
 

 

 

 תמר פטרוליום בע"מ

 

 דוח רבעוני

 2017ביוני  30ליום 

  



 תוכן עניינים

 

 

 עדכון תיאור עסקי החברה

ולדוחות  30.6.2017תמציתיים ביניים ליום  דוח דירקטוריון לדוחות הכספיים
 30.6.2017פרופורמה כספיים תמציתיים ביניים ליום 

  30.6.2017תמציתיים ביניים ליום  דוחות כספיים

 30.6.2017דוחות פרופורמה כספיים תמציתיים ביניים ליום 

  



 
 

 החברהתיאור עסקי עדכון  - פרק א'

 1"(החברה)להלן: "תמר פטרוליום בע"מ של 

 הסכם המכר –לתשקיף  6.2סעיף  .1

 I/13 -תמר ו I/12בחזקות  9.25%זכויות השתתפות בשיעור  לרכישתעסקה לענין השלמת ה

)מס'  23.7.2017דוח מיידי של החברה מיום ראו שותפות מוגבלת  –מדלק קידוחים  דלית

  אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך של הפנייה.(, 062995-01-2017אסמכתא: 

 תוכנית עבודה מתוכננת בפרויקט תמר –)ה( לתשקיף 6.7.2סעיף  .2

לתקופה מיום אודות תוכנית העבודה המתוכננת )ה( לתשקיף 6.7.2בהמשך לאמור בסעיף 

בפרויקט תמר, הכוללת שידרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה, ואילך  1.4.2017

לרבות הוספת מבנים והחלפת שסתומי הניתוק הראשיים בפלטפורמת תמר בשסתומים חדשים 

"(, צפויה המפעילה בפרויקט עבודות השדרוגמסוג שונה על מנת לשפר את תפקודם )להלן: "

, לבצע את עבודות השדרוג, במשך תקופה 2017אוקטובר -ודשים ספטמברתמר במהלך הח

ימים, וזאת בשני פרקי זמן, כאשר בכל אחד מפרקי הזמן האמורים יוזרם גז  20-משוערת של כ

טבעי משדה תמר לפלטפורמת ההפקה של פרויקט תמר באמצעות צינור אחד בלבד מתוך 

, לעבודות השדרוג החברהימלית. להערכת שניים, ובהיקף של מחצית מקיבולת ההפקה המקס

ממכירת גז טבעי ברבעונים השלישי  החברהלא צפויה להיות השפעה מהותית על הכנסות 

 .2017והרביעי לשנת 

לעניין לוחות הזמנים לעבודות השדרוג  החברה: הערכות אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

ממכירת גז טבעי ברבעונים  החברהות ועצם ביצוען ולעניין השפעת עבודות השדרוג על הכנס

-, הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח2017השלישי והרביעי לשנת 

לגבי  החברהמהמפעילה ועל הערכות  החברה, המבוססות, בין היתר, על הערכות שקיבלה 1968

. ביצוע עבודות 2017נתוני מכירות הגז הטבעי הצפויות ברבעונים השלישי והרביעי לשנת 

בדבר ההשפעה הצפויה של עבודות  החברההשדרוג בפועל, לרבות לוחות הזמנים, והערכת 

ממכירת גז טבעי, עשויים להיות שונים מהותית מההערכות לעיל,  החברההשדרוג על הכנסות 

בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או מהביצועים בפועל של הפרויקט ו/או 

 ני מכירות הגז הטבעי בפועל.מנתו

 בפרויקט תמר נתוני הפקה –לתשקיף  (ד1)יד().26.7סעיף  .3

בפרויקט  2017של שנת  השנירבעון להלן טבלה הכוללת נתוני הפקה של גז טבעי וקונדנסט ב

 הגז הזרמת תחילת ממועד החלתמר  I/12 בחזקתבזכויות  החזיקה חברהשה הנחה)ב תמר

 2:(תמר מפרויקט

                                                 
התשקיף להשלמה החל ממועד פרסום החברה העדכון כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי   1

(, כפי שעודכן 2017-01-056551"( )מס' אסמכתא: התשקיף)להלן: " 4.7.2017ותשקיף המדף של החברה מיום 
הצעת המדף שפורסם ביום ( ובדוח 2017-01-057649)מס' אסמכתא:  6.7.2017בהודעה המשלימה שפורסמה ביום 

ועד בסמוך לפני מועד דוח זה בכל עניין שיש לתארו בדוח תקופתי. ( 2017-01-061960)מס' אסמכתא:  18.7.2017
 . לתשקיף( החברה)תיאור עסקי  6העדכון מתייחס למספרי הסעיפים בפרק 

ות ההפקה ובתקבולים נטו, עוגל עד , בעלויבתפוקה, בתמלוגים החברההשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של   2
 אחרי הנקודה העשרונית. ותספרשתי 



 
 

 קונדנסט גז טבעי 

סה"כ תפוקה )המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות של 
לגז טבעי ובאלפי חביות MMCF  -( בתקופה )בהחברה

 לקונדנסט( 
7,954 10.4 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה )המשויך למחזיקי הזכויות 
 40.20 5.40 ולחבית( MCF -( )דולר להחברהההוניות של 

תמלוגים )כל תשלום שנגזר 
מתפוקת הנכס המפיק לרבות 
מההכנסה ברוטו מנכס הנפט( 
ממוצעים ששולמו ליחידת 
תפוקה )המשויכים למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה( 

 ולחבית( MCF -)דולר ל

 המדינה
0.60 4.48 

 צדדים שלישיים
0.09 0.71 

 בעלי ענין
0.14 1.05 

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה )המשויכות 
 MCF -( )דולר להחברהלמחזיקי הזכויות ההוניות של 

 3ולחבית(

0.35 1.91 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה )המשויכים 
 MCF -( )דולר להחברהלמחזיקי הזכויות ההוניות של 

 ולחבית(
4.22 32.05 

 

 הון אנושי –לתשקיף  6.7.10סעיף  .4

 אזרד כיועצת משפטית של החברה.-תכהן גב' אפרת חוזה 1.9.2017מיום החל 

 מימון –לתשקיף  6.7.13סעיף  .5

( אודות תוכנית רכישה 2017-01-061543)מס' אסמכתא  17.7.2017בהמשך לדוח המיידי מיום 

ידי דירקטוריון החברה, ביצעה החברה רכישות עצמית של אגרות החוב -עצמית שאומצה על

 ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'(.₪  25,886,104בסך כולל של 

 

       2017, באוגוסט 17תאריך: 

 

 

                     _______________________ 

 תמר פטרוליום בע"מ

 , יו"ר הדירקטוריוןיוסי אבוידי: -נחתם על         

  , מנכ"לוליעמי ויסמן                   

 

                                                 
יודגש כי, עלויות ההפקה הממוצעות ליחידת תפוקה כוללות עלויות הפקה שוטפות בלבד ואינן כוללות את עלויות   3

 החיפוש והפיתוח של המאגר.

  



1 
 

   
 

 בע"מ תמר פטרוליום

 דוח הדירקטוריון 
 2017 ביוני 30 ליום ם תמציתיים בינייםייכספ ותלדוח

 2017ביוני  30 ליום ביניים תמציתיים כספיים פרופורמה ולדוחות
 

לתקופות של שישה ושלושה "( מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון החברהדירקטוריון תמר פטרוליום בע"מ )להלן: "
 .2017ביוני  30 שהסתיימו ביום חודשים

 
 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד –חלק ראשון 
 
 מצב כספי, נזילות ומקורות מימון .א

 

 מצב כספי
 
 נכסים שוטפים   (1

 ש"ח. 1,000בסך  החברההשוטפים כוללים את יתרות חוב בעלי המניות בגין הנפקת הון ביום הקמת הנכסים 

  

 הון (2

 ש"ח. 1,000הסתכם לסך של  2017 ביוני 30ליום המונפק והנפרע  החברההון 
 

 

 מימון

הנפקת תמורת באמצעות "( החזקות)להלן: "ודלית ת תמר ומהזכויות בחזק 9.25%החברה רכשה  2017בחודש יולי 

 .לדוחות הכספיים 5ביאור אגרות חוב ומניות לציבור כאמור ב

  



2 
 

 פרופורמה - התאגידהסברי הדירקטוריון למצב עסקי  –חלק שני 
 

 פרופורמה - תוצאות הפעילות .1
 

  כללי .א

או  "השותפות"שותפות מוגבלת )להלן:  - היתה החברה בשליטה מלאה של דלק קידוחים 2017ביוני  30יום לנכון 
, גייסה החברה מקורות כספיים בדרך של הנפקת אגרות חוב ומניות 2017(. במהלך חודש יולי "דלק קידוחים"

תמר  (, בחזקות100%)מתוך  9.25%של לציבור, אשר שימשו כחלק מהתמורה לרכישה של זכויות השתתפות בשיעור 
לדוחות הכספיים  א'6בביאור כמתואר מדלק קידוחים וזאת, על פי תנאי הסכם המכר שנחתם בין הצדדים  ודלית
לאחר השלמת הנפקת המניות, ירדו החזקותיה של דלק קידוחים . המצורפים להלן 2017 ביוני 30ליום רמה ופרופ

 12% –)כל עוד דלק קידוחים מחזיקה בלמעלה מ  בזכויות ההצבעה בה 12% -בזכויות בהון ול 40% -בחברה ל
ינה מהווה צירוף עסקים במסגרת השליטה הרכישה א תמבעלזכויות בחזקות  רכשהמאחר והחברה  .מזכויות ההון(

תטופל בחזקות  9.25%. אי לכך, הדוחות הכספיים פרופורמה נערכו בהנחה כי עסקת רכישת IFRS3של  ולהחהת
 .  As Pooling -בשיטת ה

תוך ביצוע ( של החברה בחזקות 9.25%דוחות כספיים פרופורמה אלו נערכו בהנחת השלמת העסקה על בסיס חלקה )

בינואר,  1התאמות שונות כאמור להלן. הדוחות פרופורמה מוצגים תחת ההנחה שעסקת הרכישה הושלמה ביום 
 .המצורפים להלן 2017ביוני  30ליום לדוחות הכספיים פרופורמה  3ביאור , ותחת הנחות נוספות המפורטות ב2014

 "(הדוח תתקופ"  :)להלן 2017 ביוני 30אשר הסתיימה ביום  חודשיםשישה לתקופה של פרופורמה  החברהרווחי 
 -, עלייה של כמיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד  49 -מיליון דולר, לעומת סך של כ 56.2  -סך של כלהסתכמו 

14.7%. 
 .תמר פרויקט ללקוחות טבעי גז ממכירת בהכנסות מעלייה בעיקר נובעהדוח לעומת אשתקד,  בתקופתברווח  הגידול

 
מיליון   24.6 -מיליון דולר, לעומת סך של כ 28.2  -סך של כלהסתכמו  2017פרופורמה ברבעון השני של  החברהרווחי 

 .דולר בתקופה המקבילה אשתקד
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 פרופורמה - ניתוח דוחות רווח והפסד .ב

 באלפי דולר: החברהשל פרופורמה להלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד 

 
 

מיליון דולר  63.9 -מיליון דולר לעומת סך של כ 71.8 -הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ הכנסות בניכוי תמלוגים
לעומת התקופה המקבילה  בתקופת הדוח העלייה בהכנסות .12.5% -בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ

  הנמכר בפרויקט תמר. והקונדנסטאשתקד, נובעת בעיקר מגידול בכמויות הגז הטבעי 
מיליון  32.5 -מיליון דולר לעומת סך של כ 36 -הסתכמו לסך של כ 2017לרבעון השני של ההכנסות בניכוי תמלוגים 

 דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 

, בין היתר, הוצאות שינוע והובלה, שכר כוללותה תמרפרויקט  תפעולהוצאות בעיקר כוללת עלות הפקת הגז שנמכר 
סך של  מיליון דולר לעומת 5.9 -דוח לסך של כה בתקופת העלות הפקת הגז הסתכמ .עבודה, יעוץ, תחזוקה וביטוח

 . בתקופה המקבילה אשתקדיליון דולר מ  6.2 -כ
מיליון דולר  3.2 -מיליון דולר לעומת סך של כ 2.8 -הסתכמה לסך של כ 2017ברבעון השני של  עלות הפקת הגז

 בתקופה המקבילה אשתקד.
 

מיליון דולר  8 -סך של כ מיליון דולר לעומת 9.1 -בתקופת הדוח לסך של כהסתכמו  והפחתותהוצאות פחת, אזילה 
מעלייה בכמות בעיקר הגידול נובע  .ת פחת אזילה בפרויקט תמרוהוצאות הפחת כולל .בתקופה המקבילה אשתקד

 .עקב גידול בביקוש לגז טבעי במשק הישראלי הגז שהופק לעומת התקופה המקבילה אשתקד
 4.3 -מיליון דולר לעומת סך של כ 4.8 -הסתכמו לסך של כ 2017הוצאות פחת, אזילה והפחתות ברבעון השני של 

 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 

הסתכמו בתקופת הדוח לסך של החברה המוערכות המהוות את הוצאות ההנהלה והכלליות  הנהלה וכלליותהוצאות 
לדוחות  4ב3לפרטים ראה ביאור  .מיליון דולר 0.3 -לסך של כ 2017ולרבעון השני של , מיליוני דולר 0.6 -של כ

 המצורפים בהמשך.ביניים  פרופורמה הכספיים
 

  

                                                 
 .BCMהנתונים מתייחסים למכירות גז טבעי על ידי כל שותפי תמר, מעוגלים לעשירית  1
 ( מפרויקט תמר, מעוגלים לאלפי חביות.100%הנתונים מתייחסים למכירות קונדנסט ) 2

 

לתקופה של שישה חודשים 

 שהסתיימה ביום

לתקופה של שלושה חודשים 

 שהסתיימה ביום

 לשנה

 שהסתיימה

 ביום
 30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 
      

 159,850 38,491 42,674 75,693 85,003 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט

 24,843 6,023 6,631 11,838 13,190 תמלוגיםבניכוי 

 135,007 32,468 36,043 63,855 71,813 הכנסות נטו

      

      עלויות והוצאות

 11,639 3,233 2,787 6,168 5,887 עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט

 16,156 4,258 4,739 8,010 9,062 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 (1) - - - - אחרותהוצאות ישירות קיטון 

 1,200 300 300 600 600 הוצאות הנהלה וכלליות

 28,994 7,791 7,826 14,778 15,549 הוצאותו עלויותסך  הכל 

      

 106,013 24,677 28,217 49,077 56,264 תפעולירווח 

      

 (342) (64) (79) (127) (149) מימון הוצאות

 131 6 83 10 88 מימון הכנסות

 (211) (58) 4 (117) (61) הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

 105,802 24,619 28,221 48,960 56,203 הכל רווח כולל לתקופה -סך רווח נקי ו

 BCM1 -מכירת גז ב
4.8 4.5 2.4 2.3 9.4 

 2מכירות קונדנסט באלפי חביות
226 214 112 110 448 
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תקופה המקבילה ה לעומתללא שינוי משמעותי דולר  אלפי 149 -בתקופת הדוח לסך של כ הסתכמו הוצאות המימון
 ההתחייבות לסילוק נכסי נפט וגז.השפעת חלוף הזמן של הוצאות המימון נבעו בעיקר מאשתקד. 

