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 החברהתיאור עסקי  - פרק א'עדכון 

 2018לדוח התקופתי לשנת 

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

 

 חלוקת רווחים –לדוח התקופתי  4סעיף  .1

מליון דולר  30בסך כולל של חלוקת רווחים  החליט דירקטוריון החברה על 7.4.2019ביום 

לפרטים  .2019במאי  2דולר ארה"ב למניה(. חלוקת הרווחים בוצעה ביום  0.339 -ארה"ב )כ

-2019-01)מס' אסמכתא  7.4.2019נוספים אודות החלוקה האמורה ראו דוח מיידי מיום 

 .אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך של הפנייה(, 031734

 ההפקה מפרויקט תמר –לדוח התקופתי  7.2סעיף  .2

חידוש הפקת הגז הטבעי ממאגר תמר לאחר הפסקתו בהתאם להחלטת שר האנרגיה  לענין

אשר (, 2019-01-039048)מס' אסמכתא  6.5.2019לאור המצב הבטחוני, ראו דוח מיידי מיום 

שבה הזרמת הגז  7.5.2019ביום  המופיעים בו נכללים בזאת על דרך של הפנייה.הפרטים 

 מהמאגר להיקף של קיבולת מלאה.

 SWפיתוח מאגר תמר  -לדוח התקופתי  7.2.8יף סע .3

)להלן:  שותפות מוגבלת –)דלק קידוחים שותפי רשיון ערן לפרטים אודות הסדר גישור בין 

ורציו חיפושי נפט "( נובל)להלן: " .Noble Energy Mediterranean Ltd, "(דלק קידוחים"

לפקיעתו לבין המדינה אשר קיבל תוקף של עובר ( "(רציו)להלן: " (, שותפות מוגבלת1992)

הכלולים בדוח  31.3.2019ד' לדוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 4פסק דין ראו ביאור 

 .זה

 בפרויקט תמר נתוני הפקה –)א( לדוח התקופתי7.2.15סעיף  .4

 2019של שנת  ברבעון הראשוןלהלן טבלה הכוללת נתוני הפקה של גז טבעי וקונדנסט 

 2בפרויקט תמר:

 קונדנסט גז טבעי 

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

 לקונדנסט( 
15,608 20.12 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה )המשויך למחזיקי 
 58.24 5.61 ולחבית( MCF -הזכויות ההוניות של החברה( )דולר ל

תמלוגים )כל תשלום שנגזר 
 6.44 0.62 המדינהמתפוקת הנכס המפיק לרבות 

                                                 
העדכון כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה החל ממועד פרסום הדוח התקופתי לשנת   1

עד בסמוך לפני מועד  "(הדוח התקופתי)להלן: "( 2019-01-023940)מס' אסמכתא:  22.3.2019שפורסם ביום  2018
סעיפים בפרק א' )תיאור עסקי החברה( העדכון מתייחס למספרי הדוח זה בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי. 

 בדוח התקופתי.
השיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של החברה במחיר ממוצע ליחידת תפוקה, בתמלוגים, בעלויות ההפקה    2

 ובתקבולים נטו, עוגל עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.



 
 

 קונדנסט גז טבעי 

מההכנסה ברוטו מנכס הנפט( 
ממוצעים ששולמו ליחידת 
תפוקה )המשויכים למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה( 

 ולחבית( MCF -)דולר ל

 0.57 0.05 צדדים שלישיים

 2.26 0.22 בעלי עניין

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה )המשויכות 
 MCF -למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה( )דולר ל

 3ולחבית(
0.48 2.66 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה )המשויכים 
 MCF -למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה( )דולר ל

 ולחבית(
4.24 46.31 

 

פרטים נוספים אודות  -התקשרויות לאספקת גז טבעי  -( לדוח התקופתי 3)ג()7.4.4סעיף  .5

 ידי שותפי תמר-כל ההסכמים למכירת גז טבעי למשק המקומי שנחתמו על

כל התנאים יצוין כי , עם דליה אנרגיות כוח בע"מבהמשך לאמור בדבר חתימת תיקון להסכם 

 .התקיימו האמורהמתלים לכניסתו לתוקף של התיקון 

הסכם אספקת גז בין  -התקשרויות לאספקת גז טבעי  –)ד( לדוח התקופתי7.4.4סעיף  .6

 שותפי תמר לבין חברת החשמל

 "(חברת החשמללישראל בע"מ )להלן: " מחברת החשמל 4תמרקיבלו שותפי  4.4.2019ביום 

החברה ביחד עם שותפים . ידי חברת החשמל-הודעה, לפיה הצעת שותפי תמר לא נבחרה על

פנו לחברת החשמל בבקשה לקבלת כלל המסמכים הנוגעים למכרז  5אחרים בפרויקט תמר

המכרז לכל הפחות על מנת לבחון את המשך צעדיהם, וכן בדרישה להקפיא את תוצאות 

 .ימים לאחר העברת מלוא המסמכים כאמור 14לתקופה של 

עתירה מנהלית נגד חברת  שותפים אחרים בפרויקט תמרהגישה החברה ו 18.4.2019ביום 

שותפי להלן יחדיו: " ייקראו)דלק קידוחים, נובל ורציו ורציו  נובל החשמל, דלק קידוחים,

על פיה התבקש , "(המשיבותלהלן יחדיו: "חברת החשמל ושותפי לוויתן ייקראו "; לוויתן

"( מיום הוועדהכי החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל )להלן: "להצהיר בית המשפט 

 פסולה ומנוגדת לדין, פוגעת בשוויון -להכריז על זכיית שותפי לוויתן במכרז  4.4.2019

, להחזיר את ועל כן דינה בטלות; לחילופין המכרזיםחותרת תחת עקרונות יסוד של דיני ו

חילופין,  בעתירה; ולחילופיולהורות לה לשקול אפשרויות אחרות כמפורט  לוועדהההחלטה 

. בד בבד עם הגשת העתירה שנפל בהליך המכרזי הפגם החמורלהורות על ביטול המכרז בשל 

משיבות לבצע כל פעולה האמורה הוגשה לבית המשפט בקשה לצו ביניים, שיאסור על ה

 לקידום או הוצאה לפועל של תוצאות המכרז עד להכרעה בעתירה האמורה.

 14.5.2019וביום לבקשה למתן צו ביניים,  ןיהתואת תגובהמשיבות הגישו  6.5.2019ביום 

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

  החיפוש והפיתוח של המאגר. 
אוורסט  ;דור חיפושי גז, שותפות מוגבלת ;החברה ;,שותפות מוגבלת 2ישראמקו נגב  ;נובל ;דלק קידוחים  4

 .תשתיות, שותפות מוגבלת
 .אוורסט תשתיות, שותפות מוגבלת ;מוגבלתדור חיפושי גז, שותפות  ;,שותפות מוגבלת 2ישראמקו נגב  5



 
 

הגישו  20.5.2019וביום  19.5.2019ביום  .ותהאמור ותהגישו העותרים את תגובתם לתגוב

דיון דיון בבקשה לצו הביניים ושותפי לויתן וחברת החשמל, בהתאמה, את תגובתם לעתירה. 

 . 3.6.2019ליום קבוע מוקדם בעתירה 

, בהתחשב בכמויות נשוא המכרז החברה, להערכת הוועדה תיוותר בעינהככל שהחלטת 

-2020ורווחיה בשנים החברה ית לרעה על הכנסות להיות לכך השפעה מהות עלולההאמור, 

2021.  

 הון אנושי –לדוח התקופתי  7.10סעיף  .7

 לכהן כחשב החברה., רו"ח, בר זגוריחל מר ה 1.4.2019ביום 

 אמות מידה פיננסיות  -מימון  –לדוח התקופתי  7.13.5סעיף  .8

במסגרת ההנפקה לציבור של לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות להן התחייבה החברה 

לתקופה שהסתיימה ביום  דוח הדירקטוריוןרביעי בחלק ראו ב'(,  -אגרות החוב )סדרות א' ו

 .הכלול בדוח זה 31.3.2019

 תשלום תמלוגים למדינה ואופן חישובם מפרויקט תמר – 7.18סעיף  .9

לפרטים בדבר מכתב שהתקבל ממשרד האנרגיה בקשר עם עדכון מקדמות התמלוגים 

לדוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום ג' 4ראו ביאור  2019שמשלמת החברה למדינה בשנת 

 .הכלולים בדוח זה 31.3.2019

בגין הזכויות  לבעלי ענין ולצדדים שלישייםתמלוגים  –לדוח התקופתי  )ה(-)ד(7.19.2סעיף  .10

 תמלוגי קבוצת דלק - שהועברו לחברה על ידי דלק קידוחים

קבוצת דלק בע"מ, דלק מערכות אנרגיה של פנה ב"כ החברה לב"כ  21.4.2019יום ב .10.1

בו צוין כי  ,במכתב "(תמלוגהבעלות )להלן: " ( בע"מ2012בע"מ ודלק תמלוגים )

החברה מעוניינת לברר את המחלוקת בענין נושא מועד החזר ההשקעה בפני בורר 

תמלוג הזכות לתמלוג. נכון ההסכם מכוחו קמה לבעלות המוסכם בהתאם להוראות 

 למועד אישור הדוח הצדדים מצויים במגעים למינוי בורר כאמור.

