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1.  �  תמצית מנהלי

  כללי 1.1
  

גז  	 XXXלחוות דעתנו לגבי שוויה הכלכלי של חברת "בע"מ,  XXXת חברע"י  נתבקשנו

"החברה"). לצור) כ) קבלנו מידע והסברי" מהחברה לגבי  	בע"מ" (להל�  XXXטבעי 
אחר, כפי שיפורט בגו-  העתידית וכ� חומר עסקי וכלכלי התחזית פעילותאופי פעילותה, 

  לות, כפי שיפורט בגו- העבודה.העבודה. שיטות ההערכה התבססו על מתודות מקוב
  

הערכת שווי אינה מדע מדויק והיא נעשית על סמ) נתוני" ידועי" מחד ותחזיות מאיד). 
מטרת ההערכה לשק- בצורה סבירה והוגנת מצב נכו� בזמ� נתו�, על כ� ההערכה שלהל� 

  נכונה בסמו) למועד כתיבתה ולא בטווח של זמ� ממועד זה.
  

, על תוכניותיההבנת החברה ופעילותה, פרסנו מידע על החברה וול שוויהת כבסיס להערכ
  ועוד. אות" היא מספקת  והשירותי" המוצרי"הסביבה  העסקית בה היא פועלת ועל 

  

  ובעול� גז טבעי בישראל �סקירה ענפית  1.2
  

 רקע
  

בבט�  במאגרי" הנמצא (Fossil Fuels) מאובני" בדלק שמקורו אנרגיה מקור טבעי הינו גז
נפט בדר) כלל נמצאי" מרבצי הגז הטבעי במאגרי" בקרבת  .או במעמקי הי" האדמה
 בדומהאו ריח.  צבע חסר , שהינו(CH4)מתא�  הוא הטבעי בגז העיקרי המרכיב גולמי.

 אנרגיה מקור מהווה הטבעי הגז ג", פח"ו מזוט, סולר, נפט כמו אחרי" אנרגיה מקורותל
  נית.מכ ואנרגיה ו"ח להפיקאו  חשמל לייצר נית� ממנו ראשוני

  
נו הכלכלי המובהק הינו יתרו. אחרי" אנרגיה מקורות פני על בולטי" יתרונות הטבעי לגז

 במיוחד יעיל לדלק נחשב טבעי גז כמו כ�, .חלופיי" דלקי"ל בהשוואה נמו) ומחירבכ) ש
 נקי סביבתי. הואת. אחד היתרונות הבולטי" של הגז הטבעי הוא יחסי גבוהה ונצילותו

ועל כ� הוא  חממה גזי ופחות מזהמי" פחות לסביבה ופולט האחרי" מהדלקי" יותר
 מקור האנרגיה המועד- בעול". 

 
� גז טבעי בעול

  

הטבעי  שדות הגזמס)  25% 	כרוסיה מחזיקה באמצעות החברה הממשלתית "גזפרו"" 

 9בעול" נמצאי" בידי  "מאגריהמס)  75% 	 , וכBCMאל-  50כמעט   	הידועי" בעול" 
   . להל�) 1לוח (ראה  מדינות בלבד

  

      

 BCM: התפלגות עתודות הגז המוכחות בעולם, 1לוח 

 אחוז מהסך )BCMכמות ( מדינה 

   

 24.8% 47,570 רוסיה 

 15.5% 29,610 איראן 

 13.3% 25,370 קטר 

 3.9% 7,504 טורקמניסטאן 

 4.1% 7,807 סעודיה 

 4.0% 7,716 ארה"ב 

 34.4% 65,863 כל השאר

 100.0% 191,440 סה"כ

      

  2011, אוקטובר CIA World Fact bookמקור: 
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במגוו� שימושי" ברחבי העול" המפותח. יותר נפו/  הפ)צריכה, הגז הטבעי בהיבט ה
 הטבעי גזל חשמל, בייצור הרבה ויעילותו הסביבתיי" יתרונותיו נוכחבאירופה למשל, 

  המועד-. האנרגיה למקור הפ)לכ� אשונית והר האנרגיה בשוק מרכזיתפקיד 
  

  

