרציו  
של   העקרונות  הפניקס    נאוויטסלהסכם  והפניקס   חברהעם  בע"מ  לביטוח 

אנרגיה מתחדשת  של םעם שיתוף פעולה בפרויקטי  בקשרפנסיה וגמל בע"מ 
 134").פניקסה הסכםבדרום מזרח אסיה (" 

לקדמו   אם יוכל  השני  הצד  בפרויקט,  חלק  לקחת  שלא  בחר  הצדדים  אחד 
ולהשקיע בו לבדו או עם אחרים. שיתוף הפעולה הבלעדי בתחום הנפט והגז  

שנים ממועד חתימת ההסכם, כאשר במקרה בו פרויקט    5יעמוד בתוקף למשך  
ידי הצדדים, התקופה תוארך בשנתיים נוספות   עלבתחום זה יבוצע    משותף

בכל פעם. שיתוף הפעולה בתחומי האנרגיה, לרבות אנרגיה מתחדשת, יעמוד  
למשך   פרויקט   3בתוקף  בו  במקרה  כאשר  ההסכם,  חתימת  ממועד  שנים 

 נוספות  בשנתיים  תוארך  התקופה,  הצדדים  ידי  עלמשותף בתחום זה יבוצע  
 .פעם בכל

 : נוספים פרטים .ד
ל  במקרה הגעה  משני    FID  -של  בראשון  סופית)  השקעה  (החלטת 

  סכום   גיברלטר לרציו    נאוויטסאו דאח'לה אטלנטיק, תשלם  SC76 הפרויקטים  
מיליון דולר (צמוד למדד המחירים לצרכן האמריקאי ממועד    5חד פעמי של  

תעביר את זכויותיה באחד    נאוויטסחתימת ההסכם ועד מועד התשלום). אם  
לקבלת החלטת   קודם  האמורים  תועבר    FIDמהנכסים  זו  התחייבות  בנכס, 

 לנעבר.

  ככל (למעט    בהסכם  וחובותיהם  זכויותיהם  את  להעביר  רשאים  יהיו   לא  הצדדים
(ככל שזכויות   אטלנטיק'לה  בדאחו/או    SC76-באו  /ו)  בהסכם  אחרת  שנקבע

 
 להוראות הדין ולקבלת האישורים הדרושים.    בכפוף 132
 ). Offshore wind( בים רוח   אנרגית למעט 133
(אסמכתא:   2022בינואר   23פטרוליום, שותפות מוגבלת מיום   נאוויטס   שלדיווח   ראו הפניקס הסכם על לפרטים134

2022-01-010051 .( 
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ללא הסכמת הצד השני, למעט העברה    ) לצד שלישילנאוויטסכאמור תועברנה  
ו/או    SC76  -לצד קשור, כהגדרתו בהסכם. בנוסף, נקבע כי העברת זכויות ב

 של  זכותווכן בכל פרויקט עתידי שייחתם, תהיה כפופה ל  אטלנטיק'לה  בדאח
  למכירת   להצטרף  ולזכות)  Right of First Offer(  ראשונה   להצעה  השני  הצד

-והכול בכפוף לתנאים שייקבעו ב  ),Tag-Along Right(  שלישי  לצד  זכויות
JOA    על המגבלות  כאמור.  עתידי  פרויקט  לכל  ביחס  שייחתמו  ובהסכמים 

  נאוויטסהעברת זכויות במסגרת ההסכמים בין הצדדים לא תחולנה על זכות  
 להעברה בהתאם להסכם הפניקס.

 על התחייבות לתשלום תמלוג 1.19.5
וכל תאגיד  חוזרת  בהתחייבות בלתי  התחייבה  השותפות   .א לגרום לכך שהיא 

במועד    , עניקישהוא בעל זכויות הנפט, לפי הענין,  על ידה  ו/או שיוחזק    המוחזק
, לאנשים ו/או הגופים המפורטים  על  תמלוגזכות לקבלת    ,קבלת זכות הנפט

להלן  להלן המפורטים  "  ובשיעורים  של  ")העל  תמלוג(להלן:  מקורה   .
של  המוחזקים  התאגידים  עצמם  על  שנטלו  בהתחייבות  זו  התחייבות 

להלן  השותפות   המפורטים  הגופים  ו/או  האנשים  הקמתם כלפי  מיום    החל 
) " זה  ו/או תועבר אליו,  הזכאים לתמלוגלהלן בסעיף  " לרבות מי שתומחה 

 :   )על -ככל שתומחה ו/או תועבר, הזכות לתמלוג
 

 הערות  העל  שיעור תמלוג העל  לתמלוגהזכאי 
הכללי  2% דלין  בשותף  השליטה  .  מבעלות 

הסכם התמלוג   במסגרת  הוענק 
 תמלוג על בין השותפות לדלין. 

הכללי  2% חירם  בשותף  השליטה  .  מבעלות 
הסכם התמלוג   במסגרת  הוענק 

 תמלוג על בין השותפות לחירם. 
מלאה  חברה   * 4% (גיברלטר) בע"מ איתן  איתן  בבעלות  של 

  , יועץ גיאולוגי של השותפות איזנברג
עו של    ם נמנה  הפעילות  יזמי 

במסגרת  התמלוג    .השותפות הוענק 
הסכם תמלוג על בין השותפות לאיתן  

 (גיברלטר) בע"מ. 
  החל והשותף הכללי  מנכ"ל השותפות   0.5% איתי רפאל (טביבזדה)

עו   2.10.2016מיום   יזמי    םנמנה 
במקביל  השותפות.    והקמתהפעילות  

כמנכ"ל,   שירותים  לכהונתו  נותן 
בבעלות   פרטיות  בחברות  ומועסק 

הכללי  בשותף  השליטה  .  בעלי 
הסכם התמלוג   במסגרת  הוענק 

תמלוג על בין השותפות לאיתי רפאל  
למען הסר ספק, מובהר    (טביבזדה).

כי מקור התמלוג האמור בהתחייבות  
ידי התאגידים המחזיקים  -שניתנה על

מי  מיזמי  החל  כאחד  הקמתם  ום 
ואינה   השותפות  והקמת  הפעילות 

   חלק מתנאי העסקתו כמנכ"ל.
איתן  (להלן: "  בשליטת מר איתן איזנברגפרטית זרה  חברה  הינה  ,  (גיברלטר) בע"מ   איתן   *

"),  גל. איתן גיברלטר הודיעה לשותפות כי היא המחתה לד"ר גל הרטמן (להלן: " ")גיברלטר 
ייעוץ גיאופיזי לשותפות ולתאגידים המוחזקים שלה, חלקים מתמלוג העל  המעניק שירותי  

לו היא זכאית כאמור, בתנאים כמפורט להלן, והורתה לה לשלם לגל את התמלוג שיגיע לו  
 כאמור במישרין: 

מכל נכס קיים או עתידי של השותפות וכל תאגיד המוחזק ו/או שיוחזק על ידה, אשר   .א
מהנכס), מלבד    100%(מתוך    4%לתמלוג בשיעור של  בגינו זכאית איתן גיברלטר  

לא יהיה זכאי לתמלוג), יומחה  גל  (בגינם  בגיאנה    Kaieteurובלוק    135במלטה  5אזור  
בשיעור   על  תמלוג  זכאית    0.5%לגל  גיברלטר  איתן  תהיה  כאמור  נכס  שבגין  כך 

 
 . 2019שטח זה הוחזר במאי   135
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 .  3.5%לתמלוג על בשיעור של 
ר השותפות ו/או תאגידים מוחזקים  גל יהיה זכאי לתמלוג כאמור רק בגין נכסים אש .ב

את   המעניק  הסכם  על  חתימה  ו/או  הזכות  (הענקת  בהם  הזכויות  את  קיבלו  שלה 
יעניק שירותי  העניק או  הזכות ו/או לרכישת הזכות וכיו"ב) במהלך התקופה בה גל  

ייעוץ גיאופיזי לשותפות ולתאגידים המוחזקים שלה כאמור. למען הסר ספק, מובהר  
ם אשר השותפות ו/או תאגידים מוחזקים שלה קיבלו את הזכויות בהם  כי בגין נכסי

 לאחר תום מתן השירותים כאמור על ידי גל, גל לא יהיה זכאי לכל תמלוג. 
מכל סיבה שהיא שיעור תמלוג העל לו תהיה זכאית איתן גיברלטר בגין נכס  ש  במידה  .ג

מ ייפחת  שלה,  מוחזקים  תאגידים  ו/או  השותפות  של    100%מתוך  (  4%  -מסויים 
יופחת שיעור התמלוג לגל בגין אותו נכס, כך שבכל מקרה שיעור תמלוג   מהנכס), 

 כתוצאה מהמחאת תמלוג העל לגל.     3.5% -העל לאיתן גיברלטר לא יפחת מ 
מכל סיבה שהיא שיעור תמלוג העל לו תהיה זכאית איתן גיברלטר בגין נכס  ש  במידה  . ד

מוחזק תאגידים  ו/או  השותפות  של  על  מסויים  יעלה  שלה,    100%(מתוך    4%ים 
לבין שיעור    3.5%מהנכס), יגדל שיעור התמלוג לגל בגין אותו נכס, בהפרש שבין  

כתוצאה מכך שיעור התמלוג    םהתמלוג לו זכאית איתן גיברלטר ביחס לאותו נכס גם א
 . 0.5%לגל יעלה על 

 

מהכמויות או מהשווי, כמפורט להלן    ויהיו זכאים לקבל  על  הזכאים לתמלוג .ב
מנכס נפט  של הנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו  

יהיהו/או   יש או  ו/או    מנכסי הנפט בהם  לשותפות  ולכל תאגיד המוחזק 
ו/או היטלים ו/או כל התחייבות  אינטרס, לפני ניכוי תמלוגים    שיוחזק על ידה

לתשלום   לאחרת  אך  סוג  לצרכי מכל  ישמש  אשר  הנפט  הפחתת  אחר 
 ״). תפוקת הנפטההפקה עצמה (להלן: ״

למען הסר ספק, מובהר כי הזכאים לתמלוג יהיו רשאים, בכפוף לקבלת  .ג
  האישורים הדרושים על פי דין, להמחות ולהעביר את זכויותיהם לתמלוג

, כולן, או מקצתן, ולעשות בזכויות כאמור עסקאות ללא הגבלה, ללא  העל
 בקבלת הסכמת השותפות או התאגידים המוחזקים.   צורך

 יש אינטרס בנכס הנפט כאמור.  ואשר להתאגיד  על ידי    םישולהעל  תמלוג   .ד
בהתאם לאמור על  לשלם לזכאים לתמלוג תמלוג  יתחייבו  תאגידים כאמור   .ה

כל  בסעיף זה, והשותפות תהא אחראית לביצוע התשלום כאמור על ידי  
 התאגידים המוחזקים שלה.

הזכות לתמלוג על כאמור תהא בתוקף כל עוד נכס הנפט, לרבות כל נכס          . ו
 נפט שיינתן מכוחו, בתוקף. 

הזכות לתמלוג על כאמור תהא צמודה לחלקה של השותפות או תאגיד   .ז
  להם אינטרס הוענקן, בכל אחד מנכסי הנפט בהם  ימוחזק שלה, לפי העני

שהוענק תובשיעור  ו/או  השותפות  יעבירו  אם  את .  שלה,  מוחזק  אגיד 
זכויותיהם בנכס נפט בו יש לזכאים לתמלוג זכות לתמלוג על, הם יועברו  
לתשלום   ההתחייבויות  כל  את  עצמו  על  יקבל  ההעברה  שמקבל  בתנאי 

 תמלוג העל כאמור לעיל.
בעין,    והנ״ל או מקצתהעל  הזכאים לתמלוג יהיו רשאים לקבל את תמלוג   .ח

נפט (עד גובה השיעור הנזכר לעיל). דהיינו, לקבל בעין חלק מתפוקת ה
בעין, יוסדרו   והנ״ל או מקצתהעל בחרו הזכאים לתמלוג לקבל את תמלוג 

בעין כאמור, כך שנפט או העל  האופנים והמועדים בהם יקבלו את תמלוג  
 יימסרו לזכאים לתמלוג בפי הבאר.העל גז שייכללו בתמלוג 

יבחרו לקבל את תמלוגהעל  אם הזכאים לתמלוג   .ט ישולם העל    לא  בעין, 
 כאמור.העל לזכאים לתמלוג שווי השוק בפי הבאר, של תמלוג 

 הנפט בפי הבאר. מחיר מכירת  עשה התשלום לפי  יבמקרה של הפקת נפט י         . י
הנפט  של כל חודש בגין    5  -התשלום כאמור יעשה, אחת לכל חודש (ביום ה .יא

 חודש הקודם) בדולרים של ארה״ב. שנמכר ב
ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו   ו/או גז  מדידת הכמויות של נפט, 

המגיע לזכאים לתמלוג ייעשו העל  וינוצלו מנכסי הנפט לצורך חישוב תמלוג  
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 הנפט.באותה מדינה בה רשומה זכות  המוסכמיםבהתאם לעקרונות 
ש השותפות   .יב לכך  מלאים תגרום  רישומים  ינהלו  המוחזקים  התאגידים 

ומדויקים לגבי הנפט ו/או הגז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו  
יש לה יהיו זכאים למנות   ם מנכסי הנפט בהם  אינטרס. הזכאים לתמלוג 

העבודה   בשעות  ולהעתיק  לבדוק  לעיין,  רשאי  יהיה  אשר  חשבון  רואה 
ין, ויתר  יהרגילות את פנקסי השותפות או התאגידים המוחזקים, לפי הענ

כאמור העל  המסמכים והרישומים הנוגעים לזכות הזכאים לתמלוג לתמלוג  
 לעיל.

, ככל הניתן באותה מדינהדים המוחזקים,  התאגיתגרום לכך שהשותפות   . יג
ינקטו בכל הפעולות הדרושות לצורך רישומה בפנקסים בהם רשומים נכסי  

דינ פי  על  המתנהלים  זכות   יהנפט  של  הנפט,  נכס  נמצא  בה  המדינה 
, כמפורט בסעיף זה לעיל, וזאת, ככל הניתן,  על  הזכאים לתמלוג לתמלוג

זכויות נפט או כבעלי אינטרס   בד בבד עם רישומם בפנקס כאמור כבעלי
 בנכס נפט.

הזכאים לתמלוג ישאו בכל מס שיחול על קבלת תמלוג העל. ככל שנדרש   . יד
על פי דין לנכות מס במקור בגין תשלום תמלוג העל, משלם התמלוג ינכה 
מס כאמור במקור אלא אם הזכאי לתמלוג ימציא לו פטור מניכוי מס במקור  

 מרשות המס הרלוונטית.
שיח בתוספת  ככל  העל  תמלוג  ישולם  העל,  תמלוג  תשלום  על  מע"מ  ול 

הזכאי   ידי  על  התמלוג  למשלם  שתוצא  כדין  מס  חשבונית  כנגד  מע"מ 
 לתמלוג. 

ו/או   . טו השותפות  של  מהתחייבויות  לגרוע  כדי  לעיל  זה  בסעיף  באמור  אין 
החברות המוחזקות שלה מלשלם תמלוגי על לצדדים שלישיים ו/או להטיל 

 נקת תמלוג על כאמור. כל מגבלה על הע
הנ 1.19.6 הסכם  ראו  של   מנותאכן  מיידיים  בדוחות  שמופיעים  כפי  השותפות  והסכם 

-2022-01  - ו  2022-01-107952(אסמכתאות    7.11.2022מיום  השותפות  
 .מובא בזאת על דרך ההפניה הםאשר המידע ב), , בהתאמה107949

 

 הליכים משפטיים  1.20
 ים. י צד להליכים משפט ם, אינ המוחזקים תאגידים השותפות ו/או ההדוח, למועד 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  1.21
תמשיך 1.21.1 המוחזקים   ,השותפות  התאגידים  פעילות  באמצעות  ופיתוח  בקידום   ,

לת ובהתאם  הקיימים  בנכסים  לישראל  מחוץ  העבודה והחיפושים  כניות 
המתוארות לעיל, ובאיתור נכסים נוספים בהתאם להמלצות הצוותים המקצועיים  

 . והחלטות ההנהלה
יקרה   . הפעילות ביםפעילות ביםבשל השותפות הוא    מיקודעיקר ה  ,במועד זה 1.21.2

בעיקר על רקע  ו  , בין היתר,נהנית מיתרונות אחריםאך    ,יותר מפעילות ביבשה
ומורכבות פעולות   בסביבתן מתבצעת פעילות יבשתיתשהתנגדויות של הקהילות  

 .  האקספלורציה הקודמות לקידוח ביבשה, דוגמת סקרים סייסמיים
הזדמנויות לנכסי  גם  כי השותפות בוחנת כל העת ותמשיך לבחון    ,יובהר לעניין זה

 מצאו מתאימים. ינפט ביבשה ותשקיע בנכסים כאמור ככל שאלו י
גם החלק העיקרי   במועד זה נכסי השותפות הם נכסי חיפוש (אקספלורציה) וזהו

השותפות מתמקדת  בו  הפעילות  תחום  ה  של  136Up Stream   -במקטע 
נכסים ו גם  העת  כל  נבחנים  זאת,  עם  יחד  המוחזקים.  התאגידים  באמצעות 

דוגמת   יותר  תגליות  "בשלים"  עם  עדיין  ( נכסים  מסחריות  תגליות  שאינן  או 
נכסים לפיתוח; נכסים  נוספים;  או הפקה  המצריכים קידוחי הערכה  שהוזנחו)  

וכן שילובים שונים של    ; בעלי פוטנציאל לשיפור ההפקה   , לרבות כאלו מפיקים 

 
 . וההפקה  הפיתוח החיפוש שלבי את  כולל זה מקטע 136
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   האמור, המתקיימים באותו נכס. 
האנרגיות  כן,  -כמו בתחום  בפרויקטים  השקעות  לבחון  השותפות  החלה 

אפשר לשותפויות המהבורסה    תיקון תקנוןוזאת על רקע    והנקיות  המתחדשות
 137.והנקיות לשלב בפעילותן פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשותנפט וגז 

בתחום   ובפרויקטים  חדשים  בנכסים  ההשקעות  בחינת  כי  יצויין  זה  לעניין 
ובמרוקו בפיליפינים  שתיעשה,האנרגיות  ככל  עם   ,  פעולה  בשיתוף  תיעשה 

 לעיל).  1.19.4נאוויטס בהתאם להסכם נאוויטס (לפרטים, ראו סעיף  
המוחזקים,השותפות 1.21.3 התאגידים  באמצעות  ממשאביה  ממקדת    ,  ניכר  חלק 

ב גבוה  פוטנציאל  בעלי  נכסים  העמוק יםבאיתור  בים  בעיקר  והאולטרה   138, 
  .139עמוק

כחלק מהבחינה שמבצעת השותפות בהשקעה בנכסי אקספלורציה ניתן דגש רב   1.21.4
פעילות  להפסקת  אפשרות  עם  בקשר  להתעורר  שעשוי  הרגולטורי  לסיכון 

זה   הודיעואקספלורציה חדשה, בעיקר בים. כך לדוגמה, מספר מדינות באירופה  
בים. חדשה  אקספלורציה  פעילות  כל  עוצרות  הן  כי  ממקדת  לפיכך    מכבר 

השותפות את מאמציה באיתור נכסים בדרום אמריקה ומרכזה, באסיה והפסיפיק 
 ובאפריקה. 

לחבור אל גופים    באמצעות התאגידים המוחזקים  פועלת השותפות  ,בפעילותה 1.21.5
וכן כאלו שיכולים    בינלאומיים בעלי יכולות טכניות, מקצועיות ופיננסיות גבוהות

הרל במדינות  אסטרטגיים  שותפים  השותפות   .וונטיותלהיות  פועלת  בנוסף, 
    ומקדמת שיתופי פעולה בתחום פעילותה עם האקדמיה וגופי מחקר.

מלבד האיזורים  בעולם  מוגבלת לאיזורים ספציפיים    אינהבחינת הנכסים  כאמור,   1.21.6
השותפות   לפעול  הבהם  ומצריםישראל  –תחייבה שלא  קפריסין  איזורים    ,  וכן 

כאמור   גבוה  רגולטורי  סיכון  המוחזקים  התאגידים  ו/או  השותפות  מזהה  בהם 
 . לעיל 1.21.4בסעיף 

גיבוש האסטרטגיה הם, בין היתר: (א)  המנחים את  יצוין כי השיקולים והגורמים   1.21.7
של הצוותים המקצועיים בתאגידים המוחזקים וכן  שיקולים גיאולוגיים וגיאופיזיים  

שנערכו על ידי אחרים בשטח נכסי הנפט של השותפות   על סמך בדיקות וקידוחים
וגז נפט  למציאת  הפוטנציאל  והערכת  בסביבתם  כאמור   או  פעולות  וכן    בהם 

שיקולים כלכליים ביחס )  ב; (התאגידים המוחזקיםבאמצעות    שעורכת השותפות
הרלוונטית במדינה  הפיסקלי  העת  למשטר  באותה  והגז  הנפט  )  ג(;  ולמחירי 

) הערכת עלות  ד(שיקולים ובחינה של הרגולציה והיציבות במדינה הרלוונטית;  
הנדרשות   ההפעולות  הטכנית  למציאת נדסית  והמורכבות  הפוטנציאל  מול  אל 

בהם וגז  הנפט  נפט  בנכס  שותפים  כבר  קיימים  בהם  במקומות  (ה)  איכות    –; 
 . ועוד  השותפים

מידע יעדים והאסטרטגיה האמורים הינם בגדר כוונות ויעדים כלליים הכוללים  ה 1.21.8
, המבוסס על מידע הקיים בשותפות  כמשמעו בחוק ניירות ערך   צופה פני עתיד

ה עלולים שלא להתממש במידה  דוחבתאריך  והם  וכוונותיה  לא  ש, הערכותיה 
כדלקמן התנאים  לצפות   התקיימו  השותפות  באפשרות  שאין  נוספים  ותנאים 

לרבות זה,  הנפט   :בשלב  נכסי  בתנאי  שנקבעו  העבודה  בתוכניות  עמידה  (א) 
בלני קתקשרות עם קבלנים שונים, לרבות  ובלוחות הזמנים הקבועים בהם; (ב) ה

ביצוע הקידוחים המתוכננים במסגרת    בעלי יכולות מתאימות שיאפשרו את  קידוח
שונים   גורמים  אישור  קבלת  הרלבנטיים,  במקרים  (ג)  המאושרים;  התקציבים 
לביצוע פעולות החיפושים בתנאים ו/או במגבלות שיהיו מקובלים על השותפות  

העבודות את  מבצעים  אשר  חיצוניים  קבלנים  איועל  (ד)  אצל ;  שונים  רועים 

 
תיקון הסכם השותפות המוגבלת באופן  בפעילותה של השותפות בתחום האנרגיות המתחדשות מותנית, בין היתר,   137

 . פי דין-שיאפשר פעילות זו, וקבלת כל האישורים שיידרשו לכך על
 . מטר 1500 -כ  ועדמטר   300לייחס לעומק מים של מעל   נהוג 138
   .מטר  1500  מעל של מים לעומק  לייחס נהוג 139
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בנכסיםם  שותפיה שישנם)  בין  (ככל  מושפעים,  להיות  עשויים  הנ"ל  היעדים   .
תוצאות  (עקב  העדיפויות  בסדרי  המס,  בחוקי  ברגולציה,  משינויים  גם  היתר, 

מגורמים נוספים   סקרים וקידוחים), ביכולת לגייס מימון, במצב השוק העולמי וכן
 להלן.  1.23ון המפורטים בסעיף מגורמי הסיכו  הקשורים בתחום הפעילות

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  1.22
  קרובה, ראו תוכניות העבודה המתוארות בסעיפיםהלפרטים בדבר צפי להתפתחות בשנה  

 לעיל.  1.9.3.6  -ו 1.9.2.5,  1.9.1.6
  Tanager-1תוצאות קידוח    יחד עם  Kaieteurהמידע הקיים בבלוק    פענוחמשך  ייבגיאנה,  

תשלב בפענוח מידע שיש לה מקידוחים אחרים שביצעה    Esso  .   2020שבוצע במהלך שנת  
נעשות   אלו  פעולות  הפרוספקט  בגיאנה.  את  לאפיין  שייקדח  במטרה  ולסייע  בבלוק  הבא 

 .  והפוטנציאל בו יתר שטח הבלוק של באיפיון
, בגיאנה  Kaieteurבלוק  ל  אפשרות להכניס שותפה נוספתממשיכה לבחון    רציו גיאנהכן,  -כמו

 .  היא מחברות האנרגיה המובילות בעולםשתהיה גם 
לבכוונת  בפיליפינים   המוחזקים  התאגידים  באמצעות  סייסמי    בצעהשותפות  כדי    D3סקר 

. בהתאם, פועלת השותפות (באמצעות לנסות ולאתר על בסיסו פרוספקטים ראויים לקדיחה
כן,  -וכמ.  2023, להתקשר עם קבלן בקשר לסקר האמור במהלך שנת  התאגידים המוחזקים)

באגן   נוספים  שטחים  לקבל  המוחזקים  התאגידים  באמצעות  השותפות   Eastפועלת 
Palawan .על מנת להגדיל את אחיזתה באגן זה   

העברת זכויות ושיתוף  התקשרה רציו גיברלטר עם נאוויטס בהסכם    2022כאמור לעיל, בשנת  
(מתוך    30%  תרכושנאוויטס  ובמרוקו, אשר במסגרתו    בפיליפיניםפעולה בתחומי האנרגיה  

פועלת לצרף שותפים נוספים  רציו גיברלטר  בנוסף,  .  SC76  -ב  גיברלטר) מזכויות רציו  100%
 . , בדגש על מציאת שותף מקומיSC76 -ל

הקשר  בהפענוח הראשוני של המידע הסייסמי הקיים בבלוק דאח'לה אטלנטיק.  החלבמרוקו 
הסכם נאוויטס נקבע כי נאוויטס ורציו גיברלטר תפעלנה לביצוע הערכה    מסגרתזה יצוין כי ב

משותפת של פוטנציאל ההשקעה בנכסי אקספלורציה במרוקו למשך תקופה של כשנה וחצי,  
תפעל השותפות   עם התקדמות עבודות הפענוחק.  דאח'לה אטלנטי  לרבות בקשר עם בלוק

 להכניס שותפים נוספים בבלוק.
משיך לחפש ולאתר נכסים לההשותפות  בכוונת  ,  לעיל  1.21בהתאם לאמור בסעיף  בנוסף ו

לקבלתם ולפעול  שונות  במדינות  במו"מ,  פוטנציאליים  הרלוונטיות,    בין  המדינות  מול  ישיר 
בין אם מדובר בנכסי אקספלורציה או בנכסים    , farm inבאמצעות  השתתפות במכרזים, או  
 גם נכסים ימיים וגם נכסים ביבשה. בכוונת השותפות לבחוןבשלים יותר. בהקשר זה 

תמשיך   לדין,  ובכפוף  האנרגיות בנוסף,  בתחום  בפרויקטים  השקעות  לבחון  השותפות 
ובפרט באנרגיות מתחדשות לאל  ונקיות  המתחדשות,  דומים  פעילות  ה של בעלות מאפייני 

תחום הנפט והגז, באופן שיביא לידי ביטוי את היכולות, הידע והניסיון הקיימים של השותפות 
 לעיל.   ב1.6. לפרטים ראו סעיף  (דוגמת אנרגיה גיאותרמית)  בתחומי הגיאולוגיה והגאופיזיקה

לעניין זה יצויין כי בחינת ההשקעות בנכסים חדשים ובפרויקטים בתחום האנרגיות בפיליפינים  
ובמרוקו תיעשה בשיתוף פעולה עם נאוויטס בהתאם להסכם נאוויטס (לפרטים, ראו סעיף  

 לעיל).  1.19.4
זה   בסעיף  כמפורט  לעתיד  ותכניותיה  השותפות  של  עתיד  םהכוונותיה  פני  צופה    מידע 

ערך  ניירות  בחוק  השות  כמשמעו  הערכות  על  בידיו    פותהמבוסס  המצוי  מידע  ובידי  לאור 
הדוח במועד  המוחזקים  שלא  ,  התאגידים  עשוי  ואשר  וודאות,  כל  קיימת  לא  לגביו  אשר 

לימוד  בין היתר, בהמשך  ואשר תלוי,  כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה,  להתממש, 
וניתוח החומר הקיים ונתונים נוספים ככל שיתקבלו, במגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות,  
כגון עיכוב בקבלת אישורים רגולטוריים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות, תלות 

ציו וספקי  חיפושים  בקבלנים  של  בפרויקטים  הקשורים  גורמים  של  ממכלול  כתוצאה  ו/או  ד 
תנאים  ו/או  שוק  תנאי  ו/או  תפעוליים  מתנאים  כתוצאה  לרבות  טבעי,  וגז  נפט  של  והפקה 

כניותיה מושפעות מגורמים חיצוניים  ולאור העובדה שכוונות השותפות ותבנוסף,  .  רגולטוריים 
מש מושפע  השותפות  כוונות  שמימוש  רגולטוריים  ומאחר  חיצוניים,  גורמים  באותם  ינויים 
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ואחרים הקשורים בתחום הפעילות, הרי שכוונות השותפות עשויות להשתנות. כמו כן, הוצאה  
למימון   הדרושים  הכספים  בידה  בכך שיהיו  מותנית  השותפות  כוונותיה של  של  הפועל  אל 

 . פעילות התאגידים המוחזקים
 גורמי סיכון  1.23

ההשקעה   הערך של השותפות כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי-בניירותההשקעה  
 בתוך תקופה העשויה להיות קצרה יחסית. 

את   זה  ובכלל  והגז  הנפט  חיפושי  תעשיית  את  מאפיינים  להלן  המפורטים  הסיכון  גורמי 
מבוססים על השותפות. יצויין כי גורמי סיכון אלו  ידי  -ם של התאגידים המוחזקים עלפעילות

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 

 גע לפעילות חיפושי נפט והפקה בים: בכל הנו
 וגז טבעי  הסיכונים הכרוכים בדרך כלל בחיפושי נפט 1.23.1

הכא למועד  נכון  הדוחמור,  פועלים ,  המוחזקים  חיפושי    תאגידים  בתחום 
 הידרוקרבונים (נפט וגז טבעי) מחוץ למדינת ישראל. 

חיפושי נפט וגז טבעי ופיתוח של תגליות נפט ו/או גז טבעי, כרוכים בהוצאות כספיות 
 ר מו . פעולות כאבדגש על שלב החיפוש  גדולות ובדרגה גבוהה ביותר של סיכון כספי

 ההשקעה.-כרוכות תמיד בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי
הקיימים   המחקר  וכו')  אמצעי  גיאופיזיים  תחזית (גיאולוגיים,  מספקים  אינם  כיום 

נפט קיומם של מאגרי  ו/או  מיקומם  על  גז  מדוייקת  מימדיהםאו  על  , מאפייניהם , 
 או על האפשרות להפקה מסחרית של תכולתם. ואיכותם

ודאות ששוררת, בין היתר, הן לגבי היקף  -ההוצאה לחיפוש ופיתוח נעשית בתנאי אי
ההוצאה לכל פעילות מתוכננת, הן לגבי האפשרות לעמוד בצפי לוח הזמנים והן לגבי 

כי על יצוין,    , וכרוכה בסיכון כספי רב. והפקה  פיתוח   ,תוצאות כל פעילות של חיפוש
והגז  הנפט  חיפושי  פעילות  האחרונות  בשנים  והשפעותיה,  האקלים  תנועת  רקע 

 לעיל. ו1.6ומימונה נעשו מורכבות יותר. לפרטים נוספים, ראו סעיף  
 והעדר כיסוי ביטוחי  תפעול-סיכוני 1.23.2

נלווים  כרגיל,  שהם  רבים,  לסיכונים  נתונות  והפקתם  וגז  נפט  חיפושי  פעולות 
מבור   של נוזלים או גז  מבוקרת-לחיפושים והפקה של נפט וגז, כגון התפרצות בלתי

הקידוח, התפוצצות, התמוטטות בור הקידוח והתלקחות, נפילת כלים לבור הקידוח,  
תפיסתם של כלים בבור הקידוח באופן שהמשך הקידוח יהיה בלתי אפשרי או כרוך  

אחד מהם עשוי לגרום להרס או נזק -בהוצאות גדולות, התלקחות נפט וגז, אשר כל
ציוד  -גז, מתקני  ו אנפט    של בארות ורכושהפקה,  גוף  או    ,חיפושים,  קבלן  טעויות 

, פציעות, פגיעה בריאותית או הרוגים, עיכוב או אי המפעיל, סכסוכי או שיבושי עבוד
או  היתרים  דרישות  הפרת  רישיונות,  או  אישורים  קבלת  אי  היתרים,  קבלת 
ציוד או  הרישיונות, מחסור בכוח אדם, בציוד או בחלקי חילוף, עיכובים בהעברת 

וף, זיהום וסיכונים סביבתיים אחרים, פירצות אבטחה, מתקפות סייבר או חלקי חיל
(דוגמת מגיפת הקורונה) שעלולות לפגוע    פעולות טרור, אסונות טבע וכן מגיפות 

. במידה ויקרו אירועים כאמור בים, עלולות בתפעול השוטף ובשרשראות האספקה
 ,, לרבות בנפש ים ביותרהתוצאות להיות חמורות ביותר ועלולים להיגרם נזקים כבד

הכנסות  ברכוש מזיהום  .  ואובדן  הנובעים  לנזקים  אחריות  של  סיכון  קיים  כן  כמו 
ו/או מזהמים אחרים   סביבתי עקב התפרצות ו/או נזילה של נוזלים ו/או דליפה של גז

 יםהנכסים בהם מחזיקשל    רוב השטח  נכון למועד הדוח,.  מבור הקידוח ו/או האסדה
עמוקים. עומקי מים -במים עמוקים ובמים אולטרה  התאגידים המוחזקים נמצא בים 

לעיל)   1.9.1.2בגיאנה (לפרטים בעניין עומק המים ראו סעיף     Kaieteurבלוקדוגמת  
, בוצעו מספר לא דוחמתאפיינים באתגרים טכניים וטכנולוגיים ולפיכך, נכון למועד ה

עבודות קידוח בים כרוכות בנוסף לכך בסיכוני   .רב של קידוחים בעומקי מים כאמור
) ובסיכון של זיהום הים עקב הפעילות Marine Perilsים הקיימים לגבי כל כלי שיט (
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של חיפושי נפט וגז והפקתם שהוא שכיח למדי. זיהום הים עקב פעילות השותפות 
 עלול להיות כרוך בהוצאות גדולות מאד לתיקון הנזק ולגרור קנסות כבדים. כמו כן 

 להיות   יםלחייב שינויים בתכניות הקידוחים העשוי עשויות  תקלות במהלך קידוחים  
, וזאת מעבר ובהתארכות משך זמן הקידוח  בהגדלת עלות אותם קידוחים  יםכרוכ

 לעלות הנוספת הנובעת מעצם העיכוב הנגרם מהתקלות והניסיונות להתגבר עליהן. 
אין כל בטחון שניתן יהיה להשיג את כל הביטוחים הדרושים לכיסוי הסיכונים הללו, 

על הניתן  הכיסוי  י-וכי  הביטוח,  פוליסות  הנזקים ידי  סוגי  כל  לכיסוי  מספיק  היה 
והיקפם. ישנם סיכונים שלגביהם לא ניתן לרכוש ביטוחים ו/או שהפרמיה גבוהה עד 

 ית.כדאכדי כך שאינה 
אין בהם כדי לכסות את כל ראשי הנזק האפשריים, לרבות    140שיירכשו הביטוחים  

בכל הנוגע לנזקי זיהום או את מלוא היקפם הכספי של הנזקים העלולים להיגרם, 
ו/או   אשר אף אינם ניתנים לצפייה או אומדן מראש, לרבות את הסכומים שהשותפות

המוחזקים כתוצאה  יםעלול  התאגידים  שלישיים  צדדים  כלפי  בהם   להתחייב 
מהסיכונים האמורים, הן לעניין אבדן הכנסות אפשרי, הן לעניין אבדן שליטה בבאר, 
הן לנזק לרכוש מכל סוג בתוך הבאר והן לעניין עלויות הקמה של מערך ההפקה 

 לרבות  במקרה של אירוע בגינו ייגרם נזק למערך ההפקה (ככל שיהיה כזה בעתיד)
אם   אלו,  סיכונים  וסייבר.  מלחמה  טרור,  לדחיות עקב  לגרום  עלולים  יתממשו, 

ובמקרה הקיצון    ככל שישנן,  ועיכובים בפעילויות פיתוח והפקה של פרויקטים שונים, 
. זאת השותפות לחדלות פירעוןהתאגידים המוחזקים ואת  אף עלולים להביא את  

 להחליט שלא לעשותם  תאגידים המוחזקיםה  ים ועוד, לגבי ביטוחים מסוימים עשוי
 .כלל

החלטה על היקף וסוג הביטוח נקבעת בדרך כלל בנפרד לגבי כל קידוח  יצוין כי ה
טיבו  הביטוח,  בעלות  קודחים,  אליו  הפרוספקט  בסוג  היתר,  בין  התחשבות,  תוך 
והיקפו של הכיסוי המוצע והסיכונים הצפויים. לגבי ביטוחים מסוימים עשוי המפעיל 

אות כי ניתן יהיה להמשיך בפרויקט מסוים, להחליט שלא לעשותם. כמו כן, אין כל וד
 לרכוש פוליסות מתאימות בעתיד בתנאים מסחריים סבירים או בכלל.

משכך, במקרה של אסון בקנה מידה גדול, הביטוחים שייערכו עלולים שלא להספיק  
שלישיים,  לצדדים  ו/או  המוחזקים  לתאגידים  ו/או  לשותפות  הנזקים  מלוא  לכיסוי 

סיכונים אלו, אם יתממשו, עלולים לגרום בתי.  לרבות בכל הנוגע לנזקי זיהום סבי
בפעילויות   ועיכובים  השותפותלדחיות  של  עלולים החיפושים  אף  קיצון  ובמקרה   ,

 . להביא את התאגידים המוחזקים ואת השותפות לחדלות פירעון
 ובספקי ציוד ושירותים מקצועיים  תלות בקבלנים 1.23.3

מחזיקה בהם השותפות  הנפט ש, התחום הגיאוגרפי של כל נכסי  דוחהנכון למועד  
, מצוי כולו בים. פעולות חיפושי נפט וגז, קידוחים,  מוחזקיםהתאגידים  הבאמצעות  

עבודות פיתוח וסקרים סייסמיים בים, מבוצעות בדרך כלל על ידי קבלנים בינלאומיים 
כיוון שלא תמיד קיימים מקומיים המבצעים פעולות חיפושי נפט ועבודות גיאופיזיות 

לעמוקים.  כאמור   ובין  רדודים  לקידוחים  בין  ימי,  קדיחה  ציוד  קיים תמיד  ולא  בים 
עמוקים  ובמים  בכלל  בים  לקדוח  המסוגלים  האחרים  השיט  וכלי  האסדות   מספר 

קטן, יחסית, למספר אסדות הקידוח המסוגלות לקדוח בפרט הינו    ואולטרה עמוקים
 הקידוחים בנכסי הנפט של   ואין כל ביטחון כי יימצא כלי שיט מתאים לביצועביבשה,  

המוחזקים  להם  תאגידים  שייקבעו  במועדים  בהם  על   אינטרסים  שיוחלט  (ככל 
. לא כל הציוד וכח האדם המתאימים לביצוע פעולות קידוחים בנכסי הנפט כאמור)

ספציפיות בתהליך חיפושי הנפט מצויים במדינת הפעילות או ניתנים להזמנה בפרקי  
לא פעם צורך להזמין שירותי ציוד וכח אדם מקצועי מחוץ    זמן קצרים ולפיכך מתעורר

זמינותם של  בנוסף  באופן משמעותי את הפעילות.  ומעכב  דבר המייקר  למדינה, 
בהיקף   גם  וכמובן  הים  בתנאי  אחת  לא  תלויה  אחרים  וקבלנים  קידוח  קבלני 

 
   .ובהובלתו   המפעיל  עם ביחד במשותף  ולעיתים  בנפרד הנפט  בנכס מהצדדים  אחד כלידי  -על לעיתים נעשה הביטוח 140
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כמו גם בהיצע הספקים הרלוונטיים. כאמור בסעיף    הביקושים בתקופה הרלוונטית
. במספר הספקים והקבלנים בתחום לעיל, בתקופה האחרונה אנו עדים לקיטון    ג1.6

הנפט   חיפושי  פעילויות  עשויות  כך,  הטבעי  עקב  הוהגז  המוחזקיםשל    תאגידים 
כמו גבוהות.  בעלויות  כרוכות  צפויים  -להיות  בלתי  עיכובים  להיגרם  עלולים  כן, 

ייקבעו לביצוע העבודות בנכסי הנפט או ש/ומשמעותיים בלוחות הזמנים שנקבעו ו
ת מגיפת לפרטים על השפע  אינטרסים בהם, או כל חלק מהן.  תאגידים המוחזקיםשל

 להלן.  1.23.14וסעיף   לעיל ז1.6  על זמינות ציוד וכח אדם, ראו סעיף  הקורונה
 על נתונים חלקיים או משוערים, על הנחות והערכות  סתמכותסיכוני אקספלורציה וה 1.23.4

חיפושי נפט וגז אינם בגדר מדע מדוייק, ולכן הם כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון  
יות נפט וגז כרוכים בהוצאות כספיות כספי היות שפעילות החיפושים ופיתוח של תגל

שאינה  תגלית  של  במקרה  אפילו  או  ניסיון,  בקידוחי  כישלון  של  ובמקרה  גדולות 
לרדת  ההשקעה  כספי  כל  עלולים  והפקה,  לפיתוח  ראויה  אינה  כן  ועל  מסחרית 
תחזית  מספקים  אינם  והגיאופיזיות  הגיאולוגיות  והטכניקות  האמצעים  לטמיון. 

נפט או גז, -הצורה או הגודל של מאגריהאיכות,  המאפיינים,    מדויקת על המיקום,
גיאולוגיים  נתונים  על  רבה,  במידה  מבוססת,  החיפושים  יעדי  קביעת  ולפיכך 
וגיאופיזיים חלקיים או משוערים ועל הנחות שלא הוכחו. לפיכך, מובן כי גם בנכסים 

מהחיפושים   שלתאגידים המוחזקים יש אינטרס בהם, לא ניתן להבטיח כי כתוצאה
להפקה ולניצול או כדאיים  יתגלו נפט או גז בכלל, או מצבורי נפט או גז, שיהיו ניתנים  

 . מסחריים בפרט
תכניות החיפושים בשטח נכס נפט מבוססות על הערכות גיאולוגיות של המשתתפים 
ושל המפעיל. מובן כי אין בטחון שההערכות האמורות אכן נכונות, ואם יתברר שאינן 
כל  אובדן  כדי  עד  אלה  תכניות  הכלכלית של  בכדאיותן  לפגוע  הדבר  עשוי  נכונות 

 . ההשקעה באותן תכניות
 ואפשרות של העדר אמצעים  זמנים משוערים בלבד-עלויות ולוחות 1.23.5

ופיתוח  חיפושים  פעולות  ביצוע  של  משוערים  זמנים  ולוחות  משוערות  עלויות 
ניכרות. ההוצאה  להיות בהם סטיות  ויכולות  בלבד  כלליים  אומדנים  על  מבוססות 

ודאות ששוררת, בין היתר, הן לגבי היקף ההוצאה -לחיפוש ופיתוח נעשית בתנאי אי
לוח הזמנים והן לגבי תוצאות   לכל פעילות מתוכננת, הן לגבי האפשרות לעמוד בצפי

וכרוכה בסיכון    (במקרה של תגלית מסחרית)  והפקה  פיתוח  ,כל פעילות של חיפוש
 כספי רב.