לצו דחופה ב תביעה ובקשה כתאודות )ה( לדוח התקופתי 7.19.2בהמשך לאמור בסעיף  .10.2

 בדלק, השותף הכללי קידוחים דלקכנגד  בדלק קידוחים זמני שהגישו המפקחים

כתב הגנה תמלוג הבעלות הגישו  4.4.2019ביום יצוין כי , גתמלוהובעלות  קידוחים

 בדלקהשותף הכללי וכן כתב תביעה שכנגד, נגד דלק קידוחים, בתביעת המפקחים, 

בחישוב מועד  טוענות בעלות התמלוג, בין היתר, כי םבמסגרת, יםוהמפקח קידוחים

, נכללו הוצאות אשר "הועמסו" דלק קידוחיםהחזר ההשקעה בפרויקט תמר שערכה 

וצאות של עצמה, הדלק קידוחים לתוך התחשיב, ובין היתר, הוצאות המימון של 

"פי הבאר".  הוצאות שלאחרודלק קידוחים סילוק ופינוי מתקנים, הוצאות מטה של 

מועד החזר ההשקעה בפרויקט , , בניטרול ההוצאות כאמורתמלוגהלטענת בעלות 

או לחילופי חילופין, בשנת , 2016או לחילופין בשנת , 2015תמר חל כבר בחודש אוגוסט 

להצהיר, אלו הוצאות  , בין היתר,התמלוג מבית המשפטבעלות ביקשו בהתאם, . 2017

דלק קידוחים וכן להורות כי על , יש להביא בחשבון בחישוב מועד החזר ההשקעה

של התמלוגים ו טענותיהןלערוך חישוב מחודש של מועד החזר ההשקעה על בסיס 



 
 

  .אותם זכאיות בעלות התמלוג לקבל

  םהליכים משפטיי –לדוח התקופתי  7.21סעיף  .11

כתובענה תביעה ובקשה לאישורה לדוח התקופתי בדבר  7.21.1בהמשך לאמור בסעיף  .11.1

לבית  18.6.2014ידי צרכן של חברת החשמל נגד שותפי תמר ביום -שהוגשה על ייצוגית

 25.3.2019פי החלטת בית המשפט מיום -בתל אביב, יצוין כי עלהמשפט המחוזי 

 .2019נקבע לחודש יולי עד להגשת סיכומים מטעם שותפי תמר והמ

א לחוק 198לפי סעיף לדוח התקופתי בדבר בקשה  7.21.2בהמשך לאמור בסעיף  .11.2

לבעלות , בקשר עם תשלום תמלוגים לגילוי ועיון במסמכים 1999-החברות, התשנ"ט

הוגשה תשובת המבקש לתגובת החברה לבקשת  11.4.2019ביום יצוין כי  ,התמלוג

הגישה החברה את תשובתה לתגובת המבקש לבקשה  16.4.2019, וכי ביום הגילוי

התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בפני כבוד השופט  2.5.2019ביום  לסילוק על הסף.

נקבע כי לאור פניית החברה לבעלות התמלוג לשם בירור סוגיית היטל בו חאלד כבוב, 

, עדכנתששינסקי בהליך בוררות, בשלב זה יעוכב הדיון ועל החברה להגיש הודעה מ

בדבר התפתחויות הנוגעות להליך הבוררות כאמור,  ,28.7.2019עד ליום  אשר נקבעה

 אשר יכול ויהיה בהן כדי לייתר את בקשת הגילוי.

תובענה ובקשה לאישורה לדוח התקופתי בדבר הגשת  7.21.3בהמשך לאמור בסעיף  .11.3

ידי בעל -אביב )המחלקה הכלכלית(, על-כתובענה ייצוגית לבית המשפט המחוזי בתל

, כנגד החברה, דלק קידוחיםמניות בחברה ועמותה בשם "עמותת נציגי הציבור" 

, מנכ"ל דלק קידוחים )יו"ר דירקטוריון החברה לשעבר(מנכ"ל השותף הכללי ב

: יחד )להלן ( בע"מ1993ולידר הנפקות ) החברה, סמנכ"ל הכספים בחברה

, יצוין כי המועד 2017בקשר עם הנפקת מניות החברה בחודש יולי "( המשיבים"

 .2019להגשת תגובת המשיבים נקבע לחודש יוני 

הודיעו שותפי  25.3.2019לדוח התקופתי, יצוין כי ביום  7.21.4בהמשך לאמור בסעיף  .11.4

על החלטת הממונה על ענייני הנפט הערעור כי הם מושכים את תמר לשר האנרגיה 

 .SWלדחות את התוכנית לפיתוח מאגר תמר 



1 
 

  
 

 בע"מ תמר פטרוליום

 
 דוח הדירקטוריון 

 2019במרץ  31 יוםב תקופה שהסתיימהל
 

 חודשים שלושהשל  הלתקופ"( מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון החברהדירקטוריון תמר פטרוליום בע"מ )להלן: "
 ."(הדוח תקופת)להלן: " 2019במרץ  31 ביוםה שהסתיימ

 
 החברההסברי הדירקטוריון למצב עסקי  – ראשוןחלק 

  

 כללי .1
 

 "תמר"חזקת  )להלן: "תמר" I/12החברה עוסקת במכירה של גז טבעי וקונדנסט המופק ממאגר תמר שבשטח חזקת 
, ("החשמל"חברת )להלן:  ללקוחות שונים ובעיקר לחברת החשמל לישראל בע"מ , בהתאמה("תמר"פרויקט  -ו

ליצרני חשמל פרטיים וכן לחברות שיווק גז טבעי. כמו כן, עוסקת החברה במכירה של קונדנסט , םללקוחות תעשייתיי
 המופק מפרויקט תמר ובקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר.

 .("החזקות")להלן ביחד:  דלית I/13בחזקת תמר ובחזקת  מהזכויות 16.75%-ב למועד הדוח מחזיקה החברה
 

 תוצאות הפעילות .2
 

 הכולל רווחעל הניתוח דוחות  .א

 :, באלפי דולרהחברהשל  הכוללרווח ה על דוחותהלהלן נתונים עיקריים לגבי 
 

 

לתקופה של שלושה חודשים 

 שהסתיימה ביום

 לשנה

 שהסתיימה

 ביום
 31.3.2019 31.3.2018* 31.12.2018 
    

 311,273 50,536 88,811 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט

 49,691 9,496 14,135 תמלוגיםבניכוי 

 261,582 41,040 74,676 הכנסות נטו

    עלויות והוצאות

 21,897 3,721 7,639 עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט
 44,466 5,377 12,415 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 2,661 730 983 הוצאות הנהלה וכלליות

 69,024 9,828 21,037 הוצאותו עלויותסך  הכל 

 192,558 31,212 53,639 רווח מפעולות רגילות

 (58,293) (9,515) (15,397) מימון הוצאות

 1,832 179 977 מימון הכנסות

 (56,461) (9,336) (14,420) הוצאות מימון, נטו

 136,097 21,876 39,219 רווח לפני מסים על ההכנסה

 (37,279) (6,462) (6,498) מסים על ההכנסה

 98,818 15,414 32,721 רווח כולל לתקופה סה"כ

 BCM1 2.6 2.4 10.3 -מכירת גז ב

 477 109 120 2מכירות קונדנסט באלפי חביות

 
שהחברה רכשה  ,מהזכויות בחזקות( 100%)מתוך  7.5% -כוללות את תוצאות הפעילות המיוחסת ל 2018* תוצאות הרבעון הראשון לשנת 

 . 2018במרץ  14החל מיום  (,"מנובל הנרכשות"הזכויות מנובל )להלן: 
 

                                                 
 .BCM, מעוגלים לעשירית ( מפרויקט תמר100%)הנתונים מתייחסים למכירות גז טבעי   1
 ( מפרויקט תמר, מעוגלים לאלפי חביות.100%הנתונים מתייחסים למכירות קונדנסט )  2



2 
 

 
מיליון דולר בתקופה המקבילה  41 -מיליון דולר לעומת סך של כ 74.7-לסך של כ ת הדוחהסתכמו בתקופ, נטו הכנסות

בעיקר לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובעת  בתקופת הדוח נטו בהכנסות ההעליי .82.2% -אשתקד, עליה של כ
כתוצאה בזכויות בחזקות גידול בשיעור האחזקה עקב ליון דולר ימ 28.3 -מגידול בהכנסות בניכוי תמלוגים של כ

 10%-מגידול של כבעיקר מיליון דולר, נובעת  5.4 -כ. יתרת הגידול בהכנסות נטו, בסך של מנובל זכויות הנרכשותמה
 . בתקופת הדוח בכמויות הגז הטבעי והקונדנסט שנמכרו בפרויקט תמר

 
, בין היתר, הוצאות כוללותה תמרפרויקט ב תפעולניהול והוצאות בעיקר כוללת  טבעי וקונדנסטעלות הפקת גז 

דוח לסך של ה בתקופת ההסתכמטבעי וקונדנסט עלות הפקת גז  שינוע והובלה, שכר עבודה, יעוץ, תחזוקה וביטוח.
מליון  2.7 -בסך של כהגידול עיקר . בתקופה המקבילה אשתקדיליון דולר מ 3.7 -סך של כ מיליון דולר לעומת 7.6 -כ

מיליון דולר, נובע בעיקר מגידול בהוצאות  1.2 -, יתרת הגידול בסך של כמנובל מהזכויות הנרכשותנובע דולר 
 .תחזוקה

 
מיליון  5.4 -סך של כ מיליון דולר לעומת 12.4 -בתקופת הדוח לסך של כהסתכמו  הוצאות פחת, אזילה והפחתות

הזכויות הוצאות פחת בגין ליון דולר נובע מימ 6.4 -עיקר הגידול בסך של כ .בתקופה המקבילה אשתקדדולר 
 .מנובל הנרכשות

 
מיליון דולר בתקופה  0.7 -מיליון דולר בתקופת הדוח לעומת סך של כ 1 -הסתכמו לסך של כ הנהלה וכלליותהוצאות 

הגידול נובע  שכר והוצאות כלליות.כוללות בעיקר הוצאות בגין שירותים מקצועיים, הוצאות המקבילה אשתקד ו
  בשירותים מקצועיים.בעיקר מגידול 

 
  

 בתקופה דולרמיליון  9.3 -לעומת סך של כדולר  מיליון 14.4 -בתקופת הדוח לסך של כ הסתכמו , נטוהוצאות המימון
 6 -בסך של כ מימוןההוצאות גידול במ בעיקר בתקופת הדוח נבע , נטוהוצאות המימוןהגידול ב המקבילה אשתקד.