 
אלפי דולר בתקופה במקבילה  10-אלפי דולר לעומת סך של כ 88 -הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ  הכנסות המימון

  נובעות בעיקר מהכנסות ריבית בגין מזומנים בחשבונות מפעיל חזקת תמר.הכנסות המימון  .אשתקד
 
 פרופורמה - ומקורות מימוןמצב כספי, נזילות  .2

 

 מצב כספי .א

דוח על המצב לעומת ה 2017 ביוני 30ליום פרופורמה  דוח על המצב הכספיפירוט השינויים העיקריים בסעיפי ה להלן
 :2016בדצמבר  31ליום  פרופורמה הכספי

 
מיליון דולר ליום  408.3-לעומת סך של כ מיליון דולר 410.7 -לסך של כסתכם ה 2017 ביוני 30ליום  סך המאזן

31.12.2016. 
 

 30מיליון דולר ליום  22.1 -לסך של  כ 2016בדצמבר  31יום למיליון דולר  21.8 -של כ מסך עלו הנכסים השוטפים
  מהגורמים המפורטים להלן:. השינוי נבע בעיקר 2017 ביוני

 
 

 30מיליון דולר ליום  18.2 -סך של כ עומתל 2016 בדצמבר 31מיליון דולר ליום  15.7 -ך של כסל הסתכמו לקוחות (1)
אשר שולמו לאחר תאריך  2017מתשלומי לקוחות בגין חודש מאי  בסעיף הלקוחות נובע בעיקר גידולה .2017 ביוני

 . הדוח התמציתי על המצב הכספי
 
 30 ליוםמיליון דולר  3.9 -סך של כל 2016 בדצמבר 31 ליוםמיליון דולר  6.1 -של כ מסך קטנו חייבים ויתרת חובה (2)

 .המשותפת הביתרת  מפעיל העסק ירידהמבעיקר  נובע קיטוןה. 2017 ביוני
 

מיליון דולר ליום  388.6 -לסך של  כ 2016בדצמבר  31יום למיליון דולר  386.5 -של כ מסךעלו  הנכסים הלא שוטפים
 מהגורמים המפורטים להלן: בעיקרנבע  . השינוי2017 ביוני 30
 
מיליון דולר  386.6 -לסך של כ 2016בדצמבר  31מיליון דולר ליום  384.5 -מסך של כ עלו נכסי נפט וגזהשקעות ב (1)

מאידך  דולר. מיליון  11.2 -סך של כמהשקעות החברה בפרויקט תמר בנובעת  העלייהעיקר . 2017 ביוני 30ליום 
 מיליון דולר.  9.1 -תמר בסך של כ וצאות פחת והפחתות בגין פרויקטנרשמו ה

 

 
ונבעו מיליון דולר   2 -של כסך עמדו על  2017 ביוני 30והן ליום  2016בדצמבר  31הן ליום לזמן ארוך  אחרים נכסים (2)

 .גז ליצוא תשתיות הקמתייבים בגין חמבעיקר 

 
 

 30ליום  מיליון דולר 7.5 -סך של כלמיליון דולר,  12.2-של כ מסך 2016 דצמברב 31 יוםמ ירדו זכאים ויתרות זכות 
 .בקשר עם מאגר תמר המשותפת העסקמקיטון של חלק החברה בהתחייבויות ההירידה נבעה  2017 ביוני

 
 9.4 -סך של כ לעומתמיליון דולר  9.2 -לסך של כ 2016בדצמבר  31 ליוםמסתכמות  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

בעיקר מעדכון  נובעת העלייהתמר.  פרויקטלסילוק נכסי נפט וגז ב תהתחייבויווכוללות  2017 ביוני 30דולר ליום  מיליון
 . נכסיםלסילוק  ההתחייבויותהשפעת חלוף הזמן על 

 
מיליון דולר ליום  393.9 -מיליון דולר לעומת סך של כ 386.8 -סך של כל, מסתכם 2016בדצמבר  31ליום  החברההון 

 .ים, בניכוי חלוקות לבעלאשר נרשמו בגין פרויקט תמר מרווחיםבהון נובע  השינוי. 2017 ביוני 30
 

 תזרים מזומנים  .ב

סך  מיליון דולר, לעומת 61.6 -של כ סךהסתכמו בתקופת הדוח ל ,מפעילות שוטפתשנבעו לחברה  ,המזומנים מיתזרי
הגידול נבע בעיקר מהעלייה ברווח הנקי בתקופת הדוח לעומת הרווח  .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון דולר  55 -של כ

 . הנמכר בפרויקט תמר והקונדנסטמגידול בכמויות הגז הטבעי  בעיקר, כתוצאה מקבילה אשתקדהבתקופה 
 -מיליון דולר, לעומת סך של כ 12.5 -תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה, הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ

במסגרת  8בתקופת הדוח בקידוח תמר הגידול נבע בעיקר מהשקעה יליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מ 2.9
 פרויקט תמר. 

 -מיליון דולר, לעומת סך של כ 49.1 -תזרימי המזומנים, ששימשו לפעילות מימון, מסתכמים בתקופת הדוח לסך של כ
המזומנים לפעילות המימון בתקופת הדוח שימשו בעיקר מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. תזרימי  52.1

 . םלבעלי הלחלוק
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם – שלישיחלק 
 

 תאור של סיכוני השוק העיקריים אליהם חשוף התאגיד .א

טרם החלה בפעילות וכן אין לה יתרות מזומנים למועד הדוח ו 2015בנובמבר  4מכיוון שהחברה נרשמה ביום 

 .למועד הדוח אינה חשופה לסיכוני שוקהחברה והתחייבויות כלשהן, 

 
 2017ביוני  30באלפי דולר ליום פרופורמה דוח בסיסי הצמדה  .ב

 .ארה"ב צמודות לדולר הינן דולריות ו/או החברהנכון למועד דוח הפרופורמה כל היתרות הפיננסיות של 

 

  

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד – רביעיחלק 
 

 ביניים תמציתי  אירועים לאחר תאריך הדוח הכספי .א

 30.6.2017לדוח הכספיים ליום  5ביניים ראו ביאור  תמציתי הכספילעניין אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח 

 המצורפים בזה.

 
 

 

 
 

 

  
 יוסי אבו

 הדירקטוריוןיושב ראש 
 

 ליעמי ויסמן
 מנכ"ל

 

 2017 באוגוסט 17: מועד החתימה

 בכבוד רב,
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 דולר של ארה"בבאלפי 

 בלתי מבוקרים
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  בע"מ פטרוליום תמר

  2017 ביוני 30ליום  תמציתיים ביניים יםכספי ותדוח

 דולר של ארה"בבאלפי 

 בלתי מבוקרים

 
 

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 

 2 של רואי החשבון המבקרים דוח סקירה

 3 על המצב הכספיתמציתיים ביניים דוחות 

 4-11 התמציתיים ביניים יםכספיה ותדוחלביאורים 

  

  
 
 
 
 

____________________ 

______________ 

________ 
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 בע"מ פטרוליוםשל רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של תמר  סקירהדוח 

 

 מבוא 
על  תמציתידוח הה"(, הכולל את החברה)להלן: " בע"מ פטרוליום תמרסקרנו את המידע הכספי המצורף של 

 למועד. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 2017 ביוני 30המצב הכספי ליום 
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זהביניים 

-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל זהביניים  למועדלעריכת מידע כספי 

 בהתבסס על סקירתנו. הזמועד ביניים . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי ל1970
 

 היקף הסקירה
של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ביניים מורכבת  ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים 
ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת 

יינים המשמעותיים שהיו יכולים מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל הענ
 להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.   

 
 מסקנה 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל 

 .IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 
על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע  בהתבססנוסף לאמור בפסקה הקודמת, ב

הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך 
 .1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 
 
 
 

 האפט זיו  קסירראת  גבאיקוסט פורר 
 חשבון רואי  רואי חשבון

 

 2017 באוגוסט 17ל אביב, ת
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 בע"מ  תמר פטרוליום
 (דולר)באלפי  על המצב הכספיתמציתיים דוחות 

 
 

 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

    נכסים:
    נכסים שוטפים:

 * * * בעלי מניות

    
    
    

    

    הון:

 * * * הון החברה

    

    
    *פחות מאלף דולר

    
    
    
    
    

        
 
 
 

 
 
 
 
 

 .התמציתיים ביניים יםהכספי ותהדוחמ הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2017 באוגוסט 17
 ותתאריך אישור הדוח

 יםהכספי
 יוסי אבו

 יושב ראש הדירקטוריון
 

 ליעמי ויסמן
 מנכ"ל

 יובל רייקין
 סמנכ"ל כספים
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 :כללי - 1יאור ב

 תחת שמה הקודם כריש תנין ניהול בע"מ. 2015בנובמבר,  4( התאגדה ביום "החברה" תמר פטרוליום בע"מ )להלן: .א

בבעלות ובשליטה מלאה של דלק היתה החברה לא היתה פעילה, ועל המצב הכספי התמציתי ביניים למועד הדוח 

  (."דלק קידוחים"או  "השותפות"קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: 

למפרע  להלן(, וזאת א'5המכר )ראה ביאור החברה החלה את פעילותה עם התקיימות התנאים המתלים בהסכם 

והולכה לשווקי הפקה  ,כי החברה תבצע אך ורק פעולות חיפוש, פיתוח ,נקבע בתקנון החברה. 2017ביולי  1מיום 

 העסקהו/או " "ודלית תמר חזקותאו " "החזקותו"דלית" )להלן ביחד: " I/13"תמר"  I/12חזקות היעד בקשר עם 

  ."(המשותפת

 , הרצליה.11רחוב גלגלי הפלדה  כתובת המשרד הראשי של החברה הינה

 
 לציבור ומניות )סדרה א'( אגרות חובהחברה מקורות כספיים בדרך של הנפקת  גייסה, 2017מהלך חודש יולי ב .ב

)מתוך  9.25%זכויות השתתפות בשיעור לרכישה של  תמורהחלק מהאשר שימשו כ  ג' להלן(5-ב' ו5 ים)ראה ביאור

להלן.  א'5ביאור הצדדים כמתואר ב שנחתם ביןוזאת, על פי תנאי הסכם המכר מדלק קידוחים (, בחזקות 100%

בזכויות  12% -בהון ול בזכויות 40% -לאחר השלמת הנפקת המניות, ירדו החזקותיה של דלק קידוחים בחברה ל

 .2017ביולי  24יות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל ביום ההצבעה בה. המסחר במנ

החברה במכירה של גז טבעי המופק ממאגר תמר שבשטח חזקת תמר )להלן: לאחר השלמת רכישת החזקות, עוסקת  .ג

"פרויקט תמר"( ללקוחות שונים ובעיקר לחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: "חברת החשמל"(, ללקוחות 

ו בתי זיקוק לנפט בע"מ וכיוצ"ב(, ליצרני חשמל פרטיים וכן לחברות שיווק של גז טבעי. כמו כן, תעשייתים )כמ

עוסקת החברה במכירה של קונדנסט המופק מפרויקט תמר לפז זיקוק אשדוד, בקידום הרחבת מערך ההפקה של 

 פרויקט תמר ובבחינת הפוטנציאל הגיאולוגי במטרות העמוקות שבשטח חזקת תמר.
 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 2אור יב

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים: .א

הדוחות הכספיים   .IAS 34הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

תיים. יש לעיין כספיים השנהדוחות ההתמציתיים ביניים אינם כוללים את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת 

 2016בדצמבר  31בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 . (IFRS)והביאורים המצורפים להם, אשר מצייתים לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

  עקרונות עריכת דוחות כספיים: .ב

תקופתיים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות  יםכוללהתמציתיים ביניים  יםהכספיות הדוח

  .1970-ל(, התש"ומיידיים

ל הטיפו ציינה החברה כי היא בוחנת את  2016בדצמבר,  31פרופורמה ליום לדוחות הכספיים יד' 2במסגרת ביאור  .ג

פעילותה. עוד ציינה החברה כי  הכספי ותוצאות מצבה על והשלכותיו וגז נפט רווחי היטל עם בהקשר החשבונאי

. האמורים פרופורמה הכספיים הדוחות השפעה על להיות צפויה לא כאמור בהיטל החשבונאי לטיפול, להערכתה

 ,במאגר תמר הישראליים ביחד עם שאר השותפים ,פנתה החברה 2017 אוגוסטחודש תחילת בהקשר זה יצוין כי ב

או  IAS 12, לרבות בסוגיה האם ההיטל הינו בתחולת דתה בנושאלסגל רשות ניירות ערך והביעה בפניו את עמ

"היטלים", וכן מהו העיתוי  –של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  21שמא הינו בתחולת פרשנות מספר 

נכון למועד אישור דוחות כספיים ביניים אלה, החברה טרם  בו תידרש הכרה בהיטל במסגרת הדוחות הכספיים.