שתהיינה  ככל  עבודה  ותוכניות  זה  בפרק  כמפורט  המשוערות  העבודה  תכניות 
בעתיד, עשויות להשתנות במידה משמעותית בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך 

לגרום לסטיות ניכרות בלוחות הזמנים ובעלות המשוערת של  ביצוע אותן פעולות ו
גורמים   וכן  אותן פעולות. תקלות בשעת ביצוע סקרים או תוך כדי ביצוע קידוחים 
אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים יתמשך מעבר לזמן המתוכנן וכי ההוצאות 

החיפושים   פעולות  השלמת  לשם  שתידרשנה  גבוהווהפיתוח  בפועל  ת תהיינה 
מוצעות,  חיפושים  פעולות  כי  ייתכן  כן,  כמו  המתוכנן.  ההוצאות  מתקציב  בהרבה 
אשר  כספיות  בהוצאות  כרוכות  תהיינה  ימיים,  וקידוחים  פיתוח  פעולות  ובמיוחד 

 לשותפות לא יהיו אמצעים לכסותם.
  תאגידים המוחזקים שללפיכך, אם יתברר תוך כדי פעולות החיפושים בנכסי הנפט  
תאגידים המוחזקים ו/או אינטרסים בהם כי הסכומים שיועדו להן אינם מספיקים וה

לא  ה להשתמש   וצליחישותפות  הכללי  השותף  עשוי  השלמתם,  לצורך  הון  לגייס 
לצורך   שיועדו  עשוי ב  השקעותבכספים  כזה  במקרה  אחרות.  חיפושים  פעולות 

נוספות, אם בדרך של  השותף הכללי לפעול לגיוס הון נוסף (אם בדרך של הנפקות  
צירוף משתתפים נוספים לתוכניות אלו וכדומה). במקרה שלא יגויס הון נוסף, עלול 

 דוחהשותף הכללי לוותר על ביצוע חלק מן הפעולות המתוכננות לביצוע כמפורט ב
בנכסי הנפט בהם מבוצעות   םלאבד את זכויותיה   יםעלול  תאגידים המוחזקיםזה וה
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 פעולות החיפושים. 
על פי הסכמי תפעול משותף,  ות חיפושי נפט וגז ביחד עם שותפים, המוסדרת  בפעיל

חלק של  במועד  תשלום  שותף  אי  של  עבודה ו  תכנית  לביצוע  מאושר  בתקציב 
בנכס(י) הנפט  אותו שותף  מאושרת מהווה הפרה העלולה להביא לאבדן הזכויות של  

פעול המשותף אשר הסכם התפעול חל עליהם. בשל אחריותו של כל צד להסכם הת
לא שילמו להסכם התפעול המשותף  לשלם במועד את חלקו היחסי, במצב בו צדדים  

עלול כדי הפרת ההסכם,  תוך  ים השותפים האחרים סכומים שהיו אמורים לשלם 
על חלקלהתחייב   ניכר  באופן  סכומים העולים  לשיעור   םבתשלום  היחסי בהתאם 
בתשלום   ועמדיפרה, ואם לא  בנכס(י) הנפט שלגביו(יהם) בוצעה הה   םהשתתפות
בנכס(ים) אלו. בשל עלותם   םכאמור לעיל באובדן כל זכויותיה  נוסתכי  –זה במועד  

הגבוהה במיוחד של הוצאות פיתוח ושל קידוחים ימיים עלולות החריגות (הן הצפויות 
שה כך  לידי  להביא  צפויות)  הבלתי  המוחזקיםוהן  לעמוד   ווכלילא    תאגידים 

  .םאבד את זכויותיהלספיות ועקב כך הכ םבהתחייבויותיה
בתוכנית  עמידה  אי  הזכויות  בלוא  מחזיקים  המוחזקים  התאגידים  בהם  בנכסים 

   העבודה עלולה להוביל לסנקציות של הרגולטור, לרבות אף אובדן הנכס.
מהותית-כמו השפעה  להיות  עשויה  עולמיים  משברים  דוגמת  מאקרו  לגורמי   כן, 

על לוחות הזמנים ועל יכולת גיוס האמצעים של תאגידים בתחום הנפט והגז.   לרעה
 לעיל. 1.6לפרטים ראו סעיף  

אפשרות של העדר אמצעים כספיים מספיקים לביצוע כל הפעולות עד כדי אובדן   1.23.6
 נכסי הנפט 

ה ידי  על  המתוכננות  החיפושים  שפעולות  אפשרות  המוחזקיםקיימת   תאגידים 
ו/או  ו/או שעלויות החיפושים תהיינה גבוהות מהמתוכנן  תימשכנה מעבר למתוכנן 

ובמקרה כזה עשויבפעולו  ובחר להגדיל את חלקתאגיד המוחזק ישה  יםת כאמור 
 .  םהילהיזקק לכספים נוספים מעבר לאלו שיהיו ביד יםהמוחזק יםתאגידה

אשר  כספיות  בהוצאות  כרוכות  תהיינה  מוצעות  חיפושים  ופעולות  יתכן  כן,  כמו 
להביא דבר שעלול    שותפות לא יהיו אמצעים לכסותםתאגידים המוחזקים ו/או לל
 בנכס/י הנפט. תאגידים המוחזקים הזכויות של הבדן ואדילול ו/או ל

בנוסף, בפעילות חיפושי נפט וגז ביחד עם שותפים נוספים,  אי תשלום במועד של  
הפרה  מהווה  מאושרת  עבודה  תכנית  לביצוע  מאושר  בתקציב  שותף  של  חלקו 
העלולה להביא לאובדן הזכויות של אותו שותף בנכס(י) הנפט אשר הסכם התפעול 

. בשל אחריותו של כל צד להסכם התפעול המשותף ברישיונות לשלם חל עליהם
שילמו  לא  המשותף  התפעול  להסכם  צדדים  בו  במצב  היחסי,  חלקו  את  במועד 
עלולים השותפים האחרים  כדי הפרת ההסכם,  תוך  היו לשלם  סכומים שאמורים 
על  ניכר  באופן  העולים  סכומים  בתשלום  להתחייב  המוחזקים)  התאגידים  (ובהם 
בוצעה  שלגביו/הם  הנפט  בנכס/י  השתתפותם  לשיעור  בהתאם  היחסי  חלקם 

יסתכנו, כאמור, באובדן כל הזכויות   –ההפרה, ואם לא יעמדו בתשלום זה במועד  
בנכס/ים אלו. בשל עלותם הגבוהה במיוחד של קידוחים ימיים (ושל הוצאות פיתוח 

והן הבלתי צפויות) במקרה של תגלית מסחרית) עלולות החריגות (הן הצפויות    –
להביא לידי כך שהתאגידים המוחזקים לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם הכספיות 

 .ועקב כך יאבדו את זכויותיהם
להמשך   הדרוש  הנוסף  המימון  את  להשיג  לפעול  יוכל  הכללי  פעילות השותף 

בדרך של או חוב  ולצורך העמדת בטחונות כאמור ע"י גיוס הון    התאגידים המוחזקים
) או להלן  1.23.14; לעניין זה ראו גם סעיף  פקה (אם תנאי השוק יאפשרו זאתהנ

השותפות והוראות הסכמי הנאמנות  ע"י קבלת אשראי בשביל השותפות בכפוף ל
זה מ ,  בענין  חלק  על  לוותר  עליו  שיהיה  המוחזקים  או  בתאגידים  או ההחזקות 

ה זכויות  לאיבוד  לגרום  שעשוי  דבר  המוחזקיםלצמצמן,  הנפט   תאגידים  בנכסי 
. בנוסף תהיה חשופה השותפות לסיכון לפיו ימחקו ניירות הערך של  םהקיימים ביד



 101 -  א                                                            

כספיים,  מקורות  בהעדר  מסוימים,  ובמקרים  בבורסה,  מהמסחר  עלול   השותפות 
 הדבר להוביל לפירוקה של השותפות. 

גורמים חיצוניים,   ישנם  אשר עשויים להשפיע  ו  אינם בשליטת השותפותשבנוסף, 
מודעות ציבורית   על יכולת השותפות לגייס כספים, הדרושים לפעילותה, כגון לרעה  

וגוברת   גופים מממנים כתוצאה הולכת  ושינויי מדיניות השקעה של  לשינוי אקלים 
  ו 1.6(ראו סעיף    והימנעות מהשקעה בתאגידים הקשורים בתעשיית הנפט והגז   מכך

לעיל),   ז1.6לעיל); מגיפת הקורונה, אשר הביאה למיתון כלכלי עמוק (ראו סעיף  
ת חליפיות (ראו לעניין זה תנודות בשערי חליפין, פיתוחים טכנולוגיים ומעבר לאנרגיו

 לעיל). 1.6סעיף  
והפקהסיכוני   1.23.7 חיפושים במקרה של תגלית מסחרית  פיתוח  , השתתפות בפעולות 

 נוספות ואפשרות של העדר כדאיות כלכלית
חלטה אם יש מקום לבצע השקעה בפיתוח שדה ובהפקה מסחרית התהליך קבלת ה

(אם   תלהפקה מסחרית, וכן ביצוע הפיתוח וההפקה המסחרי  ופעולות ביניים שעד
יוחלט שיש להם מקום) עשויים להימשך זמן רב ולהיות כרוכים בהוצאות כספיות 
ניכרות. ההחלטה מבוססת בעיקר על גודל המאגר מחד ועלויות ההפקה וההובלה 
למסקנה שההפקה  להביא  עשויים  גדולים  הובלה  מרחקי  ו/או  קטן  מאגר  מאידך. 

 אינה כדאית.
מספר קידוחי אימות על מנת   קידוח אימות ולעתים אף  ש לבצעיבמקרה של תגלית,  

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 
והפיתוח עלויות כספיות משמעותיות.  את המאגר באופן מיטבי. לקידוחי האימות 

טה על הפקה, יש להקים מערכת הפקה הכוללת בנוסף, במקרה שמתקבלת החל
ומיכלים. צנרת  פעילות   משאבות,  הינה  מאד  עמוקים  במים  הפקה  כי  יצוין,  עוד 

מורכבת הדורשת טכנולוגיה של הקמת מתקני הפקה מיוחדים וכן מתקנים להתאמת 
 .הלחץ והטמפרטורה של הגז הטבעי לתקנים הרלוונטיים

ולות החיפושים בנכסי הנפט שלשותפות אם תהיה תגלית מסחרית כתוצאה מפע
להשקיע סכומים נוספים לצורך הפיתוח   דרשאינטרסים בהם עשויה השותפות להי

תהיינה  האמורות  והפעולות  ביותר  גבוהים  להיות  עשויים  אלה  סכומים  וההפקה. 
בסיכונים לרבות סיכוני תפעול. אף שבמקרה של תגלית עשוי להיות   אף הןכרוכות  
נכס בעל ערך, אין כל בטחון כי שעבודו של נכס זה יספיק על  מוחזקתאגיד הבידי ה

 להשיג אשראי לצורך הפיתוח וההפקה.   ווכלי   ו/או השותפות  תאגיד המוחזקמנת שה
תאגידים המוחזקים על ידי השותפות יצוין, כי בשל חובת תשלום תמלוגים על ידי  

, , אין ודאות שבכל מקרה של תגליתלעיל)  1.19.5ו/או על ידי השותפות (ראה סעיף  
תאגידים  הנפט כדאיות מבחינה כלכלית ל  נכסיהיו פעולות הפיתוח של    אם תהיה,

 שותפות המוגבלת. המוחזקים ול
  1.7.3לעניין זה ראו  סוג הנפט ואיכותו (  להשפיע לרעה גם  יםעל כדאיות ההפקה יכול

הנפט  לעיל), במחיר  משמעותית  ירידה  או  ההפקה  בהוצאות  משמעותית  , עליה 
הנתון גם לתנודתיות עקב שינויים במדיניות פוליטית וכלכלית, אשר אין אפשרות 

 . ם ושירותיםוכפועל יוצא השפעות דומות על מחירי חומרי גל לחזותה מראש,
האקלים   לשינוי  הציבורית  במודעות  לגידול  עדים  אנו  האחרונות  בשנים  בנוסף, 

, אשר עלולות ונקיות  ולתנועת האקלים וכן לפיתוחן המהיר של אנרגיות מתחדשות
 לעיל). ו1.6  -ו ב1.6אף הן להשפיע לרעה על כדאיות ההפקה (ראו סעיפים 

על פעילות התאגידים בתחום הנפט   גורמים נוספים, העשויים להשפיע  לפרטים על
 לעיל. ז1.6  וסעיף ה1.6עד   ג1.6פים  סעי  גם והגז, ראו

השותפות  1.23.8 של  חלקה  ודילול  אחרים  בשותפים  תלות  נוספים,  משתתפים  צירוף 
 בהכנסות 



 102 -  א                                                            

להעביר חלק מהזכויות בנכסי הנפט לגורמים נוספים   התאגידים המוחזקים רשאים
אשר יתחייבו לשאת בחלק מההוצאות הכרוכות בחיפושי נפט, ובתמורה יקבלו חלק 
מההכנסות אם ימצא נפט. הצטרפות משתתפים נוספים לזכויות בנכסי הנפט של  

המוחזקיםה חלק   תאגידים  להקטנת  בהכרח  ה  םתביא  המוחזקים תאגישל    דים 
וכתוצאה מכך גם בהכנסות השותפות, ככל   בהכנסות נפט, אם יהיו הכנסות כאלו

 . שיהיו
פעילות חיפושים של נפט וגז טבעי (ובמקרה של תגלית מסחרית, גם פיתוח) דורשת 
סכומים משמעותיים, אשר במקרים רבים אינם ניתנים לגיוס במסגרת הלוואות או  

ועל כן במקרים מסוימי נוספים לזכויות חוב,  ם עשויה להידרש הצטרפות שותפים 
של   חלקם  לדילול  בהכרח  שיגרום  דבר  המוחזקים,  התאגידים  של  הנפט  בנכסי 
התאגידים המוחזקים בנכסים אלו ובהכנסות נפט וגז שיינבעו מהם, במידה שיהיו  

 הכנסות כאלו. 
בפעילות חיפושי נפט עם משתתפים אחרים (כדוגמת פעילות השותפות באמצעות 

גיאנה   יתר רציו  כאשר  המשתתפים,  אחד  שפרישת  אפשרות  קיימת  בגיאנה) 
המשתתפים לא קיבלו על עצמם לשאת בחלקו (בהוצאות שטרם אושרו) בפעולות 
בהוצאות  היחסי  חלקו  את  השותפים  אחד  בידי  תשלום  שאי  או   החיפושים, 

החיפושים, עלולים 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 של הוצאות העסקה המשותפת, 

פי הסכם התפעול המשותף לדרוש   מיתר השותפים זכאי בדרך כלל המפעיל על 
כל אחד לפי חלקו, את הסכומים  יחסי,  ישלמו באופן  כי  שאינם מפגרים בתשלום 
האמורים וזאת על מנת להבטיח כי תכנית העבודה המאושרת כפי שתהיה באותה 

 עת לא תיפגע בשל הפיגור. 
 העדר הסדרה של הגבולות הימיים  1.23.9

למועד ה עם    דוחנכון  גיאנה  הימיים של  הוסדרו הגבולות  המדינות השכנות טרם 
חלקים   על  לבעלות  לטעון  עשויות  שכנות  מדינות  האם  וודאות  כל  אין  ולפיכך 

 אשר קיימת לגביהם אי ההסכמה.   תאגידים המוחזקיםמהשטחים שהוענקו כדין ל 
נכון למועד   . לעיל  1.9.1.1לעדכון על סכסוך הגבולות בין גיאנה לוונצואלה, ראו סעיף  

מצב של  ה  כיצד יתפתחלהעריך    והתאגידים המוחזקים  , אין ביכולת השותפותדוחה
, כך בלוקשטחים משטח ה או גבולות. בנסיבות אלו אף יתכן כי יגרעו שטחהסכסוך 
  ף לפרטים ראו סעי (  תאגידים המוחזקיםכל שהוא ל פיצוי ללא בהתאם    יוקטן  וששטח

ובמקרים מסוימים אף יכולה להיות לכך השפעה על המשך הפעילות.   לעיל)  1.9.1.1
לפירוט בדבר חילוקי דעות ביחס לחלק מהשטח של בלוק דאח'לה אטלנטיק, ראו 

בנוסף, העדר הסדרת גבולות ק המתייחס לבלוק האמור).  לעיל, בחל  1.8.3סעיף  
 עשוי להיות בשטחים נוספים של התאגידים המוחזקים, קיימים ו/או עתידיים.  

 אפשרות ביטול או פקיעת נכסי נפט  1.23.10
שקבע   , מוקצים לזמן קצוב ובתנאיםזכויות  תאגידים המוחזקיםנכסי הנפט בהם יש ל

אי עמידה בתנאים אלו עשויה להביא לפקיעה של זכות   .הרגולטור הרלוונטי במדינה 
הרשויות הנפט דעת  בשיקול  כלל,  בדרך  הינה,  נפט  נכס  של  תוקפו  הארכת   .

תנאים נוספים.  ב  את חידושוהמוסמכות הרשאיות גם לחדשו רק בחלקו או להתנות  
 זכות נפט או לצמצמה.   , ניתן לבטלנכס הנפט תנאיעמידה בבמקרה של אי 

ל שתהיה  בכך  היתר,  בין  מותנית,  הנפט  נכסי  ניצול  המוחזקיםיכולת   תאגידים 
אפשרות ונכונות לממן את הפעולות השונות נכסי הנפט (ככל שיהיו)  ב  םולשותפיה

בהם וכן בהימצאות ציוד וכח אדם מתאימים וזמינים. היעדר ציוד או כח אדם עלולים 
או למנוע או לצמצם את תקופתם ואף  נכסי הנפט  מילוי תנאי  לייקר או אף לסכל את  

עלולה להביא לאבדן    מכל סיבה שהיא  נכסי הנפט  לגרום לביטולם. אי עמידה בתנאי
וכל הכספים שהושקעו בזכויות אלה עלולים לרדת   תאגידים המוחזקיםשל ההזכויות  
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 לטמיון.  
ובעת מהעדר הסדרה של גבולות ימיים, ראו סעיף  נלעניין אפשרות גריעת שטחים, ה

 לעיל.  1.23.9
 שותף הכללי בעלי השליטה בתחרות עם  1.23.11

בעלי השליטה בכפוף להסכם השותפות ולהוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, 
הכללי   בהסכם   םרשאיבשותף  האמור  דבר  ושום  המוגבלת  בשותפות  להתחרות 

לעסוק בעסקי חיפושי נפט ו/או גז ו/או הפקתם או בכל עסק   הםהשותפות לא ימנע מ
 ותפות המוגבלת. אחר שבו תעסוק השותפות המוגבלת בתקופת קיום הסכם הש

 ובריביות  י חליפיןשערב יםשינוי 1.23.12
הינן במטבע ואירו)  חוץ-ההתחייבויות של השותפות  דולר אמריקאי  וגיוס   (בעיקר 

האמצעים הכספיים הוא בש"ח, לפיכך עשויות תנודות בשערי החליפין להשפיע על 
במלוא  עמידה  לצורך  מספיק  נכסים  היקף  על  לשמור  השותפות  של  יכולתה 

ובשערי המטבע המקומי במדינת התחייבוי כן, תנודתיות בשער הדולר  ותיה. כמו 
של התאגידים המוחזקים הכספיים    םהפעילות עלולים להשפיע לרעה על דוחותיה

פעילות תוצאות  ופעילותועל  עלולה -כמו  השותפות.  ם  הריבית  בשערי  לעלייה  כן, 
תוח פרוייקטים  להיות השפעה מהותית על היכלת והכדאיות בגיוס אשראי וחוב לפי

 של נפט וגז.
 היעדר השקעות מתאימות לזמן קצר 1.23.13

להשקעתב  ירידה האפשרויות  תשואה -מבחר  קיימת  שבהם  קצר  לזמן  ביניים 
שהתשואה עלולה להביא לכך    שבידי השותפות  המספיקה לשמירה על ערך הכסף

 ביניים תהיה מועטה ואולי אף שלילית. -על השקעות
 כלכלית האטה יציבות בשווקים ו-אי 1.23.14

אי של  של -מצבים  רחב  ממגוון  להתרחש  עלולים  העולמיים  ההון  בשוקי  יציבות 
וגלובליים   גורמים כלכלי,  כגון,    מקומיים  מגפות-אימשבר  פוליטית,  מצבי וודאות   ,
בתנודתיות חזקה עשויה להתבטא  יציבות כאמור-מדינתיים. אי-ועימותים בין  חירום

 פגיעההאטה כלכלית, משברים פיננסיים ול  הביאעלולה לו  ניירות הערך של שערי  
גיוס   מימוןביכולת  בנוסף,  מקורות  פעילי.  בהן  במדינות  הכלכלי  במצב   ם הרעה 

על  לרעה  להשפיע  עשויה  בכלל  העולמית  ובכלכלה  בפרט  המוחזקים  התאגידים 
 . הםולהביא לירידה במחירי וגז טבעי היקף הצריכה של נפט

 לעיל. ז1.6יף  סע  למידע נוסף בעניין זה, ראו
 החלטות לפיתוח שדה במקרה של תגלית  1.23.15

יש מקום   כי תהליך קבלת ההחלטה אם  לציין,  בפיתוח שדה יש  לביצוע השקעה 
ופעולות מסחרית  הפיתוח  -ובהפקה  ביצוע  וכן  המסחרית,  להפקה  שעד  ביניים 

וההפקה המסחריים (אם יוחלט שיש להם מקום), עשויים להמשך תקופות ארוכות, 
כתגלית  להחשב  התגלית  עשויה  כשבסופן  ניכרות  כספיות  בהוצאות  כרוכים  ויהיו 

לפיתוח והפקה. עוד יצוין, כי הפקה במים עמוקים שאינה מסחרית ולכן אינה ראויה 
הפקה  מתקני  טכנולוגיה של הקמת  הדורשת  ביותר  מורכבת  פעילות  הינה  מאוד 

 מיוחדים. 
רבים  בגורמים  ותלויה  מורכבת  טבעי  גז  ו/או  נפט  תגליות  של  מסחריותן  כי  יצוין 

ימית אשר   כן קיימים הבדלים מהותיים בין תגלית יבשתית לבין תגלית-ושונים. כמו
על כדאיות   הינה מורכבת יותר בהיבטים הטכנים, התפעוליים ובהשקעות הנדרשות.

 לעיל),  1.7.3סוג הנפט ואיכותו (לעניין זה ראו    להשפיע לרעה גם  יםההפקה יכול
רגולציה  המיסים,  בנטל  משמעותית  הרעה  ההפקה,  בהוצאות  משמעותית  עליה 

לאור העובדה כי    מכבידה נוספת או ירידה משמעותית במחירי הנפט והגז הטבעי.
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למועד ה נכסי הנפט שלדוחנכון  ורובם   תאגידים המוחזקיםה  ,  ימיים,  הינם  בהם 
של   הנפט  חיפושי  פעילויות  עשויות  עמוקים,  המוחזקיםהבמים  להיות   תאגידים 

כרוכות בעלויות גבוהות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי, לרבות האפשרות כי כל כספי  
 ההשקעה ירדו לטמיון. 

קידוח   ו  2020, שבוצע בשנת  Tanager-1לפרטים על  תוצאותיו, ראו  על  בגיאנה 
 לעיל.  1.9.1.12סעיף  

לפרטים על גורמים נוספים אשר עשויים להשפיע לרעה על ההחלטה לפיתוח שדות, 
 לעיל.  1.23.7שנמצאו בהם תגליות, ראו סעיף  

 תלות בקבלת היתרים ואישורים  1.23.16
, לצורך ביצוע עבודות גיאולוגיות, גיאופיזיות וביצוע קידוחים פותלמיטב ידיעת השות

אינטרס, יש צורך לקבל היתרים ואישורים    תאגידים המוחזקים בשטחים שבהם יש ל
שונים  מכח   לשטח  דינים  לכניסה  היתרים  שכל שונות  מרשויותוכן  וודאות  אין   .

 ההיתרים והאישורים אכן יינתנו. 
השגת אישורים אלה עשויה להיות כרוכה בהוצאות נוספות מעבר לתקציבים שיועדו  

ידי ה על  האמורות  המוחזקיםלפעולות  עשויים תאגידים  הנ"ל  ההיתרים  כן,  כמו   .
ו/או להיות מותנים בתנאים שונים, דבר העשוי לגרום לדחייה בתכנ ית החיפושים 

תאגידים לייקר את עלויות החיפושים לרבות מעבר לתקציבים שיועדו להם על ידי ה
   , ו/או לגרום לביטולם.המוחזקים

 ודלקים תחליפיים  מקורות אנרגיה חלופיים 1.23.17
תחום האנרגיה הוא תחום דינאמי ומתפתח כאשר כל העת ישנו מחקר רב לקידום 

שיפור הבטיחות והזיהום    ,), חום ומימן(רוח, שמש, מים  ונקיות   אנרגיות מתחדשות
קיימים   ממקורות  גרעינית(מאנרגיות  ואנרגיה  פחם  מקורות כגון  של  פיתוח  וכן   (

ושיפור קיימים (דוגמת אנרגיה גרעינית). כמו כן ישנן השקעות רבות   אנרגיה חדשים
מימן מבוססת  אנרגיה  דוגמת  נקיות  תאוצה  .  באנרגיות  תפס  זה  בשנים תחום 

האחרונות עם הגידול במודעות הציבורית לשינוי באקלים וכתוצאה מתנועת שינוי  
במדינות רבות בעולם מכריזות הממשלות על תוכניות שאפתניות מאוד  האקלים.  

לשינוי תמהיל האנרגיה של המדינות באופן שמשקלן של אנרגיות מתחדשות ונקיות 
בצורה משמעותית.   הידרוקיגדל  מיצוי  קונבנציונאליות  בנוסף,  לא  בדרכים  רבונים 

והידרטים הנו תחום המתפתח כל לעיל)    א1.6(לעניין זה ראו גם סעיף    פצלי שמן  
הנפט והגז הטבעי,    העת. לכל אלו יכולה להיות השפעה רבה על תנודתיות במחירי

הפרויקטים   כדאיות  משקיעה  על  ממאגרים  בהם  ההפקה  כדאיות  על  השותפות, 
על  שיתגלו)  (ככל  ה-שיתגלו  המוחזקים ידי  אותם    תאגידים  המחירים   ווכליועל 

המוחזקיםה על  תאגידים  שיימכר  הטבעי  הגז  ו/או  הנפט  בגין  ככל םיד-לקבל   ,
יצויין כי ב  שיימכר. האיחוד האירופאי אישר פרלמנט    2022שנת  מהלך  לעניין זה 

עשוי לחזק את מעמדו  זה  . דבר  בתנאים מסויימים  בגז הטבעי כאנרגיה ירוקה  הכרה
 לעיל.  ב1.6לפרטים נוספים, ראו סעיף   של הגז הטבעי מול האנרגיות המתחדשות.

יאפשר ש  כךתקנון הבורסה  את    הבורסהתיקנה    2021בשנת    בהקשר זה יצוין כי
המתחדשות.  האנרגיות  בתחום  פרויקטים  בפעילותן  לשלב  וגז  נפט  לשותפויות 

 לעיל. ו1.6  -ו ב1.6לפרטים נוספים ראו סעיפים 
 תנודתיות מחיר הנפט  1.23.18

) לו נקבעים מחירים בבורסות בעולם, והוא Commodityהנפט לסוגיו הינו סחורה (
ו/או   לשותפות  שאין  בינלאומיים  וכלכליים  פוליטיים  גורמים  עקב  לתנודתיות  נתון 

ארגון המדינות לתאגידים המוחזקים אפשרות להשפיע עליהם ו/או לחזותם מראש.  
) על ,  +OPEC  ,(OPECהמפיקות  מאוד  המשפיעים  גורמים  הם  וארה"ב  רוסיה 

ט וגז טבעי בשווקים העולמיים וכתוצאה ישירה מכך גם על המחירים.  ההיצע של נפ
וכן למדינות נוספות שהן ספקיות משמעותיות של נפט ו/או גז טבעי    הםלכל אחד מ
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ישנם אינטרסים שונים בקשר עם ההצעים של נפט וגז טבעי. לעיתים התנגשויות 
מ השפעה  לייצר  עשויים  אחרים  ושיקולים  תנאים  וכן  על אינטרסים  שמעותית 

טבעי וגז  נפט  של  כדאיות .  ההיצעים  על  המשפיע  מרכזי  גורם  הינו  הנפט  מחיר 
 ההשקעות בחיפושי נפט וגז ובפיתוח תגליות.  

כאשר מחירי הנפט נמוכים או נמצאים במגמת ירידה ייתכנו מצבים שבהם לשותפות 
או /לא תהיה כדאיות כלכלית להמשיך ולבצע חיפושים בהתאם לתכניות העבודה ו

יתרה מכך, גם במקרה של תגלית ייתכנו   להתחיל בביצוע פעילות חיפושים חדשה.  
מבחינה  משתלמת  אינה  טבעי  גז  ו/או  נפט  של  שהפקתם  יתברר  שבהם  מצבים 
כלכלית. מנגד, עליה במחירי הנפט עשויה להביא להתעוררות בתחום החיפושים 

ומובילים בתחום באיזורים חדשים, ובכך והגברת ההתעניינות של תאגידים גדולים  
להגביל את יכולת השותפות לזכות בנכסי נפט חדשים. כמו כן עליה במחירי הנפט  
ו/או שינויים קיצוניים במחירו עלולים לגרום לגידול בעלויות חיפושים (ובמקרה של  

של    -תגלית מסחרית   נמוכה  לזמינות  והקמה של מערך ההפקה),  פיתוח  עלויות 
קידוח   משאבים לחיפוש,  ציוד  כגון  וההפקה  החיפושים  לביצוע  קריטיים  שהינם 

 . והפקה וכוח אדם מקצועי, ובהתאם עלות אותם משאבים עלולה להיות גבוהה
 לעיל. ב1.6לפרטים נוספים, ראו סעיף  

וא ה  הםוהביקוש לוהגז הטבעי  על מחיר הנפט  לרעה  להשפיע    לולשע  ף גורם נוס
לעניין זה יצויין כי במהלך שנת   לעיל.  ו1.6. לפרטים, ראו סעיף  תנועת שינוי האקלים

אישר פרלמנט האיחוד האירופאי הכרה בגז הטבעי כאנרגיה ירוקה בתנאים   2022
האנרגיות  מול  הטבעי  הגז  של  מעמדו  את  לחזק  עשוי  זה  דבר  מסויימים. 

 . המתחדשות.
 קונים לגז טבעי קשיים במציאת  1.23.19

בין היתר,  ולספקו לצרכנים השונים תלויה,  גט"ן)  (לרבות  גז טבעי  היכולת לשווק 
ההפקה בכלכליות  שיופקו  בכמויות  רלוונטיים    באיכותו,  יעד  שווקי  של  ובקיומם 

. בנוסף השיווק והאספקה כרוכים גם בהיקף המתקנים הקיימים המיועדים  לתגלית
לשימוש בגז טבעי וכן בהקמה ו/או בהסבת מתקני יצור. לפיכך, מותנית אספקת גז, 
בנוסף לאיכותו, גם ביכולת להציע אספקה רצופה בהתאם לדרישת הצרכנים ולאורך 

 זמן.
בנו והינו,  הגז  צרכני  עם  במו"מ  נקבע  הגז  בעיקר מחיר  מושפע  לעיל,  לאמור  סף 

ממקורות אספקה אחרים של גז טבעי וכן ממקורות אנרגיה תחליפיים כגון נפט או 
    . וכן ממקורות אנרגיה אחרים שאינם פוסיליים  מזוט

במקרה  -על גם  תגליתשכן,  טבעי  תימצא  גז  התאגידים    של  של  הנפט  בנכסי 
ההמוחזקים כי  ביטחון  כל  אין  המוחזקים,  הטבעי    ווכלי  תאגידים  הגז  את  לשווק 

 שבמאגר בחלקו או במלואו ו/או במחיר, אשר יצדיק את פיתוח המאגר האמור. 
גדלה   האחרונות  האקליםבשנים  שינוי  תנועת  של  לפעילותה  להיות ז.  עלולה  ו 

אישר פרלמנט   2022במהלך שנת  מנגד,    השפעה שלילית על הביקוש לגז טבעי.
בגז   הכרה  האירופאי  מסויימיםהאיחוד  בתנאים  ירוקה  כאנרגיה  (למרות   הטבעי 

של  חזק את מעמדו  ל  עשויזה  מצד פעילי איכות הסביבה). דבר  ביקורת והתנגדות  
 לעיל.  ו1.6 -ו ב1.6פים  לפרטים, ראו סעימול האנרגיות המתחדשות. הגז הטבעי 

 תחרות 1.23.20
ובהתקדמות  עזה  בתחרות  מאופיינת  העולמית  והנפט  הגז  חיפושי  תעשיית 
טכנולוגית מהירה. התאגידים המוחזקים פעילים במדינות זרות, האטרקטיביות גם 
ובעלי  המוחזקים  מהתאגידים  יותר  גדולים  בינלאומיים  ונפט  גז  תאגידי  בעיני 

ל   המשתייכים  תאגידים  לרבות  יותר,  רבים  ויכולות  אשר Majors  –משאבים   ,
ל גם  כי אם  והפקה   פעול לכל אורך שרשרת הערך ביכולתם לא רק לבצע חיפוש 

כן, תאגידים כאמור עשויים ליהנות מיישום טכנולוגיות -בקנה מידה בינלאומי. כמו
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 חדשות בתחום לפני תאגידים אחרים ובהם התאגידים המוחזקים.  
ונקיה ון אנרגיה מתחדשת  תחרות עשויה להגיע גם מתחום המוצרים התחליפיים, כג

 לעיל.   ב1.6. לפרטים, ראו סעיף  ואגירתה  הפקתה  ,והחידושים הטכנולגיים בפיתוחה
כך שהוא תקנון הבורסה  את  הבורסה  תיקנה    2021במהלך שנת    בהקשר זה יצוין כי  

האנרגיות מ בתחום  פרויקטים  בפעילותן  לשלב  וגז  נפט  לשותפויות  אפשר 
 לעיל.  ו1.6 -ו ב1.6לפרטים נוספים ראו סעיפים  המתחדשות. 

הפיליפינים  גיאנה,  במדינות  התחרות  מבנה  בדבר  סעיפים    ומרוקו,   לפרטים  ראו 
 בהתאמה. לעיל, 1.9.3.12  -ו 1.9.2.13,  1.9.1.12

 הנחיות הבורסה לניירות ערך לעניין השעיה ומחיקה מהמסחר  1.23.21
ערך  בניירות  מסחר  השעיית  בענין  הבורסה  בתקנון  הקבועות  לעילות  בנוסף 

פרסום מועד  בומחיקתם מן הרישום למסחר, על פי הוראות תקנון הבורסה הידועות  
בשותפות דוחה הערך  בניירות  המסחר  את  להשעות  הבורסה  דירקטוריון  רשאי   ,

 ולמחקם מן הרישום למסחר במקרים המפורטים להלן:
התקבל דיווח של השותפות המוגבלת על כך שפקעו או שבוטלו כל הרשאות  א.

 הנפט שלה. 
 עיסוקה הבלעדי. פעילות שאינם בתחום -השותפות החלה לעסוק גם בתחומי ב.
בהם   ג.   לעסוק  שהתחייבה  מאלה  אחרים  בפרויקטים  לעסוק  החלה  השותפות 

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. 
ית המסחר בניירות ערך ומחיקתם מן הרישום למסחר כאמור לעיל יהיו  הליכי השעי

של  פירוקה  בשל  מוגבלת  בשותפות  ערך  ניירות  ומחיקת  השעיית  להליכי  זהים 
ערך  ניירות  בהשעיית  הדן  הבורסה  בתקנון  החלק  פי  על  המוגבלת  השותפות 

 ומחיקתם מן הרישום למסחר.
 גלישה של מאגרים  1.23.22

תאגידים  בתחום שטחים אשר ל(ככל שיתגלו)  בעי שיתגלו  ייתכן שמאגרי נפט או גז ט
יש בהם זכויות, "גולשים" (מבחינת המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו)   המוחזקים

ל אין  גם לתחומים   תאגידים המוחזקיםלשטחים אחרים בהם  וכן  ולהיפך;  זכויות, 
שר . במקרה בו המאגר גולש לשטחים אהפעילותשמחוץ למדף היבשת של מדינת  

ה בין  להסכמים  להגיע  צורך  ויהיה  יתכן  בהם,  זכויות  אחרים  תאגידים  לצדדים 
בנכס נפט כלשהו, לפי העניין) לבין   םושותפיה תאגידים המוחזקים(או ה המוחזקים

, בדבר ניצול תאגיד המוחזקבעלי הזכויות בנכס נפט שגובל בשטח נכס הנפט של ה
 ), על מנת להגיע לניצול יעיל של המשאבים. unitizationוהפקה משותפת מהמאגר ( 

התאגיד  קיימת אפשרות שבעלי הזכויות בנכס הנפט שגובל בשטח נכס הנפט של  
לעניין    ) בעניין זה.וושותפיעם התאגיד המוחזק    פעולה (ו/אועמו  לא ישתפו  המוחזק  

 לבלוקגולש    Kaieteurשבבלוק    Tanagerכי חלק משטחו של פרוספקט    יצויןזה  
 לעיל.  1.9.1.11.2. לפרטים, ראו סעיף  Kaieteurל עם בלוק הגוב

 תלות במפעיל 1.23.23
לא   תאגידים המוחזקיםבפעילות חיפושי נפט עם משתתפים אחרים, ובמקרה שה

הנפט    מסתמכיםהם  כמפעיל,    משמשים נכסי  של  המפעילים  על  מרובה  במידה 
התפעול המשותף החלים במקרים כאמור, השונים וזאת הן לאור הוראות הסכמי  

גודל  יוצא מהניסיון שהצטבר אצל המפעילים בביצוע פרויקטים בסדרי  והן כפועל 
דומים במקומות אחרים בעולם. פרישת מפעיל מפרויקט או שינוי במעמדו באופן  

ביכולת לפגוע  עלול  העסקה  של  המפעיל  מלהיות  המוחזקים   שיחדל    התאגידים 
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לרעה על פי תכנית העבודה של נכסי הנפט ועלול להשפיע    ם יהלעמוד בהתחייבויות
ובמקרים    של הפרויקט  (ככל שתהיה)  ההפקההחיפושים ו  עלויות  לוחות הזמנים ועל  

 . מסויימים אף ביכולת להמשיך ולהחזיק בנכס הנפט
יכולת להיות מפעיל במים    למספר מצומצם של חברות אנרגיה ישכיום רק  ,  בנוסף

לפיכך בפעילות במים אולטרה עמוקים, עזיבת מפעיל תקשה על   ,אולטרה עמוקים
   .השותפים הנותרים לאתר ולהתקשר עם מפעיל חלופי מתאים

 פיגור בתשלומים בפעולות משותפות 1.23.24
בפעילות חיפושי נפט עם משתתפים אחרים, צד לפעילות שאינו משלם במלואם את 

י הנפט המשותפים ללא כל הסכומים המגיעים ממנו, עלול לאבד את זכויותיו בנכס
של במקרה  לכך,  בהתאם  מוחזקפיצוי.  מספקים   תאגיד  כספיים  אמצעים  יהיו  לא 

עשוי לאבד את   וא , הו הוא שותףלביצוע הפעולות בנכס הנפט ב  ולשלם את חלק
 וזאת ללא כל פיצוי. , וזכויותי

 זכות דעה של מיעוט 1.23.25
 תאגידים המוחזקים משתתפים אחרים העם  וגז טבעי  ת חיפושי נפט  יופעילוחלק מב

ועקב כך גם באחוז הצבעה נמוך. מאחר יחסית  באחוז השתתפות נמוך    מחזיקים
  בהסכמי התפעול המשותף   יםהמוגדר  יםשההחלטות מתקבלות ברוב דעות (בשיעור

 ו התאגידים המוחזקיםוכליתמיד  , במקרים אלו, לא  ולעתים אף פה אחד  )השונים
ה  החלטות  לקבלת  להלגרום  לרוח  םרצויות  שאינן  החלטות  קבלת  למנוע  .  םו/או 

יתר  כאשר  המשתתפים  אחד  שפרישת  אפשרות  קיימת  אלו  בעסקאות  בנוסף, 
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
 היעדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה והשתתפות בפעולות 1.23.26

מחייב והפקתן  מסחריות  ו/או  את    ותתגליות  המוחזקים ההשותפות   תאגידים 
. סכומים אלה, םלהשקיע סכומים משמעותיים העשויים לעלות על הסכומים שבידיה

בים,   תגלית  של  במקרה  תהיינה הבמיוחד  האמורות  והפעולות  ביותר  גבוהים  ם 
בסיכונים, לרבות סיכוני תפעול. אף שבמקרה של תגלית מסחרית יש   אף הןכות  כרו

והבידי ה כל ביטחון כי תאגידים המוחזקים  אין  נכס בעל ערך,  שותפות המוגבלת 
 להשיג אשראי לצורך הפיתוח וההפקה.   יאפשרשעבודו של נכס זה יספיק על מנת ש

 נןמכירת זכויות בנכסי נפט ללא קבלת תמורה מלאה בגי 1.23.27
אינם  רבים  במקרים  אשר  משמעותיים,  סכומים  דורשת  והפקה  חיפושים  פעילות 

על חוב,  או  הלוואות  במסגרת  לגיוס  להידרש -ניתנים  עלולה  מסוימים  במקרים  כן 
ה של  הנפט  בנכסי  לזכויות  נוספים  שותפים  המוחזקיםהצטרפות  תוך   תאגידים 

 מהמבוקש.  במחיר נמוךבהם הם מחזיקים בנכסי הנפט  םמכירת חלק מזכויותיה
 מזג אוויר ותנאי ים  1.23.28

תנאי ים סוערים ומזג אוויר בלתי מתאים עלולים לגרום לדחיות בלוח הזמנים שנקבע 
ה של  העבודה  המוחזקיםלתוכניות  ביצוע  תאגידים  משך  ולהארכת  דחיות ןבים   .

עמידה בלוחות כאלה עלולות לגרום לייקור העלויות הצפויות ואולי אף לגרום לאי  
בנוסף,   .לפי תנאי נכסי הנפט השונים  בהם  יםמחויבתאגידים המוחזקים  זמנים שה

 לעתים תנאי הים עשויים לגרום לנזקים למתקנים ולציוד החיפוש וההפקה. 
נכון    תאגידים המוחזקיםה  התחום הגיאוגרפי של כל נכסי הנפט של זכויות בהם, 

ולפיכך ביצועם המוצלח של סקר סייסמי וקידוחים מותנה , מצוי כולו בים  דוחד העלמו
פועל בהם  במקומות  בנוסף,  רגוע.  ים  של  המוחזקיםבמצב  התאגידים  במים    ים 

בגיאנה) לזרמים של    Kaieteurעמוקים (דוגמת בלוק  -עמוקים ובפרט במים אולטרה
י מי הים עשויה להיות השפעה על פעילות קידוחים, פיתוח והפקה. כל אימת שתנא
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ת העבודה ובתכני  ולהיגרם דחיות בלוחות הזמנים שנקבע  עלולותהים יהיו קשים,  
ביצוע תקופת  ביצוע    ןולהארכת  את  לדחות  ניתן  לא  בהם  במקרים  לחילופין,  או 

לא  הפעולות  של  התוצאות  כי  סיכון  קיים  בעיצומה,  העבודה  כאשר  ו/או  העבודה 
עלויות ואף לאי עמידה בלוחות   תהיינה מוצלחות. דחיות כאלה עלולות להביא לייקור

  הזמנים.
 קדיחה בים וקשיים הנדסיים 1.23.29

זכויות  תאגידים המוחזקיםה כאמור לעיל, התחום הגיאוגרפי של כל נכסי הנפט של 
בהם, מצוי כולו בים. משך הזמן העובר מאז התגלית ועד להפקה בקידוחים יבשתיים 

רוש זמן רב לתכנון, לפתוח ד  (ככל שתהיה)   הינו קצר יחסית. מאידך, בתגלית ימית
ים ההפקה. במשך כל הזמן שבין התגלית ועד להפקה עלול  מתקןהשדה ולהצבת  

 להידרש להשקיע סכומים גדולים מבלי לקבל הכנסה כלשהי. התאגידים המוחזקים
קדיחה  עלויות  על  עולות בהרבה  מימית  ובהפקה תת  העלויות הכרוכות בקדיחה 

והן עשויות   יבשתית  וכרוכות גם כן בסיכונים לרבות והפקה  להיות גבוהות ביותר 
 . ייםתפעולו  ם טכנייםסיכוני

 ושותפות עם חברות זרות  פעילות במדינות זרות 1.23.30
באמצעות  פעילות   ב השותפות,  המוחזקים,השקעה  ב  תאגידים  מדינות מרוכזת 

. המוחזקים עלים התאגידים  ופ לסיכוני המדינות שבהן    חושפת את השותפותו  שונות
כלכליים -פוליטיים, המדיניים והמאקרוגיאוחשיפה זו נובעת, בין השאר, מהשינויים ה

אלו במדינות  הפעילות  על  להשפיע  איהעלולים  כלכלית, -.  פוליטית,  יציבות 
בהן    או  רגולטורית במדינות  השקעתה פעילה    השותפותחברתית  באמצעות 

במדיניות הנוגעת לפעילות בתחום להביא גם לשינויים    העלול  , בתאגידים המוחזקים
והנפט מדינות   הגז  אף במקרה  ו  באותן  ו/או   קיצון  הסכמים  של  מחדש  לפתיחה 

פעילות   או הלאמתם וכן לשינויים ברגולציה החלה על  רישיונות, לאיונם, הפקעתם
באותן מדינות, הנוגעת בין היתר, למיסוי רווחים ולתמלוגים    התאגידים המוחזקים

יציבות כאמור עלולים בתרחישים קיצוניים  -שינויים ואי  הרלוונטית.המגיעים למדינה  
פוליטי, לפגוע בדירוגן הפיננסי של -מאוד אף להכניס את המדינות לכאוס חברתי

  המדינות ולחשוף אותן להטלת סנקציות בינלאומיות.
ל-אי אשר  כאמור,  שינויים  או  וליציבות  המוחזקים  שליטה תאגידים  אין  שותפות 

על פעילות השותפות   הרעשפיע לעלולים לה  ,להעריך אותם  םין ביכולתואעליהם  
 באופן מהותי.  