על ידי גידול בהכנסות חלקית , אשר קוזז 2018מרץ שהונפקו במהלך חודש  (ב')סדרה  בגין אגרות החוב מיליון דולר
 מיליון דולר. 0.6-ריבית בסך של כ

 
הוצאות . בדומה לתקופה המקבילה אשתקד דולרמיליון  6.5 -לסך של כהסתכמו בתקופת הדוח מסים על ההכנסה 

מהפרש מיליון דולר הנובע  2.4-הינן לאחר השפעה מקזזת של הקטנת הוצאות מסים בסך של כבתקופת הדוח  המסים
 בין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח לצרכי מס )ש"ח( לבין בסיס המדידה כמדווח בדוחות הכספיים )דולר(.

כמדווח לצרכי מס לבין בסיס המדידה כמדווח בין בסיס המדידה של ההכנסה בתקופה המקבילה אשתקד ההפרש 
   מיליון דולר. 1.5 -בדוחות הכספיים הגדיל את הוצאות המסים בכ

 
 מצב כספי, נזילות ומקורות מימון .3

 

 מצב כספי .א

 המצב הכספידוח על לעומת ה 2019 במרץ 31ליום  על המצב הכספי דוחפירוט השינויים העיקריים בסעיפי ה להלן
 :2018בדצמבר  31ליום 

 
מיליון  1,317-של כלעומת סך  מיליון דולר 1,286 -הסתכם בכ 2019במרץ  31 ליוםדוח על המצב הכספי הכל סך 

 .2018בדצמבר  31דולר ליום 
 

מיליון דולר ליום  130.1-מיליון דולר לעומת סך של כ 102.5 -בכ הסתכמו 2019במרץ  31ליום  הנכסים השוטפים
 . השינוי נבע בעיקר מהגורמים המפורטים להלן: 2018בדצמבר  31

 
 

 86.9-לעומת סך של כ 2019במרץ  31מיליון דולר ליום  61.6-הסתכמו לסך של כ מזומנים ושווי מזומנים (1)
 (סדרה א')ום קרן וריבית בגין אגרות חוב . הקיטון נובע בעיקר מתשל2018בדצמבר  31מיליון דולר ליום 

על ידי גידול בתזרים המזומנים מפעילות חלקית מיליון דולר אשר קוזז  79.1-בסך של כ (סדרה ב'אגרות חוב )ו
  .מיליון דולר 55.9-שוטפת בסך של כ

 

 31מיליון דולר ליום  33.4-לעומת סך של כ 2019במרץ  31מיליון דולר ליום  38.1-הסתכמו לסך של כלקוחות  (2)
לעומת מכירות חודש  2019. העלייה בסעיף הלקוחות נובעת בעיקר מגידול במכירות חודש מרץ 2018בדצמבר 
 .2018דצמבר 

 
מיליון  9.8-לעומת סך של כ 2019במרץ  31מיליון דולר ליום  2.8-הסתכמו לסך של כ חייבים ויתרת חובה (3)

מיליון  7.1-מס הכנסה בסך של כיתרת חובה של מקיטון בבעיקר  . הקיטון נובע2018בדצמבר  31דולר ליום 
 דולר.
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מיליון  1,186.6-מיליון דולר לעומת סך של כ 1,183.5-לסך של כ הסתכמו 2019במרץ  31ליום  הנכסים הלא שוטפים

 מהגורמים המפורטים להלן: בעיקרנבע  השינוי. 2018בדצמבר  31דולר ליום 
 

-לעומת סך של כ 2019במרץ  31מיליון דולר ליום  1,030.5-הסתכמו לסך של כ השקעות בנכסי נפט וגז (1)
הקיטון נובע בעיקר מהוצאות פחת, אזילה והפחתות בפרויקט  .2018בדצמבר  31מיליון דולר ליום  1,040.6

 מיליון דולר. 2.3-על ידי גידול בהשקעות בסך של כחלקית אשר קוזז  ,מיליון דולר 12.4-תמר בסך של כ

 

מיליון דולר  98.4-לעומת סך של כ 2019במרץ  31מיליון דולר ליום  104.8-הסתכמו לסך של כ מסים נדחים (2)
, אשר נגרמו מיליון דולר 6.4-בסך של כ לתקופה מסים נדחים הכנסות. הגידול נובע מ2018בדצמבר  31ליום 

פרים )דולר( בעיקר כתוצאה מהשפעת שער החליפין על ההפרש בין בסיס המדידה של נכסי הגז והנפט בס
 .לבין בסיס המדידה שלהם לצרכי מס )שקל(

 
מיליון דולר  124.4-מיליון דולר לעומת סך של כ 111.5-הסתכמו בכ 2019במרץ  31ליום  ותשוטפההתחייבויות ה

 . השינוי נבע בעיקר מהגורמים המפורטים להלן:2018בדצמבר  31ליום 
 

מיליון  29.1-מיליון דולר לעומת סך של כ 14.7-הסתכמו לסך של כ 2019במרץ  31ליום   זכאים ויתרות זכות (1)
ריבית לשלם למחזיקי אגרות החוב קיטון ביתרת מ ה. הירידה נובעת בעיקר2018בדצמבר  31דולר ליום 
  מיליון דולר. 14.1-ב'( בסך של כ-)סדרות א' ו

 

אין  2018בדצמבר  31מיליון דולר. ליום  0.8-של כהסתכמו לסך  2019במרץ  31ליום  מסי הכנסה לשלם (2)
 לחברה התחייבות כאמור.

 

 
 1,052.9-מיליון דולר לעומת סך של כ 1,002.3-הסתכמו לסך של כ 2019במרץ  31ליום הלא שוטפות תחייבויות הה

 להלן: מסעיף אגרות חוב, בניכוי חלויות שוטפות, כמפורט. השינוי נבע בעיקר 2018בדצמבר  31מיליון דולר ליום 
 

 1,032.3לעומת  2019במרץ  31מיליון דולר ליום  981.8-הסתכמו לסך של כ גרות חוב, בניכוי חלויות שוטפותא
מיליון  51.5-ב'( בסך של כ-א' ו ותהקיטון נבע מפירעון קרנות אגרות חוב )סדר. 2018בדצמבר  31מיליון דולר ליום 

צאות הנפקה אשר קוזז חלקית על ידי הפחתת הו ,מיליון דולר 0.7-דולר ומגידול בחלויות השוטפות בסך של כ
 מיליון דולר. 1.7-וניכיון בסך של כ

 
בדצמבר  31מיליון דולר ליום  139.4מיליון דולר, לעומת  172.1-, מסתכם לסך של כ2019במרץ  31ליום  החברההון 

 מיליון דולר. 32.7-. הגידול נובע מרווח כולל לתקופה בסך של כ2018
 

 תזרים מזומנים  .ב

מיליון דולר, לעומת סך  55.9-בתקופת הדוח לסך של כ מותכהס ,מפעילות שוטפת ושנבע ,נטו המזומנים מיתזרי
נרכשו שזכויות שמקורה במיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מפעילות שוטפת  30-של כ

 .מנובל
  

מיליון דולר, לעומת  2.1 -, הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כששימשו לפעילות השקעה , נטו,תזרימי המזומנים
מעלות רכישת הזכויות הנרכשות בע בעיקר ונ קיטוןהמיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  505.5 -סך של כ

מיליון דולר בהפקדה לפיקדונות מוגבלים  13.9-ומקיטון של כ מיליון דולר 491.1-מנובל ששולמה במזומן בסך של כ
 בשימוש.

 
מיליון דולר וכללו פירעון  79.1 -הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ מימון פעילותל ששימשו, נטוהמזומנים,  תזרימי

ב'( בסך -ותשלומי ריבית בגין אגרות חוב )סדרות א' ו מיליון דולר 51.5-ב'( בסך של כ-קרנות אגרות חוב )סדרות א' ו
מקבילה אשתקד הסתכמו לסך של . יתרת המזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון בתקופת המיליון דולר 27.6-של כ

מיליון דולר, ומאידך תשלום  514.3-כמיליון דולר וכללו בעיקר תמורה מהנפקת אגרות חוב נטו בסך של  494-כ
 מיליון דולר. 19.5-ריבית  בסך של כ

 
 מיליון דולר. 61.6 -הסתכמה לכ 2019במרץ  31יתרת המזומנים ושווי המזומנים ליום 

 
  החוזרגרעון בהון  .ג

דירקטוריון החברה בחן את המצב העובדתי  מיליון דולר. 9 -בסך של כ 31.3.2019לחברה גרעון בהון החוזר נכון ליום 
לתקופה של לאור אומדן תזרים מזומנים צפוי של החברה זאת והאמור וקבע כי הוא אינו מצביע על בעיית נזילות, 

 .31.3.2019חודשים החל מיום  12
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 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד – שניחלק 
 
 תמציתי ביניים אירועים לאחר תאריך הדוח הכספי .א

"( הודעה, לפיה הצעת החשמל חברתקיבלו שותפי תמר מחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: " 4.4.2019 ביום .1

-על 18.4.2019 ביוםאודות העתירה המינהלית שהוגשה  לפרטיםידי חברת החשמל. -שותפי תמר לא נבחרה על

 Nobleשותפות מוגבלת,  –שותפים אחרים בפרויקט תמר נגד חברת החשמל, דלק קידוחים ו החברהידי 

Energy Mediterranean Ltd. ( שותפות1992ורציו חיפושי נפט ,)  עדכון תיאור  –לפרק א  6סעיף  ראומוגבלת

 עסקי החברה הכלול בדוח זה.