ה את הבחינה והדיונים בנושא זה. יובהר כי להערכת החברה, לטיפול החשבונאי בהיטל כאמור לא צפויה מיצת

ניירות  רשותוכן לעמדתה, כפי שהובעה בפנייה לסגל  אלהתמציתיים ביניים להיות השפעה על הדוחות הכספיים 

המחויבות לתשלומו )קרי רק החל  יש להכיר בהתחייבות בגין ההיטל האמור רק במועד בו קמהערך כמצוין לעיל, 

 (.ממועד תחילת תשלומו בפועל
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 :החברההון  - 3 ביאור

 ש"ח. 1,000הינו   ות התמציתיים בינייםלמועד הדוחונכון למועד הקמתה  החברההמונפק והנפרע של הון ה

למועד אישור ג' להלן. 5ראה ביאור  2017ביולי  18לגבי הנפקת מניות לציבור על פי התשקיף ודוח הצעת מדף מיום 

 0.1בנות  רגילות מניות 50,000,000של החברה הינו והנפרע המונפק  ,ההון הרשוםתמציתיים ביניים הדוחות הכספיים 

 ש"ח ערך נקוב כל אחת.  

 :מידע נוסף - 4 ביאור

 :"דלית"(- ו" )חזקות "תמר" מתן"מיכל  משותפת עסקה .א

 בשדה הגז "תמר": והקונדנסטעתודות הגז הטבעי  הערכת (1

 Netherlandע"י חברת)לאחר תאריך הדוח התמציתי על המצב הכספי(  2017יולי ב 2ביום על פי דוח שהוכן 

Sewell & Associates Inc  " :להלן(NSAIכת, מומחית ובלתי " שהינה מעריכת עתודות ומשאבים מוסמ

 ,להלן( 4)ראה סעיף  8לאור קבלת נתונים מקידוח הפיתוח וההפקה תמר , SPE-PRMSתלויה(, על פי כללי 

 BCM  226.8-, הינן כProved Reserves, והמסווגות 2017ביוני  30המסווגות כעתודות בהפקה, נכון ליום 

. על פי הדוח האמור, עתודות BCM 318.1-הינה כ Proved + Probable Reservesוכמות העתודות המסווגות 

 Proved, המסווגות 2017ביוני  30, המסווגות כעתודות בהפקה, נכון ליום SWהקונדנסט במאגר תמר ותמר 

Reserves 10.4-הינה כ Million Barrels וכמות העתודות המסווגות ,Proved + Probable Reserves  הינה

 להלן בדבר אי וודאות בהערכת עתודות. 3אה סעיף ר. Million Barrels 14.6 -כ

 

 "דלית":  קידוח (2

, כמות המשאבים המותנים בחזקת PRE-PRMS,  על פי כללי NSAIע"י   2017על פי דוח שהוכן בחודש מאי 

, נעה בין 2017במרץ  31נכון ליום  (Devlopment Pending"דלית", המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה )

 )האומדן הגבוה(.  BCM 9.5-)האומדן הנמוך( לכ BCM 6.1-כ

בדוח המשאבים מצויין כי המשאבים המותנים מותנים באישור פרויקט, הכולל תוכנית פיתוח מאושרת וצפי 

 להלן בדבר אי וודאות בהערכת עתודות.  3סביר למכירת גז טבעי. ראה סעיף 

ית פיתוח שהינה משולבת בתוכנית הפיתוח של החברה, ביחד עם שותפיה בפרויקט דלית, הגישו לממונה תוכנ

שדה "תמר". כמו כן, החברה ביחד עם שותפיה בפרויקט, מעדכנים מיפוי של מאגר דלית וכן מבצעים ניתוח 

 .של המאגר, וזאת בהתבסס על סקר סייסמי שבוצע

 

גיאולוגי, גיאופיסי, קונדנסט בחזקות מבוססות, בין היתר על מידע והההערכות הנ"ל בדבר עתודות הגז הטבעי  (3

בגדר הערכות  ןהנדסי ואחר שנתקבל  מהקידוחים  ומאת  המפעילה  בזכויות הנ"ל.  ההערכות הנ"ל הינ

, אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז הטבעי והקונדנסט שיופקו NSAIוהשערות מקצועיות של 

יתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין ה

ם ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או ימשינויים רגולטורי

כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגרים. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע 

 מים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גור

 

", אשר נועד, בין היתר, להגדיל את היתירות במערכת 8-וח והפקה "תמרהחל קידוח פית 2016בחודש אוקטובר  (4

)כולל השלמה וחיבור ההפקה ולאפשר אספקה מירבית ממאגר תמר בעת ביקושי השיא. הקידוח הסתיים 

 והחלה הזרמת הגז הטבעי ממנו.  2017ש אפריל בחודלמערכת ההפקה( 
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 :)המשך( מידע נוסף - 4 ביאור

 למדינה:  תמלוגים .ב

לפיו נקבע כי שיעור  2017, התקבל מכתב ממשרד האנרגיה בדבר מקדמות תמלוגים לשנת 2017פברואר  חודשב

. כמו כן, הובהר כי 11.65%תמר יעמוד על שיעור של  בפרויקט 2017התמלוג האפקטיבי שישולם כמקדמות בשנת 

השיעור הנ"ל נקבע כמקדמה בלבד. עמדת שותפי תמר הינה כי תחשיב השיעור בפועל של תמלוגי המדינה בגין 

היקף ההשקעות וההכנסות מפרויקט תמר צריך להביא לידי ביטוי את מורכבות הפרויקט, הסיכונים הכרוכים בו 

 . (להלן (8א')5)ראה גם ביאור  אה לפרויקט ים תטיסבפרויקט וזאת בהשוו

 

 :הליכים משפטיים .ג

ייצוגית על ידי צרכן של חברת  תביעהאביב לאישור -, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל2014 ביוני 18 ביום

"(. עניינה של הבקשה האמורה במחיר שבו מוכרים שותפי תמר האישור בקשתהחשמל נגד שותפי תמר )להלן: "

 גז טבעי לחברת החשמל שלטענת המבקשים הינו בלתי הוגן. 

הסעדים המבוקשים בבקשת האישור הם: פיצוי של כל צרכני החשמל בהפרש שבין המחיר ששילמה חברת החשמל 

(, וכן צווים 100%יליארד ש"ח )במונחי מ  2.5-לבין מחירו ההוגן של הגז הטבעי, המוערך בסך כולל של כ

הצהרתיים, לפיהם על שותפי תמר להימנע מלמכור את הגז הטבעי מפרויקט תמר בסכום העולה על הסכום שנקבע 

 התובענה אישור בקשת לסילוק הבקשה, קבע בית המשפט העליון כי 2016בחודש דצמבר  בבקשת האישור.

בהקדם, והורה למגיש בקשת האישור וליועץ המשפטי לממשלה להגיש  תועבר לדיון בפני הרכב הסף על הייצוגית

, הגיש היועץ המשפטי לממשלה עמדה מטעמו בבקשת רשות 2017במרץ  9תשובות לבקשת רשות הערעור. ביום 

וכי היה על בית המשפט המחוזי לסלק את התובענה על הסף. דיון  לסילוקהערעור, לפיה יש לקבל את הבקשה 

  .הקרובים בחודשים להינתן צפויה בבקשה החלטה. 2017במרץ  16ערעור התקיים ביום בבקשת רשות ה

להערכת החברה, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכוייה של הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית 

 .(להלן (8א')5 ביאורגם )ראה  50% -להתקבל, נמוכים מ

 

 :תנאי העסקת מנכ"ל החברה .ד

 ויסמן"( למנכ"ל החברה. אושר בדירקטוריון החברה מינויו של מר ליעמי ויסמן )להלן :"מר 2017ביוני, 25ביום 

( )השכר החודשי 100%אלפי ש"ח ברוטו ) 80פי הסכם ההעסקה, עומד שכרו החודשי של מר ויסמן על סך של -על

נלווים המקובלים בקרב מנהלים חודשים בהתאם למדד המחירים לצרכן(. מר ויסמן זכאי לתנאים ה 3יעודכן מדי 

במשק, הכל בהתאם למדיניות החברה. מר ויסמן זכאי לבונוס שנתי בכל שנה קלנדרית במהלך תקופת הסכם 

ההעסקה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה. כמו כן, תהיה החברה רשאית להעניק למר ויסמן בונוס חד פעמי 

יניות התגמול. במקרה של סיום העסקתו, יהא זכאי מר ויסמן וכן להעניק לו תגמול הוני בהתאם להוראות מד

  למענק הסתגלות ולמענק פרישה, בהתאם למדיניות התגמול.
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 :תאריך הדוח התמציתי על המצב הכספיאירועים לאחר  - 5ביאור 

 הסכם המכר .א

 שני מצד כקונה החברה לבין אחד מצד כמוכרת קידוחים דלקנחתם הסכם מכר מותנה בין  2017ביולי  2ביום 

 שעיקריו כדלקמן: "(הצדדים"" והמכר הסכם" זה בסעיף)להלן 

 סעיף )באשר להתקיימות התנאים המתלים ראה מתלים, בכפוף להתקיימות תנאים התחייבה דלק קידוחים .1

, בכפוף בחזקות( 100%)מתוך  9.25%, למכור ולהעביר לחברה זכויות השתתפות בשיעור של להלן( 11

וכן את החלק היחסי  על לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים,-הקיימות לתשלום תמלוגילהתחייבויות 

מכירת הגז מחזקת תמר, הסכם  ( מהזכויות והתחייבויות על פי הסכם התפעול המשותף, הסכמי9.25%)

ההפעלה של הפלטפורמה של תמר אינטש בע"מ, אישור  10השימוש במתקני ים תטיס, מניות חברת תמר 

 "(.הממכרייצוא מתמר )לעיל ולהלן: "ואישורי ה

החברה, לשלם לדלק קידוחים את כל הסכומים שיגויסו במסגרת גיוס החוב וההון  התחייבהבתמורה לממכר  .2

מליון  650כל סכום שיגוייס, אם יגוייס, בהנפקת החוב מעבר לסך בשקלים השווה למכפלת  בניכוישל החברה 

בידי  יוותרדולר בשער הדולר היציג כפי שיהיה בתום יום המסחר במט"ח במועד המכרז המוסדי, אשר 

ון ככל שלא ימכרו לציבור מלוא מניות החברה אשר יוצעו במסגרת גיוס ההבהסכם המכר נקבע כי החברה. 

של החברה )על פי הצעת מדף(, אזי השלמת תמורת הממכר תיעשה בדרך של הקצאה לדלק קידוחים של יתרת 

ג' להלן, 5-ב' ו5ראה ביאורים  מהון החברה(. 40%מניות החברה שלא ימכרו בהנפקה )בשיעור שלא יעלה על 

 בקשר עם הנפקת אגרות חוב ומניות שבוצעו על ידי החברה.

סכום התמורה במזומן המגיע לדלק קידוחים, תהיה החברה רשאית להשאיר בידיה  ךמתו יבהסכם נקבע כ .3

 לשנה.  3%כהלוואה אשר תישא ריבית בשיעור של  לפי שיקול דעתה, מיליון דולר, 40סכום של עד 

 בכפוף לקיום התנאים המתלים ולהשלמת העסקה נשוא הסכם המכר, המועד הקובע לצורך חישוב סכום .4

 .2017ביולי  1-האחריות בגין הממכר נקבע ליום ההתמורה והעברת 

החברה התחייבה כי בכפוף להשלמת העסקה והחל מהמועד הקובע היא תיטול ותישא בכל החובות  .5

 וההתחייבויות בנוגע לממכר ביחס לבעלי התמלוגים.

החברה התחייבה כלפי דלק קידוחים, כי בכפוף להשלמת העסקה והחל מהמועד הקובע היא תשלם ותישא,  .6

בהתאם לחלקה היחסי, בכל ההוצאות, התשלומים, הערבויות, הבטחונות וההתחייבויות החלים בגין הממכר 

ועד החתימה על ועל פי הוראות כל דין, לרבות כל התחייבות, חוב או תביעה בקשר עם התקופה שקדמה למ

הסכם המכר וכן כל מס, פיצוי, קנס או הוצאה אחרת שתחול בקשר עם התחייבות כאמור, למעט ההתחייבויות 

 להלן.  8שלגביהן נקבע במפורש שיוותרו באחריות דלק קידוחים גם לאחר המועד הקובע, כמפורט בסעיף  

בקשר עם כל תביעה, טענה או הליך  דלק קידוחים תשפה את החברה בגין כל נזק או חבות שתגרם לחברה .7

משפטי אחר של רשות ממשלתית או צד שלישי כתוצאה מהפרת מצגים של דלק קידוחים במסגרת ההסכם. 