  ביקוש
  

 BCM 1.2מצריכה של בעשור האחרו�. בהדרגתיות התפתח  בישראלטבעי השימוש בגז 

. 2009 	ב BCM 4.1 	לכ,  4כמעט פי ל ,שני" בלבד 5 	צמח הביקוש תו) כ ,2004 	בלבד ב

  :להל�) 1תרשי" (ראה  BCM 4.8 	צפוי כי ישראל תצרו) כ 2011בשנת 
  

 
 �  משרד התשתיות הלאומיות –). מקור BCM( 2009�2004: צריכת הגז הטבעי בישראל 1תרשי

  
� קיימי� ספקי

  

 וחברת נובל דלק קבוצת של שותפות הינו תטיס"-"י" פרויקט  	 "תטיס י�שותפות "
ת אל מול חופי מאגרי" עיקריי" בסו- המאה הקודמ 2בו התגלו  אנרג'י האמריקאית

בהקמת  2001מאגר "מרי". בשנת  נתגלה 2000 	וב מאגר "נועה" התגלה 1999 	באשקלו�. 
המאגר קט� החשמל.  לחברת גז טבעי הקבוצה מספקת 2004 משנת החלו הפקה תשתית

  יחסית וצפוי להתכלות בעשור הקרוב. 
  

EMG 	 /חברת בי�ו טבעי גז זרמתלה ומצרי" ישראל בי� מי"הסכ מונחת 2005 בקי 

 הנחת פרויקט החל 2006 בשנת. איש העסקי" יוסי מימ� בשליטת ,EMG לחברת החשמל
 לחברת טבעי גז החברה מספקת 2008 	מ והחל ישראלל ממצרי" הימי התת הגז צינור

מהגז  45%	כ EMGסיפקה  2011עד פברואר . ישראליות אחרות תעשייהחברות ול החשמל
מקורות האנרגיה של ישראל. ע" המהפכה ס) מ 18%	הטבעי שרוכשת חברת החשמל, וכ

ו את האספקה שהשבית , החלו פעולות חבלה בצינורות הגז2011שהחלה בינואר  במצרי"
  ימי" שבה" הושבתה ההזרמה כליל.  180מתוכ"  	יו" במצטבר  220 	למש) כ

 

�  תגליות חדשות וספקי� עתידיי
  

ענק של גז טבעי, "תמר" ו"לווית�",  התגלו בסמו) לחופי ישראל שני מאגרי 2010בשנת 
ישראל לטווח ארו) ועשויי" א- להפו) לשהינ" בעלי פוטנציאל להענקת עצמאות אנרגטית 

  את ישראל ליצואנית גז. 
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על ידי  ק"מ ממערב לחיפה 90 	כממוק" ה וגז קידוח תמר הוא פרויקט קידוח נפט 	 תמר
 תמרפוטנציאל הגז הטמו� ב. אבנר ודורנובל אנרג'י, קבוצת דלק,  חברת ישראמקו ושותפיה

  . 2014  	 2013 י"השדה צפוי להתחיל להפיק גז בשנו BCM 250עד  185 	מוער) בכ
  

ג" הוא וקי" בעשור האחרו�. הגדולה ביותר במי" עמ תגלית הגז"לוית�" הוא שדה  	 לוית�

של גז,  BCM 453 	שדה מכיל כה שונות לפי הערכות .מערבית לחיפהנמצא בי" התיכו�, 
, דלק קידוחי", אבנר ורציו. השדה צפוי שותפות נובל אנרג'י קידוח. במתמר 2כמעט פי 

 .2017להתחיל להפיק גז לא מוקד" משנת 
  

  
� The Markerלפי מקורות אספקה. מקור:  )BCM( 2025�  2011צריכת הגז הטבעי בישראל תחזית :   תרשי

  
והזרמת הגז המצרי תסתיי"  2014ת, מאגר י" תטיס צפוי להתכלות עד סו- על פי ההערכו

, כמות שצפויה 2013בשנת  BCM 3.5 	 . בד בבד, מאגר תמר יחל להפיק כ2017עד סו- 

. כמו כ�, מאגר לוית� צפוי להזרי" לחופי 2025 	 2018בשני"  BCM 9 	 10 	לגדול עד כ

  . 2025 	ב BCM 6 	עד כו 2017 	ב BCM 2.5 	ישראל כמות הגדלה מכ
  

 

 פעילות החברה 1.3

  

ע"י רכישה מהיצרני" ומכירה  ,באספקת גזבע"מ, עוסקת  XXגז טבעי  	 XXXחברת 
פרטית  אגז לצרכני גז טבעי בישראל. החברה היהשינוע פתרונות לבמת� ולמפעלי", 

 Pink 	האמריקאית הרשומה ב XXXבע"מ, חברת בת של חברת  XXXבבעלותה חברת 

Sheets בבורסה בניו	יורק .XXX  אשר כול�  ברחבי העול"מחזיקה בחברות בת נוספות
עוסקות באספקת גז טבעי בטכנולוגיית דחיסה ייחודית למגזרי צריכה מגווני". המיז" 

אשר ANG (Absorb Natural Gas)  	ח טכנולוגיית הופיתהוא  XXXהעיקרי של קבוצת 

 אחסו� יעיל של גזמאפשרת ה, XXXפ' פרוהקבוצה,  ידי המדע� הראשי של	על פותחה
  טבעי. 