 הכלולים ביניים תמציתיים הכספיים ותד לדוח4אודות עדכון בהליך הגישור ברישיון ערן ראו ביאור  לפרטים .2

 .זה בדוח

לדוחות הכספיים תמציתיים ביניים  ה4ראו ביאור  2019לפרטים אודות חלוקת דיבידנד שבוצעה בחודש מאי  .3

 הכלולים בדוח זה.

 

 פרטים בדבר מצבת התחייבויות של החברה –שלישי חלק 
 

 .הפירעון מועדי לפי, החברה של ההתחייבויות מצבת בדבר מיידי דוח החברה מפרסמת, זה בינייםלפרסום דוח  במקביל
 

  ידי החברה )באלפי ש"ח(-פרטים בדבר אגרות חוב שהונפקו על –רביעי חלק 
 
 
 

 סדרה ב' סדרה א' פרטים

 כן כן האם הסדרה מהותית 

 1,940,113 2,315,668 ערך נקוב במועד ההנפקה

 13.3.2018 9.7.2017 מועד ההנפקה

 1,784,692 2,154,552 31/3/2019ערך נקוב ליום 

 1,873,952 2,221,843 31/3/2019ערך נקוב צמוד ליום 

ערך בספרי החברה ליום 

31/3/2019 

2,195,050 1,719,280 

 1,775,411 2,118,786 31/3/2019שווי בורסה ליום 

סכום הריבית שנצברה נכון 

 31/3/2019ליום 

8,850 7,464 

 4.69% 4.69% שיעור הריבית הקבועה לשנה

 לדוח זה 'בנספח ראו  לדוח זה נספח א'ראו  מועדי תשלום הקרן

 28 ביום, תשלומים חצי שנתיים מועדי תשלום הריבית

של כל באוגוסט  30וביום בפברואר 

החל  2028ועד  2018אחת מהשנים 

ועד ליום  2018בפברואר  28מיום 

 (כולל) 2028באוגוסט  30

 28 ביום, תשלומים חצי שנתיים

של כל באוגוסט  30וביום בפברואר 

החל  2028ועד  2018אחת מהשנים 

ועד ליום  2018באוגוסט  30מיום 

 (כולל) 2028באוגוסט  30

בסיס הצמדה, שער הבסיס  

 )קרן וריבית(

צמוד לדולר ארה"ב; השער היסודי 

 ש"ח/דולר. 3.522 –

צמוד לדולר ארה"ב; השער 

 ש"ח/דולר. 3.459 –היסודי 

 אין אין זכות המרה

לפדיון מוקדם של אגרות החוב  • זכות לפרעון מוקדם

 9.1ביוזמת הבורסה ראו סעיף 

לפדיון מוקדם של אגרות החוב  •

 9.1ביוזמת הבורסה ראו סעיף 
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 סדרה ב' סדרה א' פרטים

צורף כנספח לשטר הנאמנות ש

א' להודעה המשלימה שפורסמה 

)מס' אסמכתא  6.7.2017ביום 

שטר ( )"2017-01-057724

 "(.סדרה א הנאמנות

לזכות פדיון מוקדם, מלא או  •

 ביוזמתחלקי, של אגרות החוב 

לשטר  9.2החברה ראו סעיף 

 .סדרה א הנאמנות

מוקדם של אגרות  פדיוןלחובת  •

לשטר  9.3החוב ראו סעיף 

 .סדרה א הנאמנות

צורף כנספח לשטר הנאמנות ש

יום לדוח הצעת המדף מא' 

-2018)מס' אסמכתא  12.3.2018

 הנאמנותשטר ( )"01-019125

 "(.בסדרה 

לזכות פדיון מוקדם, מלא או  •

 ביוזמתחלקי, של אגרות החוב 

לשטר  9.2החברה ראו סעיף 

 .סדרה ב הנאמנות

מוקדם של אגרות  פדיוןלחובת  •

לשטר  9.3החוב ראו סעיף 

 .סדרה ב הנאמנות

 אין אין לתשלום ההתחייבותערבות 

שטראוס לזר, חברה לנאמנות  שם הנאמן

 ( בע"מ1992)

שטראוס לזר, חברה לנאמנות 

 ( בע"מ1992)

 רו"ח ועו"ד אורי לזר רו"ח ועו"ד אורי לזר שם האחראי בחברת הנאמנות

, תל אביב, 17רחוב יצחק שדה  כתובת הנאמן ודוא"ל

 ;677775מגדל ניפ, 

ori@slcpa.co.il 

, תל אביב, 17רחוב יצחק שדה 

 ;677775מגדל ניפ, 

ori@slcpa.co.il 

את אגרות  שם החברה המדרגת

 החוב

 מידרוג בע"מ מידרוג בע"מ

 A1.il A1.il דירוג למועד ההנפקה

דירוגים ממועד ההנפקה ודירוג 

 3למועד הדוח

A1.il  A1.il 

 31/3/2019האם עד ליום 

, עמדה תקופת הדוחובמהלך 

החברה בכל התנאים 

וההתחייבויות לפי שטר 

 הנאמנות 

 כן כן

האם התקיימו תנאים 

המקימים עילה להעמדת אגרות 

או למימוש החוב לפרעון מיידי 

בטוחות שניתנו להבטחת 

 התשלום למחזיקי אגרות החוב

 לא לא

לדוח חמישי ראו חלק  שעבודים להבטחת אגרות החוב

 31/12/2018הדירקטוריון ליום 

לדוח חמישי ראו חלק 

 31/12/2018הדירקטוריון ליום 

נכון אמות מידה פיננסיות 

31/3/2019 

)כולל זכויות מיעוט( הון עצמי  •

 ובתוספתקרן הון  נטרולב

עצמי )כולל זכויות מיעוט(  הון •

 ובתוספתקרן הון  נטרולב

                                                 
ולאגרות החוב  13.3.2019-ו 12.3.2018, 20.2.2018, 12.7.2017, 5.7.2017, 2.7.2017, 25.6.2017לאגרות החוב )סדרה א'( ניתן דירוג בתאריכים   3

-2019-01)מס' אסמכתא  13.3.2019. לפרטים ראו דוח מיידי של החברה מיום 13.3.2019-ו 12.3.2018, 20.2.2018)סדרה ב'( ניתן דירוג בתאריכים 
 (, אשר המידע המופיע בו נכלל בזאת על דרך ההפניה.020919
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 סדרה ב' סדרה א' פרטים

 לזכויות הנחותות הלוואות

)כמפורט  החוב אגרות מחזיקי

לשטר הנאמנות  5.10.1בסעיף 

 .4מיליון דולר 881-כ –סדרה א( 

 החוב הצפוי לשירותיחס כיסוי  •

לתקופת הבדיקה )כהגדרתו 

לשטר הנאמנות  5.10.2בסעיף 

 12)לתקופה של סדרה א( 

 ביולי 1החודשים החל מיום 

 .461.5 הינו – (9201

)כהגדרתו  כלכלי עצמי הון •

 לשטר הנאמנות 5.10.3בסעיף 

 .6מיליון דולר 893 -כ - (סדרה א

 לזכויות הנחותות הלוואות

)כמפורט  החוב אגרות מחזיקי

 לשטר הנאמנות 5.10.1בסעיף 

 .7מיליון דולר 881 -כ–( סדרה ב

החוב הצפוי  לשירותיחס כיסוי  •

לתקופת הבדיקה )כהגדרתו 

לשטר הנאמנות(  5.10.2בסעיף 

החודשים החל  12)לתקופה של 

 .461.8הינו  -( 9201 ביולי 1מיום 

)כהגדרתו  כלכלי עצמי הון •

 - לשטר הנאמנות( 5.10.3בסעיף 

 .9מיליון דולר 893 -כ

 
 

  

                                                 
 מיליון דולר. 250 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה א ההון העצמי האמור לא יפחת מ-על  4
התמציתיים ביניים לדוחות הכספיים  1ו'4ביאור ו לפרטים נוספים רא .1.05 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה א היחס האמור לא יפחת מ-על  5

 המצורפים להלן.
 מיליון דולר במשך שני רבעונים עוקבים. 250 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה א ההון העצמי הכלכלי האמור לא יפחת מ-על  6
 מיליון דולר. 350 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה ב ההון העצמי האמור לא יפחת מ-על  7
לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים  1ו'4ביאור  ולפרטים נוספים רא .1.05 -היחס האמור לא יפחת מפי תנאי שטר הנאמנות סדרה ב -על  8

 המצורפים להלן.
 מיליון דולר במשך שני רבעונים עוקבים. 350 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה ב ההון העצמי הכלכלי האמור לא יפחת מ-על  9
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 נוסף  מידע
 

 
 המשמעותית ותרומתם המסורה עבודתם על, כולו העובדים וצוותהחברה  להנהלת הוקרתו את מביעהחברה  דירקטוריון

  .החברה עסקי לקידום

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 ליעמי ויסמן רן אפרתי

 "למנכ יו"ר הדירקטוריון

 
 
 

                                                                                                                                                                                                        תמר פטרוליום בע"מ
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 'א נספח
 

 '(א)סדרה  החוב אגרות של סילוקין לוח
 

מועד 
  פרעון
 

שיעור 
  קרן נפרע

30/08/2018 1.932% 
28/02/2019 3.954% 
30/08/2019 3.992% 
28/02/2020 4.130% 
30/08/2020 3.940% 
28/02/2021 4.053% 
30/08/2021 3.019% 
28/02/2022 3.142% 
30/08/2022 2.018% 
28/02/2023 2.111% 
30/08/2023 2.532% 
28/02/2024 2.636% 
30/08/2024 2.432% 
28/02/2025 2.520% 
30/08/2025 2.828% 
28/02/2026 2.944% 
30/08/2026 2.984% 
28/02/2027 3.106% 
30/08/2027 3.175% 
28/02/2028 3.304% 
30/08/2028 39.248% 