דלק קידוחים לא תהיה אחראית על נזק שנגרם לחברה כתוצאה מהפרת המצגים עד אשר סך הנזק האמור 

 אלפי דולר ארה"ב. 500יעלה על 

חים תמשיך להיות אחראית ביחס לנושאים הבאים גם לאחר מועד השלמת בהסכם נקבע כי דלק קידו .8

הערעור בעניין התמלוגים ביחס למכירת הגז מפרויקט תמר  ,העסקה: הבוררות בגין תעריף רכיב היצור

ים תטיס לרבות ביחס לכל חבות בקשר להליכים אלה שתיגרם בתקופה שלאחר המועד לקוחות פרויקט ל

 ביחס לסכומים שנתקבלו על  עילל ג'4תביעה ייצוגית כמפורט בביאור הקובע; הבקשה לאישור 
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 אירועים לאחר תאריך הדוח התמציתי על המצב הכספי )המשך(: - 5 ביאור

 )המשך(: הסכם המכר .א

 )המשך(: .8

ידי דלק קידוחים בתקופה שלפני המועד הקובע; חבות בגין מיסים ותמלוגים למדינה ביחס לתקופה שלפני 

הקובע, או ביחס לכל רווח, הכנסה או תקבול של דלק קידוחים בקשר עם הממכר )לרבות אם שומת המועד 

המס כאמור התבצעה לאחר המועד הקובע(, למעט מיסים המתייחסים לדוחות שהוגשו לפני המועד הקובע 

חים ; מיסים החלים על דלק קידו2011-י רווחים ממשאבי טבע, תשע"אלרשויות המס בקשר עם חוק מיסו

בקשר עם העברת הממכר לחברה; חבויות לספקים או ללקוחות של דלק קידוחים בגין הממכר המתייחסות 

חבויות כאמור בדוחות הכספיים של  לתקופה שעד למועד הקובע, למעט אם בוצעו הפרשות בגין תביעות

 .בע"מ (תמר בונד)אבנר דלק וחברת החברה; וכן חבויות ככל שיהיו בקשר עם 

 .שא בכל מס, היטל או אגרה המוטלים עליו על פי כל דין בגין התקשרותו בהסכם המכר וביצועוכל צד יי .9

ששימשו החברה תישא בכל התשלומים, ההוצאות והאגרות שיש לשלם למדינה )למעט מיסים כאמור לעיל(  .10

. כמו כן, תישא החברה בכל ההוצאות והעלויות הקשורות וקבלת האישורים לשם העברת הממכר לחברה

 החוב. אגרותלהנפקת 

בקשר עם הוצאות בהיועצים והמומחים בקשר עם התשקיף וכן דלק קידוחים תישא בהוצאות והעלויות של 

 הנפקת המניות של החברה.

ביולי  20יום בביצוע העסקה נשוא הסכם המכר הותנה בהתקיימות תנאים מתלים אשר התקיימו במלואם  .11

 ורישומן בספר הנפט, תמר ודלית בחזקות זכויותה להעברת, לרבות קבלת אישור הממונה על ענייני הנפט 2017

)מתוך  9.25%ובעקבות כך הושלמה העסקה נשוא הסכם המכר, קרי: הועברו לידי החברה זכויות בשיעור 

וכנגד הקצאת  (ש"ח מיליוני 2,985 -כ) מיליון דולר 845 -כ ( בחזקות כנגד תשלום תמורה במזומן של100%

מהון המניות המונפק  39.98%ש"ח ערך נקוב כל אחת )המהוות  0.1מניות רגילות של החברה בנות  19,990,000

 בסעיף ג' להלןהמתואר של דלק קידוחים  והנפרע של החברה( לדלק קידוחים. יצויין, כי בהתאם לכתב הויתור

 12%מוחזקות על ידי דלק קידוחים בשיעור העולה על  , כל עוד הינןחברהובהתאם לתקנון החברה, מניות ה

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, לא מקנות זכויות הצבעה כלשהן.

סכום התמורה במזומן המגיע לדלק קידוחים, תהיה החברה רשאית  מתוךכאמור לעיל, נקבע בהסכם המכר כי 

 3%כהלוואה אשר תישא ריבית בשיעור של  לפי שיקול דעתה, דולר,מיליון  40להשאיר בידיה סכום של עד 

 .מיליון דולר 14-למועד אישור הדוחות הכספיים ביניים סכום ההלוואה האמורה הינו כ לשנה.

 

 '(א)סדרה  חוב אגרות של לציבור הנפקה .ב

על ידי הנפקה לציבור של  (ש"ח מיליוני 2,316 -כ) מיליון דולר 658 -כ גייסה החברה סכום של 2017ביולי  6ביום 

 4 תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיוםחוב )סדרה א'(, על פי ש"ח ערך נקוב של אגרות  2,315,668,000

 . 2017ביולי  6מיום "( והודעה משלימה התשקיף)להלן: " 2017ביולי 

"(, וצמודות )קרן וריבית( הבסיס ריבית" –)להלן  4.69%אגרות החוב )סדרה א'( נושאות ריבית שנתית בשיעור של 

תשלומים חצי שנתיים לא שווים, החל מחודש אוגוסט  20 -מקרן אגרות החוב עומדות לפידיון ב 60.75% -לדולר. כ

.  2028מקרן אגרות החוב עומדת לפירעון בחודש אוגוסט  39.25% -, והיתרה של כ2028ועד לחודש פברואר  2018

ועד למועד הסילוק הסופי של הקרן. אגרות החוב דורגו  2018ל מחודש פברואר הריבית משולמת כל חצי שנה, הח

 "דירוג הבסיס"(. -באופק יציב )להלן  A1על ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג של 
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 )המשך(: '(א)סדרה  חוב אגרות של לציבור הנפקה .ב

 עם אגרות החוב )סדרה א'( נטלה על עצמה החברה את ההתחייבויות העיקריות הבאות: בקשר

( בשעבוד אגרות החוב )סדרה א'( התחייבה החברה לשעבד לטובת נאמן אגרות החוב )סדרה א'להבטחת  (1

( 3זכויותיה באישור ההפעלה של מאגר תמר ( 2 ;זכויותיה במאגר תמר( 1: את יחיד קבוע ראשון בדרגה

זכויותיה ( 4; של חזקת תמר  ותיה הקיימות והעתידיות של החברה ביחס לפוליסות ביטוח רכושזכוי

והסכמים למכירת גז לתקופה שאינה  SPOT)למעט הסכמי  תמר בהסכמי החברה שלוהעתידיות  הקיימות

 רההחב של זכויותיה (BCM 0.1) ;5חודשים אשר כמות הגז שתימכר על פיהם אינה עולה על  12עולה על 

לרבות זכויות חוזיות קיימות ועתידיות בציוד המשותף ובמערכת ההפקה  (JOA) המשותף התפעול בהסכם

שותפות תמר במתקנים של ים  של שימושהמסדיר את ה הסכםזכויותיה של החברה ב (6; של מאגר תמר

)"חשבון  בפרוייקט החברה של הבנקהקיימות והעתידיות של החברה בחשבון  זכויותיה (7; תטיס

 כי יצוין. והריבית הקרן לתשלום הביטחון כרית בחשבון החברה של תיהיוזכו ואת (8; "(הפעילות

 הזכאים אחרים תמלוגים בעלי לזכויות וכן המדינה של תמלוגים לזכויות כפופים האמורים השיעבודים

 .מהחברה תמלוגים לקבל

, כולם או חלקם, עשוי להיות  כפוף לקבלת אישור לעיל 6-, ו5, 2, 1האמורים בסעיפים  השיעבודים  רישום

הנפט, אשר למועד אישור דוחות כספיים ביניים אלה טרם התקבל. ככל שלא יתבצע   ענייני לעהממונה 

ימים ממועד רישום אגרות החוב למסחר, לא יהווה הדבר הפרה  120רישום של השיעבודים האמורים בתוך 

ימים ממועד רישום אגרות החוב למסחר יעלה שיעור הריבית  120של שטר הנאמנות, ואולם  החל מתום 

 –)להלן  0.75%השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( בשיעור של 

"הריבית הנוספת"( עד למועד רישום השיעבודים, ואולם ככל שעקב אי רישום השעבודים ירד דירוג החברה 

שבו  (notch)בגין כל דרגה  0.25%סף לריבית הנוספת ריבית בשיעור נוסף של , אזי תתווA2מתחת לדירוג 

"הריבית המוגברת"(. נרשמו השעבודים,  –עקב אי רישום השיעבודים )להלן  A2ירד הדירוג מתחת לדירוג 

תתבטלנה החל ממועד הרישום הריבית הנוספת והריבית המוגברת במלואן. החברה לא תוכל לשעבד את 

ושעבדים בשעבוד נוסף. במקרה של מכירת נכס משועבד נקבעו הוראות לעניין פרעון מוקדם של הנכסים המ

 אגרות החוב שתבצע החברה מתוך הסכום שהתקבל בגין המכירה.

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב )סדרה א'( יותאם בגין שינוי דירוג של אגרות החוב באופן שאם יעודכן  (2

"הדירוג  –'( כך שהדירוג שייקבע להן יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר )להלן דירוג אגרות החוב )סדרה א

המופחת"( מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות 

. על אף 0.25% -יעלה שיעור הריבית השנתית ב (notch), ובמקרה של כל ירידה נוספת בדרגה 0.5% -החוב ב

האמור לעיל, עליית שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור תוגבל באופן ששיעור הריבית השנתית שתתוסף 

לעיל לא תשלם  1כל עוד תשלם החברה תוספת ריבית לפי ס"ק  ,. בנוסף1.25%לריבית הבסיס לא  תעלה על 

 זה ככל שהסיבה לירידה בדירוג הינה עקב אי רישום השעבודים. 2החברה תוספת ריבית לפי ס"ק 

)כהגדרתו בשטר  ככל שההון העצמי של החברה 0.25%בנוסף תשלם החברה תוספת ריבית בשיעור של  (3

ביחד לא תשלם  3 -ו 2מיליון דולר ארה"ב. בכל מקרה בגין ירידת דירוג לפי ס"ק  320 -יפחת מ הנאמנות(

 מעל ריבית הבסיס. 1.25%החברה שיעור העולה על 

נטילת חוב נוסף על ידי החברה בדרך של הגדלת סדרת אגרות החוב )סדרה א'( ו/או נטילת חוב אחר, ולמעט  (4

מיליון דולר שישמש להוצאת ערבויות  5קבלת מימון ו/או פתיחת קו אשראי ממוסד פיננסי בגובה של עד 

ה להתקיימות תנאים בנקאיות אותן תידרש החברה להפקיד על פי דין או על פי הסכמי תמר, תהיה כפופ

שנקבעו בשטר הנאמנות, וביניהן כי נטילת החוב הנוסף לא תגרום לירידה בדירוג אגרות החוב לעומת 

 הדירוג שהיה לאגרות החוב ערב לקיחת החוב הנוסף. 
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 משך(:)ה '(א)סדרה  חוב אגרות של לציבור הנפקה .ב

החברה תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנדים בהתקיים תנאים שנקבעו בשטר הנאמנות, וביניהם ש"היום  (5

ימים מהמועד שבו בוצע תשלום קרן ו/או  60 -הקובע" בחלוקת הדיבידנד יחול במועד שלא יהיה מאוחר מ

רי, כהגדרתם בשטר ריבית למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(; יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי וההיסטו

החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה יבדק ההיסטורי היחס ) 1:1.20 -הנאמנות, לא יפחת מ

 ובהתייחס  לשני מועדי בדיקה רצופים(; הופקד מלוא הסכום הנדרש בכרית הביטחון 2018בדצמבר  31ליום 

 .לשירות החוב

החברה התחייבה להורות לכל הצדדים להסכמים למכירת גז בהוראות בלתי חוזרות לשלם את הסכומים   (6

המגיעים מהם לחברה לחשבון בנק כפי שהוגדר בשטר ואשר שועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב כאמור 

רק לתשלום "חשבון הפעילות"(. נקבע כי כל התשלומים שיופקדו בחשבון הפעילות ישמשו אך ו –לעיל )להלן 

על ידי החברה של תשלומים שנקבעו במפורש בשטר כמותרים לתשלום מתוך חשבון הפעילות ולפי סדר 

התשלומים שנקבע בשטר. החברה תהיה רשאית למשוך כספים מתוך חשבון הפעילות שלא לצורך תשלומים 

ר ביצוע תשלום קרן כאמור לעיל רק בגובה הסכום שיהיה מצוי בחשבון הפעילות במועד החל יום אחד לאח

ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב )ולאחר ששולמו יתר התשלומים שנקבעו כאמור לעיל(. לגבי תשלומים 

שנמשכו מחשבון הפעילות לא תחול על החברה מגבלה לשימוש בהם לרבות ביצוע "חלוקות" בכפוף ליתר 

 התנאים הנקובים בשטר הנאמנות.

אשר בהתקיימם תוקנה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( עילה  בשטר הנאמנות הוגדרו אירועי הפרה (7

את הארועים העיקריים הבאים: אי  ,בין היתר ,להעמדת אגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מיידי, הכוללים

תשלום סכומים המגיעים למלווים; הפרת התחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות ובהן 

מיליון דולר )במשך שני רבעונים  250 -הגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מהתחייבות להון עצמי מיזערי )כ

)במשך שני  1.05: 1 -עוקבים(, יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ

, (2.1הינו  2017 באוקטובר 1החודשים החל מיום  12)יחס שירות החוב הצפוי לתקופה של  רבעונים עוקבים(

מיליון דולר )במשך שני רבעונים  250 -עצמי כלכלי מינימלי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מהון 

עוקבים(; הפרת מחוייבויות ומצגים; אירועי חדלות פירעון; אי פרסום דוחות כספיים שהחברה חייבת 

החברה  ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומם; חלה הרעה מהותית בעסקי 30בפרסומם בתוך 

לעומת מצבה במועד ההנפקה ויש חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן; הועמדו 

( בהיקף כפי שנקבע בשטר; קיים חשש ממשי cross defaultלפרעון מיידי חובות אחרים של החברה )

וג אגרות החוב שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(; דיר

 ; נוספה הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה.Baa3יהיה נמוך מדירוג של 

המכר מיליון דולר מתמורת ההנפקה שימש את החברה למימון רכישת הממכר על פי הסכם  650סכום של  

 650של כום . החברה התחייבה כי תמורת הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( מעבר לסלעיל( )המתואר בסעיף א'

ביולי  17בהתאם, ביום  .)סדרה א'( של אגרות חוב שמש לרכישה עצמית או לפרעון מוקדםתמיליון דולר 

ש"ח ערך נקוב של אגרות  26,368,000רכישה עצמית בהיקף של תוכנית אישר דירקטוריון החברה  ,2017

 25,886,104ה עצמית של ה רכישנכון למועד אישור הדוחות הכספיים ביניים השלימה החברחוב )סדרה א'(. 

