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מצגת.הנוחותלמעןתמציתימידעמסירתלשםורקאךוניתנת"(החברה)"מ"בעפטרוליוםתמרידיעלהוכנהזומצגת
להשקעהביחסהחלטהקבלתעםבקשררלוונטילהיותהעלולהמידעכלאתלכלולאומקיפהלהיותמתיימרתאינהזו

.החברהשלהערךבניירות

כלשהומידעשללשלמותואולדיוקוביחס,במשתמעאובמפורש,התחייבותאומצגכלשהואאדםכלידיעלניתניםלא
באשרכלשהןתחזיותשללסבירותןאולהתממשותןביחסהתחייבותאומצגכלניתניםלא,בפרט.זובמצגתהכלול

החברהתשקיףראה,בההכרוכיםוהסיכוניםהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל.החברהשללעסקיה
בחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעבדבראזהרותלרבות,החברהשלוהעיתייםהמיידייםדיווחיהוכן4.1.2017מיום

בכתובתערךניירותרשותשלההפצהבאתרהחברהבדיווחילעייןניתן.בהןהנכלל,1968-ח"התשכ,ערךניירות
www.magna.isa.gov.il.

או,מהצפוישונהבאופןלהתממשעשויאו,חלקואוכולו,להתממששלאהעשויעתידפניצופהמידעכוללתהמצגת
הסיכוןגורמיעקבלרבות,החברהשלבשליטתהאינםואשר,מראשלהעריכםניתןשלאמגורמיםמושפעלהיותעשוי

כימובהר,האמורלאור.החברהפועלתבההכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכןהחברהפעילותאתהמאפיינים
המובאעתידפניצופהבמידעהמוצגיםמאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלהעסקיותתוצאותיה

.זובמצגת

או,האמוריםבדיווחיםהנכלליםמהנתוניםשונהבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאופןהמוצגיםומידענתוניםכוללתהמצגת
.מפורשבאופןקודמיםבדוחותצוייןשלאכזהאו/והחברהבדיווחיהכלוליםהנתוניםמתוךלחישובהניתןכזה

אירועיםשישקףמנתעלבמצגתהנכללהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכימובהר,ספקהסרלמען
.המצגתהכנתמועדלאחרשיתרחשונסיבותאו/ו

הצעה"מהווהאינהובפרטהחברהשלכלשהםערךניירותלהזמיןאולרכושהזמנהאוהצעהמהווהאינהזומצגת
דעתולשיקולתחליףואינו,דעהאוהמלצהאינו,השקעההחלטתכללקבלתבסיסאינובמצגתהנמסרהמידע."לציבור

.פוטנציאלימשקיעשל

הגבלת אחריות
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הנסחרת בבורסה בתל אביב, ללא גרעין שליטה( Yield Company)תמר פטרוליום היא חברת תשואה •

 Noble Energyולאחר השלמת העסקה עם , מהזכויות בחזקות תמר ודלית9.25%-תמר פטרוליום מחזיקה ב•
Mediterranean LTD."(נובל )"מהזכויות בחזקות16.75%-תחזיק תמר פטרוליום ב

ונהנית מיתרונות , סחירה ויעילה לתזרים המזומנים ממאגר תמר, שקופה, תמר פטרוליום מאפשרת חשיפה ישירה•
:ברורים לעומת קבוצת ההשוואה בשוק

מבנה מיסוי יעיל וברור  •

מבנה הון וחוב יעיל  •

ללא דמי ניהול לצדדים שלישיים•

ללא חשיפה לפעילות שאיננה במסגרת תמר ודלית•

(יציב)A1.ilדרוג אשראי •

Tamar Petroleum 3

תעודת זהותתמר פטרוליום 

25%

22.0%

28.75% 

4.0%
דור חיפושי גז

3.5% 
16.75%

Tamar
Petroleum

אוורסט

פרופורמה-אחזקות בפרויקט תמר 

7.5%%



4

ל  "מנכ|  ליעמי ויסמן  
בחברת  ( CFO)ל הכספים "והמשיך כסמנכ, החל את דרכו כרפרנט אנרגיה ולאחר מכן רכז אנרגיה במשרד האוצר