 100.00% סה"כ
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 'בנספח 
 

 '(בלוח סילוקין של אגרות החוב )סדרה 
 

  מועד פרעון
 

שיעור 
  קרן נפרע

30/08/2018 3.256% 
28/02/2019 4.609% 
30/08/2019 4.349% 
28/02/2020 4.513% 
30/08/2020 2.845% 
28/02/2021 1.611% 
30/08/2021 4.328% 
28/02/2022 1.289% 
30/08/2022 3.040% 
28/02/2023 2.692% 
30/08/2023 2.389% 
28/02/2024 2.167% 
30/08/2024 2.502% 
28/02/2025 2.410% 
30/08/2025 2.473% 
28/02/2026 1.998% 
30/08/2026 1.901% 
28/02/2027 1.651% 
30/08/2027 1.834% 
28/02/2028 1.764% 
30/08/2028 46.379% 

 100.00% סה"כ
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 בע"מ תמר פטרוליום

  9201 ץבמר 31ליום  תמציתיים בינייםים כספי ותדוח

 בלתי מבוקרים

 דולר של ארה"בבאלפי 
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 תמר פטרוליום בע"מ

  9201 ץבמר 31ליום  ים תמציתיים בינייםכספי ותדוח

 בלתי מבוקרים

 דולר של ארה"בבאלפי 

 
 

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 

 2 סקירה של רואי החשבון המבקריםדוח 

 3 ביניים על המצב הכספיתמציתיים דוחות 

 4 ביניים על הרווח הכוללתמציתיים  דוחות

 5  תמציתיים ביניים  על השינויים בהון דוחות

 6-7 תזרימי מזומניםתמציתיים ביניים על  דוחות

 8-12 תמציתיים ביניים ה הכספיים דוחותלביאורים 
 
 
 
 

____________________ 

______________ 

________ 
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 סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של תמר פטרוליום בע"מדוח 

 

 מבוא 

הכולל את הדוח התמציתי על המצב  "(החברהבע"מ )להלן: "תמר פטרוליום סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
 התזרימי המזומנים לתקופו שינויים בהוןה ,ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל 2019 ץבמר 31הכספי ליום 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי  השל שלושה חודשים שהסתיימ
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זולתקופת ביניים 

. 1970-התש"לדיים(, יתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומילפי פרק ד' של  זו לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים
 בהתבסס על סקירתנו. זו אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים

 
 היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
י לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספ

עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

ע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניווד
 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 הבחינות 
 .ביניים""דיווח כספי לתקופות  IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
בור שהמידע הכספי לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבהתבסס על סקירתנו, בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, 

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

 
 
 

 זיו האפט  קסירראת גבאי קוסט פורר 

 רואי חשבון  רואי חשבון

 

 2019 במאי 20, ל אביבת
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  בע"מ תמר פטרוליום

 
 
 

  31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018 

 מבוקר בלתי מבוקר  
     נכסים:

     
     נכסים שוטפים:

 86,928 46,932 61,546  מזומנים ושווי מזומנים
 33,429 22,979 38,153  לקוחות

 9,774 18,722 2,782  חייבים ויתרות חובה

  102,481 88,633 130,131 
     נכסים לא שוטפים:

 1,040,550 1,072,705 1,030,482  השקעות בנכסי נפט וגז
 98,389 127,205 104,786  מסים נדחים

 42,228 23,924 42,508  פקדונות מוגבלים בשימוש
 5,406 4,203 5,709  נכסים אחרים לזמן ארוך

  1,183,485 1,228,037 1,186,573 

  1,285,966 1,316,670 1,316,704 

     התחייבויות והון :
     התחייבויות שוטפות:

 - 32,023 -  דיבידנד לשלם
 95,246 75,309 95,970  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 29,163 18,375 14,738  זכאים ויתרות זכות
 - -  820  מס הכנסה לשלם

  111,528 125,707 124,409 
     התחייבויות לא שוטפות:

 1,032,323 1,077,733 981,764  אגרות חוב, בניכוי חלויות שוטפות
 20,580 17,993 20,534  ארוךזמן לאחרות ת יוהתחייבו

  1,002,298 1,095,726 1,052,903 
     

 1,177,312 1,221,433 1,113,826  סך התחייבויות
     

     הון:
 2,517 2,517 2,517  הון מניות רגילות
 784,495 784,495 784,495  פרמיה על מניות

 59,494 15,414 92,215  יתרת עודפים

  879,227 802,426 846,506 
 (707,114) (707,189) (707,087)  הון נותקר

  172,140 95,237 139,392 

 
 1,285,966 1,316,670 1,316,704 

 
 
 
 

 
 .ים תמציתיים בינייםכספיה ותדוחהמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 

 
 
 

    2019במאי  20
 ותתאריך אישור הדוח

 ים הכספי
 רן אפרתי

 הדירקטוריון יו"ר
 ויסמן  ליעמי

 "למנכ
 רייקין יובל
 כספים"ל סמנכ

    

 על המצב הכספי )באלפי דולר(תמציתיים ביניים דוחות 
 



 

  
- 4 - 

 תמר פטרוליום בע"מ
 )באלפי דולר(הכולל  הרווחעל תמציתיים ביניים דוחות 

 
 
 
 
 

 לתקופה של שלושה 
 חודשים שהסתיימה ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 31.3.2019 31.3.2018* 31.12.2018* 
 מבוקר בלתי מבוקר 
    

 311,273 50,536 88,811 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט

 49,691 9,496 14,135 בניכוי תמלוגים

 261,582 41,040 74,676 הכנסות נטו

    

    עלויות והוצאות

 21,897 3,721  7,639 עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט

 44,466 5,377  12,415 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 2,661 730  983 הנהלה וכלליותהוצאות 

 69,024 9,828  21,037 הכל  עלויות והוצאות  -סך 

    

 192,558 31,212 53,639 רווח מפעולות רגילות

    

 (58,293) (9,515) (15,397) מימון הוצאות

 1,832 179 977 מימון הכנסות

 (56,461) (9,336) (14,420) הוצאות מימון, נטו

 136,097 21,876 39,219 לפני מסים על ההכנסהרווח 

 (37,279) (6,462) (6,498) מסים על ההכנסה

 98,818 15,414 32,721 סה"כ רווח כולל לתקופה

 1.22 0.27  0.37 רווח בסיסי ומדולל למניה )בדולר(

 80,901,928 57,699,115  88,495,576 מספר המניות המשוקלל לצורך החישוב הנ"ל 

    
( מהזכויות בחזקות תמר 100%)מתוך  7.5% -כוללות את הפעילות המיוחסת ל 2018ותוצאות הרבעון הראשון לשנת  2018ת שנת וצאות* 

 ג'(.1)ראה ביאור  2018במרץ  14החל מיום  .Noble Energy Mediterranean Ltdודלית שהחברה רכשה מחברת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ים תמציתיים בינייםכספיה ותדוחהמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 תמר פטרוליום בע"מ
 )באלפי דולר( השינויים בהוןעל תמציתיים ביניים דוחות 

 
 
 
 

 סך הכל
יתרת 
 הון נותקר עודפים

פרמיה על 
 מניות

מניות הון 
  רגילות

  בלתי מבוקר
      

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה      
 :2019 ץבמר 31ביום 

      
 )מבוקר( 2019בינואר  1יתרה ליום  2,517 784,495 (707,114) 59,494 139,392

      
 רווח כולל לתקופהסה"כ  - - - 32,721 32,721

       תשלום מבוסס מניות - - 27 - 27
 2019 ץבמר 31יתרה ליום  2,517 784,495 (707,087) 92,215 172,140

      
 

 סך הכל
יתרת 
 הון נותקר עודפים

פרמיה על 
 מניות

מניות הון 
  רגילות

  בלתי מבוקר
      

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה      
 :2018 ץבמר 31ביום 

      
 )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום  1,399 570,648 (707,206) 32,023  (103,136)

      
 רווח כולל לתקופהסה"כ  - - - 15,414 15,414

 הנפקת מניות 1,118 213,847 - - 214,965
 דיבידנד שהוכרז - - - (32,023) (32,023)

       תשלום מבוסס מניות - - 17 - 17
 2018 ץבמר 31יתרה ליום  2,517 784,495 (707,189) 15,414 95,237

      
 
 
 
 

 הון נותקר יתרת עודפים סך הכל
פרמיה על 

 מניות
מניות הון 

  רגילות
  מבוקר

      
 :2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום      
      
 2018 בינואר 1יתרה ליום  1,399 570,648 (707,206) 32,023 (103,136)

      
 לשנהרווח כולל סה"כ  - - - 98,818 98,818

 הנפקת מניות 1,118 213,847 - - 214,965
 ששולם דיבידנד - - - (71,347) (71,347)

       תשלום מבוסס מניות - - 92 - 92
 2018 בדצמבר 31יתרה ליום  2,517 784,495 (707,114) 59,494 139,392
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 בע"מ תמר פטרוליום
 על תזרימי המזומנים )באלפי דולר(תמציתיים ביניים דוחות 

לשנה 
 שהסתיימה ביום

 
 לתקופה של שלושה 

  חודשים שהסתיימה ביום
31.12.2018 31.3.2018 31.3.2019  

  מבוקרבלתי  מבוקר
 פעילות שוטפת: -תזרימי מזומנים    

 רווח נקי לתקופה 32,721 15,414 98,818
התאמות הדרושות להציג את תזרימי המזומנים לפעילות    