ושינויים אפשריים   מדינות בהן פועלים התאגידים המוחזקיםפרטים על הרגולציה בל
 .לעיל 1.9.3.14  -ו 1.9.2.15 ,7(ח)(ח)1.9.2.11  ,1.9.1.16, ראו סעיפים  ברגולציה

ממוקמת במדינות עם מערכות משפט  תאגידים המוחזקיםבנוסף לאמור, פעילות ה
פרוצדורלית הן  מהותית  הן  בה  שונות,  ההסכמים  התאגידים מתקשר  םוכן  ים 

עם שותפים וגורמים עסקיים אחרים ברובם המוחלט אינם כפופים לדין    המוחזקים
של השותפות לממש או לאכוף  ו   תאגידים המוחזקיםהם של  , יכולתפיכך. להישראלי

עלולה להיות או מול שותפים כאמור, באותן מדינות  םיותיהוהתחייבו  םאת זכויותיה
פי הדין הישראלי.  -שונה לעומת מקרה בו זכויות והתחייבויות כאמור היו נאכפות על

מחלוקת, הנוגעת לפעילות עשויה להיות כפופה בלעדית לשיפוט של בתי משפט 
זרים לדיני    להכפיף גורמים  ווכלילא  והתאגידים המוחזקים  זרים. מנגד, השותפות  

יכולת   על  לרעה  להשפיע  עלולים  אלו  כל  ישראל.  המוחזקים מדינת  התאגידים 
 המשפטיות במקרה הצורך.  יהםהשותפות לממש את זכויותו
 רגולציהושינויים ב בחו"לבארץ ועמידה בהוראות רגולטוריות  1.23.31

שבהן היא ,  שונותה  במדינותו  בישראל  חשופה לעמידה בדרישות רגולציה  השותפות
באופן    ותלהיות שונ  ותאשר עלולפעילה באמצעות השקעתה בתאגידים המוחזקים,  

השותפות   למדינה.  ממדינה  המוחזקים  ומהותי  נוקטהתאגידים  במירב   יםשלה 
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ב השונות  ברגולציות  ובקיאות  מעקב  להשגת  הן המאמצים  בהן  השונות  מדינות 
בישראל ובמדינות הקיימת    יהרגולצשינויים לרעה ב  .והשינויים החלים בהן  פעילות

ככל שיהיו (כגון שינויים בחוק הנפט ובדיני המס ,  תאגידים המוחזקיםהפעילות של ה
החלים בתחום זה, בדרישות הרגולציה לקבלת זכויות לחיפוש והפקה של נפט וגז 
מאגרים,   לפיתוח  תנאים  עסקיים,  הגבלים  סביבתית,  הסדרה  בתמלוגים,  טבעי, 

, חיבור לתחנות כח הצורכות מוצרי נפט וגז טבעי, בכללים בהקמת תשתית ההולכה
להענקה, להעברה ושעבוד של זכויות נפט, שינוי בדרישות להוכחת יכולות טכניות 

על    , ממשל תאגידיופיננסיות התאגידים המוחזקים,  ועוד) עלולים להשפיע לרעה 
צוין גם כי בהקשר זה י  נוספים.  ההשקעה בנכסיםהשותפות ועסקיה וכן על כדאיות  

חדשות או   תגליות  משמעותיות  גז  ו/או  נפט  תגליות  נמצאו  טרם  בהן  במדינות 
במדינות בהן טרם התבססה תעשיית חיפוש, פיתוח והפקה עשוי להביא לשינויים 
ו/או  המחזיקים  התאגידים  פעילות  על  לרעה  להשפיע  עלולים  אשר  רגולטוריים, 

 השותפות.
בל הרגולציה  על  המוחזקיםמדינות  פרטים  התאגידים  פועלים  ושינויים   בהן 

 לעיל. 1.9.3.14  -ו 1.9.2.15 ,7(ח)(ח)1.9.2.11  ,1.9.1.16, ראו סעיפים  אפשריים
 תלות בתשתיות עיבוד והובלה לצורך שיווק נפט וגז  1.23.32

לשווק   תאגידים המוחזקיםשל ה םיכולתמסחרית, ככל שתהיה, במקרה של תגלית 
עשויה להיות תלויה בזמינות, בקירבה ובקיבולת   הרלוונטייםנפט וגז מנכסי הנפט  

וגז, הנמצאים  נפט  ועיבוד  ותשתיות אחרות לאיסוף  וגז  נפט  צינורות להובלת  של 
 מוחזקים. התאגידים בבעלות של צדדים שלישיים ואינם בשליטת ה

 סיכוני סייבר ואבטחת מידע  1.23.33
בס"ק זה: התאגידים המוחזקים ושותפיהם בנכסי הנפט, ככל שישנם (להלן ביחד  

 תאגידיםבנוסף, השותפות וה"), נסמכים על מערכות מידע בפעילותם. התאגידים" 
לניהול   יםתלוי הקשור  בכל  ותשתיות,  מידע  מערכות  לרבות  מחשוב,  במערכות 

הפעילות העיסקית השוטפת ובין השאר, עיבוד ותיעוד נתונים פיננסיים ותפעוליים,  
עסק ושותפים  יועצים  עובדים,  עם  גיאולוגי  התקשרות  סייסמי,  מידע  ניתוח  יים, 

ספקים,   קידוחים   תפעולוהנדסי,   לרבות  ועוד. השותפים העסקיים של השותפות, 
ככל שהתלות  ותשתיות.  מידע  לרבות מערכות  גם הם במערכות מחשוב,  תלויים 
במערכות גדלה, כך גם גדל פוטנציאל החשיפה לאיומי סייבר, מכוונים ולא מכוונים 

שותם. כמו כן, חל גידול בעוצמת איומי הסייבר בעולם מבחינת ולהסתברות התרח
ב בפרט  ומורכבותם,  רבים הקורונה  מגיפת  שלאחר  עולםתחכומם  ארגונים  בו   ,

חשיפה   משלבים המהווה  האירגוניות,  לרשתות  מרחוק  חיבור  באמצעות  פעילות 
 לחדירת גורמים בלתי מורשים.

מער לרבות  מחשוב,  במערכות  כשלים  ו/או  תשתיות תקלות  מידע,  כות 
אבטחת המידע, פריצה למערכות המחשוב של התאגידים או של גורמים  ומערכות

 להוותחיצוניים או פנימיים להם, גישה מרחוק למערכות, לתשתיות ולמידע, עלולים  
לגישה בלתי מורשית לנכסי המידע של השותפות ולפגיעה מכוונת    אבטחה פירצת

במערכות מחשוב, במערכות המידע והתשתיות של התאגידים. אלה עלולים לגרום 
, לזליגת מידע לגורמים לא התאגידיםלפגיעה ברשת הניהולית של השותפות ו/או  

 אירועים ע.  מורשים, לאובדן מידע, לשיבוש המידע במערכות ולפגיעה בזמינות המיד
אלה עלולים להסב עלויות מהותיות בגין שיקום מערכות המחשוב, ובכך להשפיע 
או  פעילותה  תוצאות  הכספי,  מצבה  השותפות,  עסקי  על  מהותי  באופן  לרעה 

נכון למועד פרסום הדוח, השותפות והתאגידים המוחזקים פועלים למניעת   יכולותיה.
באמצעות   היתר  בין  המידע,  במערכות  מנגנונים  כשלים  ואבטחה,  גיבוי  מנגנוני 

המידע אבטחת  רמת  ולהעלאת  שלהם  המחשוב  במערכי  כשלים  ורמת   למניעת 
) Phishingמודעות העובדים להיבטי אבטחת מידע וסייבר, לרבות תקיפות דיוג (

 . וכללי עבודה מרחוק
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על הסיכון  גורמי  פירוט  טיבם  -להלן  מיוחדים  פי  וסיכונים  ענפיים  סיכונים  מקרו,  (סיכוני 
מידת השפעתם על עסקי פי  -לשותפות) אשר דורגו בהתאם להערכות השותף הכללי על

 : (השפעה גדולה, בינונית וקטנה) השותפות המוגבלת
 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה  סיכון 

 סיכוני מקרו 
  חברות עם ושותפות פעילות במדינות זרות

 זרות
 X  

עמידה בהוראות רגולטוריות בארץ ובחו"ל 
 רגולציה ושינויים ב

X   

   X אי יציבות בשווקים והאטה כלכלית 
 סיכונים ענפיים 

נפט  -הסיכונים הכרוכים בדרך כלל בחיפושי
  X  וגז טבעי 

   X תנודתיות מחיר הנפט 
   X והעדר כיסוי ביטוחי  תפעול-סיכוני
  ושירותים ציוד ובספקי בקבלניםתלות 

   X מקצועיים 

על נתונים  והסתמכותסיכוני אקספלורציה 
   X חלקיים או משוערים, ועל הנחות והערכות

 זמנים משוערים בלבד-עלויות ולוחות
  X  ואפשרות של העדר אמצעים

במקרה של תגלית   פיתוח והפקהסיכוני 
, השתתפות בפעולות חיפושים  מסחרית

 נוספות ואפשרות של העדר כדאיות כלכלית
X   

צירוף משתתפים נוספים; תלות בשותפים 
   X דילול חלקה של השותפות בהכנסות ואחרים 

   X החלטות לפיתוח שדה במקרה של תגלית 
   X תלות בקבלת היתרים ואישורים 

   X מקורות אנרגיה חלופיים ודלקים תחליפיים 
  X  קשיים במציאת קונים לגז טבעי 

  X  תחרות
עדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה  יה

   X והשתתפות בפעולות

תלות בתשתיות עיבוד והובלה לצורך שיווק  
  X  נפט וגז 

  X  מזג אוויר ותנאי ים 
  X  קדיחה בים וקשיים הנדסיים
  X  סיכוני סייבר ואבטחת מידע 

 לשותפותסיכונים מיוחדים 
אפשרות של העדר אמצעים כספיים  

מספיקים לביצוע כל הפעולות עד כדי אובדן  
 נכסי הנפט

X   

   X העדר הסדרה של הגבולות הימיים 
  X  אפשרות ביטול או פקיעת נכסי נפט

 X   תחרות עם בעלי השליטה בשותף הכללי 
   X י חליפין ובריביותשערב יםשינוי

  X  מתאימות לזמן קצרעדר השקעות יה
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 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה  סיכון 
הנחיות הבורסה לניירות ערך לעניין השעיה  

 X   ומחיקה מהמסחר

  X  גלישה של מאגרים 
   X תלות במפעיל

  X  פיגור בתשלומים בפעולות משותפות
מכירת זכויות בנכסי נפט ללא קבלת תמורה  

 X   מלאה בגינן

 X   זכות דעה של מיעוט
 

גורמי הסיכון האמורים על פעילות השותפות הינה על סמך הערכה בלבד מידת ההשפעה של 
 וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.

 
 שונות  -'החלק 

 
 אמצעיה הכספיים של השותפות המוגבלת  1.24

בדו"חות  ולנתונים כספיים של השותפות המוגבלת, לרבות אירועים לאחר תאריך המאזן, רא  
 המצורפים להלן.   31.12.2020הכספיים של השותפות המוגבלת ליום 

 מונחים מקצועיים   1.25
 Society of Petroleum Evaluation -" (SPEE) םפטרוליו הערכת מהנדסי "איגוד

Engineers . 
 .SPE( "- Society of Petroleum Engineersאיגוד מהנדסי פטרוליום (" 
 וגז.  נפט  לחיפושי הקשורות הפעולות סך -" אקספלורציה " 
 . מפחמן ומימן  המורכבות תרכובות שהם וגז לנפט כולל פחמימנים; שם –" הידרוקרבונים" 
 .  – WPC ( "World Petroleum Councilלפטרוליום ( העולמית המועצה" 
 Petroleum Resources"- " (SPE-PRMS)פטרוליום  משאבי לניהול מערכת" 

Management System (2018)"הפטרוליום ( מהנדסי איגוד י "ע שפורסמה , כפיSPE  ,(
לפטרוליום   העולמית ), המועצהAAPGהפטרוליום (  בתחום של גיאולוגים האמריקאי הארגון

)WPCמהנדסי הערכת הפטרוליום ( ) ואיגודSPEEלעת.  מעת שתתוקן ), וכפי 
 המבנים ואיתור הקרקע תת של הדמיההמאפשרת (ביבשה או בים)  שיטה -" סקר סייסמי" 

והחזרתם מהאופקים   הקרקע לתת סייסמים גלים החדרת ידי-על . הסקר מבוצעהגיאולוגיים
וסקרים   (2D) מימדיים-דו בסקרים בעיקר משתמשים בחתך שנבדק. כיום המצויים השונים

 תת של ראשונית בעיקר להכרות מימדיים, משמשים הסקרים הדו .(3D)מימדיים  תלת
 לנפט. הסקרים מלכודות העשויים לשמש של מבנים כללי הנסקר ולאיתור הקרקע באזור

 מימדיים (שעלותם הדו בסקרים שאותרו כמבטיחים באזורים מבוצעים התלת מימדיים
 המתקבלת והתמונה יותר) באיכות גבוהה והנתונים והתוצאות מימדי דו יותר מסקר גבוהה

 קידוחים לביצוע  מיקום אופטימאלי השאר, איתור פשרת, ביןומא היא מפורטת בהם
 . גודל המבנה של מדויקת יותר ולהערכה

 PROSPECTIVE( משאבים פרוספקטיביים (מנובאים)" ;") PETROLEUM( פטרוליום" 
RESOURCES( "; "נתגלה )DISCOVERED( " ; "(ממצא) תגלית  )DISCOVERY( " ; "רזרבות 

רזרבות  " ;" )CONTINGENT RESOURCES( משאבים מותנים"  ," )RESERVES(  (עתודות)
 PROBABLE( צפויות (עתודות) רזרבות"  ;" )PROVED RESERVES( מוכחות (עתודות)

RESERVES( ";  " אפשריות (עתודות)רזרבות  )POSSIBLE RESERVES( " ;"  אומדן כמויות
אומדן "; " )BEST ESTIMATE( ביותראומדן כמויות הטוב "  ;" )LOW ESTIMATE( נמוך

 (1C,2C,3C משאבים מותנים בקטגוריית" ;" )HIGH ESTIMATE( כמויות גבוה
1C,2C,3C( " ;"בהפקה  )ON PRODUCTION( " ;"אושר לפיתוח )APPROVED FOR 



 112 -  א                                                            

DEVELOPMENT( " ;"מוצדק לפיתוח )JUSTIFIED FOR DEVELOPMENT( " ;" הצדקת פיתוח
תוכנית פיתוח הושעתה או בחינת אפשרויות " ;" )(DEVELOPMENT  PENDING בבחינה

; " )DEVELOPMENT UNCLARIFIED OR ON HOLD(  פיתוח עלולה להתעכב באופן מהותי
 DEVELOPMENT NOT( פיתוח אינו מעשי" ;" )WELL ABANDONMENT( נטישת באר"

VIABLE( ") קונדנסט ;Condensate(  קידוח יבש ); ״DRY HOLE( "; "  (עתודות) רזרבות
כמשמעות מונחים אלה במערכת לניהול משאבי   -" )(1P/2P/3P  1P/2P/3Pבקטגוריה
 SPE-PRMS).פטרוליום (

 "MMBBL "– ) מיליון חביותMillions of Barrels .( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א' 
 
 

והערכת משאבים מנובאים  Tanagerדוח הערכת משאבים מותנים במאגר ל ביחס NSAIאישור  
 NO CHANGEומכתב   בגיאנה  Kaieteur(פרוספקטיביים) בבלוק 

 



 

 

February 28, 2023 
 
 
Mr. Ligad Rotlevy 
Ratio Petroleum Energy – Limited Partnership  
85 Yehuda Halevi Street 
Tel Aviv 6579614 
Israel 
 
Dear Mr. Rotlevy: 
 
As independent consultants, Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) hereby grant permission to Ratio 
Petroleum Energy – Limited Partnership (referred to herein as "Ratio") to use our report dated February 12, 2021, 
in the 2022 Annual Report of Ratio to be published in February 2023 and in public reports to be filed with the Israel 
Securities Authority and the Tel Aviv Stock Exchange. This report sets forth our estimates of the unrisked contingent 
and prospective oil resources, as of January 31, 2021, to the Ratio working interest in the Tanager Discovery and 
certain prospects located in the Kaieteur Block, offshore Guyana. 
 
In addition to the report listed above, NSAI hereby grant permission to Ratio to use our No Change letter dated 
February 28, 2023, which sets forth our opinion that there are no material changes to the unrisked contingent and 
prospective oil resources referenced in our February 12 report. 
 

Sincerely, 
 

NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC. 
 
 
 

 By:  _____________________________________  
   Richard B. Talley, Jr., P.E. 
   Chief Executive Officer 
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February 28, 2023 
 
 
Mr. Ligad Rotlevy 
Ratio Petroleum Energy – Limited Partnership  
85 Yehuda Halevi Street 
Tel Aviv 6579614 
Israel 
 
Dear Mr. Rotlevy:  
 
This no change letter is regarding our report dated February 12, 2021.  The February 12 report sets forth our 
estimates of the unrisked contingent and prospective oil resources, as of January 31, 2021, to the Ratio Petroleum 
Energy – Limited Partnership working interest in the Tanager Discovery and certain prospects located in the 
Kaieteur Block, offshore Guyana.   
 
Since our February 12 report, we, Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI), have received an update to the 
ongoing activities pertaining to the Tanager Discovery and the prospects located in the Kaieteur Block.  This 
information has been reviewed by NSAI and it is our opinion that there are no material changes to the unrisked 
contingent and prospective oil resources referenced in our February 12 report.   

 
Sincerely, 

 
NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC. 

 
 
 

 By:  _____________________________________  
   Richard B. Talley, Jr., P.E. 
   Chief Executive Officer 
  
 
RBT:MDK 
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 ' בפרק 
 

 דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
 

 



 

 2202 בדצמבר 31שהסתיימה ביום   לשנה  דוח הדירקטוריון של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות

רציו פטרוליום בע"מ, מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני רציו פטרוליום    ,דירקטוריון השותף הכללי 
  -(להלן    Ratio Petroleum Limitedהשותפות) והחברה המאוחדת שלה,    -שותפות מוגבלת (להלן    -אנרגיה  

בהתאם לתקנות ניירות ערך    2022בדצמבר    31הבת ו/או החברה המאוחדת ו/או רציו גיברלטר) ליום    החברה
 תקנות הדוחות).  – (להלן  1970-התש"ל ,(דוחות תקופתיים ומיידיים)

כספיים מאוחדים אשר מאחדים את הדוחות הכספיים של רציו גיברלטר עם הדוחות    השותפות מציגה דוחות
מהון המניות    100%  -הדוחות הכספיים המאוחדים). רציו גיברלטר מחזיקה ב  -הכספיים של השותפות (להלן  

 Ratio Suriname, חברת  רציו גיאנה)  - (להלן    Ratio Guyana Limitedהמונפק ומזכויות ההצבעה של חברת  
Limited    להלן)-   ,(חברת    רציו סורינאםRatio Philippines Limited    להלן)-    ,(חברת  רציו פיליפיניםRatio 

Malta Limited   להלן)–  (וחברת   רציו מלטהRatio North Sea Limited  להלן) –  (רציו גיברלטר   רציו ים צפוני
,  )E&Pרציו    –(להלן    Ratio E&P Limitedמהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה של    100%  -ב  גם  מחזיקה

 חברה גיברלטרית שהוקמה לצורך פעילות פיתוח עסקית.  

והחברות    (רציו גיברלטראינן פעילות    E&Pרציו מלטה, רציו ים צפוני ורציו  נכון למועד אישור הדוחות הכספיים,  
לדוחות הכספיים    6ביאור    וספים רא. לפרטים נוהתאגידים המוחזקים)  -להלן יחדיו    המאוחדות של רציו גיברלטר  

המאוחדים. פעילות החברות האמורות מאוחדת בדוחות הכספיים של רציו גיברלטר. השותפות, רציו גיברלטר  
 הקבוצה. - יחדיו  והחברות המאוחדות של רציו גיברלטר ייקראו להלן

ויש לקרוא את    , ל כל חלקיו ע  2022של השותפות לשנת    טוריון הוא חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתידוח הדירק
 כולו כמקשה אחת.   תקופתיהדוח ה 

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד   . א

 כללי .1
 מטרת השותפות היא לעסוק, בעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים, בחיפושי הידרוקרבונים ו/או פיתוחם

מיום   .וכן לשמש כמפעיל בחיפושי הידרוקרבונים ו/או פיתוחם ו/או הפקתם,  הפקתם מחוץ למדינת ישראל ו/או
הקמת השותפות ועד למועד אישור הדוחות הכספיים המאוחדים השותפות מחזיקה בזכויות במספר נכסי  
נפט באמצעות תאגידים מוחזקים של השותפות, והפעילות בהם מתבצעת על ידי התאגידים המוחזקים של 

 השותפות. 

מקיף של פעילות השותפות ראו פרק א' לדוח התקופתי (תיאור עסקי התאגיד) וכן בביאורים לדוחות   לתיאור
 . המאוחדיםהכספיים 

   גיאנה

על הארכה נוספת למועד בו על אקסון    הסכימו   השותפים בבלוק  הודיעה השותפות כי ,  2022במרס    22ביום  
באוקטובר    2להודיע על כוונתה לבצע קידוח נוסף בשטח הבלוק ועל בחירתה בפרוספקט לקידוח עד ליום  

ידי כל השותפים לאחר שאקסון, המפעילה בבלוק,  -. ההחלטה להארכת התקופה כאמור, התקבלה על2023
לרבות הערכה מחודשת    וגיות וגיאופיסיות משמעותיות,הציגה להם את תוכניתה לבצע עבודות אנליזה גיאול 

אשר להבנתה הכרחיות לביצוע טרם החלטתה זו.    של הפרוספקטים הקיימים וכן מיפוי פרוספקטים נוספים, 
מידע    בהן היא משלבתהעבודות כאמור    עם ביצוע   םתקדמשיכה לה המפעילה מהדוח  אישור  נכון למועד  

זה   לרבות  בבלוק,  אקסון  Tanager-1  מתגליתהקיים  שבהם משמשת  סמוכים  מבלוקים  מידע  עם  יחד   ,
ככל שאקסון תודיע לשותפים כי בכוונתה לבצע קידוח נוסף בבלוק, אזי יהיה עליה להתחיל בביצוע    כמפעילה.

 . חודשים ממועד הודעת אקסון כאמור 9הקידוח בתוך  

 

 

 

 



 

 פיליפינים 

  משרד   אישור  את  קיבלה  כי  גיברלטר  רציו  הודיעה  2022  בפברואר  15  ביוםבהמשך לאמור בדוח השנתי  
הקורונה  " עליון   כוח" אירוע    של  קיומו  על  הפיליפיני   האנרגיה מגיפת    10  מיום  יחול "  העליון   כוח" ה .  בגין 
  לפי ,  הקורונה  מגיפת  עקב  במדינה  שהוכרז  החירום  מצב  של  ולסיומ  עד  או ,  שנה   למשך  2021  באוגוסט
  יוארך ,  3D  סייסמי   סקר  לביצוע  התחייבות  הכולל,  האקספלורציה  תקופת  של  השני  השלב,  בהתאםר.  המאוח
   .הפחות לכל  אחת בשנה

  קיומו   תקופת   של  תחילתה  מועד   את   לשנות   הפיליפיני  האנרגיה  ממשרד   גיברלטר   רציו   של  בקשתה  לאור 
  האמורה   התקופה  כי  הפיליפיני  האנרגיה  משרד   אישר  2022  בנובמבר  7  ביום ,  SC76  -ב  העליון  הכוח  של

  תקופת   של  השני  השלב ,  בהתאם.  2022  בנובמבר  7  ביום   ותסתיים  2020  באוקטובר   18  ביום  תחל 
  באוקטובר   18  -ב  החל  ואשר,  D3  סייסמי  סקר   לביצוע  התחייבות   הכולל,  SC76  הסכם  לפי   האקספלורציה 

 . ימים  20  -וכ  בשנתיים הוארך 2020

נכון למועד הדוח רציו גיברלטר ממשיכה בהערכות לביצוע הסקר הסייסמי, מחפשת ספינה מתאימה לביצוע  
 . לביצועו   הנדרשיםהסקר ונערכת לקבלת האישורים 

בבעלות מלאה    בת  החבר,  Navitas Petroleum Limitedהתקשרה רציו גיברלטר עם    2022ביוני    16ביום  
בהסכם העברת זכויות ושיתוף פעולה בתחומי    נאוויטס)  -להלן  (  מוגבלת   שותפות,  פטרוליום  נאוויטסשל  

בתמורה להחזר    SC 76  -גיברלטר ב) מזכויות רציו  100%(מתוך    30%  תרכושנאוויטס  בפיליפינים.  האנרגיה  
  ההוצאות העתידיות מסך  בתמורה להשתתפות בחלקה היחסי  חלקה היחסי של נאוויטס בהוצאות עבר וכן  

, אשר נכון למועד אישור הדוח טרם  לאישור משרד האנרגיה הפיליפיני  כפוףהעברת הזכויות  בבלוק. מועד  
מיליון    5בסך של  ההסכם כולל מנגנון לתשלום בונוס    .SC 76  -בתיוותר המפעילה  התקבל. רציו גיברלטר  

ם ועד מועד התשלום) במקרה של הגעה  (צמוד למדד המחירים לצרכן האמריקאי ממועד חתימת ההסכ  דולר
 .  Dakhla Atlantique בלוקאו ב SC76 -ב (החלטת השקעה סופית) FID -ל

המחקר    2022באוקטובר    6  ביום הסכם  להארכת  המרוקני  והמכרות  האנרגיה  שר  אישור  התקבל 
)Contract Reconnaissance (ו גיברלטר רציונוספת, לבקשתם של  בשנה- ONHYM  . 

 .  בבלוק  העבודה  לתוכנית  בהתאם בבלוק לעבוד  ממשיכה גיברלטר רציו 

 מרוקו

(  2021בספטמבר    24ביום   מחקר  הסכם  על  גיברלטר  רציו  עם  Contract  Reconnaissanceחתמה   (
) ומכרות  להידרוקרבונים  המרוקאי  הלאומי   Office National Des Hydrocarbures et desהמשרד 

Mines  להלן) (-  ONHYM  הסכם המחקר מקנה לרציו גיברלטר זכות בלעדית ללימוד ומחקר של בלוק .(
Dakhla Atlantique    .ביאור  הממוקם במרוקו לאורך חופי האוקיינוס האטלנטי נוספים ראו  ד'  6לפרטים 

, שהמידע  2022דוח התקופתי לשנת  ל'  א  בפרק  1.9.3  -ו  1.1.2.4  פיםסעיו  המאוחדים   לדוחות הכספיים
   מובא בזאת על דרך ההפניה.האמור בהם 

בהסכם העברת זכויות ושיתוף פעולה בתחומי    נאוויטסהתקשרה רציו גיברלטר עם    2022ביוני    16ביום  
תפעלנה לביצוע הערכה משותפת של    גיברלטר  במסגרת ההסכם נקבע כי נאוויטס ורציו.  האנרגיה במרוקו

ש למשך תקופה  בנכסי אקספלורציה במרוקו  בלוק פוטנציאל ההשקעה  עם  לרבות בקשר  וחצי,    ל כשנה 
Dakhla Atlantiqueוכן ב בלוקב מסך הוצאות העבר בקשר עם שיתוף הפעולה   30% -אוויטס תישא ב. נ -  

. סך הוצאות העבר כפי שנקבע בהסכם העברת הזכויות הסתכמו לסך של  מסך ההוצאות העתידיות  30%
בסך של  ההסכם כולל מנגנון לתשלום בונוס    אלפי דולר חלקה של נאוויטס.  37),  100%אלפי דולר (  124  -כ
(צמוד למדד המחירים לצרכן האמריקאי ממועד חתימת ההסכם ועד מועד התשלום) במקרה   מיליון דולר 5

 . SC76 -או בDakhla Atlantique  בלוקב  (החלטת השקעה סופית) FID -של הגעה ל

 

 



 

 ועדכונים נוספים   עסקי פיתוח

בהסכם שיתוף פעולה בלעדי, במדינות מרוקו    התקשרה רציו גיברלטר עם נאוויטס   2022ביוני    16ביום   .א
וכן   והגז,  הנפט  בתחום  משותפת  עתידית  להשקעה  פוטנציאליים  פרויקטים  לאיתור  והפיליפינים, 

"תחום שיתוף -("שיתוף הפעולה" ו  2לרבות אנרגיה מתחדשת  1בפרויקטים נוספים בתחומי האנרגיה,
ההסכם.  לתנאי  בכפוף  בהתאמה)  למשך  שיתוף הפעו   הפעולה",  יעמוד בתוקף  שנים    5לה הבלעדי 

על ידי הצדדים, התקופה  יבוצע  משותף בתחום זה  פרויקט  כאשר במקרה בו    , ממועד חתימת ההסכם
שיתוף הפעולה בתחומי האנרגיה, לרבות אנרגיה מתחדשת, יעמוד    .תוארך בשנתיים נוספות בכל פעם

על  יבוצע  משותף בתחום זה  ויקטפרשנים ממועד חתימת ההסכם, כאשר במקרה בו  3בתוקף למשך 
 ידי הצדדים, התקופה תוארך בשנתיים נוספות בכל פעם. 

הקיימים, ממשיכה הקבוצה לפעול לאיתור נכסים נוספים התואמים את   ברישיונותיהבמקביל לפעילות  .ב
להוסיפם לפורטפוליו הנכסים הקיים, בין במו"מ ישיר מול המדינות  במטרה  האסטרטגיה של הקבוצה  

באמצעות   או  במכרזים  השתתפות  להכנסת  בנוסף  .  farm-inהרלוונטיות,  אפשרות  בוחנת  הקבוצה 
והנפ הגז  בתחום  מובילות  הקיימים.חברות  בנכסיה  כשותפים  השותפות-כמו  ט  לבחון    ממשיכה  כן, 

מאפייני   בעלות  מתחדשות  באנרגיות  ובפרט  המתחדשות,  האנרגיות  בתחום  בפרויקטים  השקעות 
, באופן שיביא לידי ביטוי את  (דוגמת אנרגיה גיאותרמית)  פעילות דומים לאלה של תחום הנפט והגז 

בהתאם לתיקון  וזאת  ,השותפות בתחומי הגיאולוגיה והגאופיזיקה היכולות, הידע והניסיון הקיימים של 
נפט  המאפשר  7.7.2021מיום  הבורסה    תקנון בתקנון  וגז   לשותפויות  הקבועים  לתנאים  בכפוף   ,

 לשלב בפעילותן פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות.  הבורסה,

של מחזיקי יחידות ההשתתפות את מינויו מחדש של    אישרה האסיפה הכללית   2022  בינואר  20  ביום  .ג
כתבי התחייבות   הענקה מחדש של  לרואי החשבון המבקרים של השותפות;  וקסלמן  קסלמן  משרד 

הנמנים על בעלי השליטה בשותף    לשיפוי ופטור מאחריות לשותף הכללי ולדירקטורים ונושאי משרה
רה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של שלוש  הכללי ובשותפות וקרוביהם; מדיניות תגמול לנושאי מש

שירותי ניהול בין השותף הכללי לשותפות בתוקף לשלוש  שנים החל ממועד אישור האסיפה; הסדר  
האסיפה   אישור  ממועד  כאמור שנים  הניהול  שירותי  הסדר  עם  בקשר  השותפות  להסכם  תיקון    וכן 

בינואר    12בדוח זימון האסיפה מיום    כמפורט  ,)1ג'11  בביאור  המאוחדים  הכספיים  בדוחות  כמתואר(
 ) שהאמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה. 2022-01-005823אסמכתא   '(מס 2022

  כוחות  הזרמת  שכלל  יזום  מבצע  במסגרת  לאוקראינה  הרוסי  הצבא  פלש  2022בפברואר    24  יוםב . ד
. בעקבות זאת, יזמו ארצות הברית ומדינות  וארטילריות   אוויריות  להפצצות  במקביל  יבשתיים  צבאיים

האיחוד האירופי שורה של צעדי ענישה כלכליים כנגד רוסיה, במסגרתם, בין היתר, הוטלו עיצומים על 
רוסים, הוחלט   ועל בכירים  רוסיה  "נורדסטרים    השלמת   את  להשהותהמסחר עם  " שנועד  2פרויקט 

הפעולה של חברות בינלאומיות,    פישיתומ  חלק  וסקלהכפיל את היקף הגז המיוצא מרוסיה לגרמניה, הופ
 לרבות חברות משמעותיות בתחומי ההפקה של גז טבעי ונפט עם גופים רוסים, ועוד. 

עלה   ונפט,  גז טבעי  של  מרכזית  גלובאלית  כספקית  רוסיה  של  ולאור מעמדה  לעיל  בעקבות האמור 
והדבר הוביל לעלי  ונפט  נכון  החשש מפני מחסור ארוך טווח בגז טבעי  מחירי האנרגיה.  יה בסביבת 

להעריך כיצד יתפתח המשבר לעיל ומה תהיה    אינה יכולה  למועד אישור הדוחות הכספיים, השותפות
 . השפעתו ארוכת הטווח על שווקי האנרגיה ופעילות השותפות בפרט

 
  שונים   ערך   ניירות  להנפיק  יכולה  היא  מכוחו  מדף  תשקיף  השותפות  פרסמה  2023בינואר    29ביום   .ה

 . 2025בינואר  29למשך שנתיים עד ליום   לציבור

 

 

 
 להוראות הדין ולקבלת האישורים הדרושים.    בכפוף 1
 ).Offshore wind( בים רוח   אנרגית למעט 2



 

 

 המצב הכספי .2

מיליון דולר, בהשוואה    38.3  -הסתכמו לסך של כ  2022בדצמבר    31בדוח המאוחד ליום  נכסי הקבוצה  
 . 2021בדצמבר  31מיליון דולר ביום  41.5 -לכ

ליום  הנכסים השוטפים   בעיקר מ  2022בדצמבר    31של הקבוצה  מזומנים  מורכבים  ושווה  מזומנים 
  13.2  -דולר, בהשוואה לסך של כ  מיליון  9.8  -הפסד בסך של כם בשווי הוגן דרך רווח או  יונכסים פיננסי

   מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 להלן הרכב הנכסים הנזילים של הקבוצה:  

 202231.12. 202131.12. 
 % מסך   % מסך   
 מאזן אלפי $  מאזן אלפי $  

 37.7% 4,981 30.0% 2,907 מזומנים ושווי מוזמנים  
 59.0% 7,794 67.6% 6,669 ניירות ערך סחירים 

 96.7% 12,775 97.1% 9,576 סה"כ 

 

מיליון דולר,    28.5  -הסתכמו לסך של כ  2022בדצמבר    31של הקבוצה ליום  שאינם שוטפים  הנכסים  
   .2021בדצמבר   31מיליון דולר ביום   28.3 -בהשוואה לכ

מיליון דולר, בהשוואה    0.6  -מסתכמות לסך של כ  2022  דצמברב  31של הקבוצה ליום  ההתחייבויות  סך  
 .  2021בדצמבר  31מיליון דולר ביום   0.5 -לסך של כ

מיליון דולר    37.8  -תכם לסך של כהס  2021  -ו  2022בדצמבר    31הון השותפות הון השותפים לימים  
לפרטים נוספים ראו דוחות מאוחדים על השינויים בהון בדוחות הכספיים  מיליון דולר, בהתאמה.    41  -וכ

 המאוחדים. 

 תוצאות הפעילות .3
 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2022 2021 2020 
 אלפי דולר  

 630 957 521 הוצאות חיפושי נפט וגז, נטו 
 522 17,241 - הפחתת השקעה בנכסי חיפוש והערכה

 3,319 2,630 1,811 הוצאות הנהלה וכלליות 
 4,471 20,828 2,332 הפסד מפעולות רגילות 

 ) 1,086( ) 39( 1,046 הוצאות (הכנסות) מימון, נטו 
 3,385 20,789 3,378 סך הפסד והפסד כולל לשנה

 

  מיליון   0.5  -נוצרו לקבוצה הוצאות מחיפושי נפט וגז בסך של כ  2022בשנת    הוצאות חיפושי נפט וגז, נטו 
ההוצאות כוללות, בין היתר,  בתקופה המקבילה אשתקד.    דולר  מיליון   1  -דולר, לעומת הוצאות בסך של כ

תשלום בגין פעילות אקספלורציה בנכסים השונים, תשלומי אגרות עבור נכסי הנפט במדינות השונות,  
לגיאולוגי וייעוץ.  תשלום  מהנדסים  נוספים   ם,  ביאור  לפרטים  הכספיים    6וביאור   5ראו  לדוחות 

 . המאוחדים



 

קידוח  מיליון דולר בגין עלויות    17.2  - בסך של כ  2021  בשנת  הפחתת השקעה בנכסי חיפוש והערכה 
Goliathberg-Voltzberg North-1     .יבש קידוח  שהינו  לבסורינאם,  עלויות    IFRS 6  -בהתאם  כל 

נרשמה הפחתה    2020בשנת    ח והעלויות הנלוות שהוונו הופחתו במלואן לדוח על ההפסד הכולל.הקידו
 משיכת הבקשה לקבלת רישיון חיפוש בשטח זכות אירלנד. דולר בגין   מיליון  0.5 -בסך של כ

  2.6  -דולר, לעומת סך של כ  מיליון  1.8  -סך של כל  2022בשנת  הסתכמו    -  הוצאות הנהלה וכלליות
ההוצאות כוללות, בעיקר, תשלום דמי מפעיל לשותף הכללי,    דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  מיליון

הוצאות בגין שירותים מקצועיים פנימיים וחיצוניים, שירותים משפטיים והוצאות בגין אופציות לנושאי  
הסדר שירותי ניהול  בעקבות  ותף הכללי  נובע בעיקר מהוצאות דמי מפעיל לש  הקיטוןמשרה ועובדים.  

 . לעילכאמור   חדש בין השותף הכללי לשותפות

דולר לעומת    מיליון  1  -מימון, נטו לסך של כה  הוצאות הסתכמו    2022בשנת    -  הוצאות והכנסות מימון
השינויים בסעיף זה נובעים    דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  אלף  39  -, נטו בסך של כמימוןהכנסות  

בעיקר מחשיפה של ניירות ערך המוחזקים בידי השותפות לשינויים בשווקים הפיננסיים ולתנודות בשער  
הדולר. הדוחות הכספיים מוצגים בדולר שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של הקבוצה. הפרשי  

 נזקפים לרווח או הפסד.  שער, הנובעים מתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים בש"ח, 

  0.8  -בסך של כ   ,נטו   מניירות ערך סחירים  מהפסדיםמורכבות בעיקר    2022מימון, נטו לשנת  ה  הוצאות
מיליון דולר, לעומת הכנסות מימון, נטו המורכבות    0.2  -הוצאות מהפרשי שער בסך של כומ מיליון דולר  

  0.4  - מיליון דולר ורווחים מניירות ערך סחירים נטו בסך של כ  0.3מהפרשי שער בסך של    מהוצאות
ביאור   ראו  נוספים  לפרטים  אשתקד.  דולר בתקופה המקבילה  ו12מיליון  לדוחות הכספיים  12  -ג'  ד' 

 לדוחות הכספיים המאוחדים.  7המאוחדים. לפירוט על השקעת השותפות בניירות ערך ראו ביאור 

 ה והריבית השפעת העלייה בשיעורי האינפלצי .4
 

: השפעות אינפלציה ועליית הריבית על הגילוי והדיווח  8-99עמדת סגל חשבונאית מספר  ל  בהתייחס
  מהונה   פעילותה  את  ממנת  שהיא   בכך  ובהתחשב   השותפות  של  הנוכחי  פעילותה  אופי   לאור הכספי, כי  

  השפעות   ואת  האמורה   הסגל   עמדת   הוראות   את  בחנה  שהיא   ולאחר  השותפות   להערכת,  העצמי
 השפעה הריבית ולעליית  לאינפלציה  אין, הדוח למועד  נכון, פעילותה  על  בריבית והשינויים   האינפלציה

,  בעתיד   השותפות   מנכסי   יותר   או   באחד  קידוח  שיבוצע   ככל ,  זאת  עםבשלב זה.    פעילותה  על  מהותית 
 . שלו הזמנים ולוחות  הקידוח עלויות  על  להשפיע הריבית ועליית  האינפלציה  עשויים

השפעת האינפלציה והריבית על פעילות    דברההערכות הנ"ל ב   -אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד  
והינם בגדר   הדוחהשותפות, מבוססות על מידע, הערכות והשערות מקצועיות כפי שקיימים נכון למועד 

מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. ההערכות וההשערות הנ"ל מבוססות על מידע הקיים  
עליות ולוחות זמנים בתעשיית הנפט והגז העולמית.  נכון למועד הדוח בידי השותפות בדבר תנאי השוק,  

ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ו/או להיות שונות, לרבות מהותית, מההערכות וההשערות  
בגין גורמים שאינם תלויים בהכרח בשותפות וקשורים בשינויים במגמות עולמיות בשוק    בעיקרהנ"ל,  

רמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז וכן  הנפט והגז, ו/או כתוצאה ממכלול של גו
 '. וכוכלכליים בעולם, לרבות משברים עולמיים, שינויים ביחסי מטבעות  -בגורמים מאקרו

 

 נזילות ומקורות מימון .5
 .  של השותפות הונה העצמי וא המימון של הקבוצה ה מקור

מיליון דולר, תזרימי מזומנים    1.6 -ה של כלקבוצה תזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בגוב
מיליון דולר ותזרים מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון    0.3  -נטו ששימשו לפעילות השקעה בגובה של כ

 דולר.   אלפי 40  -בגובה של כ

 לפרטים נוספים ראו דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים.



 

  יה התחייבויות   סכום  על  עולה  של השותפות  הפיננסיים  הנכסים  סכום,  הכספי  המצב  על  הדוח  לתאריך  נכון
  נוסף   קידוח  על  החלטה  ותתקבל  במידה.  ה השוטפתפעילות   למימון  יכולת  לשותפות  כן  ועל  הפיננסיות

ל  תיואפשרוה  את  השותפות  תבחן,  )'א6  ביאור  ורא(  בגיאנה  Kaieteurבבלוק     חלקה  מימוןהשונות 
   .ערך ניירות הנפקת  באמצעות כספים גיוס  אפשרות , לרבותותוכנית העבודה  הקידוחבעלות עבודות 

 היבטי ממשל תאגידי .ב

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .1

דירקטוריון השותף הכללי קבע כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  
 .  שנייםשיכהנו בדירקטוריון הוא 

המספר   בשותפות,  הדירקטורים  של  העסקי  בניסיונם  וכן  בפעילותה  בהתחשב  כי  סבורה  השותפות 
התאם לדין בכל הנוגע לבדיקת מצבה המזערי הנ"ל מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו ב 

 הכספי של השותפות ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם. 

דירקטורים בעלי מומחיות    חמישהבדירקטוריון השותף הכללי    מכהניםבמועד הדוח על המצב הכספי  
לפירו גזית.  רינת  וגב'  ספיר  עמוס  רום,  גיורא  לנדאו,  יגאל  רוטלוי,  ליגד  ה"ה  ופיננסית:  ט  חשבונאית 

 בפרק ד' לדוח התקופתי.   26ראו הפירוט לפי תקנה   ,וניסיונם הרלוונטיהשכלתם 

 דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים .2

מינויים    23.4.2020ביום   יחידות ההשתתפות של השותפות את  אישרה האסיפה הכללית של בעלי 
 של גב' רינת גזית ומר עמוס ספיר כדירקטורים חיצוניים. מחדש 

 כדירקטור בלתי תלוי.  מכהן מר גיורא רום

 גילוי בדבר המבקר הפנימי .3

 פרטי המבקר הפנימי  . א
 שם המבקר הפנימי: גיל רוגוזינסקי, רואה חשבון. 

 28.5.2017תאריך תחילת כהונתו :  

(א) 3הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד: המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף  
חוק הביקורת הפנימית). המבקר הפנימי הוא    –(להלן   1992-לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

רואה חשבון בוגר מנהל עסקים וחשבונאות מהמכללה למנהל, שותף אחראי על תחום הביקורת  
 הפנימית במשרד פוקוס שירותי ייעוץ פיננסי תפעולי. 

- (ב) לחוק החברות, תשנ"ט146, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף  השותפותלמיטב ידיעת  
 לחוק הביקורת הפנימית.      8חוק החברות), ובהוראות סעיף   -(להלן  1999

 המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של השותפות או של גופים הקשורים אליה. 

 קורת פנימית כספק חיצוני. המבקר הפנימי אינו עובד של השותפות, אלא מעניק לה שרותי בי

יצוין, כי המבקר הפנימי מעניק שירותי ביקורת פנים גם לתאגידים אחרים בשליטת בעלי השליטה  
 בשותף הכללי. אין באמור כדי ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי בשותפות. 

 דרך המינוי .ב
, בהתאם להמלצת  28.5.2017ם  ידי דירקטוריון השותף הכללי ביו- מינוי המבקר הפנימי אושר על

. בין הנימוקים לאישור מינויו נמנים השכלתו, כישוריו  25.5.2017ועדת הביקורת מישיבתה ביום  
 . וניסיונו הרב של המבקר בביקורת פנימית המתאימים לצורך ביצוע תפקידו



 

שה  למבקר הפנימי סמכות לקבלת כל מידע, הסבר ומסמך הדרושים למילוי תפקידו וכן זכות גי
 לבסיסי נתונים ולמאגרי מידע רגילים או ממוחשבים. 

 זהות הממונה על המבקר הפנימי .ג
 האורגן הממונה על המבקר הפנימי הינו יו"ר דירקטוריון השותף הכללי, מר ליגד רוטלוי. 

 תכנית עבודה  .ד
תכנית העבודה של הביקורת הפנימית בשותפות היא שנתית ונקבעת על ידי ועדת הביקורת של  

 השותף הכללי.  

תכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי נקבעת בהתאם לשיקולים הבאים: גודל השותפות,  
 המבנה הארגוני שלה, מהות והיקף פעילותה העסקית ורגולציה ותקנות שחלות על השותפות. 

 בתכנית העבודה כפוף לאישור ועדת הביקורת של השותף הכללי.  שינוי

  . עסקאות מהותיותשכר וכח אדם, כספים וביקורת בנושא  בתקופת הדיווח ביצע המבקר הפנימי
וכח אדם הושלם ונידון בועדת ביקורת,  דוח בנושא כספים הושלם  דוח כל השכר  לתקופת הדיווח:  

 קאות מהותיות טרם הושלם.אך טרם נידון בוועדת ביקורת ודוח עס

 היקף העסקה  .ה
  - לכ  2022העסקת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכפופים לו ממשרדו הסתכם בשנת  היקף  

הכללי   200 השותף  להנהלת  השותפות.  של  בגודלה  בהתחשב  סביר  העסקה  היקף    שעות. 
 אפשרות להרחבת ההיקף בהתאם לנסיבות. 