 .מיליון דולר 7.4 -כ)סדרה א'( בתמורה לאגרות החוב ש"ח ערך נקוב של 

 

 .2017ביולי  10 יוםאגרות החוב )סדרה א'( החלו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ב
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 לציבורפקת מניות הנ .ג

, הקצתה החברה למשקיעים מוסדיים המאוגדים בישראל 2017ביולי  18ודוח הצעת מדף מיום תשקיף הפי  על

מהון המניות  60%המהוות ש"ח ערך נקוב כל אחת  0.1מניות רגילות של החברה בנות  30,000,000ומחוצה לה 

 (.מיליון דולר 195 -; כמיליון ש"ח 696 -ככולל של סך ובש"ח למניה ) 23.20המונפק והנפרע של החברה, במחיר של 

ש"ח  0.1מניות רגילות של החברה בנות  19,990,000כמו כן, בהתאם להסכם המכר הוקצו בנוסף לדלק קידוחים 

 40%ידי דלק קידוחים ערב ההקצאה האמורה, מהוות -ביחד עם המניות שהוחזקו עלאשר  ,ערך נקוב כל אחת

פי כתב ויתור בלתי חוזר שהמציאה דלק קידוחים לחברה ערב -על הנפרע של החברה.מהון המניות המונפק ו

התשקיף ושנכנס לתוקף עם השלמת הנפקת המניות, ויתרה דלק קידוחים באופן חד צדדי על כל זכויות ההצבעה 

ק והנפרע מהון המניות המונפ 12% עדידה למעט בנוגע למניות בכמות השווה ל-הנלוות לכל המניות המוחזקות על

כי כל הזכויות ההוניות  הובהר. למען הסר ספק, "(העודפות המניות)להלן: " של החברה לאחר השלמת ההנפקה

: הזכות לקבלת דיבידנדים, זה ובכללידי דלק קידוחים תישארנה בתוקפן המלא, -על המוחזקותהצמודות למניות 

תחילה  למכור קידוחים דלקה. בנוסף, התחייבה הזכות לקבלת עודף נכסים בפירוק החברו, זכויות, הטבה מניות

את המניות העודפות )אשר לאחר מכירתן, תקנינה לרוכש את מלוא הזכויות הצמודות להן לרבות זכויות הצבעה 

כל עוד לא מכרה את המניות העודפות היא לא תרכוש מניות נוספות של  כי התחייבהוהון כאמור לעיל(, וכן היא 

 החברה. 

 

 ערבויות .ד

בהתאם להנחיות הממונה על ענייני הנפט למתן בטחונות בקשר עם זכויות נפט, העמידה החברה ערבויות בנקאיות 

מיליון דולר, בהתאמה. החברה נטלה קו אשראי לצורך  0.7 -מיליון דולר ו 3.3 -בגין חזקות תמר ודלית בסך של כ

 העמדת הערבויות האמורות.
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 של תמר פטרוליום בע"מ לבעלי המניותרואי החשבון המבקרים סקירה של דוח 

 

 מבוא 

בע"מ )להלן: "החברה"(, הכולל את הדוח התמציתי תמר פטרוליום סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל ותזרימי המזומנים  2017ביוני  30על המצב הכספי פרופורמה ליום 

שים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה פרופורמה לתקופות של שישה ושלושה חוד

"דיווח כספי  IAS 34ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
למידע הכספי פרופורמה, וכן הם אחראים  5ובביאור  3לתקופות ביניים" ולהנחות הפרופורמה המפורטות בביאור 

ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38ריכת מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקנה לע
. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה בהתבסס על 1970-ומידיים(, התש"ל

 סקירתנו.
 

 היקף הסקירה
ת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים של לשכ 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר 
עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 

בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה  מצומצמת
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, 

 אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה 
שומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ערוך, מכל בהתבסס על סקירתנו, לא בא לת

הנחות לו"דיווח כספי לתקופות ביניים"  IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 למידע הכספי פרופורמה. 5ובביאור  3בביאור הפרופורמה המפורטות 

 
לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ"ל אינו  , לא באבנוסף לאמור בפיסקה הקודמת

-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 'ב38ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות תקנה 
1970. 

 

 
 

 זיו האפט  קסירראת גבאי קוסט פורר 
 רואי חשבון  רואי חשבון

 

 2017 באוגוסט 17, ל אביבת
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    2017 באוגוסט 17
 ותתאריך אישור הדוח

 ים פרופורמההכספי
 אבו יוסי

 הדירקטוריון ראש יושב
 ויסמן  ליעמי

 "למנכ
 רייקין יובל
 כספים"ל סמנכ

    
 
 
 
 
 
 
 

  

 על המצב הכספי )באלפי דולר(פרופורמה תמציתיים ביניים דוחות 
 

 

  
 

30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

 מבוקר מבוקר בלתי  
     נכסים:

     
     נכסים שוטפים:

 15,692 14,697 18,240  לקוחות
 6,134 7,696 3,874  חובה ויתרות חייבים

  22,114 22,393 21,826 
     נכסים לא שוטפים:

 384,488 385,718 386,600  השקעות בנכסי נפט וגז
 1,968 1,193 2,027  ארוך לזמן אחרים נכסים

  388,627 386,911 386,456 

  410,741 409,304 408,282 

     התחייבויות והון:
     התחייבויות שוטפות:

 12,229 11,886 7,453  זכאים ויתרות זכות
     

     התחייבויות לא שוטפות:
 9,228 8,395 9,351  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

     
     

 386,825 389,023 393,937  הון

     
     

 
 410,741 409,304 408,282 
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 )באלפי דולר(הכולל  הרווחעל פרופורמה תמציתיים ביניים דוחות 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ים תמציתיים ביניים פרופורמה כספיה ותדוחהמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
 
 

  

 
  שישהלתקופה של 

 חודשים שהסתיימה ביום
 לתקופה של שלושה 

 חודשים שהסתיימה ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 
 מבוקר בלתי מבוקר מבוקרבלתי  
      

 159,850 38,491 42,674 75,693 85,003 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט

 24,843 6,023 6,631 11,838 13,190 בניכוי תמלוגים

 135,007 32,468 36,043 63,855 71,813 הכנסות נטו

      

      עלויות והוצאות

 11,639 3,233 2,787 6,168 5,887 עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט
 16,156 4,258 4,739 8,010 9,062 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 (1) - - - - ישירות אחרות קיטון הוצאות
 1,200 300 300 600 600 הוצאות הנהלה וכלליות

 28,994 7,791 7,826 14,778 15,549 הוצאות והכל  עלויות  -סך 

      

 106,013 24,677 28,217 49,077 56,264  תפעולירווח 

      

 (342) (64) (79) (127) (149) מימון הוצאות

 131 6 83 10 88 מימון הכנסות

 (211) (58) 4 (117) (61) מימון, נטו (הוצאותהכנסות )

      

 105,802 24,619 28,221 48,960 56,203 הכל רווח כולל  -סך רווח נקי ו

 2.12 0.49 0.56 0.98 1.12 )בדולר( למניהבסיסי ומדולל רווח 

 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 מספר המניות המשוקלל לצורך החישוב הנ"ל 
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 בע"מ תמר פטרוליום

 על תזרימי המזומנים )באלפי דולר(פרופורמה תמציתיים ביניים דוחות 
 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 
 לתקופה של שלושה 

 חודשים שהסתיימה ביום
  ישהלתקופה של ש

  חודשים שהסתיימה ביום

31.12.2016 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017  

  בלתי מבוקר מבוקר

 מזומנים מפעילות שוטפת:תזרימי      
 לתקופהרווח  56,203 48,960 28,221 24,619 105,802

      
התאמות הדרושות להציג את תזרימי      

 המזומנים לפעילות שוטפת:
 פחת אזילה והפחתות 9,062 8,010 4,739 4,258 16,156

 
308 

 
56 

 
62 

 
111 

 
123 

עליה בהתחייבות לסילוק נכסים לזמן 
 ארוך

 
(111) 

 
- 

 
(68) 

 
- 

 
(68) 

שערוך השקעה בנכסים אחרים לזמן 
 ארוך

      
 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:     
 עליה בלקוחות (2,548) (1,701) (3,953) (1,281) (2,696)

 בחייבים ויתרות חובה( עליהירידה ) (925) (912) (1,239) 469 50
 )ירידה( בזכאים ויתרות זכותעליה  (281) 526 337 1,068 483

 מזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת 61,566 54,994 28,099 29,189 119,992
      
 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה:     
 השקעות בנכסי נפט וגז (15,674) (3,334) (2,937) (1,275) (10,383)

1,543 (1,229) 4,691 451 3,199 
יתרת מפעיל העסקה ירידה )עליה( בגין 

 המשותפת

(8,840) (2,504) 1,754 (2,883) (12,475) 
ששימשו שנבעו מפעילות )מזומנים נטו, 

 השקעה (לפעילות
      

 :תזרימי מזומנים לפעילות מימון     
 חלוקה לבעלים (49,091) (52,111) (29,853) (26,685) (111,152)

 מזומנים נטו, ששימשו לפעילות מימון (49,091) (52,111) (29,853) (26,685) (111,152)
      
 עליה במזומנים ושווי מזומנים - - - - -

- - - - - 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 התקופה

- - - - - 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 התקופה
    

 

פעילות השקעה שאינה כרוכה  -נספח א' 
  בתזרימי מזומנים

 כנגד התחייבויות השקעות בנכסי נפט וגז 1,028 2,225 1,028 2,225 5,141

 השקעה בנכסים אחרים לזמן ארוך 5 459 1 - 1,615

635 - - - - 
בגין סילוק נכסים כנגד נכסי  התחייבות

 נפט וגז
      
מידע נוסף על תזרימי  -נספח ב'      

 המזומנים
 ריבית שהתקבלה 19 10 14 6 21
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6 

 כללי: - 1ביאור 

 תחת שמה הקודם כריש תנין ניהול בע"מ. 2015בנובמבר,  4( התאגדה ביום "החברהפטרוליום בע"מ )להלן: "תמר  .א

על המצב הכספי החברה לא היתה פעילה, והיתה בבעלות ובשליטה מלאה התמציתי ביניים למועד תאריך הדוח 

  (."דלק קידוחים"או  "השותפות"של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: 

למפרע  להלן(, וזאתא' 6ביאור המכר )ראה החברה החלה את פעילותה עם התקיימות התנאים המתלים בהסכם 

והולכה לשווקי הפקה  ,כי החברה תבצע אך ורק פעולות חיפוש, פיתוח ,נקבע בתקנון החברה. 2017ביולי  1מיום 

 העסקהו/או " "ודלית תמר חזקותאו " "החזקותו"דלית" )להלן ביחד: " I/13"תמר"  I/12חזקות היעד בקשר עם 

  ."(המשותפת

 כספיים בדרך של הנפקת אגרות חוב )סדרה א'( ומניות לציבור, גייסה החברה מקורות 2017במהלך חודש יולי  .ב

)מתוך  9.25%אשר שימשו כחלק מהתמורה לרכישה של זכויות השתתפות בשיעור   ג' להלן(6-ב' ו6 ים)ראה ביאור

להלן.  'א6בביאור (, בחזקות מדלק קידוחים וזאת, על פי תנאי הסכם המכר שנחתם בין הצדדים כמתואר 100%

בזכויות  12% -בזכויות בהון ול 40% -השלמת הנפקת המניות, ירדו החזקותיה של דלק קידוחים בחברה ללאחר 

   .2017ביולי  24ההצבעה בה. המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל ביום 

תמר )להלן:  החברה במכירה של גז טבעי המופק ממאגר תמר שבשטח חזקתעוסקת  ,לאחר השלמת רכישת החזקות .ג

"פרויקט תמר"( ללקוחות שונים ובעיקר לחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: "חברת החשמל"(, ללקוחות 

תעשייתים )כמו בתי זיקוק לנפט בע"מ וכיוצ"ב(, ליצרני חשמל פרטיים וכן לחברות שיווק של גז טבעי. כמו כן, 

וק אשדוד, בקידום הרחבת מערך ההפקה של עוסקת החברה במכירה של קונדנסט המופק מפרויקט תמר לפז זיק

 פרויקט תמר ובבחינת הפוטנציאל הגיאולוגי במטרות העמוקות שבשטח חזקת תמר.

ראה , ידי חברת החשמל-הכנסות החברה פרופורמה ממכירת גז מושפעות בעיקר מהיקף הצריכה של גז טבעי על

)להלן: "הדוחות הכספיים  2016בדצמבר  31של החברה ליום  דוחות הכספיים השנתיים פרופורמהב ל9ביאור 

 .השנתיים פרופורמה"(

תמציתיים ביניים פרופורמה מבוססים של ספרי חשבונות, מסמכים ונתונים  הכספיים הנתונים הכספיים בדוחות .ד

 ל העסקה המשותפת ועל ידי השותפות.יעאו למשתתפים הישראליים על ידי מפחשבונאיים שהומצ

החברה ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים  של פרופורמהבדוחות הכספיים התמציתיים ביניים  יןלעי יש .ה

(. "השנתיים הכספיים הדוחות")להלן:  להם המצורפים והביאורים 2016 בדצמבר 31 ליום החברה של פרופורמה

 יחסית משמעותיים בלתי עדכונים בדבר ביאורים אלה ביניים תמציתיים כספיים דוחות במסגרת הובאו לא, לכן

 למידע שכבר דווח בדוחות הכספיים השנתיים. 