  

הפצת גז טבעי דחוס בטכנולוגיית פעול בתחו" להחלטה אסטרטגית  XXX קיבלהבישראל 

XXX . למטרה זו הוקמה החברה הבת, XXX,  גז טבעי דחוס בלח/ נמו) שנועדה לספק
 ללקוחות תעשייתיי" שאינ" מחוברי" לתשתית ההולכה או החלוקה. 
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 טבעי בישראלגז  תשתית

 
תשתית הגז הטבעי בישראל מנתבת את הגז מהספקיות הנוכחיות אל צרכני הקצה. 

. תשתית ההולכה מתבצעת "חלוקה"ו "הולכה" –מרכיבי" עיקריי"  2	לקת לנחהתשתית 
ה חברהו רשות הגז במשרד התשתיות הלאומיותובבעלות בלח/ גבוה והינה באחריות 

 תבשיטפועלת תשתית החלוקה הינה אזורית ו . ל)נתג"ז (נתיבי גז לישרא הממשלתית
  נות. וכייז
  

ישראל מתבצע על ידי מערכת ההולכה מדינת שינוע הגז הטבעי בתו)   � ההולכה מער 
 הגז נתיבי , כאמור,ממשלתית חברה, באמצעות , מול חו- אשקלו�שבסיסה בי" הארצית
) "באר" 16גבוה (מעל  בלח/ טבעי גז מוליכה החברה "ז).נתגבע"מ ( לישראל הטבעי

 לרשת וכ�ועוד,  מפעלי י" המלח, נשר"ל, כי, חברת החשמל גו�כ ,לצרכני" גדולי"
  .החלוקה

  
 לצרכ� ועד ההולכה ממערכת טבעי גז זור" בה צנרת היא החלוקה רשת  � החלוקהמער  
 בעל ידי על ומופעלת מוקמת מתוכננת, 	 החלוקה רשת). "באר" 16 	(פחות מ נמו) בלח/

 מתוכנני", על פי מתווה משרד התשתיות. ובאחריותו בבעלותוהאזורי,  החלוקה שיו�רי
 בעל חלוקה רישיו� בעל יהיה אזור בכל כאשר גיאוגרפית נפרדי" חלוקה אזורי שישה

   ז. גה חלוקת רשת של ותחזוקתה הפעלתה בהקמתה, בלעדיות
  

חברות" של מפעלי" המעכבי" את הת ,ע" זאת, במער) החלוקה ישנ" כשלי" מערכתיי"
  10 	בפועל, מתו) רשימה של אלפי מפעלי תעשייה רק כוצרכני" רבי" לרשת החלוקה. 

מפעלי" גדולי" מחוברי" כיו" לגז טבעי. גורמי" בכירי" בתעשייה ובמשק הגז הטבעי 
  ג" על אופ� גיבוש". ו " ביקורת על קצב התקדמות המכרזי"מותחי

 

 הרעיו� העסקי 1.3.1

  

XXX ל את הביקוש הגואה לגז טבעי בישראל שאיננו מתוא" ע" תשתית מעוניינת לנצ
 גו�מפעל תעשייתי באזור כלכיו",   אספקה העונה על הצרכי" של המשק המקומי.

כיוו�  ,זאתבצע אי� אפשרות מעשית ל ,לעבור הסבה לגז טבעי �המעוניי ,ירושלי"
פוי שג" לא תחובר שירושלי", כמו רוב אזורי האר/, אינה מחוברת לתשתית החלוקה וצ

   בשני" הקרובות.
  