 עריכת הביקורת  .ו
לתקני הביקורת הפנימית המקובלים בארץ ובעולם ובהתאם להנחיות  הביקורת נערכת בהתאם  

ובהתאם  הפנימיים  המבקרים  לשכת  של  תקנים  כולל  הפנימית,  הביקורת  בתחום  המקצועיות 
לחוק הביקורת הפנימית. דירקטוריון השותף הכללי הניח דעתו כי המבקר עמד בכל הדרישות  

 .ת הביקורת שנמסרה לדירקטוריוןבתנאים שצוינו לעיל, וזאת בהתחשב בעדכון ועד 

 גישה למידע . ז
לרבות   למערכות המידע של השותפות  ובלתי אמצעית  גישה מלאה, מתמדת  הפנימי  למבקר 

סעיף   פי  על  הביקורת  לצורך  כספיים  כמו  9נתונים  הפנימית.  הביקורת  השותפות  -לחוק  כן, 
ידי השותפות  - ל) ע100%מספקת למבקר את כל המידע והמסמכים של התאגידים המוחזקים (

 המאוגדים מחוץ לישראל, הדרושים לו לצורך ביצוע ביקורת יעילה ואפקטיבית. 

 דין וחשבון המבקר הפנימי  .ח
הוגשו בכתב לחברי ועדת הביקורת ולהנהלת השותפות    2022דוחות הביקורת הפנימית לשנת  

השותפות  יונ   2022  בדצמבר של  הביקורת  ועדת  בישיבת  בהרחבה    בר בדצמ שהתקיימה  דונו 
 . 2023ידונו במהלך   ,2022שהוכנו וטרם נדונו במהלך דוחות ה .2022

 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי  .ט
הדירקטוריון ותכנית  ,להערכת  הפנימי  המבקר  פעילות  ורציפות  אופי  סבירים    היקף,  עבודתו 

בהתחשב בגודל השותפות, המבנה הארגוני שלה ומהות והיקף פעילותה העסקית ויש בהם כדי  
 להגשים את מטרות הביקורת הפנימית. 

 תגמול  .י
הסתכמה העסקת המבקר    2022תגמול מבקר הפנים מבוסס על שעות עבודה בפועל. בשנת  

טוריון, התגמול סביר ואין בו כדי להשפיע  להערכת הדירק  אלפי ש''ח.  18  -כהפנימי וצוותו לסך של  
 או לפגוע בהפעלת שיקול דעתו המקצועי. 

 
 
 



 

 
 גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר  .4

 רואה החשבון המבקר של השותפות הוא משרד קסלמן וקסלמן.  

לדוחות הכספיים המאוחדים  ביקורת שוטפת   שירותי המבקר בגין החשבון לרואה הטרחה  שכר  הוצאות
  אלפי ש"ח.  200  -כ של סךל  הסתכמו 2021בשנת  וש"ח    אלפי   150  -כ  של סךל הסתכמו  2022 בשנת

לפרסום  שירותים הקשורים    כגון    ,בגין שירותים נוספיםהמבקר  הוצאות שכר הטרחה לרואי החשבון  
 . 2021אלפי ש"ח בשנת   5  -וכ  2022  בשנת   אלפי ש''ח  12.5  -הסתכמו לכמיסים  ועבודות    תשקיף מדף

ציבורית   היקף העבודה המבוצעת בשותפות  על  נקבע בהתבסס  רואה החשבון המבקר  שכר טרחת 
העוסקת בתחום הנפט והגז ועל מספר שעות הביקורת שנערכו בפועל. הגורם המאשר את שכר טרחת  

 רואה החשבון המבקר הוא דירקטוריון השותף הכללי. 
 
 
 

 ח הפיננסי של השותפות גילוי בקשר עם הדיוו .ג

 פעילות ומידע נוסף  .1

 ם המאוחדים.ילדוחות הכספי   13 -ו  9, 6,  5פעילות הקבוצה, התקשרויות ומידע נוסף ראו ביאורים ל

 אירועים לאחר תאריך המאזן .2

 . המאוחדים לדוחות הכספיים 14 ביאורלעיל ו ה' 2סעיף לאירועים לאחר תאריך המאזן, ראו 
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השותף הכללי השותפות ואיתי רפאל (טביבזדה), מנכ"ל     ליגד רוטלוי, יו"ר דירקטוריון השותף הכללי 
      



 
 
 
 

 ' גפרק 
 
 2022בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 שותפות מוגבלת   - אנרגיה רציו פטרוליום

 2022דוח שנתי 

  



 

 

 

 
 שותפות מוגבלת   -אנרגיה  רציו פטרוליום

 2022דוח שנתי 

 

 
 תוכן העניינים

 

 

 

 דף נושא 

 2 דוח רואה החשבון המבקר 

 בדולרים של ארה"ב )באלפים(:  -הדוחות הכספיים המאוחדים 

 3 המצב הכספי דוחות מאוחדים על 

 4   כולל אחרוהפסד  רווח או הפסד דוחות מאוחדים על  

 5 השותפים דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 6-7 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 8-40 ביאורים לדוחות הכספיים 
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 דוח רואה החשבון המבקר 

 ולשותפים של לבעלי יחידות ההשתתפות 

 שותפות מוגבלת   -רציו פטרוליום אנרגיה 
 

 
השותפות(    -שותפות מוגבלת )להלן    -ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של רציו פטרוליום אנרגיה  

ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד והפסד כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי    2021-ו  2022בדצמבר    31לימים  
ל הינם באחריות  2022בדצמבר    31  ביום  השהסתיימ בתקופה  שנים  כל אחת משלוש ההמזומנים  אלה  כספיים  דוחות   .

(. אחריותנו היא לחוות  הכללי  השותף  -  להלן)  בשותפות  הכללי   השותף  -  מ" בע   פטרוליום  רציוהדירקטוריון וההנהלה של  
 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  

במטרה להשיג מידה סבירה  . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  1973-רואה חשבון(, התשל"ג
של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים  
ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו  

ה של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  סבורים  על  אנו  בכללותה.  הכספיים  בדוחות  ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  הכללי  שותף 
 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 
לדעתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של  השותפות  

ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים    2021-ו  2022בדצמבר    31והחברות המאוחדות שלה לימים  
  (IFRS)בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים    2022בדצמבר    31ביום  לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  שלהן  

 . 2010-והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
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 שותפות מוגבלת   - אנרגיה רציו פטרוליום

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 
 

 

 השותף הכללי, על ידי:  -רציו פטרוליום בע"מ 
 
 
 

 , רוטלוי ליגד
 הדירקטוריון ר"יו

 (, טביבזדה) רפאל איתי
 ל "מנכ

 , שירי מוסקוביץ
 כספים  מנהלת

 
 . 2023 בפברואר,   28 :השותף הכלליעל ידי דירקטוריון  שור הדוח הכספיתאריך אי

 
 

  נפרד מהדוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי 

 

 ביאור

 בדצמבר  31

2022 2021 

 אלפי דולר 

 נכסים 
 נכסים שוטפים:

 4,981 2,907 ג' 4 מזומנים ושווי מזומנים 
 7,794 6,669 7 הפסד  או רווח  דרך הוגן  בשווי פיננסיים  נכסים

 חייבים ויתרות חובה: 
 32 - 11 חשבון שוטף  -השותף הכללי  -רציו פטרוליום בע"מ      

 113 97 11 חשבון שוטף  - הנאמן  -רציו פטרוליום נאמנויות אנרגיה בע''מ 
 148 88  מפעיל עסקאות משותפות 

 145 92  חייבים אחרים  

 13,213 9,853  סך נכסים שוטפים 

 שוטפים:נכסים שאינם  
 29 28 ה'2 רכוש קבוע, נטו 

 64 32 טו' 2 נכס בגין זכות שימוש 

 28,166 28,414 5 השקעות בנכסי חיפוש והערכה 

 28,259 28,474  סך נכסים שאינם שוטפים 

 41,472 38,327  סך נכסים 

 התחייבויות והון השותפים 

 :התחייבויות שוטפות
 זכאים ויתרות זכות: 

 204 60  ת ומשותפ  עסקאותלשלם של  סכומים 
 - 378 11 חשבון שוטף  -השותף הכללי  -רציו פטרוליום בע"מ      

 194 142  זכאים אחרים ו ספקים

 41 39 טו' 2 חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה 

 439 619  סך התחייבויות שוטפות 

 התחייבויות שאינן שוטפות: 

 43 - טו' 2 חכירה התחייבות בגין          

 482 619  סך התחייבויות

 13 התקשרויות ותלויות
  

 40,990 37,708 9 הון השותפים

 41,472 38,327  סך ההתחייבויות והון השותפים 
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 שותפות מוגבלת   -אנרגיה  רציו פטרוליום

 כולל אחר והפסד  רווח או הפסד דוחות מאוחדים על  
 

 

 בדצמבר  31ביום  לשנה שהסתיימה  

 2020 2021 2022 ביאור 

  

 אלפי דולר  
 )למעט נתוני הפסד ליחידת השתתפות(

 630  957  521  א' 12 הוצאות חיפושי נפט וגז 

 522  17,241  - א'5 הפחתת השקעה בנכסי חיפוש והערכה 

 3,319  2,630  1,811  ב' 12 הוצאות הנהלה וכלליות

 4,471  20,828  2,332   הפסד מפעולות רגילות

 (1,137) (399) (12) ' ג12 הכנסות מימון  

 51  360  1,058  ' ד12 הוצאות מימון

 (1,086) (39) 1,046  , נטו מימון  (הכנסותהוצאות )

 3,385  20,789    3,378  לתקופה סך הפסד והפסד כולל

     

 0.020  0.093    0.015 10 ומדולל  הפסד ליחידת השתתפות )דולר( בסיסי

 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 שותפות מוגבלת   -אנרגיה  רציו פטרוליום

 השותפים דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 

הון 
 השותפות

כתבי 
 קרן הון אופציה 

יתרת  
 סך ההון  הפסד

 אלפי דולר 

 42,175  (12,507) 761  3,162  50,759    2020 בינואר 1יתרה ליום 
      :2020שנת  תנועה במהלך  

 579   -  -  (75) 654  ( 2 סדרה) אופציה כתבי  מימוש
  משרה לנושאי אופציות בהענקת ההטבה מרכיב

 219  -  219  -  -  ועובדים 

 ( 3,385) ( 3,385) - - -   שנההפסד והפסד כולל ל

 39,588  (15,892) 980  3,087  51,413  2020בדצמבר  31יתרה ליום 
      :2021שנת  תנועה במהלך  

 21,917 -  -  ( 2,837) 24,754 ( 2 סדרה) אופציה כתבי  מימוש
  -  -  ( 250) 250  ( 2פקיעת כתבי אופציה )סדרה 

  משרה לנושאי אופציות בהענקת ההטבה מרכיב
 274  -  274  -  -  ועובדים 
 (20,789) (20,789) -      שנההפסד והפסד כולל ל

 40,990  (36,681) 1,254  -  76,417  2021בדצמבר  31יתרה ליום 
      :2022שנת  תנועה במהלך  

  משרה לנושאי אופציות בהענקת ההטבה מרכיב
 96  96   ועובדים 

 ( 3,378) ( 3,378)   -  -   שנההפסד והפסד כולל ל

 37,708 (40,059) 1,350  76,417 2022בדצמבר  31יתרה ליום 
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 1 -)המשך( 
 שותפות מוגבלת   -אנרגיה  רציו פטרוליום

 ם על תזרימי המזומנים ידוחות מאוחד

 

 
   

 

 בדצמבר  31ביום  לשנה שהסתיימה

2022 2021 2020 

 אלפי דולר 

 - תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 9,272  ( 7,540) ( 1,750) מזומנים נטו שנבעו מפעולות )ששימשו לפעולות(, ראו נספח א'

 299  98  108 שהתקבלה  ריבית    

 5  4  4 שהתקבל  דיבידנד     

 (7) (3) (3) ריבית ששולמה בגין חכירה 

 9,569  ( 7,441) ( 1,641) שוטפת  (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )סך מזומנים נטו 

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 (11) (6) (7) רכישת רכוש קבוע 

 (28,264) (14,555) ( 248) והערכה   חיפוש בנכסי השקעה

 (28,275) (14,561) ( 255) פעילות השקעה ל  ששימשוסך מזומנים נטו 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

 554   21,824   -  , נטו (2תמורה ממימוש כתבי אופציה )סדרה 

 (32)  (36)  (38)  תשלומי קרן בגין חכירה 

 522  21,788  (38) מפעילות מימון סך מזומנים נטו שנבעו 

 (18,184) ( 214) ( 1,934) במזומנים ושווי מזומנים)קיטון( גידול 

 23,577  5,419  4,981 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

 26  ( 224) ( 140) רווחים )הפסדים( מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים 

 5,419  4,981  2,907 מזומנים לגמר התקופה יתרת מזומנים ושווי 
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 2 -)סיום( 
 שותפות מוגבלת   -אנרגיה  רציו פטרוליום

 ם על תזרימי המזומנים )המשך( ידוחות מאוחד

 

 בדצמבר  31ביום  לשנה שהסתיימה 

 2022 2021 2020 

 אלפי דולר  

 ( 3,385) (20,789) ( 3,378) הפסד לתקופה 

 התאמות בגין : 

 ( 304) ( 102) ( 100) הכנסות ריבית ודיבידנד    

   30  9  8 רכוש קבוע בגין  פחת

 32  32  32 פחת בגין נכס זכות שימוש 

   15  5  (4) מימון בקשר להתחייבות בגין חכירה  )הכנסות( הוצאות

 219  274  96 ועובדים מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לנושאי משרה  

 522  17,241  - חיפוש והערכה הפחתת השקעה בנכסי 

    
הפסדים )רווחים( מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי  

 (26) 224  140 מזומנים
משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים   (רווחהפסד )

 (25) ( 304) 983 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 (2,223 ) (3,410 ) (2,922 ) 

 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:   

 

 11  (58) 53 חייבים אחרים קיטון )גידול( 

 ( 1,619) 1,825  60 מפעיל עסקאות משותפות שינוי ביתרה עם 

 ( 363) 311  410 השותף הכללי  -רציו פטרוליום בע"מ  שינוי ביתרה עם  

 (12) 102  16 נאמנויות אנרגיה בע"מ  שינוי ביתרה עם רציו פטרוליום  

    

 (45) (89) (52) זכאים אחריםו ספקים גידול )קיטון( 

 3,185  ( 3,238) ( 144) הוצאות לשלם של עסקה משותפת גידול )קיטון( 

    
מכירת )רכישת( מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך    

 11,037  ( 2,983) 130 רווח או הפסד, נטו 

 473 (4,130 )  12,194 

 9,272 ( 7,540) ( 1,750) שוטפת  (לותיששימשו לפע שנבעו מפעילות )מזומנים נטו 

 :בתזרימי מזומנים כרוכה  )ב( מידע בדבר פעילות שאינה

 25   93 - ( 2מימוש כתבי אופציה )סדרה 

 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.



 שותפות מוגבלת   -רציו פטרוליום אנרגיה 

 המאוחדים )המשך(  ביאורים לדוחות הכספיים
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 המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים

 כללי:  - 1ביאור 
 

על פי    נוסדהש ציבורית    מוגבלת  שותפות הינה  (  השותפות  -  )להלן  שותפות מוגבלת  -  אנרגיה פטרוליום  רציו   .א
בין רציו  הסכם השותפות(    -)להלן    מעת לעתויתוקן  כפי שתוקן    ,2016במאי    16ביום  הסכם שותפות שנחתם  

  כשותף מוגבל   בע"מ אנרגיה  השותף הכללי( לבין רציו פטרוליום נאמנויות    -)להלן    כשותף כללי   פטרוליום בע"מ
הרשום של    מענה .  ישראלנה תושבת  י השותפות התאגדה בישראל וה  (.ו/או הנאמן  השותף המוגבל   -)להלן  

 אביב. -, תל85השותפות הינו רחוב יהודה הלוי  
 

בהתאמה. השותף המוגבל משמש    ,מהון השותפות  99.9%  -ו  0.1%השותף הכללי והשותף המוגבל מחזיקים  
 כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות. 

 
הכללי   )להלן    בבעלות   פרטית  חברה הינו  השותף  בע"מ  חירם(,    -הלן  )ל  בע"מ לנדאו  וחירם  דלין(    -ד.ל.י.ן 

   .ימהון המניות המונפק של השותף הכלל 50%  -ב ות כל אחתהמחזיק
 

בע"מ.  אביב  - בבורסה לניירות ערך בתל  ות נסחר  השותפות  יחידות ההשתתפות של   2017ינואר  ב   26יום  החל מ 
 . להלן 9  ביאור  ראושל ניירות הערך של השותפות  פרטים נוספים בדבר ההנפקה לציבור ל
 

  פיתוחםו/או בחיפושי הידרוקרבונים   , בעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים,השותפות הינה לעסוקמטרת  
מיום  . וכן לשמש כמפעיל בחיפושי הידרוקרבונים ו/או פיתוחם ו/או הפקתם, מחוץ למדינת ישראל הפקתם אוו/

באמצעות   כסי נפט נ במספר בזכויות  מחזיקה שותפותה אישור הדוחות הכספיים למועד  הקמת השותפות ועד 
לפרטים    . מתבצעת על ידי התאגידים המוחזקים של השותפות  םוהפעילות בה  , תאגידים מוחזקים של השותפות

 .  להלן  6ראו ביאור 
 

פעילותה של השותפות כרוכה מעצם טבעה בהשקעות כספיות משמעותיות ובדרגה גבוהה יחסית של סיכון  
ע כך  ובשל  וודאות  ואי  לתכניות  כספי  בהתאם  לעת  מעת  נוספים  מימון  למקורות  להידרש  השותפות  שויה 

 . העבודה
 

  .Ratio Petroleum Limited -ב(  100%שליטה )ההשותפות היא בעלת  אישור הדוחות הכספיים למועדנכון   .ב
באפריל    15על פי דיני גיברלטר ביום  חברה פרטית אשר נתאגדה  אהי . רציו גיברלטר(רציו גיברלטר – )להלן 
2013 . 

 
ב מחזיקה  גיברלטר  חברת    100%  -רציו  של  ההצבעה  ומזכויות  המונפק  המניות   Ratio Guyanaמהון 

Limited    חברת    -)להלן גיאנה(,  סורינאם(,  - )להלן    Ratio Suriname Limitedרציו   Ratioחברת    רציו 
Philippines Limited  להלן.   6. לפרטים נוספים ראו ביאור  פיליפינים(רציו   -)להלן 

 
,  Ratio E&P Limitedמהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה של    100%  - בנוסף, רציו גיברלטר מחזיקה ב

חברת   עסקית,  פיתוח  פעילות  לצורך  שהוקמה  גיברלטרית   Ratioוחברת    Ratio Malta Limitedחברה 
North Sea Limited.  השפעה   למועד אישור הדוחות הכספיים, החברות האמורות אינן פעילות ואין להןנכון

  על תוצאותיה הכספיות של הקבוצה.
תוצאותיה, נכסיה והתחייבויותיה של רציו גיברלטר והחברות המוחזקות על ידה מאוחדות בדוחות הכספיים  

 של הקבוצה החל ממועד רכישת השליטה ברציו גיברלטר. 
 

   אוקראינה-רוסיה מלחמת .ג
 
  צבאיים  כוחות  הזרמת  שכלל  יזום  מבצע  במסגרת  לאוקראינה  הרוסי  הצבא  פלש  2022בפברואר    24  יוםב

. בעקבות זאת, יזמו ארצות הברית ומדינות האיחוד האירופי  וארטילריות  אוויריות  להפצצות במקביל  יבשתיים
שורה של צעדי ענישה כלכליים כנגד רוסיה, במסגרתם, בין היתר, הוטלו עיצומים על המסחר עם רוסיה ועל  

" שנועד להכפיל את היקף הגז המיוצא  2פרויקט "נורדסטרים    השלמת  את  להשהותבכירים רוסים, הוחלט  
הפעולה של חברות בינלאומיות, לרבות חברות משמעותיות בתחומי    פישיתומ   חלק  וסקמרוסיה לגרמניה, הופ

 ההפקה של גז טבעי ונפט עם גופים רוסים, ועוד. 
בעקבות האמור לעיל ולאור מעמדה של רוסיה כספקית גלובאלית מרכזית של גז טבעי ונפט, עלה החשש  

יה בסביבת מחירי האנרגיה. נכון למועד אישור  מפני מחסור ארוך טווח בגז טבעי ונפט והדבר הוביל לעלי 
להעריך כיצד יתפתח המשבר לעיל ומה תהיה השפעתו ארוכת הטווח    אינה יכולה  הדוחות הכספיים, השותפות

   על שווקי האנרגיה ופעילות השותפות בפרט.
  



 שותפות מוגבלת   -רציו פטרוליום אנרגיה 

 המאוחדים )המשך(  ביאורים לדוחות הכספיים
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   :)המשך( כללי - 1ביאור 

 
   גיפת הקורונהמ .ד

משבר כלכלי,  נוצר    2020  החל משנתהקורונה והמגבלות שהוטלו בגינה ברחבי העולם    כפועל יוצא ממגיפת 
 . נפט גולמי( לרבות סחורות ) ה בשווקי שווקים הפיננסיים ובירידה חדה ב  היתר בין התבטא  אשר

מכך,   מחדש",  כתוצאה  מסלול  "לחשב  נאלצו  והגז  הנפט  בתחום  רבות    באמצעות   עלויות   להפחיתחברות 
חדשים   לפרוייקטיםקיימים, בכניסה   בפרוייקטים השקעות של חד צמצום תוך כלכליים לא פרויקטים  השבתת

ין  כן, צמצום האפשרות למעבר ב - ובפעילות אקספלורציה, וחלקן אף נקלעו לקשיים פיננסיים מהותיים. כמו
 אדם וציוד בתחום החיפושים ועל לוחות הזמנים לביצוע פעולות.  כחגבולות השפיע מהותית גם על זמינות  

התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה    חלהשל הכלכלה  מסויימתהתאפיינה בהתאוששות    2021שנת  לאחר ש
ומגבלות על  אשר    ,2022בסין במהלך שנת   והביאה  הובילה את השלטונות לחדש סגרים  תנועה במדינה 

 . לרעה על מחירי הנפט ההשפיע אף להאטה בכלכלת סין ו

 
כי   יצוין,  זה  עליון ב  משרדלעניין  כוח  אירוע  קיומו של  זכויות חיפוש של רציו  האנרגיה הפיליפיני אישר את 

הקורונה, מה שהאריך את משך השלב השני של תקופת    מגיפת בגין  (  Service Contract 76)  פיליפינים 
 ג' להלן. 6, ראו ביאור  2024בנובמבר  27 ליום  עדאקספלורציה ה
 

נפט  -כמו חיפוש  זכויות  בגין  ביקשה המפעילה    Kaieteur  בבלוקכן,  את    Essoשבגיאנה,  לבחון  מהמדינה 
, עקב התנאים שנוצרו כתוצאה ממגפת הקורונה.  היתר  בין,  הראשונית  סכםהה   תהאפשרות של הארכת תקופ

, ראו ביאור  השותפות, נכון למועד הדוח, הבקשה האמורה עודנה בבחינה של הרשויות בגיאנהלמיטב ידיעת 
 א' להלן. 6
 

הקורונה במדינות בהן פעילה השותפות, לדעת   מגיפתהמגבלות שהוטלו בגין מרבית לאחר שהוסרו 
על פעילותה ופעילות   מהותית אין לקורונה השפעהנכון למועד אישור הדוחות הכספיים,  ,השותפות

על   ישפיע   הקורונה נגיף  כיצדהתאגידים המוחזקים ותוצאותיהם. עם זאת, אין בידי השותפות להעריך 
  יתגלו או  נוספות התפרצויות שתהיינה ככל בעתיד םפעילות השותפות והתאגידים המוחזקים ותוצאותיה

 . הקורונה בגין  מגבלות  יוטלואו /ו חדשים זנים
 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית:  - 2ביאור 

 
 בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים:  . א

 
)להלן   לימים    -הדוחות הכספיים של הקבוצה  או הדוחות הכספיים המאוחדים(    31הדוחות הכספיים 

ביום    2021  -ו  2022בדצמבר   שהסתיימה  בתקופה  השנים  משלוש  אחת  ,  2022בדצמבר    31ולכל 
( שהם International Financial Reporting Standardsמצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )

 ( בחשבונאות  לתקינה  הבינלאומי  המוסד  ידי  על  פורסמו  אשר  ופרשנויות   Internationalתקנים 
Accounting Standard Board  )  להלן(-  תקני ה-IFRS  וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות )

 .  2010 -ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 
 

המוצגות, התקופות  עיקרי המדיניות החשבונאית, המתוארים להלן, יושמו באופן עקבי ביחס לכל   (1

 אלא אם צוין אחרת. 

  

ד IFRS  -עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה (2 ורשת שימוש באומדנים חשבונאיים מסוימים  , 

יישום   בתהליך  דעת  שיקול  להפעיל  הכללי  השותף  הנהלת  את  מחייבת  היא  כן,  כמו  מהותיים. 

 . להלן  3ביאור   ראונוספים    לפרטים,  מדיניותה החשבונאית של השותפות

 
 חודשים.  12הינה  הקבוצה תקופת המחזור התפעולי של  (3

הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח על ההפסד הכולל לפי שיטת סיווג המבוססת על  
 מאפיין הפעילות של ההוצאות.   
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
 

 דוחות כספיים מאוחדים .ב
 

בת הינה ישות הנשלטת על ידי השותפות. השותפות שולטת בישות כאשר לשותפות קיים כוח    החבר
זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה בישות וכן יש   השפעה על הישות המושקעת, יש לה חשיפה או 

לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום התשואות שינבעו  
שות. חברת בת נכללת באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו מושגת השליטה בה על ידי  לה מאותה י

  השותפות. איחודה מופסק במועד שבו מפסיקה השליטה. 
 

 יתרות ועסקות תוך קבוצתיות, כולל הכנסות והוצאות בגין עסקות בין חברות הקבוצה בוטלו.  
בדרך אומצה  הבנות  בחברות  המיושמת  החשבונאית  המדיניות    המדיניות  עם  עקביות  שתבטיח 

 החשבונאית שאומצה על ידי השותפות. 
 

 משותפות עסקאות .ג
 

עסקה משותפת מהווה הסדר חוזי, אשר על פיו, שני צדדים או יותר נוטלים על עצמם פעילות כלכלית  
במסגרת הסכמים לתפעול  ועל פי רוב יוסדרו היחסים    של חיפושי נפט וגז בנכס הנמצא בבעלות משותפת

עסקאות משותפות מסוימות כרוכות לעיתים קרובות בפעילות      .להלן'  יסעיף    ראו(,  JOA  -ותף )להלן  מש
משותפת על ידי המשתתפים בעסקה בנכס אחד או יותר שהושקעו בעסקה המשותפת. עסקאות בהן  
לא קיימת דרישה להסכמה פה אחד של הצדדים השותפים לעסקה אינן מקיימות את הגדרה שליטה  

 .  IFRS 11-משותפת בהתאם ל
 

 : ועסקאות במטבע חוץתרגום יתרות  .ד
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  (1
 

בדוחות הכספיים הנכללים  כל אחת מחברות הקבוצה    פריטים  נמדדים במטבע של הסביבה של 
הדוחות הכספיים המאוחדים מטבע הפעילות(.    -)להלן    אותה חברההכלכלית העיקרית בה פועלת  

ומטבע   של כל החברות בקבוצה  ותמטבע הפעילדולר( שהוא    -מוצגים בדולר של ארה"ב )להלן  
 . של השותפותההצגה 

 
 ות ויתרות אעסק (2

 
)להלןאעסק הפעילות  ממטבע  השונה  במטבע  הפעילות    -ות  למטבע  מתורגמות  חוץ(  מטבע 

העסק למועדי  שבתוקף  החליפין  בשערי  שימוש  מיישוב אבאמצעות  הנובעים  שער,  הפרשי  ות. 
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום ות כאמור ומתרגום נכסים  אעסק

 .  במסגרת סעיף "הוצאות )הכנסות( מימון" התקופה, נזקפים לרווח או הפסד
 

 רכוש קבוע  .ה
 

הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה. עלויות עוקבות נכללות בעת התהוותן בערכו של הנכס  
התאם למקרה, רק כאשר צפוי שהטבות כלכליות עתידיות המיוחסות  בספרים או מוכרות כנכס נפרד, ב

לפריט הרכוש הקבוע יזרמו אל הקבוצה, וכן העלות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן. כל פריטי  
בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו. הפחת   הרכוש הקבוע מוצגים בעלות ההיסטורית 

די להפחית את עלותם לערך השייר שלהם על פני אומדן אורך החיים  מחושב לפי שיטת הקו הישר, כ 
 כדלהלן:  השימושיים שלהם

 
 שנים  3-7 אלקטרוני  ציוד

 שנים  6-20 ריהוט 

  בהתאם   ומעודכנים,  נסקרים   הפחת  ושיטת  שלהם  השימושיים  החיים  אורך,  הנכסים  של  השייר  ערכי
  במידה ,  מיידית   מוכרת  שלו  השבה  בר  לסכום   נכס  של  בספרים  בערך  ירידה.  לשנה  אחת  לפחות,  לצורך
רכוש הקבוע המוצג  ה  (. להלן'  ח  סעיף  ראו )  ההשבה  בר  הסכום  מאומדן  גדול   הנכס   של  בספרים   שערכו 

 בדוח על המצב הכספי נמצא בישראל. 
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
 

 : פיננסיים נכסים .ו
 

 : IFRS 9מדיניות הקבוצה ביחס לנכסים פיננסיים, לפי 
 
 סיווג  (1

 
לקטגוריות הבאות: נכסים פיננסיים בשווי  הקיימים כיום  הקבוצה מסווגת את נכסיה הפיננסיים  

שבו   העיסקי  במודל  תלוי  הסיווג  מופחתת.  בעלות  פיננסיים  ונכסים  הפסד  או  רווח  דרך  הוגן 
ה ובתנאים  הפיננסיים  הנכסים  בגינם.מוחזקים  המזומנים  תזרימי  של  נכסים    חוזיים  עבור 

 , שינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או הפסד.  דרך רווח או הפסד  הנמדדים בשווי הוגן
 

 
 נכסים פיננסים בעלות מופחתת  (א

 
נכסים פיננסיים בעלות מופחתת הינם נכסים פיננסיים המוחזקים במסגרת מודל עיסקי  
שמטרתו היא להחזיק נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן התנאים  
החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי  

 ם נפרעה.  קרן וריבית בגין סכום הקרן שטר 
חודשים לאחר    12-נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים, פרט לחלויות לתקופה של יותר מ

הפיננסיים   הנכסים  שוטפים.  כנכסים שאינם  על המצב הכספי, המסווגות  הדוח  תאריך 
ושווי   ו"מזומנים  ויתרות חובה"  "חייבים  בעלות מופחתת של הקבוצה כלולים בסעיפים: 

 וח על המצב הכספי )ראו גם סעיף ט להלן(.מזומנים" המופיעים בד 
 

 
 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  (ב

 
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הינם נכסים פיננסיים שאינם מסווגים באחת  

הם מסווגים כנכסים שאינם שוטפים, אלא   .IFRS 9 -המפורטות ב מהקטגוריות האחרות
חודשים לאחר    12אם ההנהלה מתכוונת לממש את ההשקעה בהם תוך תקופה של עד  
חודשים לאחר    12תאריך הדוח על המצב הכספי, או שתאריך הפדיון שלהם אינו עולה על  

 תאריך הדוח על המצב הכספי, ואז הם מסווגים כנכסים שוטפים. 
 

 הכרה ומדידה  (2
 

סליקת  רכישו במועד  הקבוצה  בספרי  נרשמות  פיננסיים  נכסים  של  רגילה  בדרך  ומכירות  ת 
 העסקה, שהינו המועד בו הנכס נמסר לקבוצה או נמסר על ידי הקבוצה.  

נכסים פיננסיים מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה, עבור כל הנכסים הפיננסיים  
הפסד. נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או  שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או  

. נכסים פיננסיים  הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן, והוצאות העסקה נזקפות לרווח או הפסד
נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו, והקבוצה העבירה באופן  

ת על נכסים אלה. נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך  מהותי את כל הסיכונים וההטבות בגין הבעלו
רווח או הפסד נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן. נכסים פיננסיים בעלות מופחתת נמדדים  

 בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית. 
 

בשווי הוגן דרך רווח  רווחים או הפסדים, הנובעים משינויים בשוויים ההוגן של נכסים פיננסיים  
" בתקופה בה נבעו. הכנסת  הוצאות )הכנסות( מימון או הפסד מוצגים ברווח או הפסד במסגרת "

הכנסות  דיבידנד מנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוכרת ברווח או הפסד כחלק מ" 
הכלכלי מימון שההטבות  צפוי  התשלום,  לקבלת  הקבוצה  של  הזכות  התגבשה  כאשר  ות  " 

   המיוחסות לדיבידנד יזרמו אל הישות וכן סכום הדיבידנד ניתן למדידה באופן מהימן.
 . 4ראו ביאור  -באשר לאופן מדידת השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של הקבוצה 
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
 
 

 הנמדדים בעלות מופחתת  ירידת ערך נכסים פיננסיים (3
 

הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי  
של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה. לשם כך, הקבוצה משווה את הסיכון להתרחשות  
במועד   הפיננסי  במכשיר  כשל  להתרחשות  הסיכון  עם  הדיווח  במועד  הפיננסי  במכשיר  כשל 
ההכרה לראשונה, תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר וניתן לביסוס, כולל מידע צופה פני  

 עתיד. 
בהם   ההכרה  ממועד  האשראי  בסיכון  משמעותית  עליה  חלה  שבהם  פיננסיים  נכסים  עבור 
לראשונה, הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך  
כל חיי המכשיר. אחרת, ההפרשה להפסד תימדד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופה  

 חודשים.   12של 
לא עלה  עבור מכשירי סיכון האשראי  כי  נמוך, הקבוצה מניחה  סיכון אשראי  ם פיננסיים בעלי 

 באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה. 
 

 :השקעות והוצאות חיפושי נפט וגז . ז
 

( IFRS 6-   בדבר חיפוש משאבים מינרליים והערכתם )להלן  6הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  
הטיפול  קובעות   באת  המאמצים עלויות  החשבונאי  גישת  את  מיישמת  השותפות  ונפט.  גז  חיפושי 

 המוצלחים בנוגע להשקעותיה והוצאותיה הנוגעות לחיפושי נפט וגז. להלן עיקריה:  
 

הוצאות השתתפות בביצוע מבדקים וסקרים גיאולוגיים וסיסמיים המתרחשים בשלבים המקדמיים  (1

עם היווצרותן, וזאת עד השלב שבו מגבשים בעקבות  לרווח או הפסד מיד    נזקפות של החיפוש,  

 ביצוע סקרים ומבדקים אלו תכנית לקידוח ספציפי.  
 

השקעות בקידוחי נפט וגז, הנמצאות בשלבי קידוח בגין מאגרים שטרם הוכח לגביהם באם הם  (2

ופעילויות בהקשר  זכויות חיפוש  וכן רכישת  גז ושטרם נקבעו כבלתי מסחריים,  או  מפיקים נפט 

הערכת ההיתכנות הטכנית ויכולת קיום מסחרית של הפקת משאב נפט וגז יוכרו כנכסי חיפוש ל

 העלות.  מודל  והערכה וימדדו בדוח על המצב הכספי לפי 
 

מסחריים,  (3 כבלתי  שנקבעו  או  וננטשו  כיבשים  שהוכחו  מאגרים  בגין  וגז,  נפט  בקידוחי  השקעות 

 מופחתות במלואן לרווח או הפסד.  

 

וחי נפט וגז בגין מאגרים לגביהן נקבע שקיימות היתכנות טכנית ויכולת קיום מסחרית  השקעות בקיד (4

וגז, ימויינו  יוגדרו כנכסי נפט  של הפקת גז או נפט )אשר נבחנות במכלול של אירועים ונסיבות( 

מסעיף "השקעות בנכסי חיפוש והערכה" לסעיף "השקעות בנכסי נפט וגז", ויוצגו בדוח על המצב  

 עלות.  מודל ה י הכספי לפ

עלות ויכלול גם את העלויות שנצברו בגין תכנון פיתוח תשתית  מודל הסעיף נכסי נפט וגז יוצג לפי  
המאגרים המוכחים הדרושה לשם פיתוח והפקת הנפט והגז מהמאגר ואת עלויות תכנון המערך  
קידוחי פיתוח,   הנדסי, תכנון  בין היתר תכנון  לכלול  הגז. עלויות אלה עשויות  המשמש להולכת 

וצנרת להולכת הגז וכן היוון עלויות אשראי בתקופת    עלויות רכישה בעבור הקמה של מתקני הפקה
 ההקמה.  
 שיטת בסיס על  ההפקה  ממועד החל ההפסד הכולל על  לדוח  וגז כאמור יופחתו נפט בנכסי השקעות

 הנכס.  של העתידיות הכלכליות ההטבות את לצרוך חזויה השותפות שבה התבנית את שתשקף פחת
ן שיטתי, אך נבחנים לירידת ערך. באשר לבחינת ירידת  נכסי חיפוש והערכה אינם מופחתים באופ

   .להלן  3  ביאורו ראו סעיף ח' בביאור להלן, ערך של נכסי חיפוש והערכה, 
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 פיננסיים -ירידת ערך של נכסים לא .ח

 
  או   מאירועים  כתוצאה   סימנים  ישנם  כאשר  פיננסיים  לא  נכסים  ערך  בירידת  הצורך  את  בוחנת  השותפות

 . השבה בת אינה הכספיים בדוחות שהיתרה  כך  על  המצביעים בנסיבות  שינויים
הלא   הנכסים  של  הכספיים  בדוחות  שהיתרה  מתברר  כאמור,  ערך  ירידת  בחינת  לאור  בהם  במקרים 
פיננסיים עולה על הסכום בר ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר ההשבה שלהם. הסכום בר  

 ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש.  
 

וטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום בר ההשבה  הפסד מירידת ערך של נכס מב
 של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך.  

  להעיד   העשוייםלעיל( מיושמים קריטריונים ייחודים  '  ז  ראו באשר לנכסים שסווגו כנכסי חיפוש והערכה )
  בהתאם.  IFRS   6, אשר פורטו במסגרת  םלה  המיוחס   ההשבה   בר   סכום  על   עולה  בספרים  שערכם  כך   על

   , עובדות ונסיבות כאמור עשויות לכלול בין היתר:זה לתקן
 
 

התקופה שבה יש לישות את הזכות לחפש באזור מסוים פקעה במהלך התקופה או תפקע בעתיד   (1
 הקרוב, ולא חזוי שהיא תחודש. 

 
2) ( מהותיות  יציאות  מתוכננות  לא  וגם  מתוקצבות  של  substantiveלא  החיפוש  המשך  בגין   )

 משאבים מינרליים באזור המסוים ובגין הערכתם. 
 
חיפוש משאבים מינרליים באזור המסוים והערכתם לא הובילו לגילוי של כמויות מסחריות מוכחות   (3

(viable quantities commercially את להפסיק  החליטה  והישות  מינרליים  משאבים  של   )
 באזור המסוים. הפעילויות האלה 

 
( שהפיתוח באזור המסוים ימשך, קיים מידע מספיק שמצביע על כך שלא  likelyלמרות שסביר ) (4

סביר שהערך בספרים של נכס החיפוש וההערכה יושב במלואו בשל פיתוח מוצלח או באמצעות  
 מכירה. 

 
בחינ   בהתקיים מתבצעת  כאמור,  ערך  לירידת  בינלאומי    הסימנים  חשבונאות  תקן  להוראות  בהתאם 

 (. IAS-36 - "ירידת ערך נכסים" )להלן - 36מספר 
 

 מזומנים ושווי מזומנים  .ט
 

מזומנים בקופה  במסגרת הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים, כוללים המזומנים ושווי מזומנים:  
ואינם    חודשים   3ים לזמן קצר, אשר תקופת ההפקדה שלהם לא עולה על  ופיקדונות בתאגידים בנקאי 

 . מוגבלים בשימוש
 

( בעסקה משותפת, כאשר המפעיל  Cash callsבמקרים בהם השותפות העבירה תשלומים למפעיל ) 
בחלקההמשותפת  בעסקה   השותפות  מכירה  כאמור,  בסכומים  השתמש  שהועברו    טרם  בתשלומים 

סכומים כאמור אינם עונים להגדרת מזומנים ושווי  שוזאת מאחר    ,חייבים ויתרות חובהבמסגרת סעיף  
 ומזומנים. 

 
 : הסכמים לתפעול משותף .י

 
 " משותף  לתפעול  הסכמים  במסגרת  מתבצעת  והגז  הנפט  חיפושי   Joint Operationפעילות 

Agreement להלן( "- JOAהמאפיינים העיקריים של ה .)- JOA  :הינם כדלהלן 
 

מהווה הסדר חוזי, על פיו שני צדדים או יותר נוטלים על עצמם פעילות חיפושי נפט וגז  JOA   -ה (1
 בנכס הנמצא בבעלות משותפת; 

נכס הנפט( נותרת בידי    -הבעלות על נכס הנפט )כל הנכסים הבלתי מוחשיים הנוגעים אליו; להלן   (2
 כלשהם;  joint venture ואינה מועברת או מומחית לידיה של ישות או  JOA -הצדדים ל
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במידה    -  חלקו של כל אחד בנפט הגולמי או הגז הטבעי שמופקים  -גם תוצריו של נכס הנפט   (3
)כל    JOA  -הינם בבעלותם המלאה של כל אחד מהצדדים ל  -  המדינה  של  חלקהבניכוי    ,נמצאוש

אחד לפי חלקו( וכל אחד מהם זכאי לשווק את חלקו בתוצרים האמורים ולהתקשרות עם לקוחות 
 בגינם. 

מחויב לשאת בחלקו בעלויות התפעול המשותף של נכס הנפט   JOA  -מנגד, כל אחד מהצדדים ל (4
 קה של הנפט/גז(. , הפיתוח וההפים)הכולל את פעולות החיפוש

 
 

 מטופל כזכות בלתי מחולקת בנכס הנפט.   JOA -לאור האמור לעיל, הסכם ה
  ידה -על   המוחזקים  התאגידים  של  בחלקםאו  /ובהתאם, מכירה השותפות בדוחותיה הכספיים בחלקה  

 ו/או בחלקם של התאגידים המוחזקים   בנכס הנפט )לאחר הפחתות וירידות ערך ככל שיהיו( ובחלקה 
הנובעים    ידה-על היחסי  הנפט  מנכסבתוצרים  בחלקה  לשאת  מחויבת  שהשותפות  ומאחר  בנוסף,   .

בעלויות התפעול שנבעו, מכירה השותפות גם בחלקה בעלויות עם התהוותן )וכפועל יוצא מכירה גם  
 בחלקה בהתחייבויות שהתהוו בגין עלויות אלה(.  

 
 

 הון השותפים .יא
 

 השתתפות של השותפות מסווגות כהון השותפים.   היחידות 
 

)שיחושב במטבע הפעילות של    בגינם   אשר סכום תוספת המימוש שתתקבל   , כתבי אופציה שהונפקו
במסגרת    מסווגיםקבועים וידועים,    הינם  השותפות( וכמות יחידות ההשתתפות שתונפק בעת מימושם

 הון השותפים ככתבי אופציה. 
 

חדשים   אופציה  כתבי  או  השתתפות  יחידות  להנפקת  במישרין  המיוחסות  תוספתיות  עסקה  עלויות 
 ניכוי מתקבולי ההנפקה. בבהון השותפים  מוצגות

 
 הפסד ליחידת השתתפות  .יב

 
הבסיסי ההפסד  השתתפות חישוב  על ,מבוסס ליחידת  יחידות   לחלוקה הניתן ההפסד ככלל,  לבעלי 

ההשתתפות מספר של המשוקלל בממוצע המחולק ההשתתפות,  במהלך במחזור הקיימות יחידות 
 התקופה. 