 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 2אור יב

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים: .א

 .IAS 34להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  מצייתיםפרופורמה הכספיים התמציתיים ביניים  הדוחות

  :פרופורמהתמציתיים ביניים  עקרונות עריכת דוחות כספיים .ב

תקופתיים )דוחות  ערך ניירות תקנות לפי הנדרש הנוסף הגילוי את כולליםפרופורמה התמציתיים ביניים  הדוחות

 .1970-ל"התש(, ומיידיים

 עם בהקשר חשבונאיה הטיפול ציינה החברה כי היא בוחנת את   השנתייםיד' לדוחות הכספיים 2במסגרת ביאור  .ג

 לטיפול להערכתה כי פעילותה. עוד ציינה החברה הכספי ותוצאות מצבה על והשלכותיו וגז נפט רווחי היטל

בהקשר זה יצוין  .פרופורמה האמורים הכספיים הדוחות השפעה על להיות צפויה לא כאמור בהיטל החשבונאי

פנתה החברה, ביחד עם שאר השותפים הישראליים במאגר תמר, לסגל רשות  2017 אוגוסטחודש תחילת כי ב

או שמא הינו  IAS 12, לרבות בסוגיה האם ההיטל הינו בתחולת בנושאניירות ערך והביעה בפניו את עמדתה 

 ו תידרש "היטלים", וכן מהו העיתוי ב –של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  21בתחולת פרשנות מספר 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 

 )המשך(: .ג

נכון למועד אישור דוחות כספיים ביניים אלה, החברה טרם מיצתה את  הכרה בהיטל במסגרת הדוחות הכספיים.

השפעה  לא צפויה להיותר הבחינה והדיונים בנושא זה. יובהר כי להערכת החברה, לטיפול החשבונאי בהיטל כאמו

וכן לעמדתה, כפי שהובעה בפנייה לסגל רשות ניירות ערך  אלהתמציתיים ביניים פרופורמה הדוחות הכספיים על 

יש להכיר בהתחייבות בגין ההיטל האמור רק במועד בו קמה המחויבות לתשלומו )קרי רק החל  ,כמצוין לעיל

  ממועד תחילת תשלומו בפועל(.

 

המשיכה ובחנה את השלכות היישום של תקן  חברהלדוחות הכספיים השנתיים, ה טז2בהמשך לאמור בביאור  .ד

 .(2018בינואר  1בדבר הכנסות מחוזים עם לקוחות במועד האימוץ המנדטורי ) 15דיווח כספי בינלאומי מספר 

למסקנה כי לתקן החדש לא צפויה להיות השפעה מהותית על  חברהבהתאם לבחינה כאמור, בשלב זה, הגיעה ה

תמשיך ותבחן התפתחויות ופרסומים רלוונטיים וככל ויהיה שינוי במסקנה כאמור  חברהדוחותיה הכספיים. ה

 תדווח על כך בדוחות הכספיים העוקבים. חברהה

 

 הנחות הפרופורמה: - 3ביאור 

 הדוחות הכספיים פרופורמה נערכו על בסיס הנחות אלו: .א

. מאחר בחזקות מהחזקתה 9.25%לחברה דלק קידוחים  מכרה, במסגרת עסקת המכר א' להלן6 כאמור בביאור

ולה של חהרכישה אינה מהווה צירוף עסקים במסגרת הת ,זכויות בחזקות מבעלי השליטהה שה אתרכ והחברה

IFRS3 ,התטופל בשיטת  חזקותהחזקה במה 9.25%דוחות הכספיים פרופורמה עסקת רכישת ב. אי לכך- As 

Pooling .  

תוך  בחזקות החברה( של 9.25%על בסיס חלקה )בהנחת השלמת העסקה ופורמה אלו נערכו דוחות כספיים פר

 כאמור להלן.  ,2014בינואר  1, ביום ביצוע התאמות שונות

 

 פרופורמה:לדוחות הכספיים הנחות המתייחסות  .ב

 בתחילת הועברו הן כאילו המועברות הזכויות את לשקף מנת על פרופורמה כספיים דוחות ערכה החברה (1

 (.2014, בינואר 1) בדוחות המוצגת ביותר המוקדמת התקופה

 בשיעור מהפרשים הנובעים החזקות העברת מועד לפני וההתחייבויות בנכסים חלק לקחה לא החברה (2

 התשתיות משרד עם המשותפת העסקה שותפי הסכמת מאי הנובעולצדדים שלישיים  למדינה התמלוגים

 .שנתיים פרופורמההלדוחות הכספיים  ה9 ביאור ראה, והמים האנרגיה, הלאומיות

 שותפי בין הסכמות מאי הנובעים החזקות העברת מועד לפני וההתחייבויות בנכסים חלק לקחה לא החברה (3

לדוחות הכספיים  5א9 ביאור ראה - החשמל ייצור לתעריף הצמוד הגז מחיר עם בקשר לקוחות למספר תמר

 .השנתיים פרופורמה

של החלק המיוחס לפרויקט תמר מתוך כלל ההוצאות  נכללו לפי הערכת ההנהלההנהלה וכלליות  הוצאות (4

 . ההנהלה וכלליות של השותפות

 הזכויותרכישת  שמימון היא וההנחה מאחר בחזקות הזכויות רכישת בגין מימון הוצאות זקפה לא החברה (5

 .עצמי הון באמצעות בוצע

לא כולל הוראות בדבר אי זקיפת סכומים  הפעילות התבצעה שבה הישות של המשפטי שהמבנה העובדה בשל (6

שחולקו למשתתפים, חלוקות שבוצעו למשתתפים נזקפו ראשית כהחזר השקעת בעלים והיתרה כחלוקת 

 .עודפים
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 :)המשך( הנחות הפרופורמה - 3ביאור 

 :)המשך( פרופורמהלדוחות הכספיים הנחות המתייחסות  .ב

פעילות החברה שנכללה בדוחות שעל ההכנסה, מאחר  מיסיםאינם כוללים פרופורמה הכספיים  הדוחות (7

כספיים פרופורמה אלה התבצעה במסגרת ישות שאינה כפופה לחבות מס ולכן דוחותיה הכספיים לא כללו 

 חבות המס בגין רווחי הישות חלו על המחזיקים באותה ישות. מיסים על ההכנסה.

 

 שנכללו הסכומים בין פרופורמה הכספיים בדוחות המוצגים בסכומים והן הפרופורמה בהנחות הן שינויים יתכנו .ג

של  לתקופות שלאחר השלמת רכישת החזקותבדוחות כספיים אלו לבין ההצגה שתיכלל בפועל בדוחות הכספיים 

 החברה.

 

על המצב הכספי ועל הרווח הכולל ה מידע כספי נוסף הכולל דוחות פרופורמלהלן בקשר עם  5ראה גם ביאור  .ד

 ., בנוסף להנחות הפרופורמה המפורטות לעיל5 בהתחשב בהנחות פרופורמה נוספות המפורטות בביאור

 

 :מידע נוסף - 4 ביאור

 :"דלית"(- ו" )חזקות "תמר" מתן"מיכל  משותפת עסקה .א

 בשדה הגז "תמר": והקונדנסטעתודות הגז הטבעי  הערכת (1

 ע"י חברתהדוח התמציתי פרופורמה על המצב הכספי(  תאריך)לאחר  2017יולי ב 2 ביוםעל פי דוח שהוכן 

Netherland Sewell & Associates Inc  " :להלן(NSAI ,שהינה מעריכת עתודות ומשאבים מוסמכת "

)ראה  8לאור קבלת נתונים מקידוח הפיתוח וההפקה תמר , SPE-PRMSמומחית ובלתי תלויה(, על פי כללי 

-, הינן כProved Reserves, והמסווגות 2017ביוני  30המסווגות כעתודות בהפקה, נכון ליום , להלן( 4סעיף 

226.8  BCM  וכמות העתודות המסווגותProved + Probable Reserves 318.1-הינה כ BCM על פי הדוח .

, 2017ביוני  30, המסווגות כעתודות בהפקה, נכון ליום SWהאמור, עתודות הקונדנסט במאגר תמר ותמר 

 + Proved, וכמות העתודות המסווגות Million Barrels 10.4-הינה כ Proved Reservesהמסווגות 

Probable Reserves 14.6 -הינה כ Million Barrels . להלן בדבר אי וודאות בהערכת עתודות. 3ראה סעיף 

 "דלית":  קידוח (2

, כמות המשאבים המותנים בחזקת PRE-PRMS,  על פי כללי NSAIע"י   2017על פי דוח שהוכן בחודש מאי 

, נעה בין 2017במרץ  31נכון ליום  (Devlopment Pending"דלית", המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה )

 )האומדן הגבוה(.  BCM 9.5-)האומדן הנמוך( לכ BCM 6.1-כ

ט, הכולל תוכנית פיתוח מאושרת וצפי בדוח המשאבים מצויין כי המשאבים המותנים מותנים באישור פרויק

 להלן בדבר אי וודאות בהערכת עתודות.  3סביר למכירת גז טבעי. ראה סעיף 

החברה, ביחד עם שותפיה בפרויקט דלית, הגישו לממונה תוכנית פיתוח שהינה משולבת בתוכנית הפיתוח של 

י של מאגר דלית וכן מבצעים ניתוח שדה "תמר". כמו כן, החברה ביחד עם שותפיה בפרויקט, מעדכנים מיפו

 .של המאגר, וזאת בהתבסס על סקר סייסמי שבוצע

קונדנסט בחזקות מבוססות, בין היתר על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, והההערכות הנ"ל בדבר עתודות הגז הטבעי  (3

הערכות בגדר  ןהנדסי ואחר שנתקבל  מהקידוחים  ומאת  המפעילה  בזכויות הנ"ל.  ההערכות הנ"ל הינ

, אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז הטבעי והקונדנסט שיופקו NSAIוהשערות מקצועיות של 

בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או 

הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או  ם ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/אוימשינויים רגולטורי

כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגרים. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע 

 נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.
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 מידע נוסף )המשך(: - 4 ביאור

 :)המשך( "דלית"(- ו" )חזקות "תמר" מתן"מיכל  משותפת עסקה .א

", אשר נועד, בין היתר, להגדיל את היתירות במערכת 8-וח והפקה "תמרהחל קידוח פית 2016בחודש אוקטובר  (4

)כולל השלמה וחיבור ההפקה ולאפשר אספקה מירבית ממאגר תמר בעת ביקושי השיא. הקידוח הסתיים 

, 2017  ביוני 30 ליום הקידוח עלות זרמת הגז הטבעי ממנו.והחלה ה 2017בחודש אפריל למערכת ההפקה( 

מיליון  241-כ הימית וחיבור הקידוח לתשתית הקיימת בתמר, הינ-לרבות ההשלמה ופיתוח המערכת התת

 . מיליון דולר( 22 -כ חברה, חלק ה100%דולר )

 

 למדינה:  תמלוגים .ב

לפיו נקבע כי שיעור  2017, התקבל מכתב ממשרד האנרגיה בדבר מקדמות תמלוגים לשנת 2017פברואר  חודשב

. כמו כן, הובהר כי 11.65%תמר יעמוד על שיעור של  בפרויקט 2017התמלוג האפקטיבי שישולם כמקדמות בשנת 

השיעור בפועל של תמלוגי השיעור הנ"ל נקבע כמקדמה בלבד. עמדת המפעילה ויתר שותפי תמר הינה כי תחשיב 

המדינה בגין ההכנסות מפרויקט תמר צריך להביא לידי ביטוי את מורכבות הפרויקט, הסיכונים הכרוכים בו 

 . להלן( (8א')6)ראה גם ביאור  היקף ההשקעות בפרויקט וזאת בהשוואה לפרויקט ים תטיסו

 

תובענה  אביב לאישור-המשפט המחוזי בתללדוחות הכספיים השנתיים, בדבר בקשה לבית  ח9כאמור בביאור  .ג

בקשת , קבע בית המשפט העליון כי 2016בחודש דצמבר  ,ייצוגית על ידי צרכן של חברת החשמל נגד שותפי תמר

תועבר לדיון בפני הרכב בהקדם, והורה למגיש בקשת  לסילוק בקשת אישור התובענה הייצוגית על הסףשותפי תמר 

, הגיש היועץ המשפטי 2017במרץ  9ה להגיש תשובות לבקשת רשות הערעור. ביום האישור וליועץ המשפטי לממשל

וכי היה על בית המשפט המחוזי לסילוק לממשלה עמדה מטעמו בבקשת רשות הערעור, לפיה יש לקבל את הבקשה 

 . 2017במרץ  16לסלק את התובענה על הסף. דיון בבקשת רשות הערעור התקיים ביום 

, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, החברהלהינתן בחודשים הקרובים. להערכת החלטה בבקשה צפויה 

 .להלן ((8)'א6 )ראה גם ביאור 50% -סיכוייה של הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית להתקבל, נמוכים מ

 

בהודעה ששלחו הבהירו שותפי תמר  2017, בחודש אפריל השנתייםלדוחות הכספיים  ט9בהמשך לאמור בביאור  .ד

 לשר האנרגיה, לממונה על התקציבים במשרד האוצר ולממונה על הגבלים עסקיים, כדלקמן:

ידי ספק גז חדש, יאפשרו שותפי תמר ללקוחותיהם, בהתאם -במקרה של עיכוב באספקת גז לראשונה על (1

הזכויות  העברת שנים מהמועד בו אישר הממונה את 4להסכמי אספקת גז שנחתמו ממועד מתווה הגז ועד תום 

"תנין" )מועד פתיחת האופציות(, אשר היו אמורים לעבור לרכוש גז מהספק החדש, -במאגרי הגז "כריש" ו

באופן מלא או באופן חלקי, להאריך את החוזה עימם עד למועד בו הספק החדש יוכל לספק גז בכמויות 

 לי לשנות את תנאי ההסכם. שנים מיום חתימת ההסכם עימם(, וזאת מב 8-מסחריות )אך לא יותר מ

יעניקו לצרכן שהוא יצרן חשמל או צרכן אחר המבקש להקים מתקנים חדשים   כן הבהירו שותפי תמר כי (2

נים של המתקנים לחתום על הסכם אספקת גז ארוך טווח, את האפשרות מואשר נאלץ בשל דרישות הממ

 האספקה של פרויקט תמר.שנים, ובהתאם לקיבולת  8  לחתום עמם על הסכם שאורכו עולה על
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 מידע נוסף )המשך(: - 4 ביאור

 :תנאי העסקת מנכ"ל החברה .ה

 ויסמן"( למנכ"ל החברה. אושר בדירקטוריון החברה מינויו של מר ליעמי ויסמן )להלן :"מר 2017ביוני, 25ביום 

( )השכר החודשי 100%)אלפי ש"ח ברוטו  80פי הסכם ההעסקה, עומד שכרו החודשי של מר ויסמן על סך של -על

חודשים בהתאם למדד המחירים לצרכן(. מר ויסמן זכאי לתנאים הנלווים המקובלים בקרב מנהלים  3יעודכן מדי 

במשק, הכל בהתאם למדיניות החברה. מר ויסמן זכאי לבונוס שנתי בכל שנה קלנדרית במהלך תקופת הסכם 

תהיה החברה רשאית להעניק למר ויסמן בונוס חד פעמי ההעסקה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה. כמו כן, 

וכן להעניק לו תגמול הוני בהתאם להוראות מדיניות התגמול. במקרה של סיום העסקתו, יהא זכאי מר ויסמן 

 למענק הסתגלות ולמענק פרישה, בהתאם למדיניות התגמול.