 שוטפת:
 פחת אזילה והפחתות 12,415 5,377 44,466
 מסים על ההכנסה 1,656 4,408 26,373
 והוצאות הנפקה של אגרות חובהפחתת ניכיון  1,676 *584 5,902

 הוצאות מימון, נטו 12,713 *59 50,757
 תשלום מבוסס מניות 27 17 92
 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:   
 עליה בלקוחות (4,724) (4,683) (15,133)
 ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה 71 (568) (3,778)
 בגין יתרת מפעיל העסקה המשותפת שינוי (2,386) (3,301) (1,807)

 עליה בזכאים ויתרות זכות 1,738 12,689 2,769
 מזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת 55,907 29,996 208,459

    
 פעילות השקעה: -תזרימי מזומנים    
  ' (ג נספח)ראה רכישת זכויות נוספות בחזקות תמר ודלית עלות  - (491,190) (475,199)
 הפקדה בפקדונות מוגבלים בשימוש - (13,930) (31,567)
 השקעות בנכסי נפט וגז (3,084) (631) (7,231)
 השקעה בנכסים אחרים לזמן ארוך (152) - -

 ריבית שהתקבלה 818 151 1,424
 תקבולים בקשר עם נכסים אחרים לזמן ארוך 235 87 792

 מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה (2,183) (505,513) (511,781)
 :פעילות מימון -תזרימי מזומנים    

 תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו - 514,311 512,239
 פירעון אגרות חוב (51,511) - (30,791)
 תשלום עלויות הנפקת מניות - -  (204)
 רכישה עצמית של אגרות חוב - (840) (840)
 דיבידנד ששולם - -  (71,347)
 ריבית ששולמה (27,588) (19,461) (46,978)

 מזומנים נטו, שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון (79,099) 494,010 362,079
 בגין מזומנים ושווי מזומניםהפסדים מהפרשי שער  (7) - (268)

    
 במזומנים ושווי מזומנים)ירידה( עליה  (25,382) 18,493 58,489
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 86,928 28,439 28,439
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 61,546 46,932 86,928

שאינה כרוכה בתזרימי פעילות השקעה ומימון  -נספח א'    
  מזומנים

 תמר ודליתחזקות ב הנפקת מניות בתמורה לרכישת זכויות - 214,965 215,169
 זכאים ויתרות זכותהשקעות בנכסי נפט וגז כנגד  644 583 1,120
 התחייבות בגין סילוק נכסים כנגד נכסי נפט וגז 279 - 1,795

 המזומניםמידע נוסף על תזרימי  -נספח ב'    
 מסי הכנסה ששולמו 4,842 2,054 10,906

    
 

 .מחדש מוין*  
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 תמר פטרוליום בע"מ
 )המשך( דוחות תמציתיים ביניים על תזרימי המזומנים )באלפי דולר(

 
 
 

   ודלית תמר בחזקות נוספות זכויות רכישת -' ג נספח  
שהסתיימה  לשנה

 ביום 
 

 שלושה של לתקופה
 חודשים
  ביום שהסתיימה

31.12.2018 31.3.2018  
  מבוקר בלתי מבוקר

 :הבאים המזוהים וההתחייבויות הנכסים את כוללת  
   
 נטו, חוזר הון 14,695 (1,092)

 וגז נפט נכסי 697,288 697,288
 ארוך לזמן אחרים נכסים 1,440 1,440

 נדחים מסים 778 778
 נכסים סילוק התחייבויות (8,046) (8,046)
 (פרמיה)כולל  מניות הון הנפקת (214,965) (215,169)

475,199 491,190  
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 כללי: - 1ביאור 

 I/12במכירה של גז טבעי המופק ממאגר תמר שבשטח חזקת "( עוסקת החברהתמר פטרוליום בע"מ )להלן: " .א

( ללקוחות שונים ובעיקר לחברת החשמל לישראל בע"מ , בהתאמה"פרויקט תמר" -ו "תמר חזקת)להלן: " "תמר"

"(, ללקוחות תעשייתים, ליצרני חשמל פרטיים וכן לחברות שיווק של גז טבעי. כמו כן, חברת החשמל)להלן: "

בקידום הרחבת מערך ההפקה של ורה של קונדנסט המופק מפרויקט תמר לפז זיקוק אשדוד עוסקת החברה במכי

  .פרויקט תמר

 א'3 ידי חברת החשמל )ראו ביאור-החברה ממכירת גז מושפעות בעיקר מהיקף הצריכה של גז טבעי עלהכנסות 

 להלן(.

והולכה לשווקי היעד בקשר עם חזקות הפקה  ,כי החברה תבצע אך ורק פעולות חיפוש, פיתוח ,נקבע בתקנון החברה

12/I  "13"תמר/I " :בהן "(המשותפת העסקה" ו/או "ודלית תמר חזקות" או "החזקותו"דלית" )להלן ביחד ,

  .להלן(  ג'-ו ב' פיםסעי וראמהזכויות ) 16.75% -בהתמציתיים ביניים מחזיקה החברה לתאריך הדוחות הכספיים 

תחת שמה הקודם כריש תנין ניהול בע"מ  2015בנובמבר  4ביום החברה הינה חברה ציבורית אשר התאגדה בישראל 

 ("הבורסה"הינה תושבת בה. ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: ואשר 

 .2017החל מחודש יולי 

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

עם דלק המכר התקיימות התנאים המתלים בהסכם  , לאחר2017ביולי  1יום תוקף לב החברה החלה את פעילותה .ב

)מתוך  9.25%זכויות השתתפות בשיעור  החברה רכשה לפיו, ("קידוחים"דלק  :)להלן קידוחים שותפות מוגבלת

( באישורים, ובזכויות ובהתחייבויות על פי הסכמים נלווים בתמורה 9.25%וחלק יחסי ) (, בחזקות תמר ודלית100%

)ראו  מיליון דולר במזומן, אשר מומנה באמצעות גיוס חוב והון מהציבור ומתמורה במניות של החברה 845-לכ

והביאורים המצורפים להם )להלן:  2018בדצמבר  31א' לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 4ביאור 

 מלאה בעלותשליטה ובהחברה לא היתה פעילה, והיתה ב, טרם רכישת הזכויות  .(("הדוחות הכספיים השנתיים"

  .של דלק קידוחים

 Nobleעם שנחתם  2018 בינואר 29יום הסכם המכר מ, עם התקיימות התנאים המתלים ב2018במרץ  14ביום  .ג

Energy Mediterranean Ltd. " :זכויות  2018בינואר  1בתוקף ליום  רכשה החברה"( המפעילה" או "נובל)להלן

( באישורים, ובזכויות 7.5%וחלק יחסי )( 100%)מתוך בחזקות  7.5%בשיעור של  בחזקות נוספותהשתתפות 

במזומן  תמורהמיליון דולר. הרכישה בוצעה כנגד  690 -בשווי של כ התמורובהתחייבויות על פי הסכמים נלווים ב

)ראו וכנגד הקצאת מניות של החברה  ,)אשר מומנה באמצעות הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'(( מיליון דולר 475 -של כ

 .ב' לדוחות הכספיים השנתיים(4ביאור 

" שליטהחברה בעל שליטה )"ב, למיטב ידיעת החברה, אין התמציתיים ביניים אישור הדוחות הכספייםנכון למועד  .ד

דלק  הלעיל, מחזיקבסעיף ג' כאמור (; לאחר השלמת רכישת הזכויות 1968 –כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

באשר לזכויות ההצבעה הצמודות למניות המוחזקות על  .22.6% -כ החברה בשיעור שלשל מניות הון הקידוחים ב

 לדוחות הכספיים השנתיים(. ד'13ביאור  ו רא  -ידי דלק קידוחים 

 הובאו לא, לכן. השנתיים החברה ביחד עם הדוחות הכספיים שלבדוחות הכספיים התמציתיים ביניים  לעיין יש .ה

למידע שכבר דווח  יחסב משמעותיים בלתי עדכונים בדבר ביאורים אלה ביניים תמציתיים כספיים דוחות במסגרת

 בדוחות הכספיים השנתיים. בביאורים 

דיווח כספי לתקופות  - IAS 34להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  מצייתיםהכספיים התמציתיים ביניים  הדוחות .ו

 ביניים.

ניירות ערך )דוחות  את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות מקיימיםהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים  .ז

 .1970 –תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
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 :עיקרי המדיניות החשבונאיתבסיס העריכה של הדוחות הכספיים ו – 2ביאור 

 אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים תמציתיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת חשבונאיתה מדיניותה

   :להלן האמור למעט, השנתיים כספייםה דוחותה

 16בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר ( לדוחות הכספיים השנתיים, 1כ')3כמפורט בביאור 

למפרע חלקי )ללא מיישמת החברה את הוראות התקן ביישום  2019בינואר  1החל ביום חכירות )להלן "התקן"(,  -

  הצגה מחדש של מספרי השוואה(.

 להלן עיקר השפעות התקן החדש:

התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי )פרט למקרים  -

מים, ראו להלן(. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות לחריגים מסוי

חכירות. כמו כן,   IAS 17-ודםשימוש,  באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הק

 .החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד, חלף הכרה בהוצאות שכירות

משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש יוכרו כהוצאה  תשלומי חכירה -

 מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את התחייבות בגין  -

 השימוש.-כותהחכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס ז

התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי הקיים  -

בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות 

 לתקופה של עד שנה.