 
יחידות ההשתתפות   לממוצע המשוקלל של מספר  ליחידת השתתפות, מתווסף  ההפסד המדולל  בחישוב 

הנוספות, שהיו קיימות במחזור   יחידות ההשתתפות מספר של המשוקלל  הקיימות במחזור, הממוצע
 פות הפוטנציאליות המדללות הומרו. בהנחה שכל יחידות ההשתת

  מקטינה )  מדללת הינה השפעתן כאשר כאמור רק בחשבון מובאות השתתפות הפוטנציאליותהיחידות  
 (. השתתפות ליחידת ההפסד את  מגדילה או הרווח את

 
  ספקים .יג

 
  במהלך   מספקים  שנרכשו  שירותים  עבור   לשלם  הקבוצה  של  התחייבויות  כוללות  הספקים  יתרות

  תוך  להתבצע  אמור   התשלום  כאשר  שוטפות   כהתחייבויות  מסווגות   הספקים   יתרות.  הרגיל   העסקים
 . שוטפותשאינן  כהתחייבויות  מוצגות הן אחרת  , פחות או אחת שנה
 

 ת תשלום מבוסס מניו .יד
 

, המסולק במכשירים הוניים  ועובדיםלנושאי משרה  לתשלום מבוסס מניות    כנית ו ת  השותפות מפעילה
מעובדים  השותפות  מסגרתהב,  השותפותשל   שירותים  משרה  מקבלת  למכשירים    ונושאי  בתמורה 

  ונושאי המשרה  . שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדיםהשותפותהוניים )אופציות( של  
בתמורה להענקת האופציות מוכר כהוצאה בדוח רווח או הפסד. סך הסכום הנזקף כהוצאה נקבע תוך  

ללא התחשבות בהשפעת תנאי שירות ותנאי ביצוע    התייחסות לשווי ההוגן של האופציות המוענקות
 .(non-market vesting conditions) שוק שאינם תנאי
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ל המשמשות  ההנחות  בין  נכללים  שוק  תנאי  שאינם  הבשלה  הצפויות    אומדןתנאי  האופציות  מספר 
ההבשלה תקופת  במהלך  מוכרת  ההוצאה  סך  נדרש  להבשיל.  שבה  התקופה  שהיא  כל  לקיים  ,  את 

   .התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר תשלום מבוסס מניות
   .הבמועד ההענקמתבצעת הערכה של השווי ההוגן ה
 

את אומדניה בנוגע למספר האופציות הצפויות    השותפותבכל תאריך דוח על המצב הכספי מעדכנת  
להבשיל, בהתבסס על תנאי ההבשלה שאינם תנאי שוק, ומכירה בהשפעת השינוי בהשוואה לאומדנים  

 מקבילה בהון.  המקוריים, אם קיים, בדוח רווח או הפסד, ובהתאמה 
 

חדשות. התקבולים, בניכוי עלויות עסקה   יחידות השתתפות  תנפיק  השותפותבעת מימוש האופציות,  
   . השותפותשניתן לייחסן במישרין, נזקפים להון  

 
 

 חכירות .טו
 

  אופציות   לכלול  עשויים  אך,  שנים  5  -כ  של  לתקופה  הינם  החכירה  הסכמי.  בניינים  חוכרת  השותפות
 . הארכה

 
  הוא   חוזה.  חכירה   כולל   הוא  אם  או  חכירה  הוא   החוזה   האם ,  בחוזה  ההתקשרות   בעת ,  מעריכה  השותפות

  עבור   זמן   לתקופת  מזוהה  בנכס  בשימוש  לשלוט  הזכות  את  מעביר  החוזה  אם  חכירה  כולל  או  חכירה
  של  התנאים  אם  רק   חכירה   כולל   הוא  אם   או  חכירה  הוא  חוזה   אם  מחדש  מעריכה  השותפות .  תמורה
 . השתנו החוזה

 
,  החכירה לרכיב הקשורים, תחזוקה  שירותי כגון,  חכירה רכיבי שאינם רכיבים הכוללים חכירה חוזי עבור

  כלשהם  וברכיבים  חכירה  רכיב  בכל   לטפל  זאת  ובמקום,  הרכיבים  בין   להפריד   שלא   השותפות   בחרה
 .  יחיד חכירה כרכיב אליו  הקשורים  חכירה שאינם

 
  תשלומי   של   הנוכחי  הערך   בגובה  חכירה  בגין  בהתחייבות  השותפות  מכירה,  לראשונה  ההכרה  במועד

  באופן   וודאי  אשר  הארכה  אופציות  של  המימוש  מחיר  את,  היתר  בין,  כוללים   אשר,  העתידיים   החכירה
 . שתמומשנה סביר

 
  חכירה   תשלומי  בגין   מותאם ,  חכירה   בגין  ההתחייבות   בגובה  שימוש  זכות   בנכס שותפות  ה  מכירה,  במקביל 
  עלויות   ובתוספת ,  שהתקבלו  כלשהם  חכירה  תמריצי  בניכוי   לפניו  או  התחילה  במועד   שבוצעו   כלשהם
 . לשותפות שהתהוו כלשהן ראשוניות  ישירות

 
  הקיים   במדד  שימוש  ידי  על  לראשונה  נמדדים  לצרכן  המחירים  למדד  הצמודים  משתנים  חכירה  תשלומי
  המזומנים   בתזרימי  שינוי  חל  כאשר.  חכירה  בגין   ההתחייבות   בחישוב  ונכללים ,  החכירה  תחילת  במועד 

  על   בהתבסס  חכירה  בגין  ההתחייבות   את   מחדש  השותפות  מודדת,  במדד  משינוי   כתוצאה  החכירה   של
 . השימוש זכות לנכס  כתיאום,  המעודכנים החוזיים התזרימים

 
,  חכירה   בגין  ההתחייבות  בחישוב  נכללים  אינם  בשער  או  במדד  תלויים  שאינם  משתנים  חכירה  תשלומי
 . אלה  תשלומים שהפעיל  התנאי או האירוע התרחש שבה בתקופה הפסד או ברווח ומוכרים

 
  התוספתי  הריבית  בשיעור שימוש נעשה, בנקל לקביעה  ניתן אינו בחכירה  הגלום הריבית ששיעור מכיוון

  לתקופה   ללוות   מנת  על   לשלם  נדרשת   הייתה   השותפות   אותו   השיעור  הינו   זה  ריבית   שיעור .  השותפות  של
  שימוש   זכות  לנכס  דומה   בערך   נכס   להשיג   מנת   על   הדרושים   הסכומים  את   דומה  בטוחה   ועם   דומה 

 . דומה  כלכלית  בסביבה
 

  ידי   על  המכוסות   תקופות   לרבות ,  לביטול  ניתנת   אינה   החכירה  שבה  התקופה   הינה   החכירה   תקופת 
  המכוסות  תקופות  וכן,  זו אופציה תממש  שהשותפות סביר באופן  וודאי  אם  החכירה את להאריך  אופציה

 . זו  אופציה תממש  לא שהשותפות סביר באופן  וודאי אם החכירה  את לבטל  אופציה ידי על
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
 

  שנצבר   פחת  בניכוי,  בעלות  השימוש  זכות  נכס  את  השותפות  מודדת,  החכירה  תחילת  מועד  לאחר
  הפחת .  החכירה בגין ההתחייבות של כלשהי מחדש מדידה בגין מותאם,  שנצברו ערך מירידת והפסדים

  הנכס   של   השימושיים  החיים  אורך  אומדן  פני  על,  הישר  הקו  שיטת  לפי  מחושב  השימוש  זכות  נכס  על
 . מביניהם הקצר לפי ,  החכירה תקופת   או המוחכר

 
  בסכום ,  החכירה  תקופת   במהלך   תקופה   בכל  הפסד   או   ברווח   מוכרת   בחכירה  ההתחייבות   על  ריבית 

 . החכירה בגין  ההתחייבות של הנותרת  היתרה על קבוע תקופתי ריבית   שיעור שמייצר 
  הינו  הבסיס  נכס  שבהן   חכירות   בגין  תשלומים  וכן   רכב  וכלי   ציוד  של   קצר  לטווח  חכירות  בגין  תשלומים

  חכירות .  הפסד   או  ברווח  כהוצאה,  החכירה  תקופת  פני  על  הישר  הקו  בשיטת  מוכרים  נמוך  ערך  בעל
 . פחות  או  חודשים 12 היא החכירה תקופת שבהן  חכירות  הן קצר לטווח

 
 

 :חדשות ופרשנויות לתקנים תיקונים; חדשים בינלאומיים כספי דיווח תקני . טז
 
נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, לא קיימים תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים, אשר  (1

ומחייבים החל משנת   ואשר משפיעים על הדוחות הכספיים המאוחדים של  2022נכנסו לתוקף   ,
 הקבוצה. 

 
 תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה ביישומם  (2

 המוקדם: 
 

 .(IAS 1-התיקון ל  -הצגת דוחות כספיים )להלן  1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי   .א
 

ל חלף    IAS  1-התיקון  שלהן,  המהותית  החשבונאית  המדיניות  את  לגלות  מחברות  דורש 
המדיניות החשבונאית המשמעותית שלהן. בהתאם לתיקון, מידע על המדיניות החשבונאית הוא  

 מהותי אם, כאשר הוא נלקח בחשבון ביחד עם מידע אחר הניתן בדוחות  
החלטות שהמשתמשים העיקריים בדוחות  הכספיים, ניתן לצפות באופן סביר כי הוא ישפיע על  

 הכספיים מקבלים על בסיס דוחות כספיים אלה. 

 
התיקון אף מבהיר שמידע על המדיניות החשבונאית צפוי להיות מהותי אם, בלעדיו, תימנע  
ממשתמשי הדוחות הכספיים האפשרות להבין מידע מהותי אחר בדוחות הכספיים. בנוסף,  

ילוי מידע על מדיניות חשבונאית לא מהותית. עם זאת, ככל שמידע  התיקון מבהיר כי אין צורך בג 
 כאמור ניתן, ראוי כי אין הוא יסיח את הדעת ממידע מהותי על מדיניות חשבונאית. 

 
ל ביום    IAS  1-התיקון  המתחילות  שנתיות  תקופות  לגבי  לאחריו.    2023בינואר    1ייושם  או 

יישומו המוקדם אפשרי.   יישום  בהתאם להוראות התיקון,  הקבוצה בוחנת את ההשפעה של 
על המידע שניתן לגבי המדיניות החשבונאית שלה במסגרת הדוחות הכספיים   IAS 1-התיקון ל

 .המאוחדים של הקבוצה
 

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות   8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי   .ב
 (IAS  8-)להלן: התיקון ל

ל לבין    IAS  8-התיקון  חשבונאית  במדיניות  שינויים  בין  להבחין  צריכות  ישויות  כיצד  מבהיר 
שינויים באומדנים חשבונאיים. הבחנה זאת מהותית, מאחר ששינויים באומדנים חשבונאיים  
מיושמים באופן פרוספקטיבי, עבור עסקות ואירועים אחרים בעתיד, בעוד ששינויים במדיניות  

ככל גם  חשבונאית,  כמו  בעבר,  אחרים  ואירועים  לעסקות  רטרוספקטיבי  באופן  מיושמים  ל, 
 לאירועים ועסקות בתקופה הנוכחית. 

 
בינואר    1ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום    IAS  8-התיקון ל

של    2023 לראשונה  ליישום  אפשרי.  המוקדם  יישומו  התיקון,  להוראות  בהתאם  לאחריו.  או 
לה של    IAS  8-תיקון  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  על  מהותית  השפעה  להיות  צפויה  לא 

 הקבוצה. 
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 :אומדנים, שיקולי דעת חשבונאיים מהותיים וחוסר ודאות  - 3ביאור 
 

לרבות   נוספים,  גורמים  ועל  העבר  ניסיון  על  ומבוססים  מתמיד,  באופן  נבחנים  דעת  ושיקולי  אומדנים 
 ביחס לאירועים עתידיים, שנחשבות לסבירות לאור הנסיבות הקיימות.  ציפיות

 
החשבונאיים   שהאומדנים  נדיר  טבעם,  מעצם  לעתיד.  בנוגע  והנחות  אומדנים  מגבשת  השותפות 
המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל. האומדנים וההנחות, שבגינם ישנו סיכון משמעותי  

  אום בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך תקופת הכספים העוקבת,  לביצוע התאמות מהותיות בערכ 
השותפות,   של  החשבונאית  המדיניות  בקביעת  ששימשו  מהותיים  דעת  לנושאים  מתייחסים  שיקולי 

 הבאים: 
 

 השקעה בנכסי חיפוש והערכה    -ם לירידת ערך יבחינת סממנ
 

תקופה, באם התקיימו עובדות ונסיבות,  השותפות בוחנת, מדי    ,IAS-36  -ו  IFRS 6בהתאם להוראות  
לעיל( המצביעות על כך שעליה    'ח2  ביאורגם    ראוסימנים לירידת ערך;    -)להלן    IFRS 6-אשר מפורטות ב

 חיפוש והערכה שלה.   השקעה בנכסילבחון ירידת ערך של 
 

עשויה לחייב הפעלת שיקול דעת    השקעה מסויימתההערכה באם התקיימו סימנים לירידת ערך לגבי  
עניינים   לגבי  מהותיים  באומדנים  כרוכה  להיות  עשויה  אף  ערך  לירידת  מהסימנים  חלק  ולגבי  מהותי 

בו    מסוימים. השותפות    מתקייםבמקרה  ערך  לירידת  בהתאם    מבצעתסימן  ערך  ירידת  של  בחינה 
 .  IAS-36ות להורא

 
על ידה במסגרת הקביעה    שמבוצעתהשותפות ולהערכת האומדנים השונים    שמפעילה לשיקול הדעת  

 להיות השפעה מהותית על    יםבאם התקיימו או לא התקיימו סימנים לירידת ערך עשוי 
סימן לירידת ערך    מתקייםהתוצאות או המצב הכספי שדווחו בדוחותיה הכספיים. בנוסף, במקרה בו  

ר, הערכת יתר או חסר של כמויות הנפט והגז ושוויין של עלויות  בחינה של ירידת ערך כאמו  ומבוצעת
אמור  הפקתן הצפויות, עלולה להביא להשפעה מהותית על התוצאות או המצב הכספי שידווחו במקרה כ 

 . להלן'  ה6 ביאור  'ב6 ,'א6  ביאור, 'א5  ביאור  ראו  לפרטים  בדוחות הכספיים של השותפות.
 
 
 

 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים:   - 4ביאור 
 

 ניהול סיכונים פיננסיים:   . א

 גורמי סיכון פיננסיים  (1

סיכוני אשראי וסיכוני נזילות.  פעילויות הקבוצה חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני שוק,  
תוכניתה הכוללת של הקבוצה לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים 

 הפיננסיים ובניסיון למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיים של הקבוצה. 
-למדיניות המאושרת על  של השותף הכללי בהתאם  השונות  תוועד ה ידי  -ניהול הסיכונים מתבצע על

 ידי דירקטוריון השותף הכללי וועדותיו.  
מחלקת הכספים של הקבוצה מזהה ומעריכה את הסיכונים הפיננסיים תוך שיתוף פעולה צמוד עם 

 של השותף הכללי.   השונותת ו עדווה
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 : המשך() מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  - 4ביאור 

 
 סיכוני שוק:  (א

 סיכוני שער חליפין   (1)

סיכון שער חליפין נובע מעסקות מסחריות עתידיות, נכסים או התחייבויות הנקובים במטבע  
פעילות הקבוצה חשופה לסיכוני שער חליפין הנובעים מחשיפות    השונה ממטבע הפעילות. 

 לש"ח. 
כנג  החליפין  שער  סיכון  את  לנהל  המחייבת  מדיניות  קבעה  הקבוצה  מטבע  הנהלת  ד 

יתרות   החזקת  שבין  הנכונה  ההקצאה  את  הקבוצה  בוחנת  לעת  מעת  שלה.  הפעילות 
לבין השקעה במטבע השקל   בניירות ערך במטבע הפעילות שלה  המזומנים וההשקעות 

 ובכך מקטינה את סיכון שער החליפין. 
 בגין יתרות   בעיקר כתוצאה מרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין  נובעיםהשינויים 

 הנקובים בש"ח.   מזומנים ושווי מזומנים

 ,  קבועים נותרו  המשתנים יתר  כל ואילו,  הדולר מול 5%- ב השקל נחלש או התחזק אילו

 : כדלהלן משתנה השותפות והון  לשנה ( רווח)  ההפסד היה

 
 

 סיכון מחיר  (2)

 הקבוצה חשופה לסיכון בגין החזקותיה בניירות ערך סחירים, 
 המסווגות בדוח על המצב הכספי כמכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.  

במסגרת השקעותיה הסחירות של הקבוצה, היא אינה חשופה לסיכון בגין מחירי סחורות.  
מהשקעות   הנובע  המחיר  סיכון  את  לנהל  במטרה  אחזקותיה  תיק  את  מגוונת  הקבוצה 

ידי ועדת  - קות מתבצע בהתאם להגבלות שנקבעו עלבניירות ערך סחירים. גיוון תיק האחז
בהסכם   הקבועות  במדיניות ההשקעה  להגבלות  ובהתאם  הכללי  השותף  של  ההשקעות 

 השותפות. 
הערך  ניירות  בשערי  העליה/ירידה  השפעת  את  מסכמת  שלהלן  על    הסחירים  הטבלה 

ניירות כי מדדי  הניתוח מבוסס על ההנחה  הונה.  ועל    הערך   ההפסד של הקבוצה לשנה 
 כל יתר המשתנים נותרו קבועים וכל התנודות   בעוד 5% -עלו/ירדו ב הסחירים 

 בשערי ניירות הערך הסחירים של הקבוצה נעו במתאם עם התנודות בשער המדד:  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 

 אלפי דולר 

בשער החליפין  5%עליה של  
 שקל/דולר 

בשער החליפין  5%של   ירידה
 שקל/דולר 

   277  331  171 ( 277) ( 331) ( 171)   השותפים השפעה על הון

 ( 277) ( 331) ( 171) 277  331    171  תפות השו השפעה על ההפסד של 

 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 

 אלפי דולר 

  במדדי ניירות הערך 5%עליה של  
 הסחירים

  ניירות הערךבמדדי  5%ירידה של  
 הסחירים

 ( 225) ( 390) ( 333) 225  390  333 השפעה על ההון 

 225  390  333 ( 225) ( 390) ( 333) השפעה על הפסד של הקבוצה 
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 : המשך() מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  - 4ביאור 

 
 סיכון אשראי  (ב

 
סיכוני   השותפות.  ברמת  מטופל  האשראי  מזומנים, סיכון  ושווי  ממזומנים  נובעים    האשראי 

וכן חשיפות אשראי ביחס ליתרות חובה שטרם נפרעו לרבות יתרות חייבים   ,פיננסיים מכשירים
 בגין עסקאות משותפות לחיפושי נפט וגז. 

בנקאיים בתאגידים  שלה  המזומנים  ושווי  המזומנים  יתרות  את  מפקידה  גדולים    הקבוצה 
 . נמוך הינו בגינם האשראי וןסיכ להערכתה  אשר, ומוכרים

 
 סיכון נזילות  (ג

 
הכספים של  מחלקת    .הכספים של הקבוצה  מחלקתתחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על ידי  

תחזיות שוטפות של דרישות נזילות בקבוצה. תחזיות אלה מביאות בחשבון  בוחנת  הקבוצה  
ולצורך מימון פעילות    מימון פעילותהמספר גורמים כגון תוכניות הקבוצה להשתמש בחוב לצורך  

 . התאגידים המוחזקים
 

חשבונות  עודפי מזומנים המוחזקים על ידי הקבוצה, מושקעים באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון  
בהתאם למדיניות ההשקעות    הכל נוספים    סולידיים  ואפיקים  מניות,  פיקדונות לזמן קצוב,  עו"ש

של הקבוצה. אפיקי השקעה אלה נבחרים בהתאם לתקופת הפירעון הרצויה או בהתאם למידת  
  למבנה לעיל. הנזילות שלהם כך שלקבוצה יהיו די יתרות מזומנים, בהתאם לתחזיות האמורות 

 . 7 ביאור  ראו 2022 בדצמבר  31  ליום  נכון  ההשקעות
 

עומדות  עיקר    ,הכספי   המצב  על  הדוח  לתאריךנכון   השותפות  של  הפיננסיות  ההתחייבויות 
כיוון    ההוגן לפירעון תוך שנה מתאריך הדוח על המצב הכספי. יתרות אלו אינן שונות משוויין  

 שהשפעת ההיוון בטווח זמן שכזה אינה מהותית. 
 
 

 הוגן  שווי אומדני (2
 
  השונות  הרמות.  הערכה  שיטות  לפי   הוגן  בשווי  הנמדדים  הפיננסיים  המכשירים  של  ניתוח  להלן

 : כדלקמן  הוגדרו

  התחייבויות   או  נכסים  נסחרים  בהם  פעילים  בשווקים(  מותאמים-בלתי)  מצוטטים  מחירים •
 (. 1  רמה) זהים

  או   הנכס  לגבי  לצפייה  ניתנים  אשר,  1  ברמה  שנכללו,  מצוטטים  מחירים  שאינם  נתונים •
(  מהמחירים  נגזרים   כלומר)  בעקיפין  אם  ובין(  כמחירים  כלומר)  במישרין   אם  בין,  ההתחייבות

 (. 2 רמה)

  נתונים)  לצפייה  ניתן  שוק  מידע  על  מבוססים  שאינם  ההתחייבות  או  הנכס  לגבי  נתונים •
 (. 3 רמה( )unobservable inputs( )לצפייה  ניתנים שאינם

 
 נכון   המצוטט  השוק  מחיר  על  מבוסס  פעילים  בשווקים  הנסחרים  פיננסיים  מכשירים  של  ההוגן  שוויים

הכספי  המצב  על  הדוחות    בנקל   זמינים   המצוטטים   המחירים  אם  פעיל   נחשב  שוק .  לתאריכי 
  שירותי   המספקים  גופים,  ענפיים  גופים,  ברוקרים,  סוחרים,  בורסה  ידי-על  סדיר  באופן  ומתעדכנים

 בשוק  עסקות   בסיס   על   נקבעים  זה   בשוק   המחירים   ואם ,  ממשלתיות  פיקוח  רשויות  או  תמחור
 .  קשורים-בלתי צדדים בין  סדיר ובאופן  בפועל המתבצעות

 . 1  ברמה נכללים   הוגן בשווי  נמדדיםה השותפות של הפיננסיים הנכסים כל
 במהלך השנים המדווחות לא היו העברות בין רמות השווי ההוגן. 

 
 מכשירים פיננסיים:שווי הוגן של  .ב

 
 קבוצות  לפי פיננסיים מכשירים

 
 : הבאים  הפריטים  עבור  יושמה פיננסיים במכשירים לטיפול החשבונאית   המדיניות

 
  בשווי  פיננסיים  נכסיםכהכספי מסווגים    המצבלתאריך הדוח על    השותפותהמכשירים הפיננסיים של  

פיננסיות הנמדדות בעלות    וכהתחייבויות  מופחתת  בעלות  פיננסיים  ונכסים  הפסד  או  רווח  דרך  הוגן
אינו שונה    בעלות מופחתת  של השותפות הנמדדיםהמכשירים הפיננסים    ערכם בספרים שלמופחתת.  

   מהותית משווים ההוגן.
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 )המשך(: מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  - 4ביאור 
 

 : 2022  בדצמבר 31
 

 נכסים 
 פיננסיים
  בעלות

 מופחתת 

 נכסים
 הוגן דרך  בשווי
 כ "סה הפסד  או רווח

 דולר  אלפי

  :נכסים
חשבון   - הנאמן  -רציו פטרוליום נאמנויות אנרגיה בע''מ 

 97  97 שוטף 

 88  88 מפעיל עסקאות משותפות 

 92  92 חייבים אחרים  
      הוגן  בשווי פיננסיים  נכסים

 6,669 6,669 - הפסד  או רווח דרך   

 2,907 - 2,907 מזומנים מזומנים ושווי 

 9,853 6,669 3,184 כ "סה

 
 התחייבויות 

 פיננסיות
הנמדדות בעלות  

 מופחתת 

 דולר  אלפי

 התחייבויות: 
השותף הכללי   -רציו פטרוליום בע"מ   
 378 חשבון שוטף  -

 142 זכאים אחרים ו ספקים

 60 משותפות  סכומים לשלם של עסקאות

 39   התחייבות בגין חכירה

 619 

 : 2021  בדצמבר 31

 
 פיננסיים נכסים
 מופחתת  בעלות

 נכסים
 הוגן דרך  בשווי
 כ "סה הפסד  או רווח

 דולר  אלפי

     :נכסים
חשבון   -השותף הכללי  -רציו פטרוליום בע"מ      

 שוטף 
32 

 - 
32 

חשבון   - הנאמן  -רציו פטרוליום נאמנויות אנרגיה בע''מ 
 שוטף 

113 
 

113 

 148  148 עסקאות משותפות מפעיל 

 145  145 חייבים אחרים  

      הוגן  בשווי פיננסיים  נכסים
 7,794 7,794 -  הפסד  או רווח דרך   

 4,981 -  4,981 מזומנים ושווי מזומנים 

 13,213 7,794 5,419 כ "סה

 
 התחייבויות 

 פיננסיות
הנמדדות בעלות  

 מופחתת 

 דולר  אלפי 

  התחייבויות: 
 194 ספקים וזכאים אחרים 

 204 משותפות  סכומים לשלם של עסקאות

 41   התחייבות בגין חכירה

 439 
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)המשך(: מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  - 4ביאור   
 

 תנאי ההצמדה של יתרות כספיות:  .ג

 2022בדצמבר   31 

 בדולר
בש"ח ללא  

 סך הכל  הצמדה 

 דולר אלפי 

 רכוש שוטף: 
 2,907 237 2,670 מזומנים ושווי מזומנים* 

 6,669 3,450 3,219 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 277 189 88 חייבים ויתרות חובה 

 9,853 3,876 5,977 סך רכוש שוטף 

  התחייבויות שוטפות:
 60 - 60 הוצאות לשלם של עסקאות משותפות 

 39 39 - התחייבות בגין חכירה 

 142 106 36 ספקים וזכאים אחרים 

 241 145 96 סך התחייבויות שוטפות 

 
לתקופת הפקדה   דולרייםפקדונות בנקאיים  כוללים    2022בדצמבר    31המזומנים ושווי מזומנים ליום   *

עולה על   כב  חודשים  3שאינה  לתקופת    שיקלייםבנקאיים    פקדונות ואלפי דולר    1,791  -סך של 
 . אלפי דולר 50 -סך של כב חודשים 3הפקדה שאינה עולה על 

 
 2021בדצמבר   31 

 בדולר
בש"ח ללא  

 סך הכל  הצמדה 

 אלפי דולר 

 רכוש שוטף: 
 4,981 1,935 3,046 מזומנים ושווי מזומנים* 

 7,794 4,596 3,198 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 439 291 148 חייבים ויתרות חובה 

 13,214 6,822 6,392 סך רכוש שוטף 

  התחייבויות שוטפות:
 204 - 204 הוצאות לשלם של עסקאות משותפות 

 41 41 - התחייבות בגין חכירה 

 194 83 111 ספקים וזכאים אחרים 

 439 124 315 סך התחייבויות שוטפות 

 

לתקופת הפקדה   דולרייםפקדונות בנקאיים  כוללים    2021בדצמבר    31המזומנים ושווי מזומנים ליום   *
   שקלייםפקדונות בנקאיים ואלפי דולר    578 -סך של כב חודשים 3שאינה עולה על  

 . אלפי דולר 65 -בסך של כ  חודשים 3תקופת הפקדה שאינה עולה על ל

 והערכה:השקעה בנכסי חיפוש  - 5ביאור 

 תנועה ביתרת ההשקעה בנכסי חיפוש והערכה:   . א

 2022 2021 

 אלפי דולר  

 30,852 28,166 יתרה לתחילת השנה 
)ראו  רציו סורינאם   אקספלורציה קידוח עלויות  

 ביאור 
 13,951 - להלן(   ב'6           

 רציו גיאנה    אקספלורציה עלויות קידוח
 604  248 להלן(  א'6ביאור  )ראו      

 רציו      -הפחתת השקעה בנכסי חיפוש והערכה       
 (17,241) - ' להלן( ב6)ראו ביאור  47בלוק   -סורינאם           

 28,166  28,414 יתרה לסוף השנה 
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 )המשך(:  חיפוש והערכההשקעה בנכסי   - 5ביאור 
 

 נחלק כדלהלן:   והערכה חיפושי בנכסיהשקעה  הרכב .ב
 

 בדצמבר  31 

2022 2021 

 אלפי דולר 

 1,078 1,078 רציו גיאנה  - Kaieteur בלוק

 27,088 ,33627 רציו גיאנה  -עלויות קידוח אקספלורציה 

 28,414 28,166 

 
 

 :והערכה חיפוש זכויות - הקבוצה  פעילות - 6 ביאור

 
 רציו גיאנה   - Kaieteurבלוק  . א

 
הי גיאנה  נתאגדה  ארציו  אשר  פרטית  ביום    חברה  גיברלטר  דיני  פי  לצורך    2013באפריל    15על 

 השתתפות בפעילות חיפושי נפט וגז בגיאנה.  
 

( Cataleya  - )להלן    Cataleya Energy Limitedרציו גיאנה ביחד עם    ההתקשר   2015באפריל    28ביום  
 Cataleya  -העניקה ממשלת גיאנה לרציו גיאנה ול  ועם ממשלת גיאנה לפי  Petroleum Agreement  -ב

  - הסכם גיאנה ו  -)להלן    Kaieteurבלוק  כ במדף היבשת של גיאנה, הידוע  בשטח ימי  זכויות לחיפוש נפט  
 בהתאמה(.   ,Kaieteurהרשאת גיאנה או בלוק 

 
זכויות   נחתם  2016ביולי    25ביום   העברת  ת  העברהסכם    - )להלן    Farmout Agreement  הסכם 

  או המעבירים      -  )להלן ביחד או לחוד     Cataleya  -בין רציו גיאנה ו  Kaieteurבקשר עם בלוק    (הזכויות
 ( ExxonMobilבת של    ה)חבר  Esso Exploration and Production Guyana Limited  עםהמעביר(  

ל(אקסון  -)להלן   המעבירים  העבירו  לפיו  בבלוק    50%  אקסון ,  להסכם   . Kaieteurמהזכויות  במקביל 
אשר נכנס לתוקף    Kaieteur( בבלוק  JOAהצדדים התקשרו בהסכם תפעול משותף )העברת הזכויות,  

בבלוק  אקסון    .הזכויות  העברתבמועד   כמפעיל  הזכויות    וקיבלה  Kaieteurמונתה  כל  את  עצמה  על 
  הסכם תפעול משותף(   -להלן  )  Joint Operating Agreementבדבר    לפירוטוההתחייבויות של מפעיל.  

   . להלן 1ג'13ראו ביאור   Kaieteurבבלוק 
 

 Hess,  באמצעות חברה בשליטתה  Hess Corporationעם    אקסון התקשרה    2018באפריל    29ביום  
Guyana (Block B) Exploration Limited    להלן(-  Hess  בהסכם העברת זכויות בבלוק )Kaieteur 

מהזכויות בבלוק    Hess  15%  -ל  אקסון העבירה,  Esso-Hessעל פי הסכם    .(Esso-Hessהסכם    -)להלן  
Kaieteur ל הועברו. הזכויות כאמור- Hess   בהתאם להסכם  לרציו גיאנה אקסוןיחד עם כל התחייבויות

 .Esso-Hessגם לאחר השלמת הסכם  רציו גיאנהערבה לכל התחייבויותיה כלפי   אקסוןהקיים ביניהן. 
 

על    Cataleya  -ו  Hessהודיעו    2021במאי    20ביום   גיאנה  ביניהן,  לרציו  שנערכה  עסקה  השלמת 
השותפים    בבלוק.  Cataleyaמזכויותיה של    (100%)מתוך    Cataleya  5%  -מ  Hessבמסגרתה רכשה  

( הקיים בניהם, שמבטא את שיעורי ההחזקה JOAהסכם התפעול המשותף )בבלוק חתמו על תיקון ל
 המעודכנים בבלוק בעקבות השלמת העסקה האמורה. 

 
זכויות ההשתתפות  ו  Kaieteurבבלוק    משמשת כמפעילה  אקסון  ,אישור הדוחות הכספיים  למועדנכון  

 כדלקמן: מוחזקות בשיעורים  Kaieteurבבלוק 
 

 35% )המפעילה( אקסון 
 25%   רציו גיאנה

Cataleya Energy Limited (Cataleya) 20% 
Hess Guyana (Block B) Exploration Limited (Hess ) 20% 
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 : )המשך( והערכהזכויות חיפוש  -פעילות הקבוצה  - 6ביאור 
 

 . הזכויות בעלי   - יחדיו  יקראוי  Kaieteurלהלן בביאור זה מחזיקי הזכויות בבלוק 
 
 גיאנה: הסכם  (1

 
 Kaieteurגז טבעי בשטח בלוק  ומקנה לבעלי הזכויות את הזכות לבצע חיפושי נפט  הסכם גיאנה  
נוספות עם אפשרות להארכה לשתי תקופות    ,2017בפברואר    2החל מיום    שנים   4לתקופה בת  

הגישה   2020בתחילת חודש נובמבר    . בנות שלוש שנים כל אחת, בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם
שנים(. יצוין כי בבקשה האמורה,   3אקסון למדינה בקשה לעבור לתקופת ההארכה הראשונה )בת  

אין   אינו פתוח לפעילות(  )שבו החלק הצפוני של הבלוק  כי במצב הנוכחי  הודיעה אקסון למדינה 
וותר בהתאם לתנאי  לשותפים בבלוק אפשרות להגיע להחלטה בקשר לשטח עליו הם בוחרים ל 

ההסכם בסוף תקופת ההסכם הראשונית. יובהר כי נכון למועד הדוח טרם התקבלה תגובת המדינה, 
בהקשר כמו כן,    ואולם בהתאם לדין הגיאנזי ברגע שהבקשה הוגשה ההסכם ממשיך להיות בתוקף. 

הראשונית  לבקשה נפרדת שהוגשה על ידי אקסון לבחון את האפשרות של הארכת תקופת ההסכם  
עקב התנאים שנוצרו כתוצאה ממגפת הקורונה, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים עמדת המדינה 
בהתייחס להקפאת הזמן של התקופה הראשונית עקב הקורונה כבר אינה עומדת לבעלי הבלוקים 

ם במדינה. אקסון מנהלת דיונים נוספים עם המדינה בעניין השפעות הקורונה על הפעילות בבלוקי 
 במדינה. 

 
 

חייבים בעלי הזכויות לעמוד בכל אחת מתקופות ההסכם   בה  מינימליתעבודה    תכניתההסכם קובע 
שעל  לומים  כמו כן ההסכם קובע את התש  ואת העקרונות לקביעת תכנית העבודה והתקציב השנתי.

   לממשלת גיאנה.בעלי הזכויות לשלם  
הידרוקרבונים   של  מסחרית  תגלית  של  ש )במקרה  בקשה (יהתהככל  להגיש  הזכויות  בעלי  על   ,

הפקה.   רישיון  היתר,  מסחרית  תגלית  של  במקרהלקבלת  בין  קובע,  ההסכם  חישוב   את,  אופן 
גיאנה, (תהיהש  ככל )הרווחים ואת חלקה של המדינה בעת הפקה   נוספים לממשלת  , תשלומים 

 . ההסכם ועוד תנאי   הוראות הנוגעות ליציבות
 

, חתמו הצדדים לו גם על מכתב נלווה, לפיו ממשלת גיאנה תפעל  במקביל לחתימה על הסכם גיאנה
כן, צוין  -. כמוKaieteur, בנוגע לשטח בלוק  שיהיו  ככללמציאת פתרונות לטענות של מדינות אחרות,  

, אשר  Kaieteurבמכתב כי ייתכן שתהיינה נסיבות בהן תהיה פגיעה בפעולות החיפושים בבלוק  
ינבעו מניסיונות של וונצואלה להטיל ספק בריבונותה של גיאנה בשטח המים הכלכליים שלה. לאור  

אישור    ללא קבלת  Kaieteurאו הפקה בבלוק    יםהאמור הוסכם כי לא תתבצע כל פעילות חיפוש
עוד   כל  גיאנה.  לכך בכתב מהגורם המתאים בממשלת   יםבלוק ממשיכב  הזכויות   מחזיקימפורש 

לקיים את תנאי הסכם גיאנה ובמיוחד את תכנית העבודה, לא יהיה כל קנס כתוצאה מהפרה של  
בפברואר    2תנאי הסכם גיאנה הנובעת מכך שלא ניתן אישור כאמור על ידי ממשלת גיאנה. ביום  

. המכתב הנלווה להסכם Kaieteurלפעילות בחלק הדרומי של בלוק    תקבל אישור כאמורה   2017
 . כאמור ניתן האישור  שלגביו גיאנה יישאר בתוקף לגבי האזור שמצפון לשטח 

יצוין, כי   הוסכם כי בכל הקשור לחלק   2017ביולי    7יום  בבמסגרת תיקון הסכם גיאנה  לעניין זה 
פעילות חיפוש או הפקה ללא קבלת אישור מפורש לכך בכתב הצפוני של הבלוק, לא תתבצע כל  

ת  ו , אשר מתבצע ותמהגורם המתאים בממשלת גיאנה. יובהר כי האמור אינו פוגע בביצוע העבוד 
, לא הוגשה כל בקשה לפעול בחלקו הצפוני של הבלוק, זה  למועד  נכון  וכי  בחלקו הדרומי של הבלוק

  הסייסמי , הן מהסקר  רבים  המפעילה מתרכזת בחלקו הדרומי של הבלוק לגביו קיימים נתונים  שכן
 .(Tanager-1) בו  שבוצע מהקידוח והן ( שבוצע בו 3D) מימדיהתלת 

 
 :  להלן תיאור תמציתי של הוראותיו העיקריות של הסכם העברת הזכויות  (2

 
כי   (א קובע,  להחלטות  ההסכם  ועד  הזכויות  העברת  ממועד  עם  המעבירים  החל  בקשר 

בנוסף לחלקה  ,  אקסוןלהלן, תישא    כאמור  Kaieteurבלוק  בהשתתפותם בקידוח אקספלורציה  
בחלק גם  של    םהיחסי,  והיחסי  גיאנה  )כפי      Cataleya  - רציו  המשותף  החשבון  בהוצאות 

בבלוק   המבוצעות  המשותף(  התפעול  בהסכם  ההוצאות    -)להלן    Kaieteurשהוגדר 
 בגין חלקם היחסי של המעבירים, ייזקף    אקסוןהמשותפות(. כל סכום אשר שולם על ידי 

 .  לצורך החזר הוצאות מוכרות )בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם גיאנה( אקסוןלזכותה של 
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להודיע    אקסון  עלהיה    2019במהלך המחצית הראשונה לשנת  פי הסכם העברת הזכויות,  -על (ב
 למעבירים אם: 

 
במקרה כאמור    -הקידוח הראשון(    -)להלן    Kaieteurבכוונתה לבצע קידוח ראשון בבלוק   (1)

ל יודיע  מהמעבירים  אחד  להעביר    90בתוך    אקסוןכל  )א(  אם:  מזכויות    10%יום 
תמשיך לשאת בהוצאות המשותפות,    אקסוןו  אקסוןל  Kaieteurההשתתפות שלו בבלוק  

שולם על  יכל סכום אשר  )כאמור לעיל,    לרבות אלו של הקידוח הראשון המיוחסות למעביר
לצורך החזר הוצאות    אקסוןשל המעבירים, ייזקף לזכותה של  בגין חלקם היחסי    אקסוןידי  

  Kaieteur( בבלוק  25%; או )ב( להישאר עם זכויות ההשתתפות של המעביר )(מוכרות
ולהתחיל ולשאת בחלקו היחסי בהוצאות המשותפות לרבות אלו הנוגעות לקידוח הראשון.  

 או; 
 

תחדל לשמש כמפעיל )ורציו גיאנה תתמנה    אקסון במקרה זה    -בכוונתה לצאת מההסכם   (2)
במקום   למפעיל  על  אקסון( בחזרה  אליה  שהועברו  ההשתתפות  זכויות  את  פי  -ותחזיר 

הסכם   להוראות  בהתאם  והכל  שווים,  בחלקים  למעבירים,  ההעברה  העברת  הסכם 
 . הזכויות

 
שון  חודשים מתום הקידוח הרא  9תוך  התנאים המקוריים של הסכם העברת הזכויות,    פי-על (ג

 למעבירים אם:    אקסוןתודיע 
 
במקרה כאמור כל    -הקידוח הנוסף(    -)להלן    Kaieteurבכוונתה לבצע קידוח נוסף בבלוק   (1)

מזכויות ההשתתפות    7.5%יום אם: )א( להעביר    90בתוך    אקסון אחד מהמעבירים יודיע ל
של    תמשיך לשאת בהוצאות המשותפות, לרבות אלו  ואקסון  לאקסון  Kaieteurשלו בבלוק  

בגין    אקסון שולם על ידי  י כל סכום אשר  )כאמור לעיל,    הקידוח הנוסף המיוחסות למעביר
; או  (לצורך החזר הוצאות מוכרות  אקסוןחלקם היחסי של המעבירים, ייזקף לזכותה של  

ולשאת בחלקו  Kaieteur  (25%  ))ב( להישאר עם זכויות ההשתתפות של המעביר בבלוק  
 היחסי בהוצאות המשותפות לרבות אלו הנוגעות לקידוח הנוסף. או;  

 
תחדל לשמש כמפעילה )ורציו גיאנה תתמנה    אקסוןבמקרה זה    -בכוונתה לצאת מההסכם   (2)

במקום למפעיל  שהועברו    )אקסון  בחזרה  ההשתתפות  זכויות  את  עלותחזיר  פי  -אליה 
העברת  למעבירים, בחלקים שווים, והכל בהתאם להוראות הסכם  העברת הזכויות הסכם 

 . הזכויות
 

הראשון,   הקידוח  שלאחר  במקרה  כי  תגלית  י יובהר  קיימת  כי  למסקנה  הצדדים  גיעו 
שטחה    למעט  Kaieteurמההסכם תתייחס רק לשטחי בלוק    אקסוןפוטנציאלית, יציאתה של  

 של התגלית הפוטנציאלית. 
 

יהיה    אקסוןהעברת הזכויות, ככל שבהתאם לתנאי הסכם   תחליט על ביצוע הקידוח הנוסף 
 חודשים ממועד סיום הקידוח הראשון.  18עליה להתחיל בביצועו תוך 

  
פי חלקו בעלויות המשותפות הקשורות  -כל צד יישא עלבמקרה בו יוחלט לבצע קידוח הערכה,   (ד

יה בהפרה בגין אי יכולתו  . אם אחד המעבירים יהJOA -לקידוח ההערכה ובהתאם להוראות ה
מזכויות ההשתתפות    7.5%לשאת בעלויות כאמור ייחשב הדבר כבחירה של המעביר להעביר  

 והוא לא ייחשב כמפר.  לאקסון  Kaieteurשלו בבלוק 
 

לממשלת    אקסון   העמידה  ובמשך תקופת תכנית העבודה הראשונית  העברת הזכויותממועד   (ה
כתב ערבות של חברה קשורה  )   הזכויות על פי הסכם גיאנהאת הערבות הנדרשת מבעלי  גיאנה  

ניתנה    10%בשיעור של   מסך התקציב שנקבע לתכנית העבודה המתוכננת לתקופה בגינה 
  , כאמור אקסוןבחר להעביר מזכויות ההשתתפות שלו לי. ככל שצד להסכם ההעברה (הערבות

חלקו גם לאחר תקופת תכנית  להעמיד את הערבות בגין    אקסוןלעיל, תמשיך    3וסעיף    2  בסעיף
 העבודה הראשונית. 

 
( שהתפרש על שטח של 3Dסקר סייסמי )  2017במהלך שנת  בוצע    , בין היתר,העבודה  לתכנית  בהתאם

 . Kaieteurקמ"ר משטח בלוק  5,750 -כ
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גיאנה   אקסון הודיעה    2019בפברואר    14ביום   הסכם    לרציו  להוראות  הזכויותבהתאם  על  ,  העברת 
  -   בחלק הדרומי של הבלוק  הנמצא  בפרוספקט,  Kaieteur  לבצע קידוח אקספלורציה בבלוק  החלטתה
   ." Tanager"   פרוספקט

 
על החלטתה    אקסוןהודיעה רציו גיאנה ל  2019מאי    בחודשבהתאם להוראות הסכם העברת הזכויות,  

כנגד    15%  -פי הסכם העברת הזכויות להידלל בזכויותיה בבלוק ל-שלא לממש את הזכות הנתונה לה על
על הראשון  הקידוח  בהוצאות  חלקה  בבלוקאקסוןידי  -תשלום  חלקה  על  לשמור  אלא  מתוך    25%)  , 

בקידוח(  100% השתתפותה  את  האמ   .ולממן  דוח  ההחלטה  על  היתר,  בין  בהתבסס,  התקבלה  ורה 
)פרוספקטיביים(  הערכת   מנובאים  הבלוק  שנערךמשאבים  משטח  לחלק  חברת  - על  ביחס  ידי 

Netherland, Sewell & Associates, Inc.   להלן(  -  NSAI )  , המשאבים  של  הערכה   כולל  ואשר  
 . " Tanager"  פרוספקט  לרבות,  פרוספקטים  9 -ב המנובאים

 
השניהבמהלך   בלוק  בבוצע    2020  שנתשל    המחצית  )אקספלורציה(    Kaieteurשטח  ניסיון  קידוח 

קיומו של ממצא .  ורכאמ  " Tanager" בפרוספקט   הודיעה השותפות על  בהתבסס על ממצאי הקידוח, 
(Discoveryשל נפט בשכבת ה )-  Maastrichtian,אישור הדוחות הכספיים   למועדנכון   . יחד עם זאת  ,

(  Discoveryממצא )  של  ( אינן מצדיקות את פיתוחוDiscoveryההערכה היא כי כמויות הנפט שבממצא )
Tanager" "  ( כמאגר עצמאיstand alone.)(, אלא יחד עם מאגר/ים נוספ/ים )אם וככל שיפותח   

 
חיפוש והערכה ובהתחשב באפשרויות   לגבי  IFRS 6 בהתאם להוראות נכסי  סימנים לירידת ערך של 

בפני השותפות להמשך פיתוח הרישיון כמתואר להלן, הגיעה השותפות למסקנה  הרלוונטיות שעומדות
 . כי לא מתקיימים סימנים לירידת ערך של נכסי חיפוש והערכה בגין רישיון זה 

 
בהגיעה למסקנה זו התבססה השותפות על כך ש: א( הרישיון מממשלת גיאנה הינו בתוקף לפחות עד  

. החלטת השותפים בבלוק להאריך את המועד בו על אקסון להודיע על כוונתה  2025פברואר  לחודש  
הרב שנאסף בקידוח ותהליך ניתוח ממצאי הקידוח    עלבצע קידוח נוסף בבלוק התקבלה על רקע המיד

בבלוק   הפרוספקטים  אנליזה  שומיפוי  עבודות  לבצע  תוכניתה  את  הציגה  שאקסון  ולאחר  נמשך  עדיין 
ב( אקסון נמצאת בעיצומו של ניתוח   ;.ת,  אשר להבנתה הכרחיות לביצוע טרם קבלת ההחלטהמשמעותיו 

מ שנצבר  המידע  לרבות  בבלוק,  הקיים  גם   ,Tanager-1 -המידע  בידה,  הקיים  נוסף  מידע  עם  יחד 
ים  ע, שלב אשר גם בו מושקמבלוקים אחרים, על מנת להחליט היכן יבוצע הקידוח הבא )ככל שיבוצע(

משמעותיים  משאבים פברואר   ;וכספים  בחודש  ביחס    2021ג(  מעודכן  משאבים  הערכת  דוח  פורסם 
נוספים בבלוק )אשר הינם כולם חלק מרישיון אחד אשר הוענק על ידי ממשלת גיאנה(,   לפרוספקטים

. במועד  Tanager-1, בנוסף על אלה שנמצאו בקידוח  קרבוניםולהימצאות הידר  פוטנציאלאשר לפיו קיים  
מת משאבים  זה  ומושקעים  עבודות  כאמור  בבלוק  בפיתוחבצעות  נוספים  השותפים   ;פרוספקטים  ד( 

בקידוח שנאסף  והמידע  אחד  כנכס  כולו  בבלוק  רואים  רק   Tanager-1 בבלוק  לא  מידע  מספק 
והמידע הקיים   , אלא על הבלוק כולו. המידע שנאסף בקידוח, המידע הנוסף הקיים בבלוק  Tanager-1 על

ומשמשים את אקסון בעבודות בבלוק, שעודן נמשכות. לכן ככל שתוצאות הקידוח וקידוחים    בידי אקסון
מעלות   משמעותית  גבוה  להיות  עשוי  שינבע  הערך  חיוביות,  יהיו  הבלוק,  בשטח  שיהיו,  ככל  נוספים, 

ו  לעניין זה יצוין, כי חלק מהפרוספקטים שנבחנים, קרובים יחסית זה לזה, כך שככל שיבוצע   הקידוחים.
עם זאת, נכון למועד    בהם קידוחים שיסתיימו בתגליות ויוחלט לפתחם, והם עשויים להיות מפותחים יחד. 