 

 :תוספת להנחות הפרופורמהמידע כספי נוסף הכולל  - 5 ביאור

 הכולל הרווחהמצב הכספי פרופורמה ועל על  דוחות כספיים נוספיםלעיל, ערכה החברה  3לאמור בביאור בהמשך  .א

 :הכוללים בנוסף להנחות הפרופורמה בביאור האמור את ההנחות הבאותפרופורמה 

 סך שלתמורה לבמניות  49,999,000א לעיל 3ביאור בהחברה הנפיקה במועד השלמת עסקת הרכישה כאמור  (1

 .ההנפקה כאמור נלקחה בחשבון בחישוב הרווח למניה .מיליון דולר ארה"ב 330

 650א לעיל אגרות חוב צמודות דולר בסך של 3ביאור בהחברה הנפיקה במועד השלמת עסקת הרכישה כאמור  (2

 .4.69%של  אפקטיבית ונושאות ריבית 2018מיליון דולר ארה"ב, העומדות לפירעון לשיעורין החל משנת 

 .2014בינואר  1מור נזקפה בדוחות על הרווח הכולל בביאור זה החל מיום ריבית כא

על פי שיעור המס הסטטוטורי בכל של החברה מיסים על הכנסה חושבו על בסיס הרווח החשבונאי הדולרי  (3

 .(25%:  2016, 24%:  2017) המוצגות תקופותאחת מה

יא 5 בביאור באמור בהתחשב תמר שותפי כלל מהכנסות 9.25% מהוות ויתרת הלקוחות החברה הכנסות (4

 .תמר לשותפי תטיס ים שותפי בין המסחרית ההסדרה עם בקשרלדוחות הכספיים השנתיים פרופורמה 

הפער בין  בגובהבגין הפרשים זמניים (, 23%לפי שיעור המס העתידי הידוע  ) ,החברה רשמה מיסים נדחים (5

עלות לבין  2017 ביוני 30 פרופורמה ליוםבדוח על המצב הכספי  המוצגוהגז סכום ההשקעה בנכסי הנפט 

 .לעיל א3כאמור בביאור לצרכי מס רכישת הזכויות במאגר תמר 

 החוב בלבד והשותפות בהוצאות הנפקת המניות. בהוצאות הנפקת אגרות נשאההחברה  (6
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 :שך(מידע כספי נוסף הכולל תוספת להנחות הפרופורמה )המ - 5 ביאור

)באלפי  כאמור בסעיף א' לעיל דוחות תמציתיים ביניים פרופורמה על המצב הכספי בהתחשב בהנחות הנוספות .ב

 :דולר(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  30.6.2017 

 מבוקר בלתי  
   נכסים:

   נכסים שוטפים:
 18,514  לקוחות
 3,874  חובה ויתרות חייבים

  22,388 
   נכסים לא שוטפים:

 386,600  השקעות בנכסי נפט וגז
 136,482  נדחים מיסים

 2,027  ארוך לזמן אחרים נכסים

  525,109 

  547,497 

   התחייבויות והון:
   התחייבויות שוטפות:

 7,453  זכאים ויתרות זכות
   התחייבויות לא שוטפות:

 9,351  התחייבויות אחרות לזמן ארוך
 640,300  חוב אגרות

  649,651 
   הון:
 723,937   הון

 (833,544)  הון  קרן

  (109,607) 

 
 547,497 
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 :)המשך( תוספת להנחות הפרופורמהמידע כספי נוסף הכולל  - 5 ביאור

)באלפי  כאמור בסעיף א' לעיל על הרווח הכולל בהתחשב בהנחות הנוספות פרופורמה דוחות תמציתיים ביניים .ג

 :דולר(

 

 

 

 

 

 

 

 
  שישהלתקופה של 

 חודשים שהסתיימה ביום
 לתקופה של שלושה 

 חודשים שהסתיימה ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 
      

 165,679 40,186 43,390 79,092 86,381 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט
 25,749 6,288 6,742 12,368 13,404 בניכוי תמלוגים

 139,930 33,898 36,648 66,724 72,977 הכנסות נטו
      

      עלויות והוצאות
 11,639 3,233 2,787 6,168 5,887 עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט

 (1) - - - - הוצאות ישירות אחרותקיטון 
 16,156 4,258 4,739 8,010 9,062 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,200 300 300 600 600 הוצאות הנהלה וכלליות
 28,994 7,791 7,826 14,778 15,549 הוצאות והכל  עלויות  -סך 

      
 110,936 26,107 28,822 51,946 57,428  תפעולירווח 

      
 (30,827) (7,685) (7,700) (15,370) (15,391) מימון הוצאות
 131 6 83 10 88 מימון הכנסות

 (30,696) (7,679) (7,617) (15,360) (15,303) הוצאות מימון, נטו
      

 80,240 18,428 21,205 36,586 42,125 רווח לפני מיסים על הכנסה
      

 (20,060) (4,607) (5,090) (9,147) (10,110) מיסים על הכנסה
      

 60,180 13,821 16,115 27,439 32,015 הכל רווח כולל  -סך רווח נקי ו

 1.20 0.28 0.32 0.55 0.64 )בדולר( למניהבסיסי ומדולל רווח 

 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 מספר המניות המשוקלל לצורך החישוב הנ"ל 
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 אירועים לאחר תאריך הדוח התמציתי על המצב הכספי: - 6ביאור 

 :הסכם המכר .א

 שני מצד כקונה החברה לבין אחד מצד כמוכרת קידוחים דלקנחתם הסכם מכר מותנה בין  2017ביולי  2ביום 

 שעיקריו כדלקמן: "(הצדדים"" והמכר הסכם" זה בסעיף)להלן 

 סעיף )באשר להתקיימות התנאים המתלים ראה מתלים, בכפוף להתקיימות תנאים התחייבה דלק קידוחים .1

, בכפוף בחזקות( 100%)מתוך  9.25%, למכור ולהעביר לחברה זכויות השתתפות בשיעור של להלן( 11

וכן את החלק היחסי  על לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים,-להתחייבויות הקיימות לתשלום תמלוגי

מכירת הגז מחזקת תמר, הסכם  ( מהזכויות והתחייבויות על פי הסכם התפעול המשותף, הסכמי9.25%)

ההפעלה של הפלטפורמה של תמר אינטש בע"מ, אישור  10וש במתקני ים תטיס, מניות חברת תמר השימ

 "(.הממכרואישורי הייצוא מתמר )לעיל ולהלן: "

החברה, לשלם לדלק קידוחים את כל הסכומים שיגויסו במסגרת גיוס החוב וההון  התחייבהבתמורה לממכר  .2

מליון  650יס, בהנפקת החוב מעבר לסך בשקלים השווה למכפלת כל סכום שיגוייס, אם יגוי בניכוישל החברה 

בידי  יוותרדולר בשער הדולר היציג כפי שיהיה בתום יום המסחר במט"ח במועד המכרז המוסדי, אשר 

ככל שלא ימכרו לציבור מלוא מניות החברה אשר יוצעו במסגרת גיוס ההון בהסכם המכר נקבע כי החברה. 

מדף(, אזי השלמת תמורת הממכר תיעשה בדרך של הקצאה לדלק קידוחים של יתרת של החברה )על פי הצעת 

ג' להלן, 6-ב'  ו6ראה ביאורים  מהון החברה(. 40%מניות החברה שלא ימכרו בהנפקה )בשיעור שלא יעלה על 

 בקשר עם הנפקת אגרות חוב ומניות שבוצעו על ידי החברה.

גיע לדלק קידוחים, תהיה החברה רשאית להשאיר בידיה סכום התמורה במזומן המ מתוךבהסכם נקבע כי  .3

 לשנה.  3%כהלוואה אשר תישא ריבית בשיעור של  לפי שיקול דעתה, מיליון דולר, 40סכום של עד 

בכפוף לקיום התנאים המתלים ולהשלמת העסקה נשוא הסכם המכר, המועד הקובע לצורך חישוב סכום  .4

 .2017ביולי  1-ליום ה התמורה והעברת האחריות בגין הממכר נקבע

החברה התחייבה כי בכפוף להשלמת העסקה והחל מהמועד הקובע היא תיטול ותישא בכל החובות  .5

 וההתחייבויות בנוגע לממכר ביחס לבעלי התמלוגים.

החברה התחייבה כלפי דלק קידוחים, כי בכפוף להשלמת העסקה והחל מהמועד הקובע היא תשלם ותישא,  .6

בכל ההוצאות, התשלומים, הערבויות, הבטחונות וההתחייבויות החלים בגין הממכר בהתאם לחלקה היחסי, 

ועל פי הוראות כל דין, לרבות כל התחייבות, חוב או תביעה בקשר עם התקופה שקדמה למועד החתימה על 

הסכם המכר וכן כל מס, פיצוי, קנס או הוצאה אחרת שתחול בקשר עם התחייבות כאמור, למעט 

שלגביהן נקבע במפורש שיוותרו באחריות דלק קידוחים גם לאחר המועד הקובע, כמפורט ההתחייבויות 

 להלן.  8בסעיף  

דלק קידוחים תשפה את החברה בגין כל נזק או חבות שתגרם לחברה בקשר עם כל תביעה, טענה או הליך  .7

גרת ההסכם. משפטי אחר של רשות ממשלתית או צד שלישי כתוצאה מהפרת מצגים של דלק קידוחים במס

דלק קידוחים לא תהיה אחראית על נזק שנגרם לחברה כתוצאה מהפרת המצגים עד אשר סך הנזק האמור 

 אלפי דולר ארה"ב. 500יעלה על 

בהסכם נקבע כי דלק קידוחים תמשיך להיות אחראית ביחס לנושאים הבאים גם לאחר מועד השלמת  .8

עניין התמלוגים ביחס למכירת הגז מפרויקט תמר הערעור ב ,העסקה: הבוררות בגין תעריף רכיב היצור

המועד ים תטיס לרבות ביחס לכל חבות בקשר להליכים אלה שתיגרם בתקופה שלאחר לקוחות פרויקט ל

ביחס לסכומים שנתקבלו על ידי דלק וזאת לעיל  ג'4הבקשה לאישור תביעה ייצוגית כמפורט בביאור  הקובע;

קידוחים בתקופה שלפני המועד הקובע; חבות בגין מיסים ותמלוגים למדינה ביחס לתקופה שלפני המועד 

הקובע, או ביחס לכל רווח, הכנסה או תקבול של דלק קידוחים בקשר עם הממכר )לרבות אם שומת המס 

 ייחסים לדוחות שהוגשו עד למועד לפני המועד כאמור התבצעה לאחר המועד הקובע(, למעט מיסים המת
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 :)המשך( אירועים לאחר תאריך הדוח התמציתי על המצב הכספי - 6ביאור 

 )המשך(: הסכם המכר .א

 )המשך(: .8

; מיסים החלים על דלק 2011-הקובע לרשויות המס בקשר עם חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, תשע"א

קידוחים בקשר עם העברת הממכר לחברה; תביעות של ספקים חבויות לספקים או ללקוחות של דלק 

בויות קידוחים בגין הממכר המתייחסות לתקופה שעד למועד הקובע, למעט אם בוצעו הפרשות בגין תביעות ח

 בע"מ. (תמר בונד)אבנר דלק וכאמור בדוחות הכספיים של החברה; וכן חבויות ככל שיהיו בקשר עם חברת 

 .אגרה המוטלים עליו על פי כל דין בגין התקשרותו בהסכם המכר וביצועו כל צד יישא בכל מס, היטל או .9

ששימשו  החברה תישא בכל התשלומים, ההוצאות והאגרות שיש לשלם למדינה )למעט מיסים כאמור לעיל(  .10

. כמו כן, תישא החברה בכל ההוצאות והעלויות הקשורות להנפקת אגרות החוב. לשם העברת הממכר לחברה

בקשר עם אות היועצים והמומחים בקשר עם התשקיף וכן ההוצדלק קידוחים תישא בהוצאות והעלויות של 

 הנפקת המניות של החברה.