מתק� קצה בצפו� המהווה ג" את הרעיו� העסקי שלה, הוא הקמת  ,XXXהפתרו� של 
שיתחבר לתשתית ההולכה, בו יעבור הגז טיפול, הורדת לח/ והכנה לאספקה ללקוח  ,האר/

  על ידי החברה. ייבנה ועל גבי צי משאיות וטריילרי" ייחודי שיירכש 
  

XXX ספקיות תמורת סכו" מוער) של הת הגז מאחת מתרכוש אX  דולר למ"ק ותמכור

תתכנ�, תתקי�  XXXדולר למ"ק.  X 	תמורת סכו" מוער) של כ "תעשייתייאותו לצרכני" 
ציוד הדרושי" למילוי, קבלה ותפעול הכנת התשתית והמתקני", הותפעיל עבור הלקוח את 

כמו ג" מרחקי הנסיעה הקצרי"  ,בהקמת תשתית החלוקה ההצפוי ההגז לשימוש. הדחי
מגדילי" את הכדאיות של  ,היוצרי" צפיפות יחסית של צרכני" פוטנציאלי" ,יחסית באר/

  .XXXשל עסקי זה, מיז" 
  

�הלקוחות הפוטנציאלי" הינ" חברות בעלות צריכת גז טבעי בכמות   	 לקוחות פוטנציאלי
קה הנוכחית ומעונייני" לנצל שאינ" מחוברי" לתשתית ההולכה או החלוומעלה בינונית 

קו צינורות נייד  	   Low-Pressure Mobile Pipeline	  LMP 	את היתרונות של מערכת ה

 2,000. על פי אומדני משרד התשתיות הלאומיות, ישנ" לפחות XXXבלח/ נמו), שמציעה 
  צרכני" תעשייתיי" העוני" על קריטריוני" אלו.
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 תחזית תפעולית  1.4

  
 טבעי לגז הביקושלאור יתרונותיו, , ערכת השוויבגו- ה בהרחבה פורטיש כפי 	 ביקוש

תחזית מכירות הגז הטבעי  במהל) תקופת התחזית. מוא/ בקצבצפוי לגדול  בישראל
 בשנהמיליארד קו"ב)  7.15( ב"קו מיליו� 7,150 	מכבישראל, עפ"י רשות הגז, צפויה לעלות 

, וחלוקה לתעשייה הביקוש, זה ס) מתו) .2026 בשנת ב"קו מיליו� 13,250 	לכ 2012 	ב
 בשנת ב"קו מיליו� 1,850 	מכ לעלותעפ"י התחזיות  צפוי, XXXאליו פונה  שוקה סגמנט
  . 2026 שנתב לשנה ב"קו מיליו� 3,950 	לכ 2012
 

 ליכולות ובכפו- וחלוקה בתעשייה טבעי לגז הביקוש לתחזית כנגזרת 	 XXX מכירות
 של הצפויות ההכנסות את לחזות נית�, בהמש) שיפורטו XXX של והשיווקיות הטכניות

XXX ב טבעי גז משיווק	של העבודה הנחתעפ"י . הבאות השני" 15  XXX, החברה  תוכל
 בשנת  )לשנה ב"קו מיליו� 2.9 	כ( ליו" ב"קו 10,000 	כהצורכי"  לקוחות X 	מכ לעלות
 מכירות היק- משק- זה צפי. התחזית תקופת תו" ועד 2017 משנת לקוחות XX 	לכ 2014
  . 2026 	 2017 בשני" ב"קו מיליו� XX ועד 2014 בשנת ב"קו מיליו� XX 	מכ העולה שנתי

  
 חומר רכישת של רכיבי" כוללת XXX של הצפויה המכירות עלות 	 המכירות עלות תחזית
 צפויההיא , החברה אומדני לפיועוד.  התחזוק, דחיסה, הובלה עלויות, הגז מספקיות הגל"
 על מבוססה מחיר, התחזית תקופת אור) לכל דולר X במחיר טבעי גז של ב"קו 1 לרכוש

 והגז האנרגיה בשוק הצפויות ההתפתחויות ועל בשוק והצפויי" הנוכחיי" המחירי"
הנחת הערכת השווי היא כי ג" שינוי במחיר לא יגרור ירידה במרווח, עקב  .בישראל הטבעי

  נקודת המוצא. שלאשר לפחות תשמור על המרווח העלאה מקבילה של מחיר המכירה, 
  

 וכלליות ההנהלה הוצאות, המכירות מעלות בשונה 	 וכלליות הנהלה הוצאות תחזית
 XX 	מכ לעלות צפויה וכלליות ההנהלה הוצאות עלות ס). 2012 שנתהחל מ להתחיל צפויות