הדוח, אין ביכולת השותפות להעריך האם ואילו פרוספקטים ייבחרו, אם בכלל, והאם יוחלט לבצע בהם  
 קידוח. 

 
)פרוספקטיביים(  ים  משאבים מותנים ומנובא  הערכת  פרסמה השותפות דוח  2021בפברואר    14ביום  

 NSAIדוח המשאבים הוכן על ידי חברת  ביחס לחלקה של רציו גיאנה בבלוק.  דוח המשאבים(    – )להלן  
  (.SPE-PRMSנערך על פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום )ו

ידי  על  והוא מוגבל לאזור אשר מכוסה   קידוחהדוח המשאבים מבוסס, בין היתר, על מידע שהתקבל מ 
הדוח מורכב    .2017בשנת    ממדי שביצעו השותפים בחלק משטח הבלוק-נתוני הסקר הסייסמי התלת

הערכת   )מדוח  לממצא  ביחס  מותנים  שבקידוח  Discoveryמשאבים   )"Tanager "  הערכת דוח  וכן   ,
 טח הבלוק. פרוספקטים נוספים בש 11 -משאבים מנובאים )פרוסקטיביים( ביחס ל

 
הודיעה השותפות כי השותפים בבלוק החליטו על דחיית המועד שבו אקסון    2021באוגוסט    22ביום  

אמורה בהתאם להתחייבויותיה כלפי רציו גיאנה להודיע על כוונתה לבצע קידוח נוסף בשטח הבלוק ועל  
טרם הסתיימו    מועדשבאותו  בחירתה בפרוספקט לקידוח. זאת, לאור המידע הרב שנאסף בקידוח ומאחר  

כל בדיקות המעבדה של הדגימות שנאספו במהלך הקידוח, ותהליך ניתוח ממצאי הקידוח ומיפוי המטרות  
כאמור   כי המועד לבחירת הפרוספקט  בבלוק עדיין נמשך. בהתאם, הסכימו השותפים  והפרוספקטים 

 .  2022במרס  22יוארך עד ליום  
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על הארכה נוספת למועד בו על    הסכימו   השותפים בבלוק  הודיעה השותפות כי ,  2022במרס    22ביום  
  2אקסון להודיע על כוונתה לבצע קידוח נוסף בשטח הבלוק ועל בחירתה בפרוספקט לקידוח עד ליום  

ידי כל השותפים לאחר שאקסון,  - . ההחלטה להארכת התקופה כאמור, התקבלה על2023באוקטובר  
וגיות וגיאופיסיות משמעותיות,  המפעילה בבלוק, הציגה להם את תוכניתה לבצע עבודות אנליזה גיאול

בביצוע  עדכנה טרם קבלת החלטת ההארכה כי    אקסון אשר להבנתה הכרחיות לביצוע טרם החלטתה זו.  
)הקידוח שבוצע בשטח   Tanager-1  מתגליתהעבודות כאמור ישולב המידע הקיים בבלוק, לרבות זה  

   שמשת אקסון כמפעילה. , יחד עם מידע מבלוקים סמוכים שבהם מ(Tanagerבפרוספקט   הבלוק
עדכנה את    אקסוןבדבר ביצוע קידוח נוסף.    אקסון נכון למועד הדוח, השותפים בבלוק ממתינים להחלטת  

 לתוםעד   ם את העבודות הדרושות לה לצורך קבלת החלטת קידוחלסיי בכוונתההשותפים בבלוק כי 
מבצעת את העבודה כמתוכנן ולפי מתודולגיה    אקסון   ,תקופת ההארכה כאמור. למיטב ידיעת השותפות 

ככל שאקסון תודיע לשותפים כי בכוונתה לבצע קידוח נוסף בבלוק, אזי יהיה עליה    . פנימית מסודרת שלה
 חודשים ממועד הודעת אקסון כאמור.   9להתחיל בביצוע הקידוח בתוך  

 
  הבנוסף לחלקה היחסי, גם בחלק,  אקסון  נושאת  2021בהתאם להסכם העברת הזכויות, החל מפברואר  

פי הסכם העברת הזכויות תודיע רציו  -שבו עלעד למועד    הוצאות המשותפותב  רציו גיאנההיחסי של  
קידוח  האם ברצונה להשתתף ב , לאחר שאקסון תודיע לה על כוונתה לבצע קידוח נוסף בבלוק,  גיאנה

 הבגין חלק  אקסוןעל ידי    ישולםאשר  כל סכום    .)א( לעיל3במלוא חלקה, כמפורט בסעיף    הנוסף בבלוק
לצורך החזר הוצאות מוכרות )בהתאם למנגנון שנקבע    אקסון ייזקף לזכותה של    רציו גיאנה היחסי של  

 . בהסכם גיאנה(
 

  הדוח  לתאריך   ועד  בבלוק הזכויות  אקסוןל הועברובו  ש  מהמועד   בגיאנה  הפעילות   בגין  שנצברו  ההוצאות
והוצאות   הסקר נתוני  ופענוח  עיבוד, D3  סייסמי סקרהוצאות בגין  היתר,, בין  הכוללות, הכספי המצב על

  מתוך   דולר  מיליון  27.1  -כ(,  100%  במונחי)  דולר  מיליון   159.2  - לכ  מסתכמות לקידוח אקספלורציה  
מיליון דולר מתוך הסכום האמור שולם על ידי    12.7  -משוייכים לחלקה של רציו גיאנה וכ  האמור  הסכום
 . רציו גיאנה היחסי של  הבגין חלק אקסון

 
  2020  - ו  2021  ,2022  לשנים  עצמה  החברה  יועצי  בגין  גיאנה  רציו  של  האקספלורציה  הוצאות  ,בנוסף
 . בהתאמה דולר אלפי 171 - וכ  281 -כ ,52 -כ  של בסך הינם

חיפוש    נכסיב  השקעההוונו ל  האקספלורציה  מהוצאותדולר    פילא   25,471  -וכ  604  -כ,  248  -כ  של  סך
 . בהתאמה 2020 -ו 2021 ,2022  שניםל  הכספי  המצב על בדוחוהערכה 

 
 

 רציו סורינאם  - 47בלוק  .ב
 

פרטית   חברה  הינה  סורינאם  נתאגדהרציו  ביום    אשר  גיברלטר  דיני  פי  לצורך    2017ביולי    25על 
   השתתפות בפעילות חיפושי נפט וגז בסורינאם. 

 

  )להלן   (Farmout Agreement)  רציו סורינאם בהסכם להעברת זכויותהתקשרה    2017באוגוסט    3ביום  
זה   זכויות(    -בביאור  בת של     ה (, חברTullow  -   )להלן  .Tullow Suriname B.Vעם  הסכם העברת 

Tullow Oil Plc.,    של    20%לרכישת של 47בבלוק    Tullowמזכויותיה  הכלכליים  במימיה  הנמצא   ,
   סורינאם.

 
-Goliathberg“על ביצוע קידוח ניסיון )אקספלורציה(    47החליטו השותפים בבלוק    2020בחודש אוגוסט  

Voltzberg North-1 (GVN-1)” ,2021 בינואר החל  והוא .   
מניתוח ממצאי הקידוח  כי  לעומקו הסופי וקידוח הגיע  הדיווחה השותפות כי    2021ס  במהלך חודש מר

 (.  Dry Holeש )עולה כי לא נתגלו סימני הידרוקרבונים ולכן נמצא כי הקידוח הוא קידוח יב
 

הודיעו השותפים בבלוק למדינה כי לאור תוצאות הקידוח החליטו שלא להתקדם    2021באוקטובר    8ביום  
לשלב הבא בתוכנית העבודה ברישיון ולהחזיר את הרישיון למדינה, ולפיכך ההסכם עם המדינה הסתיים  

הלך שנת  . החל מהמועד האמור, לא מחזיקה עוד השותפות בזכויות בבלוק. במ2021בדצמבר    31ביום  
משרדים ששימשו את השותפים במהלך החזקת הו  סגירת הפעילות  כללה בעיקרהפעילות בבלוק    2022

 הרישיון. 
  המצב הכספי   עלועד למועד הדוח    2022בינואר    1מיום    סורינאםשל רציו  האקספלורציה  הוצאות  סך  

 . דולר אלפי 90  -כ של בסךהינן 
  והערכה   חיפוש  לנכסי   שהוונו,  בבלוק  נלוות  הוצאות  כולל,  רהאמו  הקידוח   בגין  סורינאם   רציו   של   הוצאותיה 

 IFRS -ל ובהתאם  לאור תוצאות הקידוח . דולר  מיליון   17.2  -כ של  לסך הסתכמו   קידוח ה  מהחלטת  החל
 .  2021לשנת הכולל  ההפסד על לדוח במלואן הופחתו  הנלוות עלויותהו  הקידוח עלויות   כל 6

  הסתכמה  הכספי  המצב על הדוח למועד  ועד  לרישיון סורינאם רציו של כניסתה  מיום בפרויקט ההשקעה
 (.עצמה  החברה   יועצי  בגין   סורינאם   רציו )הסכום האמור כולל גם הוצאות של    דולר  מיליון   18.6  -כ  של   לסך 



 שותפות מוגבלת   -רציו פטרוליום אנרגיה 

 המאוחדים )המשך(  ביאורים לדוחות הכספיים
 

27 

 
 : )המשך( והערכהזכויות חיפוש  -פעילות הקבוצה  - 6ביאור 

 
 פיליפינים רציו  - Service Contract 76 .ג

בשטח ימי במים  וגז  לקבלת זכויות לחיפוש נפט  מכרז  לרציו גיברלטר    ניגשה  2015במהלך חודש יוני  
 . הכלכליים של רפובליקת הפיליפינים

 
בהסכם    2018באוקטובר    17ביום  גיברלטר  רציו    התקשרהבעקבות זכייתה של רציו גיברלטר במכרז,  

  ליקת הפיליפינים ומשרד האנרגיה הפיליפיני, ההסכם( עם ממשלת רפוב  -חיפוש והפקה )להלן בסעיף זה  
)להלן    Service Contract 76  -כ, הידוע  וגז בשטח האמורזכויות לחיפוש נפט    גיברלטרלרציו    הוענקלפיו  

–  SC 76)    שנים )"התקופה הראשונית"(. התקופה הראשונית ניתנת להארכה לתקופה    7לתקופה בת
של   כלשהי  בהפרה  יהיה  לא  הזכות  שבעל  ובתנאי  ההארכה"(  )"תקופת  שנים  שלוש  בת  נוספת 

פי הסכם פיליפינים וכי תהיה לו תכנית עבודה ותקציב מתוכננים לתקופת ההארכה.  -התחייבויותיו על
בתום תקופת ההארכה, יסתיים ההסכם באופן אוטומטי. במקרה    SC76  -דרוקרבונים בככל שלא ימצאו הי

בתגלית   מדובר  אם  להחליט  מנת  על  נוספת  שנה  תהיה  הזכות  לבעל  הידרוקרבונים  סימני  שנמצאו 
 מסחרית או לא. 

   .ומשמשת כמפעילה שלו בנכס הנפט  100% -מחזיקה ב גיבלרטררציו 

ידי  -על  SC 76  גבולות  לשינוי  בבקשה  לשר האנרגיה הפיליפיני   גיברלטר  רציו  פנתה  2019בחודש יולי  
לבקשה האמורה.    השר אישור    התקבל   2019דצמבר  בחודש    . SC 76   -הוספת שטח הנמצא מדרום ל

  - כ  על  עומד  שטחו   אישור הדוחות הכספיים  למועד נכון  ו   50%במעל    SC 76שטח    , גדל כתוצאה מכך
על בסיס התוכנית הקיימת ובהתאם    במקביל, עודכנה תכנית העבודה המחייבת ברישיון  "ר.קמ  6,480

 . SC 76לתוספת בשטח 
 

, הכוללת  SC76עברה רציו גיברלטר לשלב השני של תקופת האקספלורציה של  2020בחודש אוקטובר  
סייסמי   סקר  לביצוע  הפ   500של    D3התחייבות  לקידום  פועלת  גיברלטר  רציו  לפחות.  עולות  קמ"ר 

על רפובליקת הפיליפינים    השפיעה באופן ניכרהדרושות לצורך ביצוע הסקר הסייסמי. מגיפת הקורונה  
לוחות הזמנים בקבלת האישורים  ב   חלה  הההשפע ועל התנהלות משרדי הממשלה והרגולטורים במדינה.  

הנדרשים לצורך התקשרות עם קבלן סייסמיקה, על זמינות קבלני שירותים לביצוע הסקר הסייסמי וכן  
  רציו  פעלהלביצוע הסקר. לאור האמור לעיל  בקבלת האישורים הדרושים מהגורמים הרלוונטים במדינה 

  כוח "  מטעמי ברישיון הפעולות  לביצוע  םהזמני   לוחות  הקפאת  על  להסכים  במטרה   המדינה  מול  גיברלטר
   ".עליון 

 
  קיומו   על  הפיליפיני  האנרגיה  משרד  אישור  את  קיבלה  כי  גיברלטר  רציו  הודיעה,  2022  בפברואר   15  ביום
  2021 באוגוסט   10  מיום יחול"  העליון  כוח " ה במקור נקבע כי  .  בגין מגיפת הקורונה  " עליון  כוח"אירוע    של

 . המאוחר לפי, הקורונה  מגיפת עקב במדינה שהוכרז החירום מצב של לסיומה  עד  או, שנה למשך
 

  של   תחילתה  מועד  את   לשנות   הפיליפיני  האנרגיה  ממשרד  גיברלטר   רציו   של   בקשתה   לאור זאת,    עם
כי    האנרגיה  משרד  אישר  2022בנובמבר    7  ביום,  העליון  הכוח  של  קיומו  תקופת   התקופה הפיליפיני 

  עוד הודיע משרד האנרגיה כי  .  2022בנובמבר    7  ביום  תסתייםו   2020באוקטובר    18  ביום  תחל  האמורה 
, הכולל התחייבות לביצוע סקר SC76השלב השני של תקופת האקספלורציה לפי הסכם    לאור האמור,

   .2024בנובמבר  27עד ליום   וארך י   2020באוקטובר   18יום  ב  החל  ואשר,  D3סייסמי 
 

 : החיפוש וההפקה הסכםב  מרכזיות הוראותתיאור עיקרי להלן  

לתקופה   SC 76ההסכם מקנה לבעלי הזכויות את הזכות לבצע חיפושי נפט ו/או גז טבעי בשטח   (1

שנים  7בת   נוספת בת שלוש  , בהתאם לתנאים הקבועים שנים עם אפשרות להארכה לתקופה 

 באופן  ההסכם  יסתיים,  ההארכה  תקופת  בתום  SC 76  -ב  הידרוקרבונים  ימצאו  שלא  ככל  בהסכם.

  להחליט  מנת  על  נוספת  שנה  תהיה  הזכות  לבעל  הידרוקרבונים  סימני   שנמצאו  במקרה.  אוטומטי

 אישור  לקבלת  ובכפוף   מסחרית   התגלית  כי   שיוחלט  ככל .  לא  או   מסחרית   בתגלית   מדובר   אם

 שנים  25  -ל  ההסכם  יוארך,  הערכה  לקידוח  מוצעת   עבודה   לתכנית   הפיליפינית  האנרגיה   מחלקת

  בהתאם  אחת   כל   שנים  5  בנות  נוספות   תקופות   לשלוש   להארכה   ניתנת   ההפקה   תקופת  נוספות 

 . בהסכם שנקבעו לתנאים
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 : )המשך( והערכהזכויות חיפוש  -פעילות הקבוצה  - 6ביאור 

 
הזכויות לעמוד בכל אחת   יההסכם קובע מחויבויות עבודה מינימליות בהן על בעל   -תכנית עבודה   (2

יודיע למשרד האנרגיה, שלושים יום לפחות    הזכותמתקופות ההסכם ואת התקציב הרלוונטי.בעל  

ובמקרה בו נמצאה תקופה, האם הוא בוחר להמשיך בתכנית העבודה,  -לפני סיומה של כל תת

וא בוחר לבצע פעולות הערכה בשטח בו נמצאה התגלית, או האם האם ה  -תגלית )אם תימצא(  

תקופה  - הוא בוחר לסיים את ההסכם. במקרה בו בעל הזכות בחר לסיים את ההסכם לפני סיום תת

תקופה לא הוצא במלואו, ישלם בעל הזכות את הסכום - וככל שתקציב העבודה המתוכנן לאותה תת

 . הנותר מהתקציב למשרד האנרגיה הפיליפיני
 

על בעל הזכות למסור לאישור משרד האנרגיה הפיליפיני    -תכנית עבודה שנתית וערבות ביצוע   (3

תכנית עבודה שנתית ותקציב שנתי מתוכנן לשנה הקרובה. על בעל הזכות לספק ערבות ביצוע  

 עבור תכנית העבודה המתוכננת על סך מינימלי השווה לתקציב השנתי המתוכנן. 
 

בעל הזכות יהיה כפוף לדיני מס ההכנסה הפיליפיניים החלים על חברות    -  ותשלומים אחרים  מיסים (4

מהרווח הנקי(, אך אלו ישולמו, ככל שיהיו, מחלקה של המדינה. יצוין, כי נכון    30%)בשיעור של  

, קיימים חילוקי דעות בין משרד האנרגיה הפיליפיני לבין משרד למועד אישור הדוחות הכספיים

. בעוד שמשרד האנרגיה הפיליפיני בגין רווחים ככל שיהיו  ן גביית מס חברותהמבקר הפיליפיני לאופ

  נכון .  הזכות  בעל  של  מחלקו  להיגבות   צריך  החברות  מס  המבקר   משרד   לטענת דוגל באמור לעיל,  

הכרעת בית המשפט   .הוכרע טרם אשר, האמורה הסוגיה בעניין  משפטי  הליך  מתקיים, זה למועד

נכון למועד זה לא ניתן להעריך    .גיברלטרהעליון הפיליפיני בסוגיה, ככל שתהיה, תחול גם על רציו 

כמו   .גיברלטרה על פעילות רציו  ת השפע  החלטת בית המשפט העליון הפיליפיני ומידת  מה תהיה

 יפיני  כן ההסכם קובע מענקים ותשלומים שעל בעל הזכות לשלם למשרד האנרגיה הפיל

 במהלך תקופות ההסכם השונות.

ו/או    60%הסכם פיליפינים קובע כי חלקה של המדינה יהיה    -חלקה של המדינה   (5 מהגז הטבעי 

   .הנותרים יהיו של בעל הזכות  40% -ו  הנפט שיופק,
 

 
בבעלות    בת  החבר  ,Navitas Petroleum Limitedהתקשרה רציו גיברלטר עם    2022ביוני    16ביום  

בהסכם העברת זכויות ושיתוף פעולה    נאוויטס(  -להלן  )  מוגבלת  שותפות,  פטרוליום  נאוויטסמלאה של  
 SC 76  -בגיברלטר  ( מזכויות רציו  100%)מתוך    30%  תרכושנאוויטס    .בפיליפינים בתחומי האנרגיה  

של   היחסי  חלקה  להחזר  עבר    רציובתמורה  היחסי  וכן  בהוצאות  בחלקה  להשתתפות  מסך  בתמורה 
, אשר נכון  לאישור משרד האנרגיה הפיליפיני  כפוף העברת הזכויות  . מועד  בבלוק  ההוצאות העתידיות

  . SC 76 -בתיוותר המפעילה למועד אישור הדוח על המצב הכספי טרם התקבל. רציו גיברלטר  
 

,  214  - כ  בסך של   2020  -ו  2021  ,2022  לשנת  SC 76 רעבוגיברלטר  של רציו    האקספלורציה  הוצאות
 . וגז נפט חיפושי  הוצאות במסגרת לדוח על הרווח או הפסד  נזקפו אלפי דולר 462 -כו  65 -כ

ועד למועד הדוח על המצב הכספי הסתכמה    SC 76-ההשקעה בפרויקט מיום כניסתה של רציו גיברלטר ל
 מיליון דולר.  1.7 -לסך של כ
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 : )המשך( והערכהזכויות חיפוש  -פעילות הקבוצה  - 6ביאור 

 
 )רציו גיברלטר(  מרוקו -  Dakhla Atlantiqueבלוק  .ד

 
)להלן  (  Contract Reconnaissanceחתמה רציו גיברלטר על הסכם מחקר )  2021בספטמבר    24ביום 

מחקר(    - )הסכם  ומכרות  להידרוקרבונים  המרוקאי  הלאומי  המשרד   Office National Desעם 
Hydrocarbures et des Mines  להלן( )-  ONHYM  לאחר קבלת אישור   , 2021לאוקטובר    11(. ביום

 שר האנרגיה והמכרות של מרוקו, אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון של השותפות את הסכם המחקר. 
 

בלוק   של  ומחקר  ללימוד  בלעדית  זכות  גיברלטר  לרציו  מקנה  המחקר  ,  Dakhla Atlantiqueהסכם 
הממוקם במרוקו לאורך חופי האוקיינוס האטלנטי ושטחו מתחיל מקו החוף וכולל את אזור המים הרדודים  

קמ"ר ובתקופת    109,000  -מטר. שטחו הכולל של הבלוק הוא כ  3,000 -והעמוקים עד לעומק מים של כ
 (.  100%ההסכם רציו גיברלטר תחזיק במלוא הזכויות בו )

 
ר מקנה לרציו גיברלטר זכות בלעדית לבצע פעולות לימוד ומחקר בשטח הבלוק לתקופה  הסכם המחק

ובתנאי שלא נעשתה    בהתאם לדין  של שנה אחת, הניתנת להארכה לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת
בסיום   כי  גיברלטר על פי הסכם המחקר. הצדדים הסכימו מראש  כלשהי של התחייבויות רציו  הפרה 

 שה להארכת הסכם המחקר בשנה נוספת. השנה תוגש בק
 

 הסכם המחקר קובע מחויבויות עבודה מינימליות לתקופת ההסכם: 
 
  600  -תקציב משוער של כ  -ופיענוח ראשוני    2Dשנה ראשונה: עיבוד מחדש של נתונים סייסמים   (1

 אלפי דולר. 
מערכות הנפט   שנה שניה: פענוח ממצא של הנתונים הקיימים, מיפוי מטרות ופרוספקטים ומידול (2

 אלפי דולר.  200 -תקציב משוער של כ  –בשטח הבלוק 
 שנה שלישית ורביעית )אופציונלי( בחירה בין:  (3

א'   של    -אפשרות  סייסמים    2,000איסוף  נתונים  מטרות 2Dק"מ  מיפוי  כולל  ופיענוחם  עיבודם   ,
 ופרוספקטים. 

 פוי מטרות ופרוסקטים. ופיענוחם כולל מי  3Dעיבוד מחדש של נתוניים סייסמים  -אפשרות ב'
 אלפי דולר.  1,000  -תקציב משוער לכל אחת מאפשרויות של כ

( לעיל יהיה רלוונטי ככל שרציו גיברלטר תחליט על התקדמות בתוכנית העבודה. 3התיאור בסעיף )
זה ולבקש לעבור לרישיון חיפוש  לחילופין היא רשאית לנטוש את שטח הבלוק או לדלג על שלב 

 הבלוק. בשטח 
 

לרציו גיברלטר ערבות חברה אם עבור תכנית העבודה המתוכננת בסך השווה   השותפות תספק
לתקציב העבודה המתוכנן לכל אחת מתקופות ההסכם. רציו גיברלטר אינה חייבת לעמוד בתקציב 

יחד עם זאת, במקרה שבו רציו   , אךהמתוכנן האמור לעיל כל עוד היא עומדת בתנאי תכנית העבודה
ברלטר לא תעמוד בתנאי תוכנית העבודה או לא תשלים אותה, היא תהיה חייבת בתשלום התקציב  גי

מובהר כי הנתונים לעיל והצפי בדבר תוכנית העבודה, . ONHYM  -המתוכנן לתקופה הרלוונטית ל
הפעולות, העלויות ולוחות הזמנים לביצוע הפעולות השונות, מהווים הערכות של השותפות המבוססות  

אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים. ההערכות יכולות על 
להשתנות כתוצאה משינויים בתוכנית העבודה, ממצאים חדשים שיתקבלו והתקדמות הלימוד של 

השטח, מנסיבות נוספות האופייניות לפעילות בפרויקטים של חיפושי נפט וגז טבעי וכן ממגבלות ו/או  
ות חיצוניות רבות כגון עיכוב בקבלת אישורים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות, תלות  השפע

בקבלנים, שינויים בעלויות כתוצאה משינויים במחירי שירותים וספקים וכדומה. לפיכך, הפעולות  
שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכת השותפות למועד אישור הדוחות  

   ם.הכספיי
 

בהסכם העברת זכויות ושיתוף פעולה   נאוויטסהתקשרה רציו גיברלטר עם  2022ביוני  16ביום  
נקבע כי    העברת זכויות במסגרת הסכם . הסכם העברת זכויות( -להלן  ) בתחומי האנרגיה במרוקו

תפעלנה לביצוע הערכה משותפת של פוטנציאל ההשקעה בנכסי אקספלורציה    גיברלטר נאוויטס ורציו
 -אוויטס תישא ב. נDakhla Atlantique מרוקו למשך תקופה של כשנה וחצי, לרבות בקשר עם בלוקב

. סך  מסך ההוצאות העתידיות  30% -וכן ב  בלוקבמסך הוצאות העבר בקשר עם שיתוף הפעולה   30%
כפי    לתקופה ממועד חתימת הסכם מחקר ועד למועד חתימה על הסכם העברת זכויות, הוצאות העבר

אלפי דולר חלקה   37(, 100%אלפי דולר ) 124 -שנקבע בהסכם העברת הזכויות הסתכמו לסך של כ
 של נאוויטס.  
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 : )המשך( והערכהזכויות חיפוש  -פעילות הקבוצה  - 6ביאור 
 

 
  התקבל אישור שר האנרגיה והמכרות המרוקני להארכת הסכם המחקר 2022 ספטמברב 26  ביום

(Contract Reconnaissance  )רציו  , לבקשתם של  2023בספטמבר  30עד ליום  בשנה נוספת
 .  ONHYM -ו גיברלטר

 רציו גיברלטר ממשיכה לעבוד בבלוק בהתאם לתוכנית העבודה בבלוק.  
 

  217  -כ   בסך של  2022לשנת    Dakhla Atlantiqueבלוק  ר  עבוגיברלטר  של רציו    האקספלורציה  הוצאות
 . וגז נפט חיפושי הוצאות  במסגרת לדוח על הרווח או הפסד  נזקפו אלפי דולר

 
 

 )רציו גיברלטר( אירלנד  - 16/28אופציה מס'  .ה
 

( )מס' Licensing Option)  רישיון אופציה לקבלת    בזכות רציו גיברלטר  החזיקה    2020עד לחודש מאי  
זכות ראשונים להגיש    הקניתה לה , אשר  במים הכלכליים של אירלנד  קמ"ר  1,562  - שטח של כב(  16/28

 אירלנד(.  זכות -)להלן  בקשה לרישיון חיפוש בשטח האופציה, כולו או חלקו
 
רציו גיברלטר למחלקת האנרגיה של אירלנד על החלטתה למשוך את הבקשה הודיעה    2020חודש מאי  ב

אירלנד זכות  חיפוש בשטח  רישיון  הצוות    על  התבססהזו  החלטה  .  לקבלת  רציו    המקצועיבחינת  של 
לאור דחיית בקש וזאת  רציו  שהגישה    הגיברלטר את הפוטנציאל הקיים ברישיון בגבולותיו המקוריים 

אירלנד  גיברלטר   של  האנרגיה  זכות  למחלקת  עם  בקשר  הסיכונים  ליתר  לב  ובשים  גבולות,  לעדכון 
 . אירלנד

 
אלפי דולר בגין זכות אירלנד    522  -ש והערכה בסך של ככתוצאה מהאמור לעיל, השקעה בנכס חיפו

במועד    לזכות אירלנד  זה יוחס  סכום)  2020  בדצמבר  31-בשנה שהסתיימה ביום ה  הופחתה במלואה
   (.רכישת מניותיה של רציו גיברלטר על ידי השותפות
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 :הפסד  או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים  - 7 ביאור

 בדצמבר  31  

2022 2021 

 דולר  אלפי

   :למסחר מוחזקים - סחירים ערך ניירות   ניירות

 1,568 1,022 ממשלתיות  חוב באגרות השקעה

 2,433 2,069 בישראל   קונצרניות חוב באגרות השקעה

 3,330 3,267 בחו"ל   קונצרניות חוב באגרות השקעה

 221 161 בישראל  במניות השקעה

 242 150 חו"ל השקעה במניות 

 7,794 6,669 סה"כ מוצג במסגרת הנכסים השוטפים 

 
   הדוח מתאריך חודשים 12  עד הינו  השותפות בידיהמוחזקים   הערך  ניירות  של הצפוי  המימוש מועד

 .  , והם מוצגים במסגרת הרכוש השוטףהכספי המצב על

  במסגרת   החוזר  בהון  מהשינויים  כחלק"  שוטפת   פעילות"   במסגרת  מוצגים המוחזקים למסחר    פיננסיים   נכסים 
   הפסד או רווח דרך  הוגן בשווי פיננסיים  נכסים  של ההוגן  בשוויים ינוייםש  .מזומנים  תזרים  דוח

 .  הכולל( רווח) ההפסד על בדוח" הוצאות )הכנסות( מימון –" לסעיף   נזקפים

 : מסים על ההכנסה  - 8ביאור 

הפקודה( קובע, כי שר האוצר רשאי   -)להלן  1961-התשכ"א ])ד( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש63סעיף 
לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן לעניין הפקודה כחברה, ואם שר האוצר עשה כן אזי יראו את השותפות  

 כאילו היא חברה לעניין הפקודה, וסכומים שהשותפות חילקה לשותפים יראו אותם  
 כדיבידנד. 

  2017-ברשומות צו מס הכנסה )סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה(, התשע"ז, פורסם  2017בינואר    1ביום  
הצו(, בו נקבעו התנאים שעל שותפות לעמוד בהם כדי להיחשב כחברה לצרכי מס. שני התנאים    -)להלן  

העיקריים הינם כי עיסוקה של השותפות, חלקו או כולו, הוא חיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, הן במישרין  
יפין, בארץ או בחו"ל, וכן כי השותפות אינה שותפות כהגדרתה בתקנות מס הכנסה )כללים לחישוב  והן בעק 

התשמ"ט נפט(,  לחיפושי  בשותפות  השתתפות  יחידות  של  ומכירה  החזקה  בשל    -)להלן    1988-המס 
ות  על השותפות. על כן, בהתאם להורא  חלותהתקנות(. השותפות עומדת בתנאים הנ"ל, לפיכך, הוראות הצו  

אינה    הוא על השותפות    חלהצו, משטר המס ש ועניין, הגם ששותפות בד"כ  לכל דבר  כאילו היא חברה 
 נישומה לצרכי מס והכנסותיה והוצאותיה מיוחסות לשותפים בה. 

היחידות למחזיקי  ייוחסו  לא  השותפות  של  וההכנסות  ההוצאות  עליה  כל  .בהתאם,  חל  הנ"ל  הצו    ,עוד 
ההכנסה החייבת שלה ותישא במס החל בגין ההכנסה החייבת שלה, כאילו    היא זו שתדווח על  השותפות

 . הייתה חברה
 

 . 23%וא  הלך  י וא  2018משנת שיעור המס החל על חברות 
 

  דולר  מיליון  5.8  -כ  של  לסך  2021  -ו  2022  בדצמבר  31  לימים  מסתכמים  מס   רכיו לצ  המועברים  ההפסדים
  הכירה   לא  השותפות.  בהתאמה   (ח''ש  מיליון  25.4  -כ)   דולר  מיליון  8.2  -כ  של  ולסך  (ח''ש  מיליון  20.4  -כ)
 . לעין  הראהנ  בעתיד לקיזוזם  צפי שאין כיווןמ  מועברים הפסדים בגין  נדחים מסיםב

הוראות התקנות, אשר מסדירות את אופן ייחוס ההכנסות וההוצאות של שותפות נסחרת למחזיקי יחידות  
 על השותפות. זכאים", לא תחולנה ההשתתפות שהינם "מחזיקים 
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 הון השותפים: - 9ביאור 
 

 השותפות  הקמת בעת . א
 

 . ח"ש  999  השותפות בהון השקיע  המוגבל  והשותף ,  ח" ש 1  השותפות בהון הכללי  השותף השקיע
 

 ויישאו   מההכנסות,  בהתאמה,  99.9%  -ו  0.1%  -ל  זכאים   יהיו   המוגבל  והשותף  הכללי   השותף 
  לציבור   הנפיק  המוגבל  השותף  .השותפות  של  וההפסדים  מההוצאות,  בהתאמה,  99.9%  -ו  0.1%  -ב

אשר פקעו  ( 1 סדרה ) אופציה  כתבי, אחת כל נקוב ערך  ח''ש 1 בנות שם על רשומות השתתפות  יחידות 
  לניירות  בבורסה למסחר  הרשומים( )ראו סעיף ג' להלן(, 2וכתבי  אופציה )סדרה   2019ביולי  15ביום  

בשותפות  מקנות  היחידות.  אביב  בתל  ערך המוגבל  השותף  בזכויות  השתתפות  המופעלות    ,זכות 
תחת הפיקוח של רו"ח שמעון אבנעים  ומוחזקות על ידי השותף המוגבל לטובת בעלי היחידות בנאמנות ו 

לפירוט  .  יחידות השתתפות  224,824,160השותפות  כולל הון    2022בדצמבר    31ליום    המפקח(.  -)להלן  
 סעיף ג' להלן.  ומימוש כתבי האופציות רא  בקשר עם

להון השותפות   שיכניס  מן הסכומים  למעלה  לחיובים של השותפות  יהיה אחראי  לא  השותף המוגבל 
 כאמור לעיל. 

 
ערכן הנקוב  ביטול    את  של מחזיקי יחידות ההשתתפות   כלליתה אסיפה  ה  אישרה   2019בנובמבר    11ביום  

 . ההשתתפות של השותפותשל יחידות 
 

  שונים   ערך   ניירות  להנפיק  יכולה  היא   מכוחו   מדף  תשקיף  השותפות   פרסמה  2019  בנובמבר  28  ביום 
   .2022 בנובמבר  27  ליום  עד היה בתוקףו בשנה  הוארך האמור התשקיף.  לציבור

 
  לציבור   שונים  ערך   ניירות   להנפיק  יכולה   היא  מכוחו   מדף   תשקיף   השותפות  פרסמה  2023בינואר    29ביום  
 . 2025בינואר  29שנתיים עד ליום   ךלמש

 
 הנפקת ניירות ערך   .ב
 

השותפות ,  2017בינואר    23ביום   ענייןלציבור  הנפיקה  ולבעלי  ליזמים  יחידות    114,682,236  , 
(. סך התמורה  2כתבי אופציה )סדרה    57,341,118  -ו  (1כתבי אופציה )סדרה    57,341,118השתתפות,  

לכי המידי הסתכמה  )ברוטו( מההנפקה שהתקבלה  )כ  117.2  -ת  סך    31  -מיליוני ש"ח  דולר(.  מיליוני 
   מיליוני דולר(. 1.5 -מיליוני ש"ח )כ 5.7 -הוצאות ההנפקה הסתכמו לכ

 . 2017בינואר  26החל ביום  של השותפות המסחר בניירות הערך
 

 : האופציה כתבי .ג
 

 
 (   2כתבי אופציה )סדרה  

 
שנת   של  הראשון  הרבעון  )סדרה    2021במהלך  האופציה  כתבי  פקיעת  למועד  מומשו  2ועד   )

מיליון   22 - יחידות השתתפות בתמורה לכ 51,438,156 -( ל2כתבי אופציה )סדרה   51,438,156
מומשו, פקעו    שלא  4,540,008( בסך של  2מיליון ש"ח(. יתרת כתבי אופציה )סדרה    70.3  -דולר )כ

( מומשה בתמורת מימוש 2מכלל סדרת כתבי האופציה )סדרה    92%  -. כ2021בינואר    14ביום  
 מיליון ש''ח נטו(.  72.2 -מיליון דולר, נטו )כ 22.6  -כולל של כ
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 תשלום מבוסס מניות   .ד

 
יולי   הכללי  2018בחודש  השותף  דירקטוריון  של    אישר  אימוצה  אופציות  את  משרה    -"תכנית  נושאי 

על פיה בעת הענקת התגמול סך כל יחידות השתתפות שיונפקו    , (2018תכנית      -" )להלן  2018עובדים  ו
יעלה על   מהונה המונפק של השותפות )בהילקח בחשבון גם שיעור הדילול הנובע מהקצאת   5%לא 

השתתפות אחת של השותפות. יחידות ההשתתפות    התגמול(, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש ליחידת
ליחידות ההשתתפות של   זכויותיהן  בכל  זהות  תהיינה  מימוש האופציות  הרגילות שתוקצינה בעקבות 

בתום תקופות    , בכפוף לתנאי התכנית  , ניתנות למימושהאופציות שיוקצו    השותפות, מיד עם הקצאתן.
מכמות    2/3)ב(    ;חודשים ממועד ההענקה  12האופציות החל מתום  מכמות    1/3)א(  ההבשלה כדלקמן:  

חודשים ממועד ההענקה    15מנות רבעוניות שוות על פני תקופה של שנתיים החל מתום    8  -האופציות ב  
לא תמומשנה האופציות קודם לכן, האופציות  ש במידה  .  מכמות האופציות(  1/12)קרי כל רבעון תבשלנה  

יום לאחר סיום יחסי    120( עד  2)  ;( תום חמש שנים ממועד ההענקה1ין ) תפקענה במועד המוקדם מב
 העבודה בין השותפות לבין הניצעים.  

אישרה האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, לאחר אישור ועדת    2018באוגוסט  
כתבי אופציה לא    3,019,765, הקצאה פרטית של  2018התגמול ודירקטוריון השותף הכללי מחודש יולי  

סחירים הניתנים למימוש ליחידות השתתפות של השותפות למנכ"ל, נושאי משרה ועובדים בשותפות,  
 פרטיות בעתיד. הקצאות  כתבי אופציה לא סחירים לביצוע    3,016,142וכן קיומה של מסגרת של 

אוקטובר   תוכנית    3,019,765  הוקצו  2018בחודש  במסגרת  תקופת  אשר  ,  מורכא  2018אופציות 
ש"ח. הערך הכלכלי התיאורטי של    1.609מחיר המימוש של האופציות הינו  .  הסתיימה  שלהןה  לההבש

 ש"ח. 1.22, מגיע לשווי לכתב אופציה של B&Sכל אופציה, במועד ההענקה, מחושב על פי נוסחת  
 

, אישר דירקטוריון השותף הכללי, לאחר אישור ועדת התגמול של השותף הכללי,  2021בינואר   20ביום  
אחרים   ועובדים  משרה  לנושאי  השותפות,  למנכ"ל  סחירים  לא  אופציה  כתבי  של  פרטית  הקצאה 

)ההקצאה  אופציות לנושאי משרה ועובדים אחרים בשותפות  1,200,286בשותפות. באותו יום הוקצו  
הערך הכלכלי  .  שא משרה ועובדי השותפות נעשתה בהתאם למסגרת כתבי האופציה המוזכרת לעיל(לנו

 . B&Sהתיאורטי של כל אופציה, במועד ההענקה, מחושב על פי נוסחת  
ש"ח(, מחיר    0.778שווי האופציות מבוסס על ההנחות הבאות: שווי יחידת ההשתתפות במועד  החישוב )

( וריבית חסרת סיכון  73.5%החיים צפוי )חמש שנים(, סטיית תקן צפויה )ש"ח(, אורך    1.403המימוש )
(0.34% .) 
 

האסיפה  2021בפברואר    24ביום   השותפות    אישרה  של  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  של  הכללית 
למנכ"ל השותפות.    277,370ההקצאה של   במועד  אופציות  הערך הכלכלי התיאורטי של כל אופציה, 

 . B&Sההענקה, מחושב על פי נוסחת  
ש"ח(, מחיר    0.684שווי האופציות מבוסס על ההנחות הבאות: שווי יחידת ההשתתפות במועד  החישוב )

( וריבית חסרת סיכון  72.7%ש"ח(, אורך החיים צפוי )חמש שנים(, סטיית תקן צפויה )  1.403המימוש )
(0.56% .) 
 

  מרכיב בגין    2020  -ו  2021,  2022השותפות לשנת   של הפסד או  רווח בדוחות ה סכום ההוצאה שהוכר
 דולר בהתאמה.אלפי  219 -כו  274  -כ, 96 -משרה ועובדים הוא כ לנושאיהענקת אופציות  ב ההטבה

 
אינה זכאית לתבוע    השותפות,  לפקודה  102סעיף    ועל פי כללי  השותפותבהתאם למסלול שנבחר על ידי  

כהטבה, לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר    למקבלי האופציותכהוצאה לצורכי מס סכומים הנזקפים  
, למעט מרכיב הטבה פירותי, אם קיים,  במסגרת התכניתשהוענקו , בגין האופציות  השותפותבחשבונות 

 שנקבע במועד ההקצאה. 
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 חלוקת רווחים: .ה
 

כל הרווחים של השותפות, הראויים לחלוקה על ידי השותפות על פי דין  כקבוע בהסכם השותפות,   (1

לשותפות לפי שיקול   כרווחים, בניכוי סכומים )שלא הובאו בחשבון לצורך קביעת הרווחים( הדרושים

דעתו של השותף הכללי לצורך או בקשר עם התחייבויות קיימות או עתידיות צפויות של השותפות,  

ידועות או משוערות ובכלל זה גם החזר הלוואות )אם תהיינה( ולרבות הסכומים הדרושים לדעת 

דולר( )להלן    250,000השותף הכללי לעמידה בהוצאות בלתי צפויות מראש )שסכומם לא יעלה על  

להוראות    - ובכפוף  כאמור לעיל  יחולקו לשותפים, בהתאם לזכויותיהם,  , החברות  חוקהרווחים( 

ההכנסה  של  הערכה  הכללי  השותף  יערוך  השנה  תום  לפני  בסמוך  לשנה,  אחת  הבא:  באופן 

השנתית החייבת לצרכי מס של השותפות. בהתבסס על הערכה זו יקבע השותף הכללי את הסכום 

לחלוקה ראשונה, בהתחשב, בין היתר, בנדרש, לפי ההערכה לצורך עמידה בהתחייבות השותפות 

על פי הסכם לגביית מס שיחתם )אם ייחתם( בין השותפות מצד אחד ובין שלטונות המס מצד שני 

או לעמידה בתנאים שיקבעו על ידי שלטונות המס באישורים שיינתנו על ידם לשותפות להנפקות  

יחידות  ניירות ערך אחרים או באופן אחר )להלן    של  הסכום לחלוקה ראשונה(. הסכום    -או של 

לחלוקה ראשונה יפורסם על ידי השותף הכללי לפני תום השנה ויחולק לאחר מכן לשותפים בהתאם 

 לזכויותיהם כאמור לעיל. 

