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 א.ג.נ.,

 .Noble Energy Meditterenean Ltd -ושותפות מוגבלת  –קידוחים התקשרות דלק הנדון: 

 לצרכנים במצריםייצוא גז טבעי בהסכמים ל

)להלן: שפורסם על ידי דלק קידוחים שותפות מוגבלת  19.2.2018מיום המיידי בהתייחס לדוח 

, ויחד עם "נובל")להלן:  .Noble Energy Meditterenean Ltd -דלק ובדבר התקשרות "( דלק"

 Dolphinus Holdings חברתל מפרויקט תמר הסכם לייצוא גז טבעי( ב"המוכרותדלק: "

Limited  כי  מתכבדת להודיע החברה(, בהתאמה "הייצוא םהסכ"" והרוכשת"להלן: )במצרים

להמחות את הסכם הייצוא ליתר במטרה  יתר השותפים בפרויקט תמרלו לחברהפנו דלק ונובל 

בהתאם לתנאי הסכם שותפי תמר או להתקשר עמם בהסכם לרכישת הגז הטבעי מפרויקט תמר, 

 .לצורך מכירתו לרוכשתהייצוא 

 :על ידי דלק ולהלן תמצית פרטי ותנאי הסכם הייצוא כפי שדווח

ניתנה  . כמו כן,(Interruptible)אספקת הגז לרוכשת תהיה בתחילה על בסיס מזדמן  .1

למוכרות אופציה להודיע לרוכשת כי אספקת הגז )כולה או חלקה( תהפוך להיות על בסיס 

"(. מימוש האופציה יכול שיעשה על ידי המוכרות, בחלקה או האופציהמחייב )להלן: "

, או 2021וסופה בתום חודש דצמבר  2020במלואה, במהלך התקופה שהחל מחודש יולי 

 במהלך תקופה אחרת, כפי שתוסכם בין המוכרות והרוכשת. 

יהיו המוכרות מחוייבות לספק לרוכשת כמות שנתית של  ממועד מימוש האופציה כאמור, .2

)בהתאם להיקף הכמויות שלגביהן תמומש האופציה( והרוכשת תהא  BCM 3.5 -כעד 

מחוייבת לרכוש או לשלם עבור כמות שנתית מינימלית של גז טבעי בהתאם למנגנון 

  שנקבע בהסכם הייצוא.

 . BCM32  -כמות הגז החוזית הכוללת הנקובה בהסכם הייצוא הינה כ .3

מחיר על  תמבוססייקבע על פי נוסחה הוא שיסופק לרוכשת תחת הסכם הייצמחיר הגז  .4

ביחס לכלל כי היקף ההכנסות המצטבר דלק מעריכה . (Brent)נפט מסוג ברנט חבית 

 7.5 -בכלהסתכם עשוי  ,רוכשת תחת הסכם הייצואל ממכירת גז טבעישותפי תמר 

כאמור, מבוססת על ההנחה שהרוכשת תצרוך את  דלקהערכת . דולר ארה"במיליארד 

לגבי מחיר הגז  דלקהייצוא, וכן על הערכת  בהסכםהכמות החוזית הכוללת הקבועה 

. ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות ההסכםהטבעי במהלך תקופת 

 ידי הרוכשת ומחירי הברנט בעת המכירה.-הגז שתירכשנה בפועל על



2 

 

כשת בוחנות אפשרויות שונות להזרמת הגז למצרים, ובהן שימוש בצינור המוכרות והרו .5

ובעלי מניותיה,   EMGהפן ערבי דרך ירדן ו/או כניסה של המוכרות למשא ומתן עם חברת

 כמו כן,למצרים.  EMG חברתלצורך הזרמת הגז באמצעות צינור הולכת הגז הקיים של 

   ההולכה הישראלית למצרים.נבחנת האפשרות לחיבור יבשתי נוסף בין מערכת 

ת הנדרשות ועם הסדרת השימוש בתשתיצפויה להתחיל  הייצואהסכם פי -האספקה על .6

אספקת הכמות החוזית הכוללת הקבועה לימשך עד ולה ,להולכת גז טבעי למצרים

  , לפי המוקדם מביניהם.2030או דצמבר  בהסכם הייצוא

בישראל  הייצוא כולל מספר תנאים מתלים, שעיקרם קבלת אישורים רגולטוריים הסכם .7

כניסה להסכמים שיאפשרו שימוש  ,ובמצרים )לרבות קבלת אישורים לייצוא וייבוא(

לישראל בתשתית ההולכה, לרבות חתימה על הסכם הולכה בין המוכרות לבין נתיבי גז 

ות כפי שנדרש בהסכם הייצוא, וכן ערבות לטובת המוכרקבלת בע"מ )ככל שיידרש(, 

מכירת הגז לרוכשת על פי אין כל ודאות כי קבלת אישורים מרשויות המס בישראל. 

, הייצואבהסכם תממש, וזאת עקב אי התקיימות התנאים המתלים הייצוא תהסכם 

 (םלרכישת הגז הטבעי מפרויקט תמר )אם וככל שייחתההסכם תנאי כולם או חלקם, 

 וכיוצ"ב.

הייצוא אשר היקפו גדול משמעותית מההסכם בין שותפי תמר )לרבות החברה( לבין הסכם 

 שלותשקיף המדף  להשלמה( לתשקיף 2)ה()6.7.4, כמפורט בסעיף 17.3.2015יום מהרוכשת 

, נחתם מתוך כוונה להחליף את ההסכם (2017-01-056551: אסמכתא)מס'  4.7.2017 מיום החברה

 .האמור

בין שותפי תמר )לרבות יובהר כי העסקה המתוארת לעיל כפופה לחתימה על הסכם מחייב 

וכי אין כל וודאות שהסכם כאמור תחת הסכם הייצוא ולקיום כל התנאים המתלים החברה( 

 .מויושהתנאים המתלים יתקי ייחתם

 

 השותפים בפרויקט תמר ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן:

Noble Energy Mediterranean Ltd. 32.50% 

 28.75%  , שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב 

 22.00%  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 9.25%   מ"תמר פטרוליום בע

 4.00%  מוגבלת שותפות גז חיפושי דור

 3.50%  אוורסט תשתיות שותפות מוגבלת

 

 

  בכבוד רב,      

   
 תמר פטרוליום בע"מ

 , מנכ"ל ליעמי ויסמןע"י 
 סמנכ"ל כספים, רייקין ויובל
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