ביולי  20ביצוע העסקה נשוא הסכם המכר הותנה בהתקיימות תנאים מתלים אשר התקיימו במלואם ביום  .11

תמר ודלית ורישומן בספר הנפט,  בחזקות זכויותה להעברת, לרבות קבלת אישור הממונה על ענייני הנפט 2017

)מתוך  9.25%ר, קרי: הועברו לידי החברה זכויות בשיעור ובעקבות כך הושלמה העסקה נשוא הסכם המכ

וכנגד הקצאת  (מיליוני ש"ח 2,985 -כמיליון דולר ) 845 -כ( בחזקות כנגד תשלום תמורה במזומן של 100%

מהון המניות המונפק  39.98%ש"ח ערך נקוב כל אחת )המהוות  0.1מניות רגילות של החברה בנות  19,990,000

בסעיף ג' המתואר ה( לדלק קידוחים. יצויין, כי בהתאם לכתב הויתור של דלק קידוחים והנפרע של החבר

מוחזקות על ידי דלק קידוחים בשיעור העולה על  , כל עוד הינןלהלן ובהתאם לתקנון החברה, מניות החברה

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, לא מקנות זכויות הצבעה כלשהן. 12%

סכום התמורה במזומן המגיע לדלק קידוחים, תהיה החברה רשאית  מתוךכאמור לעיל, נקבע בהסכם המכר כי 

 3%מיליון דולר, לפי שיקול דעתה, כהלוואה אשר תישא ריבית בשיעור של  40להשאיר בידיה סכום של עד 

 .ליון דולרמי 14-לשנה. למועד אישור הדוחות הכספיים ביניים סכום ההלוואה האמורה הינו כ

 

 '(א)סדרה  חוב אגרות של לציבור הנפקה .ב

על ידי הנפקה לציבור של  (ש"ח מיליוני 2,316 -מיליון דולר )כ 658 -גייסה החברה סכום של כ 2017ביולי  6ביום 

 4 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב )סדרה א'(, על פי תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 2,315,668,000

 . 2017ביולי  6"( והודעה משלימה מיום התשקיף)להלן: " 2017ביולי 

"(, וצמודות )קרן וריבית( הבסיס ריבית" –)להלן  4.69%אגרות החוב )סדרה א'( נושאות ריבית שנתית בשיעור של 

תשלומים חצי שנתיים לא שווים, החל מחודש אוגוסט  20 -מקרן אגרות החוב עומדות לפידיון ב 60.75% -לדולר. כ

.  2028מקרן אגרות החוב עומדת לפירעון בחודש אוגוסט  39.25% -, והיתרה של כ2028ועד לחודש פברואר  2018

ועד למועד הסילוק הסופי של הקרן. אגרות החוב דורגו  2018דש פברואר הריבית משולמת כל חצי שנה, החל מחו

 "דירוג הבסיס"(. -באופק יציב )להלן  A1על ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג של 

 בקשר עם אגרות החוב )סדרה א'( נטלה על עצמה החברה את ההתחייבויות העיקריות הבאות:

( בשעבוד יחיד לשעבד לטובת נאמן אגרות החוב )סדרה א' אגרות החוב )סדרה א'( התחייבה החברהלהבטחת  (1

זכויותיה ( 3זכויותיה באישור ההפעלה של מאגר תמר ( 2 ;זכויותיה במאגר תמר( 1: את קבוע ראשון בדרגה

 הקיימותזכויותיה ( 4; של חזקת תמר  הקיימות והעתידיות של החברה ביחס לפוליסות ביטוח רכוש

 12והסכמים למכירת גז לתקופה שאינה עולה על  SPOT)למעט הסכמי  תמר בהסכמי החברה שלוהעתידיות 

 התפעול בהסכם החברה של זכויותיה (BCM 0.1) ;5חודשים אשר כמות הגז שתימכר על פיהם אינה עולה על 

  (6; לרבות זכויות חוזיות קיימות ועתידיות בציוד המשותף ובמערכת ההפקה של מאגר תמר (JOA) המשותף



  תמר פטרוליום בע"מ
 2017 ביוני 30ליום פרופורמה  התמציתיים ביניים ותביאורים לדוח

 

  
15 

 אירועים לאחר תאריך הדוח התמציתי על המצב הכספי )המשך(: - 6ביאור 

 )המשך(: '(א)סדרה  חוב אגרות של לציבור הנפקה .ב

 )המשך(: (1

 זכויותיה (7; שותפות תמר במתקנים של ים תטיס של שימושהמסדיר את ה הסכםזכויותיה של החברה ב

 תיהיוזכו ואת (8; "(הפעילות)"חשבון  בפרוייקט החברה של הבנקהקיימות והעתידיות של החברה בחשבון 

 לזכויות כפופים האמורים השיעבודים כי יצוין. והריבית הקרן לתשלום הביטחון כרית בחשבון החברה של

 .מהחברה תמלוגים לקבל הזכאים אחרים תמלוגים בעלי לזכויות וכן המדינה של תמלוגים

, כולם או חלקם, עשוי להיות  כפוף לקבלת אישור לעיל 6-, ו5, 2, 1רישום  השיעבודים האמורים בסעיפים 

ענייני  הנפט, אשר למועד אישור דוחות כספיים ביניים אלה טרם התקבל. ככל שלא יתבצע רישום  לעהממונה 

ימים ממועד רישום אגרות החוב למסחר, לא יהווה הדבר הפרה של שטר  120של השיעבודים האמורים בתוך 

ימים ממועד רישום אגרות החוב למסחר יעלה שיעור הריבית השנתית  120הנאמנות, ואולם  החל מתום 

"הריבית הנוספת"(  –)להלן  0.75%שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( בשיעור של 

, A2עד למועד רישום השיעבודים, ואולם ככל שעקב אי רישום השעבודים ירד דירוג החברה מתחת לדירוג 

שבו ירד הדירוג מתחת  (notch)בגין כל דרגה  0.25%סף לריבית הנוספת ריבית בשיעור נוסף של אזי תתוו

"הריבית המוגברת"(. נרשמו השעבודים, תתבטלנה החל ממועד  –עקב אי רישום השיעבודים )להלן  A2לדירוג 

ושעבדים הרישום הריבית הנוספת והריבית המוגברת במלואן. החברה לא תוכל לשעבד את הנכסים המ

בשעבוד נוסף. במקרה של מכירת נכס משועבד נקבעו הוראות לעניין פרעון מוקדם של אגרות החוב שתבצע 

 החברה מתוך הסכום שהתקבל בגין המכירה.

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב )סדרה א'( יותאם בגין שינוי דירוג של אגרות החוב באופן שאם יעודכן  (2

"הדירוג  –'( כך שהדירוג שייקבע להן יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר )להלן דירוג אגרות החוב )סדרה א

המופחת"( מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

. על אף האמור 0.25% -יעלה שיעור הריבית השנתית ב (notch), ובמקרה של כל ירידה נוספת בדרגה 0.5% -ב

לעיל, עליית שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור תוגבל באופן ששיעור הריבית השנתית שתתוסף לריבית 

לעיל לא תשלם החברה  1. בנוסף, כל עוד תשלם החברה תוספת ריבית לפי ס"ק 1.25%הבסיס לא  תעלה על 

 עבודים.זה ככל שהסיבה לירידה בדירוג הינה עקב אי רישום הש 2תוספת ריבית לפי ס"ק 

)כהגדרתו בשטר  ככל שההון העצמי של החברה 0.25%בנוסף תשלם החברה תוספת ריבית בשיעור של  (3

ביחד לא תשלם  3 -ו 2מיליון דולר ארה"ב. בכל מקרה בגין ירידת דירוג לפי ס"ק  320 -יפחת מ הנאמנות(

 מעל ריבית הבסיס. 1.25%החברה שיעור העולה על 

ה בדרך של הגדלת סדרת אגרות החוב )סדרה א'( ו/או נטילת חוב אחר, ולמעט נטילת חוב נוסף על ידי החבר (4

מיליון דולר שישמש להוצאת ערבויות  5קבלת מימון ו/או פתיחת קו אשראי ממוסד פיננסי בגובה של עד 

בנקאיות אותן תידרש החברה להפקיד על פי דין או על פי הסכמי תמר, תהיה כפופה להתקיימות תנאים 

שטר הנאמנות, וביניהן כי נטילת החוב הנוסף לא תגרום לירידה בדירוג אגרות החוב לעומת הדירוג שנקבעו ב

 שהיה לאגרות החוב ערב לקיחת החוב הנוסף. 

החברה תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנדים בהתקיים תנאים שנקבעו בשטר הנאמנות, וביניהם ש"היום  (5

ימים מהמועד שבו בוצע תשלום קרן ו/או  60 -יה מאוחר מהקובע" בחלוקת הדיבידנד יחול במועד שלא יה

ריבית למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(; יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי וההיסטורי, כהגדרתם בשטר 

החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה ליום יבדק ההיסטורי  היחס) 1:1.20 -הנאמנות, לא יפחת מ

 לשני מועדי בדיקה רצופים(; הופקד מלוא הסכום הנדרש בכרית הביטחוןובהתייחס   2018בדצמבר  31

 .לשירות החוב
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 )המשך(: '(א)סדרה  חוב אגרות של לציבור הנפקה .ב

החברה התחייבה להורות לכל הצדדים להסכמים למכירת גז בהוראות בלתי חוזרות לשלם את הסכומים   (6

המגיעים מהם לחברה לחשבון בנק כפי שהוגדר בשטר ואשר שועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב כאמור לעיל 

ורק לתשלום על ידי "חשבון הפעילות"(. נקבע כי כל התשלומים שיופקדו בחשבון הפעילות ישמשו אך  –)להלן 

החברה של תשלומים שנקבעו במפורש בשטר כמותרים לתשלום מתוך חשבון הפעילות ולפי סדר התשלומים 

שנקבע בשטר. החברה תהיה רשאית למשוך כספים מתוך חשבון הפעילות שלא לצורך תשלומים כאמור לעיל 

חר ביצוע תשלום קרן ו/או ריבית רק בגובה הסכום שיהיה מצוי בחשבון הפעילות במועד החל יום אחד לא

למחזיקי אגרות החוב )ולאחר ששולמו יתר התשלומים שנקבעו כאמור לעיל(. לגבי תשלומים שנמשכו מחשבון 

הפעילות לא תחול על החברה מגבלה לשימוש בהם לרבות ביצוע "חלוקות" בכפוף ליתר התנאים הנקובים 

 בשטר הנאמנות.

ה אשר בהתקיימם תוקנה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( עילה להעמדת בשטר הנאמנות הוגדרו אירועי הפר (7

אגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מיידי, הכוללים, בין היתר, את הארועים העיקריים הבאים: אי תשלום 

סכומים המגיעים למלווים; הפרת התחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות ובהן התחייבות להון 

מיליון דולר )במשך שני רבעונים עוקבים(, יחס  250 -כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מעצמי מיזערי )

  )במשך שני רבעונים עוקבים( 1.05: 1 -כיסוי לשירות החוב הצפוי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ

ון עצמי כלכלי הו, (2.1הינו  2017 באוקטובר 1החודשים החל מיום  12)יחס שירות החוב הצפוי לתקופה של 

עוקבים(; הפרת  רבעוניםמיליון דולר )במשך שני  250 -מינימלי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ

 30מחוייבויות ומצגים; אירועי חדלות פירעון; אי פרסום דוחות כספיים שהחברה חייבת בפרסומם בתוך 

סקי החברה לעומת מצבה במועד ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומם; חלה הרעה מהותית בע

ההנפקה ויש חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן; הועמדו לפרעון מיידי חובות 

( בהיקף כפי שנקבע בשטר; קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד cross defaultאחרים של החברה )

דירוג אגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(; 

Baa3.נוספה הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה ; 

 

מיליון דולר מתמורת ההנפקה שימש את החברה למימון רכישת הממכר על פי הסכם המכר  650סכום של 

 650של )המתואר בסעיף א' לעיל(. החברה התחייבה כי תמורת הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( מעבר לסכום 

 ,2017ביולי  17ביום בהתאם,  .)סדרה א'( של אגרות חוב שמש לרכישה עצמית או לפרעון מוקדםתמיליון דולר 

ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב )סדרה  26,368,000אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 

ש"ח ערך  25,886,104א'(. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ביניים השלימה החברה רכישה עצמית של 

 ולר.מיליון ד 7.4 -נקוב של אגרות החוב )סדרה א'( בתמורה לכ

 

 .2017ביולי  10אגרות החוב )סדרה א'( החלו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום 
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 :פקת מניות לציבורהנ .ג

המאוגדים בישראל , הקצתה החברה למשקיעים מוסדיים 2017ביולי  18על פי התשקיף ודוח הצעת מדף מיום 

מהון המניות  60%ש"ח ערך נקוב כל אחת המהוות  0.1מניות רגילות של החברה בנות  30,000,000ומחוצה לה 

(. מיליון דולר 195 -; כמיליון ש"ח 696 -ש"ח למניה )ובסך כולל של כ 23.20המונפק והנפרע של החברה, במחיר של 

ש"ח  0.1מניות רגילות של החברה בנות  19,990,000קידוחים כמו כן, בהתאם להסכם המכר הוקצו בנוסף לדלק 

 40%ידי דלק קידוחים ערב ההקצאה האמורה, מהוות -ערך נקוב כל אחת, אשר ביחד עם המניות שהוחזקו על

פי כתב ויתור בלתי חוזר שהמציאה דלק קידוחים לחברה ערב -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. על

ף עם השלמת הנפקת המניות, ויתרה דלק קידוחים באופן חד צדדי על כל זכויות ההצבעה התשקיף ושנכנס לתוק

מהון המניות המונפק והנפרע  12% עדידה למעט בנוגע למניות בכמות השווה ל-הנלוות לכל המניות המוחזקות על

כויות ההוניות כי כל הז הובהר. למען הסר ספק, "(העודפות המניות)להלן: " של החברה לאחר השלמת ההנפקה

: הזכות לקבלת דיבידנדים, זה ובכללידי דלק קידוחים תישארנה בתוקפן המלא, -על המוחזקותהצמודות למניות 

תחילה  למכור קידוחים דלקהזכות לקבלת עודף נכסים בפירוק החברה. בנוסף, התחייבה ו, זכויות, הטבה מניות

את מלוא הזכויות הצמודות להן לרבות זכויות הצבעה  את המניות העודפות )אשר לאחר מכירתן, תקנינה לרוכש

כל עוד לא מכרה את המניות העודפות היא לא תרכוש מניות נוספות של  כי התחייבהוהון כאמור לעיל(, וכן היא 

 החברה. 

 

 :ערבויות .ד

בנקאיות בהתאם להנחיות הממונה על ענייני הנפט למתן בטחונות בקשר עם זכויות נפט, העמידה החברה ערבויות 

מיליון דולר, בהתאמה. החברה נטלה קו אשראי לצורך  0.7 -מיליון דולר ו 3.3 -בגין חזקות תמר ודלית בסך של כ

 העמדת הערבויות האמורות.
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