 

לי ותפורסם יתרת הרווחים שיוותרו לחלוקה )אם בכלל( בגין אותה שנה, תיקבע על ידי השותף הכל  (2

הדוחות הכספיים המבוקרים של השותפות בגין אותה שנה ותחולק לאחר מכן    אישורבסמוך לאחר  

 יתרת החלוקה השניה(.  - לשותפים בהתאם לזכויותיהם כאמור לעיל )להלן
 

מובהר בזה כי היה ולאחר ביצוע החלוקה השניה יתברר, בעקבות שינוי בנסיבות, כי ניתן לחלק  (3

בגין אותה שנה, יהיה השותף הכללי רשאי לבצע חלוקות נוספות בגין אותה שנה  סכומים נוספים  

הניתנים   -)להלן   הנוספים  הסכומים  אם  כן  לעשות  חייב  יהא  הכללי  והשותף  נוספות(,  חלוקות 

 מיליון דולר.   3לחלוקה יהיו בסך העולה על 
 

 בדצמבר.   31יעשה תמיד לשנה המסתיימת ביום יחישוב הרווחים   (4
 

מובהר בזאת כי לא יחולקו רווחים אם קבלתם על ידי השותף המוגבל תחשב למשיכה של השקעות   (5

 )ב( לפקודה. 63או חלק ממנה כמשמעות הדבר בסעיף 
 

 אלו   לרבות)   לעיל  לאמור  בהתאם  לשותפים  יחולקו  לא  ואשר  השותפות  בידי  יהיו  אשר  סכומים (6

  שיקול   לפי  זאת  ימצא  אם,  רשאי  הכללי  השותף  יהיה(  חולקו  שלא  ומרווחיה  השותפות  מהון  הנובעים

, כמתאים   שימצא  באופן  נועדו  שלשמן  למטרות  בהם  למימוש  עד,  להשקיעם,  כמתאים  הבלעדי  דעתו

 הכספים  של  הריאלי  הערך  על ,  האפשר  ככל ,  שמירה  למטרת  תיעשינה  כאמור   שהשקעות  ובלבד

 . השותפות  מטרות  ביצוע  לצורך  הכספים של זמינותם ועל

 

  רווחים  חלוקת  לעכב  או  רווחים  מחלוקת   להימנע  רשאי  יהיה  הכללי  השותף  לעיל  האמור  למרות (7

  לרבות  לשותפות  בהם  אשר  נפט  נכסי  בתחומי  והפקה  פיתוח,  חיפוש  בפעולות  השתתפות  לצורך

 בתשקיף   נכללו  לגביהן  שתכניות  פעולות  מימון  לצורך  או  אינטרסים,  שלה  מוחזקים  לתאגידים

,  אחרים  ערך  ניירות   או  יחידות  יונפקו  פיהם  שעל   מדף   הצעת  בדו״ח  או  מדף  בתשקיף   או  כלשהו

 .  המפקח  ידי  על  שאושרו  אחרות   פעולות   לצורך  או  יחידות  לרכישת   זכות  המקנים  ערך  ניירות   לרבות
  או ,  היחידות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  אישור  ללא  -  רשאי  אינו  הכללי  השותף,  האמור  אף  על

  חלוקת  לעכב  או  רווחים  מחלוקת  להימנע  -  המשפט  בית  הסכמת  לו  שנתקבלה  המפקח  באישור
  בידי  ואין  במידה,  נוספות  חיפושים  בפעולות  והשתתפות   והפקה  פיתוח  עבודות   ביצוע  לצורך   רווחים

 . נפט בנכסי  אינטרסים שלה המוחזקות החברות או/ו  השותפות
 

 סעיף   הוראת  שבעקבות  במקרה  או  הרווחים  של  נכונה  לא  הערכה  של  במקרה  כי,  בזה  מובהר (8

 חלוקה   לבצע,  מניעה,  שנוצרה   יתברר  או  תיווצר   אליה  ביחס  לעיל  שפורטו  וההוראות  לפקודה(  ב)63

 מכל  פטור  הכללי  השותף  יהיה  אזי ,  פורסם  החלוקה  שסכום  לאחר  אף,  חלקה  או  כולה,  כלשהי

  הזהירות  חובת  הפרת  תוך  או/ו  השותפות  כלפי  האמונים  חובת  הפרת  תוך  פעל  אם  אלא,  אחריות

 . בחלוקה
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  שימוש  לעשות,  דעתו  שיקול  פי  על,  רשאי  הכללי  השותף   כי ,  בזה  מובהר  לעיל   האמור   מן  לגרוע  מבלי  (9

,  אשראי  קבלת  לצורך,  השותפות  בשם  ליטול  וכן  מחלוקתם  להימנע  זה  ולצורך  רווחים  בכספי

  התחייבויות  הכוללים  השותפות  נכסי  על  שעבודים  וכן  רווחים  חלוקת  על  הגבלות  בדבר  התחייבויות

  ידועים  מימון  צרכי  בין  וכן ,  עתידיים  מימון  צרכי  ובין   מיידיים  מימון   צרכי  בין)  מימון   לצורכי   והכל  כאמור 

 של  שטח  בכל  עליהן  יחליט  הכללי  השותף  אשר  והוצאות  פעולות  של(  אפשריים  מימון  צורכי  ובין

 לגביהן  תכניות  אשר  פעולות  מימון  לצורך,  אחר   שטח  בכל  או  תגלית  לדעתו  היתה  שבו  השותפות

  שניתן  אחרות  פעולות  מימון  לצורך  או  כאמור  מדף  הצעת  בדו״ח  או  מדף  בתשקיף  או  בתשקיף  נכללו

 . זה לענין המפקח אישור להן
 

' ה  בסעיף   כאמור  לרבות,  שהוא  סוג   מכל  חלוקה   תבוצע  לא   כי ,  בזאת  מובהר   לעיל   האמור  אף   על (10

  כי,  ביצועה  טרם , לקבוע נאותה הזדמנות  הכללי   השותף   לדירקטוריון  שניתנה  לאחר  אלא,  לעיל   זה

, בזאת   מובהר  עוד  .החברות  לחוק  301  בסעיף  זה  מונח  כמשמעות  אסורה  חלוקה  אינה  החלוקה

 תחשב   המוגבל  השותף  ידי  על  קבלתם   כי  ספק  קיים,  המפקח  לדעת   אם,  רווחים  יחולקו  לא  כי

 שקיים  מקרה   בכל .  לפקודה(  ב)63  בסעיף  הדבר  כמשמעות,  ממנה  חלק  או   השקעתו   של  למשיכה

  בית  אישור ניתן. המשפט בית באישור או המפקח בהסכמת אלא החלוקה תעשה לא,  כאמור ספק

 .האישור  תנאי  פי  על  הרווחים  יחולקו,  היחידות  מחזיקי  על  חיוב  להטיל  כדי  בחלוקה  אין  כי,  המשפט
 

 הפסד ליחידת השתתפות:  - 10ביאור 

 בסיסי
ידי חלוקת ההפסד המיוחס לבעלי יחידות ההשתתפות  -ההפסד הבסיסי ליחידת השתתפות מחושב על

 בממוצע המשוקלל של מספר יחידות ההשתתפות המונפקות.  
 

 2022 2021 2020 

הפסד המיוחס לבעלי יחידות  
 3,378 ההשתתפות )אלפי דולר(

 
20,789 

 
3,385 

הממוצע המשוקלל של מספר יחידות  
 224,824,160 ההשתתפות המונפקות 

 
223,876,973 

 
172,212,318 

ההפסד הבסיסי ליחידת  
 0.015 השתתפות )דולר(  

 
0.093 

 
0.020 

 
ואופציות    האופציות כתבי  בחשבון  הובאו לא  המדווחות  לשנים  למניה  המדולל ההפסד   בחישוב

 . מדללת אנטי  הינה שהשפעתן מאחר, לנושאי משרה ועובדים
 

 עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  - 11ביאור 

 עסקות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  . א

 
 . 2010  -התש"ע  ,כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( -"בעלי עניין" 
 "גילויים בקשר לצד קשור".   -)מתוקן(  24כהגדרת מונח זה בתקן חשבונאות בינלאומי מספר    -"צד קשור" 

ביום   ועדת התגמול, הענקת מענק שנתי למנהל הכללי  2021במרס    16*  , אישר הדירקטוריון, לאחר אישור 
 . 2020בגובה שתי משכורות בגין פועלו ותרומתו בשנת 

 
 
 
 
 

 

 בדצמבר  31ביום  לשנה שהסתיימה 

2022 2021 2020 

 אלפי דולר 

 סכומים שנזקפו להוצאות הנהלה וכלליות:
 2,154 1,153 - ( להלן 1ג   ראודמי מפעיל לשותף הכללי )

 - - 480 להלן( 1לשותף הכללי )ראו ביאור ג דמי ניהול 

 158 * 292 284 הכללי   שכר המנהל

 2 2 2 (להלן 3ג  ראושכר והוצאות לשותף המוגבל, הנאמן )

 219 274 96 מרכיב הטבה בהענקת אופציות לנושאי משרה ועובדים 
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 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: .ב

 בדצמבר  31 
 2022 2021 
 אלפי דולר  

 חשבון שוטף:  - השותף הכללי

 32 ( 378) ליום הדוח על המצב הכספי   (זכות) חובה יתרת

 חשבון שוטף:  -הנאמן 

 113 97 המצב הכספי יתרת חובה ליום הדוח על 

 
  התקשרויות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: .ג

  
 התקשרויות עם בעלי עניין וצדדים קשורים הנובעים מהסכם השותפות:  (1

 ניהול השותפות ודמי מפעיל )תפעול וניהול(: 

וכן הוא או מי מטעמו יהיה  בהתאם להסכם השותפות,   השותף הכללי ינהל את השותפות 
המופקד על ניהול וביצוע כל פעולות חיפושי הנפט לרבות פיתוח ו/או הפקה במסגרת  האחראי  

נכסי הנפט שבהם יש לשותפות ו/או לתאגידים מוחזקים שלה, אינטרס ושיהיה להם אינטרס  
 בהם בעתיד. 

השותף הכללי או מי מטעמו יהיה זכאי,  קבע הסכם השותפות כי  בתמורה לשירותים כאמור,  
פט שבהם יש ו/או יהיה לשותפות ו/או לתאגידים מוחזקים שלה אינטרס, גם  לגבי כל נכסי הנ

)בתוספת מע"מ( מסך כל הוצאות החיפוש    7.5%אם קיים מפעיל נוסף, לדמי מפעיל בשיעור  
בתקופת   משותפות  בעסקאות  הפעולות  בהוצאות  היחסי  לחלקם  המיוחסים  והסכומים 

אלפי דולר    40  - המוחזקים(, אך לא פחות מ  ידה או על ידי התאגידים- החיפוש )אשר יוצאו על
  בחודש )בתוספת מע"מ( בתקופת החיפוש ו/או הפיתוח ו/או ההפקה.

והם ישולמו אחת לרבעון. השותף    ,יעשה פעם ברבעון על בסיס דולרייחישוב דמי המפעיל  
 הכללי יהיה זכאי לקבל דמי מפעיל בשיעורים האמורים גם ממשתתפים אחרים, אם יהיו.  

תף הכללי יישא מתוך דמי המפעיל בשכר אשר ישולם לדירקטורים של השותף הכללי  השו
שהם בעלי השליטה בשותף הכללי או קרוביהם, בגין שירותם כדירקטורים ובגין שירותים  

התפעול   בתחומי  הכללי  לשותף  שיעניקו  תפקידם.ףט השושוטפים  בתוקף  הוצאות    ,  יתר 
 השותפות ישולמו על ידי השותפות. 

יתנו לשותפות שירותים   משרה אשר ו/או נושאי  עובדים במישרין רשאית להעסיק פותהשות 
 במלוא עלות שכרם.   תישא השותפות כאמור ובמקרה

 
הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות את הסדר    אישרה האסיפה ,  2022לינואר    20ביום  

עבור העמדתם לרשות השותפות של  בלבין השותפות, לפיו,    השותף הכללי שירותי ניהול בין  
, שירותי ייעוץ, שירותי פיתוח עסקי, ייעוץ וליווי  )לרבות שירותי יו"ר דירקטוריון(  שירותי ניהול

פעו  שיתופי  אסטרטגיה,  ופיננסיים,  מימון  אחרים  בתחומי  ושירותים  משברים  ניהול  לה, 
  שותף הכללי הדרושים לשם ניהול עסקי השותפות, אשר יינתנו באמצעות נושאי משרה ב

וקרוביהם הכללי  בשותף  השליטה  בעלי  עם  הכללי,  הנמנים  לקבל  י  השותף  זכאי  הא 
,  דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ, בכל חודש  40,000מהשותפות דמי ניהול בסכום כולל של  

. כל יתר הוצאות  חלף הסדר דמי המפעיל שחל עד לאותו מועד כמתואר בסעיף א לעילוזאת  
, מכל מין וסוג שהוא, תחולנה על השותפות. כמו כן, ובהתאם  והשותף הכלליניהול השותפות  
בסעיף   תחזיר  1נא)ז()65לאמור  השותפות  השותפויות,  לפקודת  הכללי(  כל    לשותף  את 

בפועל, למעט הוצאות כאמור שישולמו,    השותף הכלליהוצאות ניהול השותפות בהן נשא  
במישרין או בעקיפין, לבעלי השליטה בחברה והוצאות שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי  
לתנאי   באשר  דירקטור  עם  התקשרות  לשם  שישולמו  כאמור  שהוצאות  ובלבד  בתשלומן 

  2022  בינואר  20יום  ב   החלכהונתו והעסקתו יהיו בהתאם לדין. הסדר שירותי הניהול כאמור  
שנים.   שלוש  בתוקף  הכללי ויהיה  או    יהיהלא    השותף  ניהול  דמי  מהשותפות  לקבל  זכאי 

  ( להלן   2סעיף  ב  לבעלי השליטה בשותף הכללי )כמפורט תשלומים אחרים, למעט תמלוגים  
 ולמעט תשלומים אשר יאושרו מעת לעת על פי הוראות פקודת השותפויות. 
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 : תמלוג עלהתחייבות לתשלום   (2
 

התחייבה   (א חוזרת  השותפות  בלתי  ו/או  בהתחייבות  המוחזק  תאגיד  וכל  שהיא  לכך  לגרום 

זכות  , במועד קבלת זכות הנפט,  ן, יעניקי שיוחזק על ידה שהוא בעל זכויות הנפט, לפי העני

)להלן  גופים המפורטים להלן ובשיעורים המפורטים להלן  לקבלת תמלוג על, לאנשים ו/או ה

מקורה של התחייבות זו בהתחייבות שנטלו על    .(הזכאים לתמלוג, בהתאמה-ו  תמלוג העל  -

עצמם התאגידים המוחזקים של השותפות כלפי האנשים ו/או הגופים המפורטים להלן החל  

 מיום הקמתם: 

 

הזכאי  
 העל  לתמלוג

שיעור  
 העל  תמלוג

 הערות 

הכללי.   2% דלין  בשותף  השליטה  במסגרת  התמלוג  מבעלות  הוענק 
 לדלין  השותפותבין על תמלוג  הסכם

הכללי.   2% חירם  בשותף  השליטה  במסגרת  התמלוג  מבעלות  הוענק 
 לחירם  השותפותבין על תמלוג הסכם 

איתן  
)גיברלטר(  

 בע"מ 

החברה   4% איזנברג  איתן  של  מלאה  יזמי  בבעלות  על  נמנה 
הפעילות של השותפות. משמש כיועץ גיאולוגי של השותפות  

הוענק במסגרת הסכם תמלוג על  התמלוג  .  ושל שותפות רציו
 בין השותפות לאיתן )גיברלטר( בע"מ. 

רפאל   איתי 
 )טביבזדה( 

נמנה על יזמי  ו  2016באוקטובר    2מנכ"ל השותפות החל מיום   0.5%
  מועסק בנוסף על כהונתו כמנכ"ל, השותפות.והקמת הפעילות 
הכללי  פרטיותבחברות   בשותף  השליטה  בעלי  .  בשליטת 
הוענק במסגרת הסכם תמלוג על בין השותפות לאיתי  התמלוג 

)טביבזדה(. כי מקור התמלוג    רפאל  למען הסר ספק, מובהר 
ידי התאגידים המחזיקים החל  -האמור בהתחייבות שניתנה על

מיום הקמתם כאחד מיזמי הפעילות והקמת השותפות ואינה  
    .חלק מתנאי העסקתו כמנכ"ל

 
  של   להלן  כמפורט,  מהשווי  או  מהכמויות  עלה  תמלוג  את  לקבל  זכאים  יהיו  לתמלוג  הזכאים (ב

  בהם   הנפט  מנכסי   או /ו  נפט  מנכס   וינוצלו  שיופקו   אחרים   ערך  בעלי  חומרים  או /ו   גז  או/ו  הנפט 

  תמלוגים  ניכוי  לפני,  אינטרס  ידה על  שיוחזק  או/ו   המוחזק  תאגיד  ולכל   לשותפות יהיה  או  יש

  ישמש   אשר  הנפט  הפחתת  לאחר  אך  סוג  מכל  לתשלום  אחרת  התחייבות  כל  או/ו  היטלים  או/ו

 (.  הנפט תפוקת   - להלן)  עצמה ההפקה לצרכי

 

למען הסר ספק, מובהר כי הזכאים לתמלוג יהיו רשאים, בכפוף לקבלת האישורים הדרושים   (ג

, כולן, או מקצתן, ולעשות בזכויות  העל  על פי דין, להמחות ולהעביר את זכויותיהם לתמלוג

 כאמור עסקאות ללא הגבלה, ללא צורך בקבלת הסכמת השותפות או התאגידים המוחזקים.  
 

 הנפט כאמור.  יש אינטרס בנכסלו  אשר  התאגיד על ידיישולם   העל תמלוג (ד

 

כאמור (ה תמלוג    יתחייבו  תאגידים  לתמלוג  לזכאים  זה,  על  לשלם  בסעיף  לאמור  בהתאם 

 התאגידים המוחזקים שלה. כל והשותפות תהא אחראית לביצוע התשלום כאמור על ידי 

 

הזכות לתמלוג על כאמור תהא בתוקף כל עוד נכס הנפט, לרבות כל נכס נפט שיינתן מכוחו,   (ו

 בתוקף. 

 

  הזכות לתמלוג על כאמור תהא צמודה לחלקה של השותפות או תאגיד מוחזק שלה, לפי  (ז

יעבירו   אם  שהוענק.  ובשיעור  אינטרס  להם  הוענק  בהם  הנפט  מנכסי  אחד  בכל  הענין, 

ו/או תאגיד מוחזק שלה, את זכויותיהם בנכס נפט בו יש לזכאים לתמלוג זכות   השותפות 

לתמלוג על, הם יועברו בתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את כל ההתחייבויות לתשלום  

 תמלוג העל כאמור לעיל. 
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הזכאים לתמלוג יהיו רשאים לקבל את תמלוג העל הנ״ל או מקצתו בעין, דהיינו, לקבל בעין   (ח

חלק מתפוקת הנפט )עד גובה השיעור הנזכר לעיל(. בחרו הזכאים לתמלוג לקבל את תמלוג  

האופנ יוסדרו  בעין,  מקצתו  או  הנ״ל  בעין  העל  העל  תמלוג  את  יקבלו  בהם  והמועדים  ים 

 כאמור, כך שנפט או גז שייכללו בתמלוג העל יימסרו לזכאים לתמלוג בפי הבאר. 

 

אם הזכאים לתמלוג העל לא יבחרו לקבל את תמלוג העל בעין, ישולם לזכאים לתמלוג שווי   (ט

 השוק בפי הבאר, של תמלוג העל כאמור. 

 

 לפי מחיר מכירת הנפט בפי הבאר.  במקרה של הפקת נפט יעשה התשלום (י

 

וכפי שתוקן    2017בינואר    3אשר נחתם ביום    כרו של המפקח, כפי שנקבע בהסכם הנאמנותש (3

, לרבות שכרו בגין עבודתו הנוספת הכרוכה בהנפקה לציבור  הסכם הנאמנות( – )להלן מעת לעת 

קידו, נקבעו בהתאם של ניירות ערך על פי תשקיף וכן החזר הוצאות שהוציא למטרות ביצוע תפ

   להוראות הפקודה.
 

משמש כנאמן על פי הסכם בה הוא  שנה  עבור כל  מתוך נכסי הנאמנות  שכר  הנאמן יהיה זכאי לקבל   (4

הנאמנות )או חלק יחסי מסכום זה בגין חלק משנה(. סכום זה ישולם לנאמן ביום האחרון של השנה 

זכאי לקבל תשלומי הוצאות   יהא הנאמן  כן  שהותרו במפורש בהסכם  שבגינה הוא משולם. כמו 

ם, יידרש אישור  . מקום בו הנאמן והמפקח הוא אותו אדהנאמנות או שאושרו בכתב על ידי המפקח

   האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות.
 

בתוקף ממועד השלמת  )  ורציו גיאנה  מלטה  רציוהשותפות התקשרה בהסכמים עם רציו גיברלטר,   (5

בינואר    1( ורציו פיליפינים )בתוקף מיום  2018בינואר    1רציו סורינאם )בתוקף מיום    , (ההנפקה

שירותי ייעוץ וסיוע בכל הקשור בחיפוש ובפיתוח של נכסי   ן, לפיהם היא תעניק לכל אחת מה (2019

דולר    3,000הנפט שלה, ובכל עניין אחר כפי שיוסכם בין הצדדים, מעת לעת, בתמורה לסך של  

 תשלם לשותפות. התמורה כאמור משולמת על בסיס רבעוני.  לחודש שכל אחת מהחברות הנ"ל

  30ההסכם עם רציו מלטה הסתיים ביום  לעיל,  ו'  6בביאור  בעקבות סיום הסכם מלטה כמפורט  

    .2019ביוני  
לפיהם היא  ,  שלעיל   הבנות  חברות  עם  ההסכמים  את  השותפות  עידכנה  2022  ינוארב  1  מ  החל

בכל הקשור בחיפוש ובפיתוח של נכסי הנפט שלה, ובכל מעניקה לכל אחת מהן שירותי ייעוץ וסיוע  

, בתמורה להחזר הוצאות השותפות בגין מתן שירותי ת עניין אחר כפי שיוסכם בין הצדדים מעת לע

ההוצאות   לשיעור  בהתאם  השונות  החברות  בין  נחלקת  כאמור  התמורה  כאמור.  והסיוע  הייעוץ 

רבעוני. בסיס  על  ומשולמת  מחושבת  והיא  חברה  לכל  שניתנו  השותפות    בפועל  בין  העסקאות 

 של השותפות.  לחברות הבנות לא מקבלות ביטוי בדוחות הכספיים המאוחדים
 

האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות    ה אישר  2021בפברואר    24  ביום (6

של החודשי  לתשלום  והשותפות  עדכון  הכללי  השותף  )להלן    מנכ"ל  )טביבזדה(  רפאל   -איתי 

מיום    המנהל( ש2021בינואר    1בתוקף  כך  כל  ,  ולקיום  התפקיד  למילוי  התחייבויותיו, בתמורה 

כן יהיה זכאי להחזר בתוספת מע"מ כדין ו   ש"ח   70,000סך חודשי של  מנהל  תשלם השותפות ל

   הוצאות.
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 פירוטים נוספים לסעיפי הדוחות על ההפסד הכולל:   - 12ביאור 
 בדצמבר  31ביום  לשנה שהסתיימה 

2022 2021 2020 

 אלפי דולר 

  הוצאות חיפושי נפט וגז:  . א

 28,522 1,218 446 הוצאות אקספלורציה בנכסים השונים 

 372 343 323 יעוץ גיאולוגי 
 היוון עלויות אקספלורציה להשקעה בנכסי חיפוש   

 (28,264) ( 604) ( 248) והערכה     

 521 957 630 

   הוצאות הנהלה וכלליות: .ב
, ראה ביאור  שירותי ניהול של השותף הכללי 

 - - 480 )ג(11

 2,154 1,153 - )ג(11, ראה ביאור מפעילדמי 

 76 71 62 הוצאות משרד 

 99 152 155 והוצאות נלוות  שכר דירקטורים

 393 593 655 שכר ונלוות 

 249 263 178 שירותים מקצועיים 
 מרכיב הטבה בגין הענקת אופציות לנושאי     

 219 274 96 משרה ועובדים    

 2 2 2 שכר והוצאות נאמן 

 31 26 27 אגרות 

 24 34 54 נסיעות לחו"ל  

 25 26 25 יחסי ציבור 

 47 36 77 אחרות 

 1,811 2,630 3,319 

 הכנסות מימון:   .ג
 
 

 9 * 12 ריבית מפיקדונות 
משינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסיים   יםרווח

 320 399 - , נטו וגן דרך רווח או הפסדה  בשווי

 808 - - הפרשי שער 

 12 399 1,137 

 הוצאות מימון: .ד
 
 

 44 31 45 הוצאות בנק 

 7 5 3 הוצאות מימון בגין חוזי חכירה 
משינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסיים   הפסדים 

   855 , נטו וגן דרך רווח או הפסדה  בשווי

 - 324 155 הפרשי שער 

 1,058 360 51 

 
 דולר.  1,000 -מייצג סכום הנמוך מ *

  



 שותפות מוגבלת   -רציו פטרוליום אנרגיה 
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 התקשרויות ותלויות:  - 13ביאור 

 .  6ביאור  ראוהשקעות בנכסי חיפוש והערכה  ל להתקשרויות השותפות בנוגע   . א

 .  11ביאור  ראו להתקשרויות השותפות עם בעלי עניין וצדדים קשורים אחרים   .ב

 תפעול משותף  מיתשלומים בהתאם להסכ .ג

 בגיאנה  Kaieteurבבלוק הסכם תפעול משותף   (1

תשמש    אקסון, הוסכם שKaieteurבבלוק  פי הסכם התפעול המשותף בעסקה המשותפת  -על
כמפעיל והיא תהיה אחראית באופן בלעדי לניהול הפעולות המשותפות. עפ"י כללי ההתחשבנות  

זכאית    המפורטים גובה עלויות    אקסוןבהסכם,  לפי  כמפעיל לדמי מפעיל המחושבים כל שנה 
  -מיליון דולר    15  -ל  5; בין  5%  -מיליון דולר    5נכס הנפט לפי הנוסחה הבאה: עד  ב  םחיפושיה

 . 1.5% -מיליון דולר  15; מעל 3%
 

מסך ההוצאות השנתיות שהוצאו    1.5%  בשיעור  מפעיל לדמי מפעיל הזכאי    במקרה של פיתוח,
מיליון    50ה על  בגין פיתוח נכס הנפט. עם זאת, החזר הוצאות עקיפות בגין פרויקט בסכום העול

 דולר, דורש את אישור ועדת התפעול. 
מסך ההוצאות השנתיות בגין הפקה של   1.25% מפעיל לדמי מפעיל הזכאי  במקרה של הפקה, 

מיליון דולר, דורש    50נכס הנפט. עם זאת, החזר הוצאות עקיפות בגין פרויקט בסכום העולה על  
 את אישור ועדת התפעול. 

 

  15  -כ,  דולר  אלפי  6  -כ  של  בסך,  2020  -ו  2021  , 2022  שנת  בגין  אקסוןל  מפעיל  דמי  הוצאות

 . בהתאמה דולר אלפי  453 -וכ דולר אלפי

 

 בסורינאם  47בלוק הסכם תפעול משותף   (2

 
בבלוק  -על המשותפת  בעסקה  המשותף  התפעול  הסכם  ש47פי  הוסכם   ,-  Tullow    תשמש

כמפעיל והיא תהיה אחראית באופן בלעדי לניהול הפעולות המשותפות. עפ"י כללי ההתחשבנות  
כמפעיל לדמי מפעיל המחושבים כל שנה לפי גובה עלויות    Tullowבהסכם, זכאית    המפורטים

  -מיליון דולר    8  -ל  5; בין  3%  -מיליון דולר    5נכס הנפט לפי הנוסחה הבאה: עד  ב   םחיפושיה
 .  1%  -מיליון דולר  8; מעל 2%

 
,  דולר  אלפי  90  -כ  של  בסך  הינן   2020  -ו  2021,  2022  שנת   בגין Tullow   -ל  מפעיל  דמי  הוצאות

 . בהתאמה דולר אלפי  235  -וכ  דולר  אלפי 144 -כ
 

  :ערבויות .ד
 
 . ' לעילא6 ביאור  ראו Kaieteurבדבר ערבויות בבלוק  לפרטים –  גיאנה רציו  (1

 
 

   הכספי הדוח תאריך לאחר אירועים  - 14 ביאור
 

 
  - השותפים הון

 
 .'א9ביאור   ראו , פרסום תשקיף מדף
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 פרטים נוספים על התאגיד
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 פרטים נוספים על התאגיד :פרק ד'
 

 המען הרשום ומספר הטלפון
 65796, תל אביב,  85יהודה הלוי  כתובת משרדה של השותפות: 

   info@ratiopetroleum.com  כתובת דואר אלקטרוני: 

   5661284-03     :  טלפון 
 5661280-03    :  פקסימיליה

 www.ratiopetroleum.com   : אתר אינטרנט
 

בשנת    יםחציונלכל אחד מה   הפסד הכולל של השותפות/תמצית דו"חות מאוחדים על הרווח  -א.  10תקנה  
 (באלפי דולר)  2220

 
 2022סה"כ  2022 /7-12 1-6 /2022 

 521 189 332 הוצאות חיפושי נפט וגז, נטו

הפחתת השקעה בנכסי חיפוש  

 - - - והערכה
 הנהלה וכלליות הוצאות 

908 903 1,811 

 2,332 1,092 1,240 הפסד מפעולות רגילות 

 1,046 57 989 נטו – מימון  הוצאות (הכנסות)

 3,378 1,149 2,229 הפסד לתקופה
 
 

לאחרונה    שפורסם  על פי תשקיף  יחסות ליעדי התמורה תוך התי  ערךהשימוש בתמורת ניירות  ה   -  .ג 10תקנה  
 לפני תאריך הדו"ח 

תשקיף  פי  -על)  2-ו  1יחידות השתתפות וכתבי אופציה (סדרות  נפיקה השותפות לציבור  ה  2017בחודש ינואר  
  מיום   הודעה משלימה ו  )2017-01-003063(מס' אסמכתא  ,  6.1.2017  (נושא תאריך  5.1.2017  יוםשפורסם ב

23.1.2017   " יחידות  התמורה    .")ההנפקה  תשקיף(להלן:  רכישת  ובגין  האמורה  ההנפקה  בגין  שהתקבלה 
  13  -מיליון ש"ח (כ  117  -של כ  כולל  הסתכמה לסך   1בעלי עניין  ידי-) על2-ו  1השתתפות וכתבי אופציה (סדרות  

   מיליון דולר).
מיליוני    43.9  -כהתקבלה תמורה בסך כולל של    עד למועד פקיעתם)  2  -ו  1כתוצאה ממימוש כתבי אופציה (סדרות  

 . דולרים 
יין כאמור  ענ מתשקיף ההנפקה ומרכישת יחידות השתתפות וכתבי אופציה מבעלי  תמורת ההנפקה המיידית (נטו)  

מיד    -שו בידי הנאמן  שימושארו בידי הנאמן עבור הוצאות הנאמנות,  ה ש"ח אשר    250,000, בניכוי סך של  לעיל
  2עה בהון השותפות, בהתאם להסכם השותפות.להשק  -עם קבלתם 

ו  שגוייסוהכספים   גז  יועדו  ו/או  נפט  חיפושי  בפעולות  להשתתפות  הנכללים  מיועדים  הגיאוגרפיים  באיזורים 
הפקתם שהוקנו ו/או יוקנו לשותפות ו/או לתאגידים מוחזקים   ו/או הרשאות לחיפושי הידרוקרבונים ו/או פיתוחםב

הפעולות האמורות ובכלל זה להכנה והשתתפות במכרזים   מתבצעות בשטחה  המדינה אשר דיני  שלה כדין על פי
, רגולטוריות וכד' בקשר עם  טכניות /בדיקות נאותות, בדיקות כלכליות, פיננסיות, מקצועיות  בקשר עם נכסי נפט, 

הנפט לעננכסי  בהרשאהי .  יראו  זה  מוחזק שהוקנתה  ין  במישרין   על לתאגיד  השותפות,  או  ידי  בעקיפין,  או 
  7.11.2022ביום  בנוסף,    .לשותפות שהשותפות ו/או תאגיד המוחזק על ידה רכשו בה זכויות, כהרשאה שהוקנתה

) את  11.11.2022אישרה האסיפה הכללית של השותפות להאריך לתקופה נוספת של שלוש שנים (החל מיום  
רט בהסכם השותפות בהתאם להוראות פרק י"ז  האישור בדבר ביצוע פרויקטי נפט וגז נוספים שלא הוגדרו במפו 

לפיו   בע"מ,  ערך  לניירות  הבורסה  לתקנון  השני  השותפות  לחלק  של  הכספיות  חלקן(יתרותיה  או  כפי    )כולן 
לרבות בשטחים  (   הנוספיםפרויקטים  השתהיינה מעת לעת, תיועדנה גם להשקעה בחיפושי נפט וגז במסגרת  

שינויי הגבול בהם או שלגביהם תקבל השותפות המוגבלת זכויות נפט, והכל  סמוכים להם אשר יכללו בהם עקב  
מקומיות גיאולוגיות  סיבות  ינתנו בשל  או הזכויות האמורות  ובסכומים כפי  )כאשר שינוי הגבול  במועדים  , הכל 

   .שייקבעו, מעת לעת, על ידי השותף הכללי לפי שיקול דעתו הבלעדי

 
  –) 1992ידי רציו חיפושי נפט (-), עלהשותף הכללי"השותף הכללי בשותפות, רציו פטרוליום בע"מ (להלן: "ידי -על 1

 ידי קבוצת דלק בע"מ. -שותפות מוגבלת ועל
בגין החזר הלוואות מבעלי שליטה ובגין מיליון ליש"ט  1 -מיליון דולר וסך השווה לכ 2 -יצוין, כי בנוסף נוכו סך השווה לכ 2

 לתשקיף ההנפקה).  6.2.1הסדרים שנבעו מהעברת נכסי הנפט מבעלות פרטית לשותפות המוגבלת (ראו לעניין זה סעיף 



2 
 

ראו דוח זימון  לפרטים על החלטת האסיפה הכללית המתוארת לעיל,    כספיים.לדוחות ה  9לפרטים, ראו גם ביאור  
"), אשר המידע  2022דוח זימון אסיפה נובמבר  ; להלן: "2022-01-100662(אסמכתא    3.10.2022אסיפה מיום  

  שבפרק א' לדוח  1.9לפרטים על נכסי השותפות נכון למועד הדוח, ראו סעיף    . בו מובא בזאת על דרך ההפניה 
   .(פרק תיאור עסקי התאגיד) זה

 
ישקיע    ,עד לשימוש בכספי השותפות המוגבלת למטרות שלשמן נועדובהתאם למדיניות ההשקעה של השותפות,  

השותפות כספי  את  הכללי  בעצמ  ,השותף  ניהול    ובין  בתחום  העוסקים  אחרים  עם  התקשרות  באמצעות  ובין 
סך האמור ינוהל באמצעות השקעות במניות הנסחרות  המ  20%השקעות פיננסיות, באופן שבו שיעור של עד  

(באפיקים שיקליים, צמודי    -Aבדירוג שלא יפחת מדירוג  אג"ח ממשלתי ובאג"ח קונצרני  ב  80%עד  בארץ ובחו"ל,  
ומט"ח)   ומדד  מדד,  /בארץ  צמודי  בפיקדונות  יושקעו  האמור  באופן  יושקעו  שלא  ההנפקה  כספי  וכל  בחו"ל  או 

אינה מתכוונת לפעול בנגזרים פיננסים בקשר    שותפותבתאריך התשקיף ה.  פיקדונות מט"ח או פיקדונות שקליים
ה כזו על פי  עם הגנה על הכספים שיושקעו כאמור, למעט לצורך הגנה על חשיפה מטבעית, ככל שיוחלט על הגנ

במטרה לשמור על ערכם של הכספים בדרך הטובה ביותר לפי שיקול    הכלו ,  השותף הכללידירקטוריון  החלטת  
ייעוץ שיקבל ממנהלי ההשקעות שלו. כי השותף הכללי לא ישקיע את   ספק  להסרת  דעתו ולפי  בלבד, מובהר 

 בשותף הכללי. ערך של תאגידים בשליטת בעלי השליטה  הכספים כאמור בניירות 

 בנות רשימת השקעות בחברות  –  11תקנה 
 

 . פרטית אשר נתאגדה על פי דיני גיברלטרחברה  *
(להלן:    Ratio Petroleum Limitedההחזקה היא באמצעות    .חברה פרטית אשר נתאגדה על פי דיני גיברלטר ** 

 . ")רציו גיברלטר" 
כולל של    2020  -ו  2017  שניםשותפות בלהנפיקה    רציו גיברלטרשטרי הון ש)  1(  –  הסכום מורכב מ***    בסך 

שטרי ההון אינם צמודים ואינם נושאים ריבית. שטרי ההון אינם ניתנים להמרה במניות    . אלפי דולר  33,263
שהעמידה השותפות  הלוואה  )  2ומועד פרעונם יהיה לאחר תקופה שלא תפחת מחמש שנים ממועד הנפקתם; (

אלפי    1,442  - כ  סך של אלפי דולר (מתוך זה    23,765  -בסך כולל של כ  2022עד    2017שנים  בלרציו גיברלטר  
, תאריך פרעון ההלוואה לא יהיה  3.5%  ריבית שנתית בשיעור של  תנושא   . ההלוואה)2022ניתן בשנת    דולר

מ תקופת    12  -מוקדם  בתום  תפרענה  והריבית  ההלוואה  קרן  הכספי.  המצב  על  הדוח  מתאריך  החודשים 
 . דולר אלפי 1,653  -כא הינ 2022 בדצמבר 31 ליום  ההלוואה בגין  לקבל  ריבית יתרת  ההלוואה.

 
 הכולל של חברות בנות של השותפות והכנסות השותפות מהן הפסדה –  13תקנה 

 ):דולר(באלפי  2231.12.20ה שנסתיימה ביום נלתאריך הדוח על המצב הכספי לש 

  רציו סורינאם ורציו פיליפינים קיים מנגנון של החזר הוצאות ולא דמי ניהול   רציו גיאנה,  ,רציו גיברלטרבין השותפות ל * 

 סוג שם החברה 
 ני"ע

 ע.נ.  
 לני"ע

כמות ע.נ.  
ידי  -המוחזקת על

 השותפות

% החזקה בהון,  
בהצבעה ובזכות למנות  

 דירקטורים 

ערך המניות בדוח  
הכספי הנפרד ליום  

(באלפי   31.12.2022
 דולר)  

יתרת ההלוואות, אג"ח  
המצב  ושטרי הון בדוח על 

 הכספי (באלפי דולר)

Ratio Petroleum 
Limited*  

 מניות  
 רגילות 

1 
 ליש"ט 

1,000,000 100% 1,245 
 

57,028*** 

Ratio Guyana 
Limited ** 

 מניות  
 רגילות 

1 
 ליש"ט 

 - 2 (בשרשור) 100% (בשרשור)  1,000

Ratio Suriname 
Limited ** 

 מניות  
 רגילות 

1 
 ליש"ט 

 - 1 (בשרשור) 100% (בשרשור)  1,000

Ratio Philippines 
Limited** 

 מניות  
 רגילות 

1 
 ליש"ט 

 - 1 (בשרשור) 100% (בשרשור)  1,000

Ratio North Sea 
Limited ** 

 מניות  
 רגילות 

1 
 ליש"ט 

 - 1 (בשרשור) 100% (בשרשור)  1,000

Ratio Malta Limited 
** 

 מניות  
 רגילות 

1 
 ליש"ט 

 - 2 (בשרשור) 100% (בשרשור)  1,000

Ratio E&P Limited**   מניות 
 רגילות 

1 
 ליש"ט 

 - 1 (בשרשור) 100% (בשרשור)  1,000

והפסד   שם החברה  הפסד 
 כולל לשנה 

 הכנסות בשותפות מ: 
 ריבית  * דמי ניהול

ועד    1.1.2023מיום     31.12.2022עד 
 למועד פרסום הדוח 

ועד    1.1.2023מיום   31.12.2022עד 
 למועד פרסום הדוח 

Ratio Petroleum Limited** 1,917 252 130 -כ 786 29 -כ 
Ratio Guyana Limited*** 88 74 7 -כ - - 
Ratio Suriname Limited *** 103 9 - - - 
Ratio Philippines Limited**** 434 192 15 -כ - - 
Ratio Malta Limited **** 3 - - - - 
Ratio North Sea Limited ** * *  3 - - - - 
Ratio E&P Limited**** 4 - - - - 
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לפיהם היא מעניקה לכל אחת מהן שירותי   מים עם כל אחת מהחברות האמורותשותפות התקשרה בהסכה  כדלקמן:
וסיוע   בין הצדדים  ייעוץ  כפי שיוסכם  עניין אחר  ובכל  ובפיתוח של נכסי הנפט שלה,  ,  מעת לעתבכל הקשור בחיפוש 
נחלקת בין החברות השונות  . התמורה כאמור  החזר הוצאות השותפות בגין מתן שירותי הייעוץ והסיוע כאמורבתמורה ל

 . משולמת על בסיס רבעוניבהתאם לשיעור ההוצאות בפועל שניתנו לכל חברה והיא מחושבת ו
 חברה פרטית אשר נתאגדה על פי דיני גיברלטר.  **
   .רציו גיברלטרתאגדה על פי דיני גיברלטר. ההחזקה היא באמצעות חברה פרטית אשר נ  ** *

נכון למועד הדוח לחברה אין    .רציו גיברלטר  ההחזקה היא באמצעות.  חברה פרטית אשר נתאגדה על פי דיני גיברלטר*   ***
 .פעילות

 שלה. שותפות דיבידנדים מחברות הבנות ל שולמובמהלך תקופת הדוח ועד למועד פרסומו לא 
 

 ן ולנושאי משרה בכירה יתגמולים לבעלי עני  - 21תקנה 
לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים  השותף הכללי    דיי-לי השותפות או ע יד- לעלהלן פירוט אודות התגמולים שניתנו  

הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בשותפות ו/או בתאגיד בשליטתה ו/או בשותף הכללי בשנת הדוח,  
כ עם  של  בקשר  הכספיים  בדוחות  שהוכרו  כפי  הכללי,  בשותף  ו/או  בשליטתה  בתאגיד  ו/או  בשותפות  הונתם 

, וכן פירוט התגמולים, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים  (לפי העניין)  3או של השותף הכללי  2220השותפות לשנת  
לבעלי עניין בשותף הכללי ו/או   2220, שניתנו בשנת ושל השותף הכללי (לפי העניין)  2220של השותפות לשנת  

בשותפות בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקיד בשותפות ו/או בתאגיד בשליטתה ו/או בשותף הכללי (באלפי  
 4,5:דולר)

 

 . לדוחות הכספיים המאוחדים  1'ג11לפירוט אודות התשלומים להם זכאית רציו פטרוליום בע"מ, ראו ביאור  )1(
תלויים הדירקטורים )2( והבלתי  לגמול  החיצוניים  וגמול זכאים  בהתאם שנתי  הקבועים   לסכומים השתתפות 

והוצאות לדירקטור   השלישיתהשנייה ובתוספת   המופיעים בתוספת (כללים בדבר גמול  לתקנות החברות 
, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת, וכן  2000-חיצוני), תש"ס

 ביטוחי כנהוג וכמקובל ביחס לשותפות, לשיפוי ולפטור מאחריות כפי שנהוג בשותפות, והכל בהתאם לכיסוי 
 . השותפות םוהסכ הדין להוראות

מיום  -על )3( הסכם  (להלן:  3.1.2017פי  (טביבזדה)  רפאל  איתי  מר  של  שירותיו  את  השותפות  שוכרת   ,
להלן תמצית  .  ")התפקידכמנכ"ל השותף הכללי והשותפות (להלן: "   2.10.2016"), אשר מונה ביום  המנהל " 

 עיקרי ההסכם עם מר רפאל: 
באופן אישי שירותים לשותפות, לשותף הכללי ולחברות המוחזקות ובכלל זה  נותן  על פי ההסכם המנהל   .א

הוא אחראי, בין היתר, על הניהול השוטף של השותפות, השותף הכללי והחברות הבנות, לרבות קשרים  

 
יודגש כי השותף הכללי עורך דוחות כספיים שנתיים בלבד, ולפיכך נתוני התגמולים שניתנו ע"י השותף הכללי כמפורט   3

 קרים או סקורים. להלן אינם מבו
 של השותפות.  תואמים את מדיניות התגמול נושאי המשרהיצוין כי תנאי הכהונה של  4
יצוין כי השותף הכללי משלם סכומים נוספים לחברות בבעלות בעלי השליטה בשותף הכללי עבור שירותים נוספים שאינם   5

 . בקשר עם כהונת בעלי השליטה ו/או מטעמם כנושאי משרה

 סה"כ  תגמולים אחרים  תגמולים עבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 
היקף  תפקיד שם 

 משרה
החזקה  שיעור 

ביחידות 
 השתתפות 

תשלום   מענק שכר
מבוסס  

 מניות 

דמי  
 ניהול  

דמי  
 ייעוץ 

אחר  עמלה
(דמי  

 מפעיל)  

דמי   ריבית 
 שכירות

 אחר
 

רציו  
פטרוליום 

  בע"מ
(השותף  

 ) 1( הכללי)

השותף  
 הכללי

100% 9.22% - - - 480 - - - - - - 480 

דירקטורים  
חיצוניים  

ובלתי 
 ) 2( תלויים

- - - 65 - - - - - - - - - 65 

איתי רפאל 
 (טביבזדה)

)3( 

 284 - - - - - - - - - 284 1.74% 96% מנכ"ל 

שירי  
 מוסקוביץ'

)4( 

מנהלת 
 כספים

60% - 18 - - - - - - - - - 18 

 עדי מזרחי
)5( 

מנהלת 
 כספים

75% - 85 - - - - - - - - - 85 

גיל 
 רוגוזינסקי

)6( 

מבקר 
 פנימי 

- - 7 - - - - - - - - - 7 
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עם משקיעים, קשרים עם הרשויות השונות הקשורות בפעילות השותפות, קשרים עם מוסדות פיננסיים  
יכולות להתבצע עלהמלווים את פעילו  נוספות אשר  וכן פעולות  יועציה השונים,  ועם  ידי  -ת השותפות 

מנכ"ל השותפות והשותף הכללי והכל כפי שיידרש מעת לעת על ידי יו"ר הדירקטוריון של השותף הכללי  
 "). השירותים(להלן: " 

 המנהל כפוף ליו"ר דירקטוריון השותף הכללי.  .ב
כמפורט    2.10.2016  מינויו של המנהל לתפקיד בתוקף מיום .ג ולתנאים הנילווים  אך הזכאות לתמורה 

 . רשמו ניירות הערך של השותפות למסחר בבורסהנ בהסכם נכנסה לתוקף במועד שבו 
ש"ח   45,000השותפות למנהל סך חודשי של    משלמתבתמורה למילוי התפקיד ולקיום כל התחייבויותיו,   . ד

האסיפה הכללית של מחזיקי    האישר  24.2.2021  םביו  ").התשלום החודשי בתוספת מע"מ כדין (להלן: "
, כך שהוא יעמוד על  1.1.2021יחידות ההשתתפות של השותפות עדכון לתשלום החודשי בתוקף מיום  

יתרת שכרו כמפורט בטבלה    המנהל להחזר הוצאות.זכאי  כן    ש"ח בתוספת מע"מ כדין.  70,000סך של  
   .חורגים מהמקובל, משולמת מהשותף הכללילעיל, בנוסף לתנאים נוספים שאינם 

הצדדים רשאים להביא את ההסכם לידי סיום, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה מוקדמת   .ה
 "). תקופת ההודעה המוקדמתחודשים מראש (להלן: "  3בכתב, לצד השני, של  

את   . ו ולמלא  השירותים  את  לתת  המנהל  ימשיך  המוקדמת,  ההודעה  זאת,  בתקופת  עם  התפקיד; 
השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לוותר על שירותי המנהל בפועל  
בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה, ובלבד שהשותפות תשלם למנהל את התשלום החודשי  

מוקדמת בו  לו היה זכאי המנהל לו המשיך לתת את השירותים בגין אותו חלק של תקופת ההודעה ה
 "). תמורת ההודעה המוקדמתויתרו על שירותיו (להלן: "

מיוחדים .ז במקרים  לעיל,  האמור  אף  את    6על  ולסיים  ההסכם  את  לסיים  רשאית  תהיה  השותפות 
 ההתקשרות עם המנהל מיידית ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או ללא תשלום תמורת הודעה מוקדמת. 