 הדוחות הכספיים של החברה.ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על 

 

 :התקשרויות לאספקת גז טבעי – 3ביאור 

, ליתר לחברהחברת החשמל  של( לדוחות הכספיים השנתיים בדבר בקשה 9ג')11בהמשך לאמור בביאור  .א

מההסכם  החשמל חברת של לצריכה מעברלקבלת הצעות לאספקת גז טבעי שותפי תמר ולשותפי לויתן 

על המצב התמציתי ביניים )לאחר תאריך הדוח  2019באפריל  4ביום הנוכחי שלה מול שותפי תמר, 

ידי חברת -הכספי( קיבלו שותפי תמר מחברת החשמל הודעה, לפיה הצעת שותפי תמר לא נבחרה על

 החשמל.  

לבית  ושיהג (ם""העותרי)להלן יחד: , החברה ושותפים אחרים בפרויקט תמר 2019באפריל  18ביום 

אביב עתירה מנהלית נגד חברת החשמל ושותפי לוויתן )חברת חשמל ושותפי -המשפט המחוזי בתל

(, על פיה התבקש בית המשפט להצהיר כי החלטת ועדת המכרזים של "המשיבים"לוויתן להלן יחד: 

פסולה במכרז על זכיית שותפי לוויתן  להכריז, 2019באפריל  4( מיום "הוועדה" חברת החשמל )להלן:

ועל כן דינה בטלות; , פוגעת בשוויון וחותרת תחת עקרונות יסוד של דיני המכרזים ומנוגדת לדין

לחילופין, להחזיר את ההחלטה לוועדה ולהורות לה לשקול אפשרויות אחרות כמפורט בעתירה; 

 . ר שנפל בהליך המכרזיהמכרז בשל הפגם החמוולחילופי חילופין, להורות על ביטול 

שיאסור על המשיבים  ,, הוגשה לבית המשפט בקשה לצו בינייםהאמורה בד בבד עם הגשת העתירה

 6ביום  .עד להכרעה בעתירה האמורה המכרזלבצע כל פעולה לקידום או הוצאה לפועל של תוצאות 

תרים את תגובתם במאי הגישו העו 14וביום  הגישו המשיבים את תגובתם לבית המשפט 2019במאי 

במאי  20 -ו 2019במאי  19יום בלעתירה  םתגובתשותפי לויתן וחברת החשמל הגישו  .לתגובת המשיבים

 .2019ביוני  3דיון מוקדם בעתירה נקבע ליום ו ,, בהתאמה2019
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 התקשרויות לאספקת גז טבעי )המשך(: – 3ביאור 

השנתיים בדבר תיקון להסכם עם חברת החשמל, יצוין ( לדוחות הכספיים 10ג)11המשך לאמור בביאור ב .ב

כי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים טרם התקבלו כל האישורים הנדרשים 

לצורך חתימת התיקון להסכם הכוללים, בין היתר, את אישור רשות החשמל. להערכת החברה, קיימת 

בין היתר, לנוכח התמשכות התהליך ואי קבלת  אי ודאות משמעותית לגבי חתימת התיקון להסכם,

האישורים הדרושים כאמור לעיל. לאור האמור, תוצאות הפעולות של החברה לתקופה אינן מביאות 

 0.9 -בחשבון את התיקון להסכם, אשר השפעתו על הרווח הנקי של החברה לתקופה הינו קיטון של כ

 .מיליון דולר

תיקון להסכם עם דליה אנרגיות בע"מ  הכספיים השנתיים בדבר לדוחות (4ב)11 לאמור בביאור בהמשך .ג

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים, כל התנאים (, "אנרגיות"דליה )להלן: 

 המתלים לכניסתו לתוקף של התיקון האמור התקיימו. 

תיקון שותפי תמר  על חתמו  (לאחר תאריך הדוח התמציתי ביניים על המצב הכספי) 2019בחודש אפריל  .ד

(, במסגרתו התחייבה דוראד לרכוש מפרויקט תמר "דוראד"להלן: להסכם עם דוראד אנרגיה בע"מ )

את מלוא כמויות הגז הטבעי שייצרך במתקניה במהלך התקופה שהחל ממועד הזרמת הגז ממאגר 

 31או  ()ככל שתממש הפחתת כמות הרכישהללוויתן ועד למועד שבו דוראד תממש את האופציה 

הכמות המופחתת לעניין אופציית ההפחתה )לפי המוקדם(. כן הוסכם כי לצורך חישוב  2022בדצמבר 

על בסיס הכמות  הנתונה לדוראד, ייעשה החישוב, ביחס לתקופה מתחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן,

ל ידי דוראד ע רכשהמינימלית )בהתאם למנגנון שנקבע בתיקון להסכם עמה(, ולא על בסיס הכמות שתי

 .ולאישור המלווים של דוראד . ההסכם כפוף לאישור רשות התחרותבפועל

הסכם שותפי תמר על חתמו , (לאחר תאריך הדוח התמציתי ביניים על המצב הכספי) 2019בחודש אפריל  .ה

לתקופה  BCM 0.5-היקף משוער של כב( לאספקת גז טבעי "בז"ן"להלן: עם בתי זיקוק לנפט בע"מ )

חודשים  6ידי בז"ן לתקופות נוספות של -. ההסכם ניתן להארכה על2020ביולי  1חודשים החל מיום  6של 

שנים. במקרה  8כל אחת עד לתחילת הזרמת הגז ממאגר כריש, אך לא יותר מתקופה מצטברת של 

חודשים ככל  12ההסכם לתקופה אחת של שיבוטל הסכם רכישת גז טבעי של בז"ן עם אנרג'יאן יוארך 

חודשים, אם ביטול  18או לתקופה אחת של  2020שביטול ההסכם עם אנרגי'אן יקרה לפני תום שנת 

ולאישור  הסכם אנרג'יאן יתרחש לאחר מכן. ההסכם האמור כפוף לאישור האסיפה הכללית של בז"ן

 .רשות התחרות )ככל וזה נדרש(

 
 :מידע נוסף – 4 ביאור

 ובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגיתת( לדוחות הכספיים השנתיים בדבר 3י')11המשך לאמור בביאור ב .א

אביב כנגד החברה, דלק קידוחים, מנכ"ל השותף -לבית המשפט המחוזי בתל 2019שהוגשה בחודש פברואר 

כיו"ר  2019ינואר ב 17כדירקטור בחברה ועד ליום  2019במרץ  6הכללי בדלק קידוחים אשר כיהן עד ליום 

( בע"מ, בקשר עם הנפקת 1993דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה, סמנכ"ל הכספים בחברה ולידר הנפקות )

 יוםעד ללבקשת האישור חל ויתר המשיבים , המועד להגשת תגובת החברה 2017מניות החברה בחודש יולי 

יום מיום קבלת תשובת המשיבים  90תגובות המבקשים לתשובות המשיבים יוגשו עד  .2019ביוני  16

  האחרונה.

 יועציה על בהסתמך, החברה הערכתלביותר. יחד עם זאת,  ההליך המשפטי נמצא בשלב מקדמייצוין כי 

 .50% -נמוך מ תקבלתבקשת האישור  כי סיכויה, בשלב זה המשפטיים

בדבר בקשה שהוגשה כנגד החברה לגילוי ועיון  ,לדוחות הכספיים השנתיים( 2)'י11בהמשך לאמור בביאור  .ב

במסמכים אשר יסייעו בידי המבקש כדי לבחון את האפשרות להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת כנגד 

 ידי -שהוגשה עלהוגשה תגובת המבקש לבקשה לסילוק על הסף  2019במרץ  21ביום נושאי משרה בחברה, 
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 מידע נוסף )המשך(: – 4 ביאור

החברה בהסתמך על כתבי הפטור שהוענקו לנושאי המשרה בחברה, במסגרתה טען המבקש, בין היתר, כי 

, וכי לאור עילות תביעה בירור טענת הפטור מצריך בירור עובדתי ולכן אינו מתאים לשלב זה של ההליך

ן בבקשה גם אם תתקבל טענת הפטור ממילא לא יהיה בה כדי לייתר את הדיונוספות הכלולות בבקשה 

הוגשה תשובת המבקש לתגובת החברה לבקשת הגילוי,  2019באפריל  11ביום  לגילוי מסמכים בכללותה.

 .הגישה החברה את תשובתה לתגובת המבקש לבקשה לסילוק על הסף 2019באפריל  16ביום ו

ות התקיים דיון בבית המשפט המחוזי במסגרתו עדכנה החברה את בית המשפט אוד 2019במאי  2ביום 

 2011-מכוח חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"אלשם בירור סוגיית היטל בעלות התמלוג פנייתה ל

 .ד' לדוחות הכספיים השנתיים(15)ראה ביאור  הזכויותבהליך בוררות, בהתאם לקבוע בהסכם העברת 

ביולי  28עד ליום  , אשר נקבעהלפיכך, נקבע כי בשלב זה יעוכב הדיון וכי על החברה להגיש הודעה מעדכנת

 .בקשת הגילוי כאמור, אשר יכול ויהיה בהן כדי לייתר את בדבר התפתחויות הנוגעות להליך הבוררות 2019

 -להערכת החברה, בהסתמך על יועציה המשפטיים, סיכויי הבקשה לגילוי מסמכים להתקבל נמוכים מ

50%. 