 הצפויה לייהלע במקביל, 2026 	2017 בשני" דולר אל- XXX 	כ עד 2012 בשנת דולר אל-
  . החברה בפעילות

 

  הערכת שווי החברה 1.5
  

 השווי הערכת מתבססת עליה המתודולוגיה אתבהרחבה  מציגי" בהמש) 5 	ו 4 פרקי"
", המזומני" תזרימי היוו�" גישת על התבססה השווי הערכת. השווי הערכת ואת

 של היששווי הוא זו גישה בבסיס העומד העיקרו�. החברה של שוויה להערכת המתאימה
  . לבעליה ותזרי" רווחי" לייצר יכולתה ממידת נובע החברה

  
, ממונ- והלא החופשי המזומני" תזרי" של הנוכחי הער) הינו העסק שווי, זו גישה י"עפ
 על מבוססת המזומני" תזרימי היוו� גישת. שנקבעה תחזית בתקופת המיוצר החברה של

 כפי שנגזר משימוש במודלי" פיננסיי" ו�ההיו שיעור בחירת ועל הנוכחי הער) עקרו� יישו"
 מתודולוגיאפיו� ל( לאמידת מחיר ההו� להערכת שווי החברה ומבסיסי נתוני" מתאימי"

  ).5 	ו 4 פרקי" ראה
  

  

 שנים, אלפי דולר 15: תמצית תחזית פעילות שנתית לטווח 2לוח 

 אחוז שנה    15  8 7 6 5 4 3 2 1   שנה 

 מהפדיון ממוצעת סה"כ                         סעיף  

   15        שנים                

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX … XXX  XXXXX XXX X   מכירות  

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX … XXX  XXXXX XXX X   רווח תפעולי לאחר פחת 

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX … XXX  XXXXX XXX X   רווח לאחר מס 

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX … XXX  XXXXX XXX X   תזרים מזומנים 
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 שווי להערכת כלכלי מודל הוגדר מזומני" תזרי" וגזירת הכנסותצריכה ו תחזית לבניית
, ה" א- מפורטי" הנגזר המזומני" ותזרי" הפעילות תחזית. העבודה בגו- כמפורט החברה

  . השווי הערכת בפרק, נדב) על נדב)
  
 ובהתא", לפיכ). דולר X של במחיר גז ב"קו 1 למכור צפויה XXX, החברה תחזיות פי על

 בשנת דולר מיליו� XX 	מכ לעלות החברה מכירות צפויות, התעשייתי בשוק הצפוי לביקוש
   לעיל) 2לוח ה (רא 2026 – 2017 בשני" דולר מיליו� XX 	לכ 2014

  

  
  

 שנתילאחר מס  רווח נגזר ממנה, העבודה בגו- כמפורט הוצאות מבנה מגדירה התחזית
  דולר.  מיליו� XX 	כ של התחזית לתקופת ממוצע

  
 ביטוי מת� תו), החברה שווי לקביעת המשמש, הפעילות מתחזית הנגזר המזומני" תזרי"
 תחזית התאמות, להכנסות הוצאות יחס הכוללי", התזרי" לבניית הפרמטרי" למכלול

 דולר מיליו� XX 	כ של לער) מסתכ") השווי הערכת 	 5 פרק ראה( ועוד ,לתזרי" ה"רוו
  .התחזית בתקופת ממוצעת לשנה

  

  דולר מיליו� XXX �כ, החברה של התזרימי השווי את מהווה זה תזרי� היוו�
  

  .וויהש הערכת בגו- 5 	ו 4 פרקי" ראה החברה שווי ממצאי לפירוט
  
 

  הערות 1.6
 

אלא התבססנו על נתוני"  ,להכנת הערכת שווי זו לא ערכנו בדיקה עצמאית של הנתוני"
חומר כלכלי ועסקי אחר ומידע שקיבלנו מאנשי , ומידעשקיבלנו מהחברה, הכוללי" דוחות 

  החברה.
  

, אלא א" צוי� אחרת וכפי דולר ארה"בני" המספריי" בעבודה זו נקובי" בכל הנתו
עבודה. ככלל הערכי" המספריי" אינ" כוללי" מע"מ. נתוני העבר נקובי" שמפורט ב

  בערכי" שוטפי", נתוני העתיד במחירי" קבועי" של מועד הכנת העבודה.
  

במקרה של סתירה בי� נתוני הלוחות לנתוני" המופיעי" בטכסט, נתוני הלוחות גוברי". על 
   כ) אנו מתנצלי" מראש.


