 61בפברואר 1064

הזדמנות ישראלית-מקורות אנרגיה – שותפות מוגבלת
לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 11
ירושלים 44414
באמצעות מגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 44
תל-אביב 14101
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ,.
הנדון :דוח מיידי
השותפות מתכבדת לעדכן כי משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים ("המשרד") פרסם הנחיות
למתן בטחונות בקשר עם זכויות הנפט ("ההנחיות") .להלן יובאו בתמצית עיקרי ההנחיות:
ערבויות בנקאיות
רישיונות חדשים
מבקשי רישיונות חדשים ביבשה יפעלו בהתאם לאמור בהנחיות להגשת בקשות לרישיונות חיפוש נפט
ביבשה ("הנחיות בקשות לרישיונות יבשה") אשר פורסמו על ידי המשרד ואשר קובעות ,בין היתר ,כי על
הזוכה ברישיון ביבשה להגיש ערבות בנקאית בגובה  60%מעלות תוכנית העבודה המוצעת.
רישיונות קיימים ביבשה  -ערבות בסיס
מחזיקי רישיונות נפט קיימים ביבשה ,אשר לא הפקידו ערבות בהתאם להנחיות בקשות לרישיונות יבשה,
יפקידו במשרדי אגף הנפט ,ערבות בסך  ,$400,000במועד המוקדם מבין אלה:
מועד אישור בקשה להארכת הרישיון.
מועד הגשת בקשה להעברת זכויות.
מועד הגשת בקשה לאישור קידוח.
 44ימים ממועד פרסום ההנחיות.
רישיונות קיימים בים  -ערבות בסיס
מחזיקי רישיונות קיימים בים יפקידו במשרדי אגף הנפט ,ערבות בסך  ,$1,400,000במועד המוקדם מבין
אלה:
מועד אישור בקשה להארכת הרישיון.
מועד הגשת בקשה להעברת זכויות.
מועד הגשת בקשה לאישור קידוח.
 44ימים ממועד פרסום ההנחיות.
רישיונות חדשים וקיימים  -ערבות נוספת
טרם ביצוע קידוח יידרשו המחזיקים ברישיונות להגיש ערבות נוספת בסכום שיקבע הממונה על ענייני
הנפט במשרד ("הממונה") בהתאם למאפייני הקידוח ותכנית הקדיחה.
בכל מקרה גובה הערבות הנוספת לרישיונות ביבשה לא יפחת מסך של  $140,000וגובה הערבות הנוספת
לרישיונות בים לא יפחת מסך של .$4,000,000
ערבות לפי קביעת הממונה תופקד לגבי כל קידוח באופן נפרד ,ולכל הפחות  64יום לפני התחלת הקדיחה.
חזקות נפט
הממונה יקבע גובה הערבות בחזקות בהתחשב ,בין היתר ,בתוכנית הפיתוח ,במאפייני החזקה ,בשלב בו
היא נמצאת ובגודל שדה הנפט.
בכל מקרה גובה הערבות המינימאלית לא יפחת מסך של  $6,400,000בגין חזקה ביבשה ו$0,400,000 -
בגין חזקה בים.

בחזקות קיימות הערבויות תופקדנה במשרדי אגף הנפט בתוך  44ימים מפרסום ההנחיות .בחזקות
חדשות תופקדנה הערבויות במועד מתן החזקה.
תוקף הערבויות
הערבויות שניתנו לפי ההנחיות יעמדו בתוקפן גם לאחר פקיעת הזכות שבשלה ניתנו ,כל עוד לא הודיע
הממונה שאין צורך בהם ,אך לא יותר משבע שנים לאחר שפקעה הזכות שבשלה ניתנו.
פוליסות ביטוח
ההנחיות כוללות דרישות בנושא עריכת ביטוחים לזכויות נפט ולקידוחים.
בהנחיות נקבע כי אם מחזיק זכות נפט לא פעל בהתאם לאמור בהנחיות ,או אם נתברר כי הערבות או
הביטוח שנעשה בוטלו או הסתיימו מכל סיבה שהיא ומחזיק זכות הנפט לא חידשם ,יהיה הממונה רשאי
לחלט את הערבות הקיימת בקשר עם הזכות ולפעול לצמצום הנזקים האפשריים על חשבון מחזיק הזכות.
כמו כן יהיה הממונה רשאי לראות בכך אי עמידה בתוכנית העבודה ובהוראות הזכות ולפעול בהתאם
להוראות חוק הנפט.
השותפות לומדת את ההנחיות ובוחנת עם יועציה את השלכותיהן על פעילותה.

בכבוד רב,
הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ
השותף הכללי בהזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה– שותפות מוגבלת
על ידי אייל שוקר ,מנכ"ל

