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 וחתימת מזכר הבנות הסבת הסכם לייצוא גז טבעי לצרכנים במצריםהנדון: 

 

( בדבר התקשרות דלק 2018-01-013635 )אסמכתא מס' 19.2.2018בהמשך לדוח המיידי מיום 

( "נובל)להלן: " .Noble Energy Mediterranean Ltd -"( ודלקשותפות מוגבלת )להלן: " -קידוחים 

במצרים )להלן:  Dolphinus Holdings Limitedבהסכם לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר לחברת 

 26כי ביום  מתכבדת להודיע בזאת החברה ," בהתאמה(דולפינוס-תמרהסכם ו" "דולפינוס"

 שותפי)להלן: " תמרבפרויקט  םידולפינוס לשותפ-הסכם תמראת  הסבו דלק ונובל  2018בספטמבר 

 ."(תמר

בקשר עם  "(מזכר ההבנות)להלן: " על מזכר הבנות בלתי מחייב החברהחתמה מו כן, באותו מועד כ

, לרבות מישראל למצריםבתשתיות הולכה הקצאת קיבולת והסדרים נוספים לצורך הזרמת גז טבעי 

ת ותשתי)להלן: " עקבהבצינור הפן ערבי דרך ו EMG הולכת הגז הקיים של חברת בצינור

 . ההולכה"(

המחו דלק ונובל  ,דולפינוס-להמחאת הסכם תמר במקבילעל ידי דלק ונובל,  חברהכפי שנמסר ל

שותפי שותפות מוגבלת( )להלן: " –( 1992)דלק, נובל ורציו חיפושי נפט )לוויתן בפרויקט  םלשותפי

)להלן:  מפרויקט לוויתן למצרים לייצוא גז טבעי הסכם שנחתם ביניהן לבין דולפינוסאת ה "(לוויתן

וכן נחתם על ידי שותפי לוויתן מזכר הבנות בלתי מחייב להסדרת  ,"(דולפינוס–הסכם לוויתן"

 ,ידי דלק ונובל-על חברהכפי שנמסר ל כמו כן, הקיבולת והסדרים נוספים בתשתיות ההולכה.

שהינה חברה בבעלות משותפת של חברות בנות  "(,EMED)להלן: "  EMED Pipeline BVחברת

עסקת להלן: ") EMGלרכישת חלק ממניות  מיםבהסכדלק ושותף מצרי, התקשרה  ,של נובל

EMG)" ת עסק השלמת, כאשרEMG  מותנית, בין היתר, בחתימת הסכם קיבולת והפעלה

את הזכות הבלעדית לחכור  EMED -ל EMG חברת , במסגרתו תעניק EMGחברת לבין  EMEDבין

 .לצורך הזרמת גז טבעי מישראל למצרים EMGולהפעיל את צינור 

 ההבנות: עיקרי מזכרלהלן 

שותפי וליום  350,000MMbtuשותפי לוויתן יהיו זכאים לשימוש בקיבולת תשתיות ההולכה עד  .1

ליום ועד  350,000MMbtuשימוש בקיבולת תשתיות ההולכה שמעל לתמר יהיו זכאים 

  .ליום 700,000MMbtuלקיבולת של 

 מעברנקבעו מנגנונים המאפשרים לשותפי לוויתן להשתמש בקיבולת הפנויה אף האמור,  על .2

 , כאשרליום, ככל ששותפי תמר לא ישתמשו בקיבולת במלואה 350,000MMbtu לכמות של

ת הקיבולת מעבר , טרם נקבעו הסדרים ביחס לחלוק31.12.2021שעד ליום  ביחס לתקופה



 

 

ליום שתסופק על ידי שותפי לוויתן ולכמויות שיסופקו על בסיס  350,000MMbtuלכמות של 

  .1( על ידי שותפי תמרFirmמחייב )

 ובכפוף לכך ,EMGולהשלמת עסקת "( מחייבה הסכםה)להלן: "כפוף לחתימת הסכם מחייב ב .3

 2020ביוני  30יום בלשותפי לוויתן,  שותפי תמר ישלמו ,ובתוקפ דויעמדולפינוס -הסכם תמרש

מהסכום האמור  50% החזר של )המהווה מיליון דולר 125סכום של "( התשלום מועד)"

בתמורה להתחייבות וזאת  (,EMGבמועד השלמת עסקת  להשתלם על ידי שותפי לוויתן

EMED לרבות מכירה על דולפינוס-לאפשר העברת גז ממאגר תמר לצורך מימוש הסכם תמר ,

ת ותשתישל הקיבולת וופחת באופן יחסי היה האמור יסכום ה .2019בסיס מזדמן כבר בתחילת 

 -מ כה נמו היהת ,התשלום למועד סמוךב, כפי שתאושר ע"י גורם טכני מוסמך, ההולכה

700,000MMbtu של שותפי תמר בקיבולת יהיה נמוך מ חלקם )דהיינו, ליום- 

350,000MMbtu.)  

בנוגע להסדרת  ספציפיים, צפוי לכלול הסדרים םיודגש, כי הסכם מחייב, אם וככל שייחת .4

, לרבות הסדרים בנוגע לחלוקת הקיבולת במקרים שונים, השקעות הולכהת היותשתבהשימוש 

 והסדרים נוספים.  הולכהת הובתשתי

לקבלת האישורים  פיםכפו ו, יהימובין שותפי תמר, אם וככל שייחת יםם המחייבמיההסכ .5

ואישור משרד האנרגיה העסקיים  הרגולטוריים הרלוונטיים, לרבות אישור רשות ההגבלים

 ככל שיידרשו.

מיום עד לא יאוחר  מחייבה םהסכהיובהר כי העסקה המתוארת לעיל כפופה לחתימה על 

מחייב כל וודאות שהסכם  איןו ,דולפינוס-תמרהסכם וב בו ולקיום כל התנאים המתלים 30.6.2019

 יתקיימו. ,דולפינוס-ו/או בהסכם תמר וב שהתנאים המתליםו םכאמור ייחת

 

 השותפים בפרויקט תמר ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן:

Noble Energy Mediterranean Ltd. 25.00% 

 28.75%  , שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב 

 22.00%  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 16.75%   מ"תמר פטרוליום בע

 4.00%  מוגבלת שותפות גז חיפושי דור

 3.50%  מוגבלתאוורסט תשתיות שותפות 

 

 

 רב, בכבוד

 

 תמר פטרוליום בע"מ

 , מנכ"ל ליעמי ויסמןי "ע

 סמנכ"ל כספים, ויובל רייקין

                                                           
ביחס לחלוקת הקיבולת מעבר לכמות של  31.12.2018הצדדים לא יגיעו להסדרים עד ליום מקרה בו ב  1

350,000MMbtu  אזי מזכר ההבנות יהא בטל מבחינת החברה החל מהמועד 31.12.2021ליום, בתקופה שעד ליום ,
 .(31.12.2018) האמור
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