 2019במרץ  28ביום  ,לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תמלוגים למדינה 'ב15בהמשך לאמור בביאור  .ג

שיעור התמלוג  ,עד להודעה אחרתו 2019החל משנת פיו נקבע כי  ל, עמכתב ממשרד האנרגיה התקבל

 .11.3%, יעמוד על בחזקת תמר האפקטיבי שישולם כמקדמות

 2019בחודש אפריל ישור ברישיון ערן, ג ליךלדוחות הכספיים השנתיים בדבר ה ו'6בהמשך לאמור בביאור  .ד

מאגר תמר בין שותפי רשיון ערן עובר לפקיעתו לבין המדינה, לפיו הסדר גישור ניתן תוקף של פסק דין ל

SW  לאחר קבלת הסכמת שותפי תמר(  (22%( לבין שטח רישיון ערן )78%בין שטח חזקת תמר )יחולק(

לבעלי הזכויות ברישיון ערן. נכון למועד  24% -למדינה ו 76%ביחס של  יחולקות בשטח רישיון ערן יוהזכוו

פועלים הצדדים לגיבוש ההסכמות הנדרשות לצורך יישום  התמציתיים ביניים אישור הדוחות הכספיים

הודיעו שותפי תמר לשר האנרגיה כי הם מושכים  2019במרץ  25יצויין כי, ביום  הסדר הגישור כמפורט לעיל.

 .SW  החלטת הממונה על הנפט בנוגע לאישור תכנית הפיתוח של מאגר תמראת הערעור על 

 דיבידנד .ה

חברה ישר דירקטוריון הא על המצב הכספי( התמציתי ביניים )לאחר תאריך הדוח 2019 אפרילב 7ביום 

בוצעה ביום ( אשר למניהדולר  0.34-כ) אלפי דולר 30,000 -בסך של כבעלי מניות החברה לדיבידנד קת חלו

 .2019במאי  2

 ב'(-)סדרות א' ולגבי אמות מידה פיננסיות מסויימות של אגרות חוב  מידע .ו

 (:ב'-ו א' ותסדרהנאמנות של אגרות חוב ) ילהלן פרטים לגבי אמות מידה פיננסיות מסוימות שנקבעו בשטר

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

יצוין,  .1.46הינו  2019 ילביו 1החודשים החל מיום  12יחס שירות החוב הצפוי לתקופה של  -עוקבים( 

את השפעת  בחישוב יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי עד למועד דוחות כספיים אלה לא כללה החברהכי 

והיא  ("המס"מגן להלן: ) של החברה רות החוב על חבות המסאגהחברה בגין הוצאות המימון של 

 -כב לשירות החוב הצפוי יחס הכיסוי. הכללת מגן המס הגדילה את  החלה להכלילן החל מדוחות אלה

0.09.  

 250 -מ )במשך שני רבעונים עוקבים( הנאמנות( שלא יפחת יהון עצמי כלכלי מינימלי )כהגדרתו בשטר (2

על פי תנאי שטר מיליון דולר ) 350 -ממיליון דולר )על פי תנאי שטר הנאמנות סדרה א'( ושלא יפחת 

 מיליון דולר. 893 -הינו כ 2019במרץ  31ההון העצמי הכלכלי ליום  -( הנאמנות סדרה ב'

 יהפיננסיות שנקבעו בשטרעל המצב הכספי עומדת החברה באמות המידה ביניים התמציתי לתאריך הדוח 

 (.ב'-ו א' ותסדרהנאמנות של אגרות חוב )
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 מידע נוסף )המשך(: – 4 ביאור

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .ז

סיים המוצגים בדוחות הכספיים תואם או קרוב לערכם בספרים, למעט נהשווי ההוגן של המכשירים הפינ

 31)ליום מיליון דולר  1,072 -, הינו כ2019 ץבמר 31ליום שווין ההוגן אשר  (1)רמה  אגרות חוב שהונפקו

, כולל וערכן בספריםמיליון דולר(  1,136 -כ  – 2018 במרץ 31מיליון דולר; ליום  1,084 -כ – 2018 בדצמבר

מיליון  1,146 -כ – 2018בדצמבר  31ליום ) מיליון דולר 1,082 -הינו כ ריבית שנצברה לשלם לאותו תאריך, 

 (.מיליון דולר 1,157 -כ - 2018במרץ  31ליום דולר;  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח דוח 

 הכספי ועל הגילוי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 תמר פטרוליום בע"מ

 
 



)א( ג38ועל הגילוי לפי תקנה  דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
 2019לשנת הראשון לרבעון  1970-ומיידיים(, תש"ל לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים

"(, אחראית לקביעתה חברהה)להלן: " תמר פטרוליום בע"מההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
 .חברהבוהתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 ., מנכ"לליעמי ויסמן .1

 .סמנכ"ל כספים, רייקין יובל .2

 .  וסמנכ"ליועצת משפטית  ,אזרד-אפרת חוזה .3

 
, אשר תוכננו בידי חברהבבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים 

המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל 
בהתייחס סביר אשר נועדו לספק ביטחון ו, חברההח דירקטוריון את התפקידים האמורים, בפיקו

 תנדרש חברהשהלמהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע 
על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת  מתא מפרסילגלות בדוחות שה

 הקבועים בדין.
 

לגלותו  תנדרש חברההבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שה
, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום חברהכאמור, נצבר ומועבר להנהלת ה

י שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד הכספים או למ
 ת הגילוי.והמתאים, בהתייחס לדריש

 
בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 

 .מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה
 

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  בדוח השנתי
 הפנימית הבקרה בדבר השנתי הדוח)להלן: " 2018בדצמבר  31התקופתי לתקופה שנסתיימה ביום 

; בהתבסס על הערכה זו, חברה"(, העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בהאחרון
היא  2018בדצמבר  31הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום  חברהוהנהלת ההדירקטוריון 

 . אפקטיבית
 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את 
בדבר הבקרה הפנימית  השנתידוח ה הובאה במסגרתשכפי  ,רכת האפקטיביות של הבקרה הפנימיתהע

 האחרון;
 

בדבר הבקרה  השנתיבדוח  ערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימיתהלמועד הדוח, בהתבסס על 
הבקרה  ,הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל

 הפנימית היא אפקטיבית.

 



 הצהרות מנהלים:
 (:1)ג)ד(38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה )א( 

 
 הצהרות מנהלים

 הצהרת מנהל כללי
 , מצהיר כי:ליעמי ויסמןאני, 

של שנת הראשון לרבעון "( החברה)להלן: " תמר פטרוליום בע"משל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)
 "(;הדוחות)להלן: " 2019

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של  (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
חברה הי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של הבחינות המהותיות, את המצב הכספ

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

עדה לבחינת ו, לועדת הביקורת וללדירקטוריון ,חברההשל  יםהחשבון המבקר יגיליתי לרוא (4)
, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית הדוחות הכספיים של החברה

 הכספי ועל הגילוי:על הדיווח 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  (א)
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל  חברהשל ה היכולת
ספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן ספק במהימנות הדיווח הכ

– 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף  (ב)
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית 

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 :חברהאני, לבד או יחד עם אחרים ב (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים, המיועדים  (א)
, בפרט חברהמובא לידיעתי על ידי אחרים ב חברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

 –במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

, נותחת פיקוח קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים (ב)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

אחרון הלא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  (ג)
מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את לבין  (2018בדצמבר,  31הדוח התקופתי ליום )

מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 
 .חברהועל הגילוי של ה

 
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
 
 

   
 , מנכ"לליעמי ויסמן  2019במאי,  20

 



 (:2)ג)ד(38תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי )ב( הצהרת 
 

 הצהרת מנהלים
 נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

 , מצהיר כי:יובל רייקיןאני, 

לתקופת הכלול בדוחות ביניים ואת המידע הכספי האחר בחנתי את הדוחות הכספיים  (1)
 של שנת  הראשוןלרבעון "( חברהה)להלן: " תמר פטרוליום בע"משל הביניים 

 (;"הדוחות לתקופת הביניים"או  "הדוחות)להלן: " 2019

לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (2)
ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  ,אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 
 בהתייחס לתקופת הדוחות;

לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הביניים והמידע הכספי לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (3)
את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי  משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; חברההמזומנים של ה

ה לבחינת ולועד , לועדת הביקורתלדירקטוריון ,חברהשל ה יםהחשבון המבקר יגיליתי לרוא (4)
, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית חברהה הדוחות הכספיים של

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:על 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  (א)
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

העלולים באופן סביר  לתקופת הביניים תולמידע הכספי האחר הכלול בדוחוביניים 
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי  חברהשל ה היכולתלהשפיע לרעה על 

באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 
 –להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף  (ב)
להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש 

 .על הדיווח הכספי ועל הגילוי
 :חברהאני, לבד או יחד עם אחרים ב (5)

של בקרות ונהלים, תחת פיקוחנו קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  (א)
מובא לידיעתי על ידי אחרים  חברההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

 –, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן חברהב

של בקרות ונהלים,  תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם (ב)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

תקופתי י כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח הלא הובא לידיעת (ג)
לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות  (2018בדצמבר,  31)הדוח התקופתי ליום  אחרוןה

הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו 
בנוגע לאפקטיביות הבקרה  כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה

 .חברההפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של ה
 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
 

   
   

 , סמנכ"ל כספיםיובל רייקין  2019במאי,  20
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 2019 ,מאיב 20תאריך:             לכבוד

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

 11גלגלי הפלדה 

  4672211הרצליה פיתוח 

 ג.א.נ,

 החברה בקשר לתשקיף מדף של מכתב הסכמה הניתן בד בבד עם פרסום דוח עיתיהנדון: 

 )להלן: מסמך ההצעה"(

הדוח  אתשבנדון  במסמך ההצעהי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( הננו להודיעכם כ

 שלנו המפורט להלן:

ל ש הלתקופו 2019 ,מרץב 31על מידע כספי תמציתי של החברה ליום  2019 ,במאי 20דוח סקירה מיום 

 באותו תאריך. השלושה חודשים שהסתיימ

 

 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר       זיו האפט

 רואי חשבון        חשבון רואי
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