הניתנים למימוש ליחידות    כתבי אופציה לא סחירים  1,229,868הוקצו למר רפאל    2018במהלך שנת   .ח
(אסמכתא    13.7.2018די של השותפות מיום  . לפרטים נוספים ראו דוח מיי השתתפות של השותפות

 - (א) ו29), אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה, וכן הפירוט לפי תקנות  2018-01-076359
 (ג) להלן. 29

האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות    האישר  24.2.2021  ביוםכאמור לעיל,   .ט
של   והעסקתו  כהונתו  בתנאי  כמורפאלמר  עדכון  האסיפה  -.  אישרה    של נוספת    פרטית  הקצאהכן, 

אופציה    277,370 ביום  רפאלמר  ל  סחירים  לא כתבי  הוקצו  האמורים  האופציה  כתבי   .1.3.2021  .
אסיפה   זימון  דוח  ראו  " 2021-01-008788(אסמכתא    20.1.2021  מיוםלפרטים  להלן:  זימון ;  דוח 

-2021(אסמכתא    בדבר תוצאות האסיפה  24.2.2021דוח מיידי של השותפות מיום  ,  )" 2021  האסיפה
-2021-01(אסמכתא   1.3.2021ודוח מיידי מיום  )" 2021דוח תוצאות האסיפה ; להלן: " 01-023089

 . , אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה)246520
לשכר חודשי  זכאית    וסקוביץ'. גב' מ19.10.2022כמנהלת הכספים של השותפות מיום    מכהנת  מוסקוביץ'גב'   )4(

ש"ח ולתנאים נוספים שאינם חורגים מהמקובל, לרבות ביטוח    18,000משרה) של    60%  מהשותפות (בגין
עות מתן הודעה  כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות באמצ  נושאי משרה, שיפוי ופטור מאחריות.

 מוקדמת כחוק.  
מיום    כיהנהגב' מזרחי   )5( ליום    12.7.2018כמנהלת הכספים של השותפות  בגין כהונתה  30.9.2022ועד   .

חודשיזכאית  גב' מזרחי    הייתה (בגין    לשכר  ש"ח בתוספת מע"מ    16,725של    משרה)  42%מהשותפות 
מאחריות.  ופטור  שיפוי  משרה,  נושאי  ביטוח  לרבות  מהמקובל,  חורגים  שאינם  נוספים  אחד    ולתנאים  כל 

יתרת שכרה כמפורט    רשאי לסיים את ההתקשרות באמצעות מתן הודעה מוקדמת כחוק.היה  מהצדדים  
.  מהשותף הכללי  שולמה, בנוסף לתנאים נוספים שאינם חורגים מהמקובל,  משרה)  33%(בגין    בטבלה לעיל

מזרחיכהונתה  במהלך   לגב'  של    הוקצו  כולל  סחירים  423,310סך  לא  אופציה  ביום  כתבי  פקעו  אשר   ,
30.1.2023.   

הדירקטוריון  לדוח    3בחלק  לפירוט על עבודת המבקר הפנימי בשותפות, לרבות התגמול לו הוא זכאי, ראו   )6(
 של השותף הכללי. 

 
 בשותפותהשליטה  -א 21תקנה 

בעלי המניות של השותף הכללי    היא בעלת השליטה בשותפות.  , השותף הכללי בשותפות,בע"מ  פטרוליוםרציו  
  )1/3( חברה פרטית, בבעלות יאיר רוטלוי    אד.ל.י.ן בע"מ הי  ).50%חירם לנדאו בע"מ (ו)  50%הם: ד.ל.י.ן בע"מ (

רוטלוי   וליגד  הכללי)  הי  יון דירקטוריו"ר  (  )2/3((דירקטור בשותף  בע"מ  לנדאו  חירם  הכללי).  חברה    א השותף 
 

) הוגש נגד המנהל כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון בעניין הקשור  1מקרה מיוחד הוא כל אחד מהמקרים הבאים: (   6
) המנהל מעל מעילה חמורה באמון  2בעבודתו בשותפות או הוגש נגד המנהל כתב אישום בעבירה אחרת מסוג פשע; (

ד בהן או בעובד מעובדיהן באופן שגרם נזק משמעותי השותפות, או מעל בכספי השותפות ו/או החברות הבנות או פגע במזי
) המנהל ביצע מעשה של חוסר יושר או פגיעה במוסר או מעשה בלתי הוגן כלפי חברות הקבוצה, לקוחותיהן,  3לקבוצה; (

ספקיהן או כל גוף אחר המעניק להן שירותים. המעשים אליהם מתייחס סעיף זה, כוללים בין השאר, אך אינם מוגבלים, 
) המנהל הפר אחת או יותר מההגבלות לעיל בנוגע לסודיות, קנין  4גניבה, הונאה, הפרת אמונים או הפרת נאמנות; (ל

 ) ) המנהל עשה מעשה, אשר לו הועסק בתור עובד, היה מאפשר את פיטוריו תוך  5רוחני ו/או הגבלת עיסוק ותחרות; 
ו/או ההסכם הקיבוצי בעניין זה החל   1963-פיטורים, תשכ"ג  לחוק פיצויי  17שלילת פיצויי פיטורים בהתאם להוראות סעיף  

 על רוב המנהלים בישראל.
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) 1/6) (המכהן כדירקטור בשותף הכללי), שלומית לנדאו (1/6), יגאל לנדאו (1/2בעלות דבורה לנדאו (ב  פרטית
ן כדירקטור בשותף הכללי). ה"ה יגאל, שלומית ויובל לנדאו הם ילדיה של הגב' דבורה  ) (המכה1/6ויובל לנדאו (

דבורה לנדאו,  . לאור האמור ולמען הזהירות, השותף הכללי והשותפות נוהגים בליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי,  לנדאו
   יגאל לנדאו, יובל לנדאו ושלומית לנדאו כבעלי השליטה בשותף הכללי ובשותפות.  

 
 עסקאות עם בעל שליטה - 22תקנה 

להלן פרטים, לפי מיטב ידיעת השותפות, בדבר כל עסקה עם השותף הכללי או בעל השליטה בשותף הכללי או  
השותפות או תאגיד בשליטתה או חברה קשורה  שלבעל השליטה בשותף הכללי יש עניין אישי באישורה, אשר  

של השותפות, התקשרו בה במהלך שנת הדוח או במועד מאוחר לשנת הדוח ועד למועד פרסום הדוח או שהיא  
 : עדיין בתוקף במועד הדוח

לפירוט בדבר תשלומים שהתחייבה השותפות לשלם לשותף הכללי בהתאם להסכם השותפות המוגבלת   .1
שירותי ניהול בין השותף הכללי לבין השותפות, שאושר    לעניין הסדר  ות הכספיים.לדוח   1'ג11  ראו ביאור

  2.5, ראו גם סעיף  20.1.2022ידי האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות ביום  -על
,  )" 2022  ינואר  דוח זימון אסיפה; להלן: " 2022-01-005823(אסמכתא    12.1.2022  מיוםלדוח זימון אסיפה  

   ידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.המאשר 
 לדוחות הכספיים.   2'ג11לפירוט בדבר התחייבות לתשלום תמלוג על לבעלי שליטה בשותף הכללי ראו ביאור   .2
לרבות נושאי משרה שהם ו/או קרוביהם  והתחייבות לשיפוי,    , פטורביטוח נושאי משרה  ם בדבר הסדרילפרטי .3

הכלל בשותף  שליטה  כבעלי  ו/או  נחשבים  בשותפות  ו/או  אישי  י  ענין  כאמור  שליטה  כבעל  שנחשב  שלמי 
 . 2022 ינואר  לדוח זימון אסיפה  2.4 -ו  2.3וכן סעיפים  א להלן29תקנה  הפירוט לפי  , ראו במינויים

קווים מנחים לסיווגה של עסקה כעסקה  2017ביולי    31ביום   .4 , אימץ דירקטוריון השותף הכללי לראשונה 
 לקווים המנחים, עסקה תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל התנאים הבאים: זניחה. בהתאם  

 ). 1999-היא איננה עסקה חריגה (כמשמעות המונח בחוק החברות, התשנ"ט .א
בכל עסקה העומדת לבחינת רף הזניחות, תיבחן אמת המידה הרלבנטית לעסקה הנדונה טרום האירוע   .ב

אחוז  1  -הרלבנטיות לעסקה הינו בשיעור של פחות מכמפורט להלן, ובמידה וכל אחת מאמות המידה  
אלפי דולר, לפי הנמוך מבין השניים, תיחשב העסקה   100מאמת המידה הרלוונטית שתיקבע או סך של  

   כזניחה: 
קבוע   )1( נכס  של  על  - ברכישה/מכירה  הנכסים  סך  חלקי  העסקה  נשוא  הנכס  הדוחות  -היקף  פי 

 לפי העניין. הכספיים האחרונים הסקורים או המבוקרים,  
שירותים   )2( או  מוצרים  השנתיות,    -מכירת  המכירות  סך  חלקי  העסקה  נשוא  המכירות  היקף 

מחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או  
 מבוקרים. 

שירותים   )3( או  מוצרים  התפעוליות    -רכישת  ההוצאות  סך  חלקי  העסקה  נשוא  ההוצאות  היקף 
ת הרלבנטיות לעסקה כשהן מחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו  השנתיו 

 לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבוקרים.  
כספית   )4( התחייבות  על  -קבלת  ההתחייבויות  סך  חלקי  העסקה  נשוא  הדוחות  - ההתחייבות  פי 

 הכספיים האחרונים הסקורים או המבוקרים, לפי העניין. 
 ן הפרמיה כסכום העסקה, להבדיל מהיקף הכיסוי הביטוחי הניתן. תיבח  -עסקאות ביטוח  )5(
ייבחן היקף העסקה אל מול סך ההוצאות התפעוליות    -בעסקאות לקבלת שירותי ייעוץ ו/או ניהול   )6(

וסעיפים רלוונטיים אחרים הקשורים להוצאות השותפות בארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו  
 קרים.  לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבו

במקרים בהם, לפי שיקול דעת השותף הכללי, כל אמות המידה הנ"ל אינן רלבנטיות לעסקה הנדונה,  .ג
 יקבע השותף הכללי אמת מידה אחרת ובלבד שהיקף העסקה לא יעלה על הכללים שנקבעו לעיל. 

 העסקה הינה זניחה גם מבחינה איכותית.  . ד
ש לבחון, בין היתר, את מידת הסבירות  בבחינת זניחותה של עסקה אשר אמורה להתרחש בעתיד י .ה

 להתממשותה. 
השכרת נכס למספר שנים) תיבחן זניחות העסקה על בסיס שנתי (היינו    הבעסקאות רב שנתיות (לדוגמ  . ו

 בדוגמא דלעיל ייבחנו דמי השכירות השנתיים). 
 פי.כל עסקה תיבחן בפני עצמה, אולם זניחותן של עסקאות שלובות או מותנות תיבחנה באופן מצר .ז
עסקאות שנעשות בתדירות גבוהה במהלך השנה ובסמיכות זמנים אחת לשנייה, תיחשבנה כעסקאות   .ח

 שלובות. 
 במקרים בהם תתעוררנה שאלות לגבי יישום הקריטריונים דלעיל, יפעיל השותף הכללי שיקול דעת  .ט

 ויבחן את זניחות העסקה על בסיס תכלית תקנות הדיווח והכללים והקווים המנחים דלעיל. 

    בכירה החזקות בעלי ענין ונושאי משרה - 24תקנה 
, ראו  31.12.2022  רה בניירות ערך של השותפות נכון ליוםלתיאור מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכי
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), אשר המידע המופיע בו מובא בזאת  2023-01-001738  (אסמכתא  3.1.2022דוח מיידי של השותפות מיום  
. למיטב ידיעת השותפות, לא חל שינוי מהותי ממועד הדוח המיידי האמור ועד למועד פרסום  על דרך ההפניה 

 . הדוח
  
 

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  - א24תקנה 

 . של השותפות יחידות השתתפות   224,824,160 בבורסה ורשומים למסחר יםהדו"ח, קיימ פרסום  נכון למועד 
אופציה לא סחירים    1,477,656  -ו  3,019,765הונפקו    2021מרץ  -ופברואר    2018אוקטובר    יםבחודש כתבי 

ליחידות   למימוש  ו  , בהתאמה, השתתפות של השותפותהניתנים  נובמבר  ב  עובדים.לנושאי משרה    2022סוף 
כתבי אופציה בכל אחד    423,310מכתבי האופציה האמורים (  846,620פקע סך כולל של    2023ובסוף ינואר  

 כתבי אופציה לא סחירים.   3,650,801. נכון למועד הדוח, קיימים  מהמועדים האמורים)

 
 מניות מרשם בעלי ה   -ב 24תקנה 

בעלי   הערךלמרשם  מיידי    ראו  מעודכן של השותפות,  ניירות  השותפות  דוח  אסמכתא  (  30.1.2023  מיוםשל 
 .על דרך ההפניה בזאתמובא  בוהמידע , אשר )2023-01-010987

 
  הדירקטורים של התאגיד - 26תקנה 

 המוגבלת: להלן פירוט לגבי חברי הדירקטוריון של השותף הכללי בשותפות 
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 זוריק רוטלוי יובל לנדאו  יגאל לנדאו  יאיר רוטלוי  ליגד רוטלוי  שם 

 057326498 027931427 056467665 008466369 057249849 מספר זיהוי 
 דירקטור  דירקטור  דירקטור   דירקטור  יו"ר הדירקטוריון תפקיד בשותף הכללי 

 12.11.1961 31.12.1970 13.5.1960 6.1.1934 15.5.1962 תאריך לידה 
 , תל אביב 56אשכנזי  , ת"א  4דניאל פריש  , ת"א 4דניאל פריש   , ת"א 1בית חורון   , ת"א 85יהודה הלוי  מען להמצאת כתבי בי דין 

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות 
ועדות   או  בוועדה  חברות 

 הדירקטוריון 
 , ועדת השותף הכלליועדת השקעות 

 
 - ועדת השותף הכללי , ועדת השותף הכלליועדת השקעות  ועדת השותף הכללי

או   חיצוני  דירקטור  הוא  האם 
 בלתי תלוי

 לא  לא  לא  לא  לא 

 השותף של עובד הוא  האם 
חברה  חברה  הכללי,   בת, 

(בציון    עניין בעל של או  קשורה 
 התפקיד שהוא ממלא כאמור) 

יו"ר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות   – כן  
, אשר בעלי  1992המוגבלת רציו חיפושי נפט  

השליטה   בעלי  הם  הכללי  בשותף  השליטה 
בה הכללי  "  בשותף  רציו(להלן:  ;  ")שותפות 

(מימון)   נפט  חיפושי  רציו  דירקטוריון  יו"ר 
רצי שותפות  של  בת  חברה  יו"ר  בע"מ,  ו; 

השליטה   מבעלי  בע"מ  ד.ל.י.ן  דירקטוריון 
 בשותף הכללי. 

דירקטור בשותף הכללי בשותפות    – כן  
רציו; דירקטור ברציו חיפושי נפט (מימון)  
רציו;   שותפות  של  בת  חברה  בע"מ, 
דירקטור בד.ל.י.ן בע"מ מבעלי השליטה  

 . בשותף הכללי 

דירקטור ומנכ"ל השותף הכללי בשותפות    –כן  
רציו; דירקטור ברציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ,  
חברה בת של שותפות רציו; דירקטור בחברות  
המוחזקות של השותפות; מועסק בחירם לנדאו  

 .  בע"מ מבעלי השליטה בשותף הכללי

דירקטור בשותף הכללי בשותפות רציו,    – כן  
אשר בעלי השליטה בשותף הכללי הם בעלי  

קטור ברציו  השליטה בשותף הכללי בה; דיר 
של   בת  חברה  בע"מ  (מימון)  נפט  חיפושי 
בע"מ   לנדאו  בחירם  מועסק  רציו;  שותפות 

 . מבעלי השליטה בשותף הכללי

 לא 

תחילת   כהונה  תאריך 
 כדירקטור 

9.5.2016 1.11.2016 9.5.2016 1.11.2016 1.11.2016 

אקדמאית, תואר ראשון במחשבים ומדעים   השכלה 
מדוייקים מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני  

במנהל עסקים ומימון בינלאומי מאוניברסיטת 
UHBS 

לימודי כלכלה באוניברסיטת תל אביב  
ולימודי סוציולוגיה באוניברסיטה  

 העברית בירושלים 
 

תואר ראשון בהנדסה מהטכניון ותואר שני  
 מאוניברסיטת תל אביב במנהל עסקים 

 

בכלכלה   ראשון  תואר  אקדמאית,  עסקית 
עסקים   במנהל  שני  ותואר  מהטכניון  וניהול 

 מהקריה האקדמית קרית אונו

ב ראשון  והיסטוריה תואר  ,  פסיכולוגיה 
אוניברסיטת תל אביב; תואר ראשון במשפטים,  
המרכז הבינתחומי בהרצליה ותואר שני במנהל  

 ה, ניו יורק.  עסקים, אוניברסיטת קולומבי 

 השנים  בחמש עיסוק
 האחרונות 

מנכ"ל ד.ל.י.ן בע"מ ויו"ר דירקטוריון/דירקטור  
 בתאגידים המפורטים להלן.  

 

בע"מ   השקעות  רוטקס  לודז'יה  מנכ"ל 
 ודירקטור בחברות המפורטות להלן. 

לנדאו בע"מ, מנכ"ל   בנין, מנכ"ל חירם  מהנדס 
בע"מ נפט  חיפושי  הכללי    רציו  (השותף 

, דירקטור בבנק איגוד לישראל  בשותפות רציו) 
אוקטובר   (עד  הון  2020בע"מ  שוקי  ובאיגוד   (

דירקטור   ), 2020והשקעות בע"מ (עד אוקטובר  
 בחברות המפורטות להלן. 

בע"מ  לנדאו  בחירם  השקעות  ,  מנהל 
(עד   בע"מ  לישראל  איגוד  בבנק  דירקטור 

בחברות    ) 2020אוקטובר   ודירקטור 
 המפורטות להלן. 

 

בע"ממנכ"ל   השקעות  רוטקס  עו"ד  לודז'יה   ;–  
המפורטות   בחברות  דירקטור  (עצמאי);  מגשר 

 להלן

 משמש בהם  אחרים  תאגידים 
 כדירקטור 

בע"מ,  .י.ל .ד תעשיות  ארגמן  יו"ר  בע"מ,  ן 
רוטקס   בע"מ,  השקעות  רוטקס  לודז'יה 

) בע"מ, החברה הכללית לשירותי לווין  1980(
יו"ר   טכנולוגיות בע"מ,  יו"ר    רציו    רציובע"מ, 

ח.ל.ל תקשורת יו"ר  בע"מ,  טכנולוגיות  )ניהול(
רציו   יו"ר  (בע"מ;  נפט  בע"ממימון חיפושי   (  ,

רציו   נפט יו"ר  יוניקורן  מ בע"  חיפושי   ,
 . טכנולוגיות ניהול בע"מ

לודז בע"מ,  השקעות  ' ד.ל.י.ן  רוטקס  יה 
בע"מ, ארגמן תעשיות בע"מ (יו"ר), גבור  

 ) רוטקס  בע"מ;  בע"מ;  1980סברינה   (
בע"מ;   ודשנים  טבעי  גז  תעשיות  ענבל 

אביב;    - לה"ב   תל  רציו  אוניברסיטת 
(בע"מ;    טכנולוגיות    ) ניהולרציו 
חיפושי נפט בע"מ  בע"מ; רציו    טכנולוגיות 

 בע"מ. ורציו חיפושי נפט (מימון) 

(ניהול) טכנולוגיות   , בע"מ   רציו טכנולוגיות    רציו 
בע"מ ודשנים  טבעי  גז  תעשיות  ענבל    , בע"מ, 

  חיפושי נפטרציו    ,) בע"מ מימון חיפושי נפט ( רציו  
 . , יוניקורן טכנולוגיות ניהול בע"מבע"מ

טכנולוגיות  רציו    רציו  נפט בע"מ,    חיפושי 
בע"מ בע"מ (מימון)  נפט  חיפושי  רציו   ,  

 . ובמספר חברות פרטיות ומשפחתיות 

(יו"ר),   בע"מ  השקעות  רוטקס  רוטקס  לודז'יה 
 ) בע"מ. 1980(

 בעל  של  משפחה  בן  הוא  האם 
 הכללי  בשותף אחר  עניין

ומבעלי  ב (דירקטור  רוטלוי  יאיר  של  אחיו  ן 
זוריק   של  דודו  ובן  הכללי)  בשותף  השליטה 

 (דירקטור) רוטלוי 

ודודו  א  (דירקטור)  רוטלוי  זוריק  של  ביו 
של ליגד רוטלוי (יו"ר דירקטוריון ומבעלי  

 השליטה בשותף הכללי) 

וגב'   (דירקטור)  לנדאו  יובל  מר  של  אחיהם 
ו  לנדאו  לנדאו,  בנשלומית  דבורה  גב'  של  ה 

והשותפות   הכללי  שהשותף  מי  על  הנמנים 
בהם הזהירות, נוהגים  למען  שליטה    ,  כבעלי 

   בשותף הכללי ובשותפות 

וגב'  לנדאו (דירקטור)    אחיהם של מר יגאל 
גב' דבורה לנדאו ובנה של  לנדאו  ,  שלומית 

והשותפות   הכללי  שהשותף  מי  על  הנמנים 
נוהגים בהם, למען הזהירות, כבעלי שליטה  

   בשותף הכללי ובשותפות 

בנו של יאיר רוטלוי (דירקטור ומבעלי השליטה  
ה (יו"ר  בשותף  רוטלוי  ליגד  של  דודו  ובן  כללי) 

 דירקטוריון ומבעלי השליטה בשותף הכללי) 

 בו הכללי רואה  השותף האם 
 חשבונאית מומחיות כבעל

לצורך   עמידה  ופיננסית 
המזערי  שקבע   במספר 

סעיף  -על הדירקטוריון פי 
החברות,  12(א)(92 לחוק   (

 1999-תשנ"ט 

 לא  לא  כן לא  כן
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 עמוס ספיר  רינת גזית  גיורא רום  שם 

 003139300 24441628 007848617 מספר זיהוי 
 דירקטור חיצוני דירקטורית חיצונית  דירקטור בלתי תלוי תפקיד בשותף הכללי 

 4.7.1937 22.7.1969 29.4.1945 תאריך לידה 
 תל אביב  , 30ויצמן  , תל אביב 16בני משה    יהוד , 5דרך החורש  מען להמצאת כתבי בי דין 

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות 
ועדות   או  בוועדה  חברות 

 הדירקטוריון 
ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול  

 וועדת השקעות 
ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול  

 וועדת השותף הכללי ועדת השקעות 
מאזן,   ועדת  ביקורת,  וועדת  ועדת  תגמול  ועדת 

 השקעות 
או   חיצוני  דירקטור  הוא  האם 

 בלתי תלוי
 דירקטור חיצוני דירקטורית חיצונית  בלתי תלוי

 מומחיות  בעל  הוא  האם  כן,  אם 
 בעל  או ופיננסית חשבונאית

 מקצועית  כשירות

 חשבונאית ופיננסית בעל מומחיות   בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

האם  אם   דירקטור  הוא  כן, 
 מומחה  חיצוני

 לא  לא  -

 השותף של  עובד  הוא האם 
חברה  חברה  הכללי,   בת, 

(בציון    עניין בעל  של  או קשורה 
 התפקיד שהוא ממלא כאמור) 

 לא  לא  לא 

 25.4.2017 25.4.2017 25.4.2017 כדירקטור  כהונה תאריך תחילת
תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת בר   השכלה 

 UCLAאילן ותואר שני במנהל עסקים,  
ותואר   המדינה  במדעי  ראשון  תואר 
ואנתרופולוגיה,   בסוציולוגיה  ראשון 
במנהל   שני  ותואר  חיפה  אוניברסיטת 

 עסקים מאוניברסיטת תל אביב 

החברה   במדעי  ראשון  ויחב"ל,    – תואר  כלכלה 
שני   תואר  בירושלים;  העברית  האונירסיטה 

התמחות במימון, אוניברסיטת    – במנהל עסקים  
התמחות    - לימודי דוקטוראט  קולומביה, ניו יורק;  

תואר)  (ללא  ובנקאות   אוניברסיטת  במימון   ,
 קולומביה, ניו יורק 

חברת   האחרונות  השנים  בחמש  עיסוק  יו"ר  ;  U-Vision Air Ltdיו"ר 
 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

(יועצת   ורכישות  מיזוגים  מנהלת 
טכנולוגיות  באורמת  וחברות    חיצונית) 

 . נוספות 

יו"ר   להלן;  המפורטות  בחברות  דירקטור 
אחזקות  דירקטוריון   ומגדל  בע"מ  ביטוח  מגדל 

 בע"מ
 משמש  בהם  אחרים  תאגידים 

 כדירקטור 
בע"מ;   - תעשיות  מליסרון  גליל  דלתא 

ישראל   מעבדות  פנאקסיה  בע"מ; 
אדמונד     קיסריה  החברה לנכסי בע"מ;  

 ) רוטשילד  דה  בע"מ;  2001בנימין   (
החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין  

בע"מ;   רוטשילד  ונצ'רס דה    מנרה 
   . בע"מ

אשראי   לביטוח  הישראלית  החברה  ב.ס.ס.ח 
  בע"מ, סיקסאייס אחזקות בע"מ, סיקסאייס ניהול 

 ) בע"מ. 1997(

 בעל  של  משפחה  בן  הוא  האם 
 הכללי  בשותף אחר  עניין

 לא  לא  לא 

רואה השותף האם   בו  הכללי 
 חשבונאית  מומחיות כבעל

במספר   עמידה  ופיננסית לצורך
הדירקטוריון  המזערי  שקבע 

סעיף  -על לחוק  12(א)( 92פי   (
 1999-החברות, תשנ"ט 

 כן כן כן
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  נושאי משרה בכירה -א 26קנה ת
 ) המוגבלת  השותפות  עסקי  את  מנהל  הכללי  השותף  המוגבלת,  השותפות  להסכם  אודות  לבהתאם  פרטים 

ליגד רוטלוי מכהן כיו"ר    .לעיל)  26הפירוט לפי תקנה  ראו  הדירקטורים של השותף הכללי בשותפות המוגבלת,  
   .דירקטוריון השותף הכללי

 ה בכירה שפרטיהם לא הובאו לעיל: להלן פרטים על נושאי משר 
    

  
 של התאגיד המבקר רואה החשבון   - 27תקנה 

   .6492103, תל אביב 146דרך מנחם בגין  קסלמן וקסלמן, 
 

 שינויים בתזכיר או בתקנות  - 28תקנה 

הכללי כשותף כללי מצד  , בין השותף  16.5.2016השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  
מצד שני ובין הנאמן כשותף מוגבל  בי  ,אחד  ,  11.11.2019  ,17.10.2018  ,23.8.2017  ,3.1.2017  מיםותוקן 

  המעודכן, ראו דוח מיידי של השותפות מיום בנוסחו  להסכם השותפות    . 7.11.2022  -ו  20.1.2022  , 11.10.2021
 ו מובא בזאת על דרך ההפניה. , אשר המידע ב )2022-01-107949(אסמכתא  7.11.2022

הסכם הנאמנות בין הנאמן, רציו פטרוליום נאמנויות אנרגיה בע"מ, והמפקח, רו"ח שמעון אבנעים, נחתם ביום  
בי  3.1.2017 הנאמנותל .  7.11.2022  -ו  11.11.2019  מיםותוקן  המעודכן  הסכם  של  בנוסחו  מיידי  דוח  ראו   ,

 ), אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.   2022-01-107952(אסמכתא  7.11.2022השותפות מיום  
 

 המלצות והחלטות הדירקטורים - (א)29תקנה 
של השותפות, לאחר  הובא לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות  20.1.2022ביום   .א

להסכם השותפות וזאת במסגרת אישור    10אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותפות, תיקון של סעיף  
(ג)  29לפי תקנה בפירוט  1הסדר שירותי ניהול בין השותף הכללי לבין השותפות. לפרטים נוספים, ראו סעיף 

 להלן. 
מיום    3.10.2022ביום   .ב הכללי  השותף  של  הביקורת  ועדת  אישור  לאחר  הכללי,  השותף  דירקטוריון  אישר 

בכפוף    , וזאת, הרשאה לשותפות לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות 3.10.2022
הכללי השותף  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  פרויקט  ,לאישור  לכל  שנים  ביחס  שלוש  כמולמשך  אישר  -.  כן, 

כפוף לאישור  דולר ארה"ב לחודש (בתוספת מע"מ) ב  2,000  -דירקטוריון השותף הכללי את עדכון שכר המפקח ל
והיו    ותפות והסכם הנאמנותדרשו את תיקון הסכם הש   . האישורים האמוריםהאסיפה הכללית של השותפות

 גיל רוגוזנסקי  שירי מוסקוביץ  איתי רפאל (טביבזדה)  שם 
 024572059 065947756 037174208 מס' זיהוי 

 18.1.1970 25.11.83 15.6.1979 תאריך לידה 

 28.5.2017 19.10.2022 2.10.2016 מועד תחילת כהונה 

בשותף   שממלא  תפקיד 
ובשותפות, בחברת  הכללי  

או   קשורה  בחברה  בת, 
 בבעל עניין בהם 

מנכ"ל השותף הכללי והשותפות;   
בחברות   ומועסק  שירותים  נותן 
השליטה   בעלי  בבעלות  פרטיות 

 בשותף הכללי. 

יועצת   כספים;  מנהלת 
בעלי   בשליטת  בתאגידים 

 השליטה בשותף הכללי. 

 מבקר פנימי בשותפות 

האם הוא בעל ענין בשותף  
(מכח   ובשותפות  הכללי 

 החזקות) 

 לא  לא  לא 

של   משפחה  בן  הוא האם 
אחר   משרה בכירה  נושא

בשותף   בעל עניין של  או
 הכללי ובשותפות 

 לא  לא  לא 

במנהל  ו תואר ראשון במשפטים   השכלתו 
עסקים מהמרכז הבינתחומי  

 הרצליה 

תואר ראשון בחשבונאות  
ניהולית ומערכות מידע  

(מכון לב) ותואר שני  
 מימון -  במנהל עסקים  

 מהמכללה למנהל 

בוגר מנהל עסקים  
וחשבונאות במכללה  

 למינהל 

 שנים  בחמש  ניסיונו
 האחרונות 

יועמ"ש ומזכיר חברה בשותף  
הכללי בשותפות רציו ויועץ  

לשותפות רציו ולשותף הכללי בה  
ולחברות בשליטת בעלי השליטה  

בשותף הכללי; יועץ בנושאים  
מסחריים ובנושאי פיתוח עסקי  
בשותפות רציו ובשותף הכללי  

 בה. 

רואת חשבון בשותפות;  
יועצת בתאגידים בשליטת  

בעלי השליטה בשותף  
 הכללי; 

מנהלת כספים בחברת היי  
טק בתחום המיכשור  

 הרפואי

מנהל תחום    - שותף 
וייעוץ  הביקורת הפנימית  

עסקי, פוקוס שרותי ייעוץ  
 . פיננסי תפעולי בע"מ 
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לפרטים נוספים, ראו דוח זימון    .כפופים לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות
 . (ג) להלן 29בתיאור לפי תקנה   2, וכן ס"ק , אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה2022נובמבר  אסיפה  

 החלטות אסיפות כלליות מיוחדות -(ג) 29תקנה 

 הוחלט:   20.1.2022 אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות שהתקיימה ביום ב .1

למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה   .א
דירקטוריון השותף הכללי של השותפות    הסמכתשסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ו

 ע את שכרם; לקבו
לאשר הענקה מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף הכללי וכן לדירקטורים ונושאי   .ב

 ; משרה הנמנים על בעליה השליטה בשותף הכללי ובשותפות וקרוביהם
שנים החל ממועד אישור    3מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של    לאשר .ג

 ; האסיפה
 הסדר שירותי ניהול בין השותף הכללי לבין השותפות;  לאשר . ד
 . להסכם השותפות  10אשר תיקון לנוסח סעיף  ל .ה

דוח מיידי של השותפות מיום  ו  2022  ינואר   לפרטים נוספים אודות ההחלטות האמורות ראו דוח זימון אסיפה
מובא בזאת על דרך  ), אשר המידע בהם  2022-01-009249(אסמכתא    בדבר תוצאות האסיפה  20.1.2022

 . ההפניה
 

 הוחלט:   7.11.2022 באסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות שהתקיימה ביום  .2

למנות מחדש את רו"ח שמעון אבנעים כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל   .א
 ; 11.11.2022מיום  

לקבל מאת הנאמן, מתוך נכסי הנאמנות, שכר בסכום  לעדכן את שכר המפקח, כך שהמפקח יהיה זכאי   .ב
ולתקן את    2,000  - השווה ל (בתוספת מע"מ), בתוקף ממועד אישור האסיפה  לחודש  דולר ארה"ב 

 הסכם הנאמנות בהתאם; 
לאשר כי השותפות תהיה רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות,   .ג

ת ודירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל פרויקט, למשך שלוש שנים  וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקור
 ; 11.11.2022מיום  

אשר המידע בו מובא בזאת    ,2022נובמבר    דוח זימון אסיפהלפרטים נוספים אודות ההחלטות האמורות ראו  
-2022-01(אסמכתא    בדבר תוצאות האסיפה  8.11.2022דוח מיידי של השותפות מיום  על דרך ההפניה, ו 

 . ), אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה108219
 

 החלטות החברה  - א29תקנה 
מ .1 וביטוח  לפטור  שיפוי  האחריות,  זכאים  משרה  להם  ונושאי  הכללי  בשותף  משרה  נושאי  הכללי,  שותף 

דוח מיידי  ב להסכם השותפות של השותפות, כפי שפורסם    13  ראו סעיף בשותפות ובתאגידים מוחזקים שלה  
מיום השותפות  דרך  ,  ),2022-01-107949(אסמכתא    7.11.2022  של  על  בזאת  מובא  בו  המידע  אשר 

כללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות הענקה  אישרה האסיפה ה  20.1.2022  ביום  ההפניה.
מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף הכללי וכן לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על  

וקרוביהם ובשותפות  הכללי  בשותף  השליטה  לרבות    .בעלי  האמורה,  ההחלטה  על  כתבי  נוסחי  לפרטים 
 . 2022 ינואר  ב' לדוח זימון אסיפה-ונספחים א' ו  2.3, ראו סעיף  ותהתחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחרי

)  POSIלציבור (  ה נפקה בגין  ערכה השותפות ביטוח לכיסוי אחריות    2017לפני הנפקת השותפות בינואר   .2
 תנאי פוליסת הביטוח השוטפת: י  עיקר כמפורט להלן. להלן 

יחידות השתתפות של השותפות  של לציבור   הנפקהפוליסה לביטוח אחריות בגין השותפות התקשרה ב  .א
" בהתאמה), שהינה על בסיס הגשת  POSIפוליסת  " -" וההנפקה (להלן: " על פי תשקיף השותפות זה  

דולר ארה"ב למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח לכל  (חמישה) מיליון    5תביעה, בגבולות אחריות של  
ונושאי המשרה   ו/או  ובחברות קשורות עבור  בחבבשותף הכללי,  ,  בשותפותהעובדים  רות בנות שלה 

 ו/או מטעם החברות הבנות.    ם השותפותנושאי משרה המכהנים בהן מטע 
בקשר מסויימים  וכן אחריותה לשיפוי צדדיים שלישים    השותפותהפוליסה מורחבת לכסות את אחריות   .ב

כמו התשקיף.  במס-עם  הנכללים  המצגים  בגין  השליטה  בעל  אחריות  את  מכסה  הפוליסה  גרת  כן, 
התשקיף. להרחבות הנ"ל נקבעו סדרי תשלום לפיהם זכותם של נושאי המשרה לקבלת תגמולי ביטוח  

   קודמת לזכותם של המבוטחים האחרים לרבות השותפות.
ניתנת לביטול על    אינה  POSIשנים מיום עריכת הביטוח. פוליסת    7תקופת הביטוח הינה לתקופה של   .ג

 הפרמיה על ידי המבוטח). ידי המבטח (למעט במקרה של אי תשלום
ההנפקה, שתוגש על ידי צד שלישי, לרבות    ושעניינהליך תכסה את נושאי המשרה כנגד  POSIת פוליס  . ד

כוללת כיסוי הוצאות    השוטפת   הביטוח   תיצוין כי פוליס   חקירה פלילית או מנהלית של רשות מוסמכת.
על פי החוק וכיסוי תשולם לנפגע    הגנה משפטית של נושאי משרה בהליכים מנהליים, הניתנים לשיפוי
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 . 1968-)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1נד(א)(52ההפרה כאמור בסעיף  
עם  .ה בקשר  שהוא  ובלבד  בתשקיף,  הטיפול  תחילת  מיום  שאירע  כדין  שלא  למעשה  מתייחס  הכיסוי 

 התשקיף, לרבות מצגות לרשויות, לחתמים, משקיעים וכיוצ"ב. 
  25לכל תקופת הביטוח הינה בסך של    POSI-ותפות בפוליסת הפרמיית הביטוח בגין התקשרות הש . ו

אלפי דולר לתביעה שתוגש בכל העולם למעט    35וההשתתפות העצמית הינה בסך    דולר ארה"באלפי  
 . אלפי דולר לתביעה שתוגש בארה"ב ובקנדה 100ארה"ב וקנדה ובסך 

לא .ז האמורה  הביטוח  בה  ת   פוליסת  משרה  נושאי  או  דירקטורים  כנגד  תביעות  תחת  כסה  המכוסות 
 ) להלן. 3הפוליסה המתוארת בס"ק (

, בהתאם  13.12.2022  מיוםאישר דירקטוריון השותף הכללי, לאחר אישור ועדת התגמול    13.12.2022ביום   .3
ולתנאי המסגרת שנקבעו   2000 -לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעל עניין), התש"ס   1ב1לתקנה 

במדיניות התגמול של השותפות, את התקשרות השותפות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  
המוג  (השותף  בע"מ  אנרגיה  נאמנויות  פטרוליום  ברציו  הכללי,  בשותף  בנות  בשותפות,  ובחברות  בל), 

הבנות,   ו/או מטעם החברות  מטעם השותפות  בהן  המכהנים  נושאי משרה  עבור  וקשורות של השותפות 
ו/או שלמי   ו/או בשותפות  ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בשותף הכללי  נושאי משרה שהם  לרבות 

 ").הפוליסה(להלן: " 14.12.2022מיום  שנהשנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים, לתקופה של 

מיליון דולר ארה"ב למקרה ובסך    10בגבולות אחריות של    המבוטח  חבות  אתבין היתר, הפוליסה מכסה  
לחוק    66הכל לתקופת הביטוח (בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבולות האחריות בהתאם לסעיף  

פי דולר ארה"ב; הפוליסה מכסה את  אל  71) וזאת בפרמיה שנתית בסך של  1981  -חוזה ביטוח התשמ"א  
חבות המבוטח בגין תביעות שיוגשו בישראל וגם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכל העולם, לרבות ארה"ב  
וקנדה לפי דין ושיפוט בינלאומי (פרשנות הפוליסה לפי דיני מדינת ישראל). הפוליסה מורחבת לכסות תביעות  

כנגד השותפות עצמה ו/או השותף הכללי (במובחן מתביעות כנגד    אדמיניסטרטיביים או רגולטוריים  והליכים
 Entity Coverageנושאי המשרה בה) שעניינן ניירות ערך של השותפות עצמה הנסחרים בבורסה בת"א (

for Securities Claims  להרחבה זו ייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו כאלה, לפיהם ,(
-ה לקבל שיפוי מהמבטחים קודמת לזכותה של השותפות ו/או השותף הכללי; כמוזכותם של נושאי המשר

 כן, הפוליסה כוללת הוצאות הגנה משפטית בהליך חקירה של רשות מוסמכת. 

תגמול    20.1.2022ביום   .4 מדיניות  השותפות  של  יחידות ההשתתפות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  אישרה 
, אשר המידע  2022  ינואר  לפרטים, ראו דוח זימון אסיפהחדשה לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי.  

 בו מובא בזאת על דרך ההפניה. 
 
 

 28.2.2023תאריך:  

  

 שותפות מוגבלת   -רציו פטרוליום אנרגיה 
 : םיהותפקיד שמות החותמים

 , יו"ר דירקטוריון השותף הכללי ליגד רוטלוי

 והשותפות מנכ"ל השותף הכללי , איתי רפאל טביבזדה



 

 
 
 
 

 ה פרק 
 

 הצהרות מנהלים



 ): 1ב(ד)(9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  

 אני, איתי רפאל (טביבזדה) מצהיר כי: 

השותפות)    -(להלן    שותפות מוגבלת   -רציו פטרוליום אנרגיה  בחנתי את הדוח התקופתי של   )1(
 הדוחות);  – (להלן   2022לשנת 

חסר בהם מצג של  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא   )2(
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא  

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

מכל   )3( נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 
הפע  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  השותפות  הבחינות  של  המזומנים  ותזרימי  ולות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

של    לוועדת הביקורתו  גיליתי לרואה החשבון המבקר של השותפות, לדירקטוריון השותף הכללי )4(
הכללי   השותף  המנהל  דירקטוריון  מעורב  שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל 

י שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח  הכללי או מ
 . ספי ובגילוי ובבקרה עליהםכה

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 
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 איתי רפאל (טביבזדה), מנכ"ל  

  



 ):2ב(ד)(9בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר 

 , מצהירה כי: שירי מוסקוביץ'אני, 

ומידע הכספי האחר הכלול בדוחות של   )1(  -פטרוליום אנרגיה  רציו  בחנתי את הדוחות הכספיים 
 הדוחות);  –(להלן   2022השותפות) לשנת   –(להלן  שותפות מוגבלת

כלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר ה )2(
של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם,  

 דוחות; הלאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

בדוחות   )3( הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  מכל  לפי  נאות,  באופן  משקפים 
השותפות   של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

של    לוועדת הביקורתו  גיליתי לרואה החשבון המבקר של השותפות, לדירקטוריון השותף הכללי )4(
הכללי   השותף  המנהל  דירקטוריון  מעורב  שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל 

הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח  
 . ספי ובגילוי ובבקרה עליהםכה

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 
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 , מנהלת כספים שירי מוסקוביץ' 
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