בחברת הייעוץ גיזה זינגר אבן כיהן ויסמן כשותף ומנהל  (. ז"נתג)הולכת הגז הממשלתית נתיבי הגז הטבעי לישראל 
.וליווה את תהליכי המימון של פרויקטים רבים בתחומי האנרגיה והתשתיות, מחלקת מימון הפרויקטים

ל כספים"סמנכ|  ח יובל רייקין  "רו
וכן כיהן , בישראל ובלונדון( PWC)ח קסלמן וקסלמן "בעברו עבד בפירמת רוה, שנות נסיון בתחום הפיננסי20מעל 

4%-המחזיקה ב, (שותפות מוגבלת–חברת האם של דור חיפושי גז )באלון חיפושי גז ( CFO)ל הכספים "כסמנכ
.ממאגר תמר

יועצת משפטית|  אזרד  -ד אפרת חוזה"עו
', רוזנברג הכהן ושות' ד אגמון ושות"עד לאחרונה הייתה שותפה במשרד עו. שנות ניסיון כעורכת דין18מעל 

בעלת ניסיון עשיר ורב שנים בייעוץ בתחום התאגידים ובתחום ניירות ערך . ניירות ערך ושוק ההון, במחלקת תאגידים
.לתאגידים ממגוון הקשת העסקית ובייחוד לתאגידים בתחום הנפט והגז

הנהלהתמר פטרוליום 
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2021עד דצמבר 25%-ל32.5%-מחויבת נובל לרדת באחזקותיה בחזקות תמר ודלית מ, בהתאם לקבוע במתווה הגז•

בחזקות 7.5%תרכוש תמר פטרוליום מנובל אחזקות בשיעור של , שנחתם בין תמר פטרוליום לבין נובל, על פי הסכם•
:תמר ודלית בעסקה המשלבת מזומן והקצאת מניות

ממניות החברה לאחר ההקצאה  43.5%לנובל תוקצינה בהקצאה פרטית מניות שתהוונה –הקצאת מניות •
(כל עוד הן ברשותה, נובל תוותר על זכויות ההצבעה הצמודות למניות)

, הדומה במרבית תנאיה לסדרה הנסחרת כיום( 'ח ב"אג)ח חדשה "סכום שיגויס באמצעות סדרת אג–מזומן•
בניכוי התאמות תזרימיות כקבוע בהסכם

אישורי רגולטורים רלוונטיים  , העסקה כוללת מספר תנאים מתלים ובהם אישור האסיפה הכללית של החברה•
בתנאים הקבועים בהסכם' ח ב"והשלמת הנפקת אג

(מעמלת ההפצה50%למעט )נובל נושאת בכל עלויות העסקה •

1.1.2018-המועד הקובע להעברת הזכויות •

*ע"מניות נובל תהיינה חסומות לעסקאות בבורסה בהתאם לחוק ני•

עיקרי עיסקת נובלתמר פטרוליום 

במהלך שישה רבעונים עוקבים מתום החצי  ; חסימה מלאה–במהלך חצי השנה הראשונה : ע המניות תהיינה חסומות לעסקאות בבורסה שלא באמצעות תשקיף כמפורט להלן"פי חוק ני-על* 
שקדמה למועד ביצוע  וק רשאית נובל למכור את אחזקותיה בכפוף למגבלת שיעור מההון המונפק והנפרע של החברה ולמגבלת ממוצע מחזור יומי במניות בתקופה הנקובה בח-השנה הראשונה 

.עסקה
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מבנה האחזקותתמר פטרוליום 

43.5% 22.6%

שיעור אחזקה בהון של תמר פטרוליום

שיעור אחזקה במניות המקנות זכויות הצבעה בתמר פטרוליום

תמר

נובל
דלק

קידוחים

0% 12%88%33.9%

ציבור

תמר 
פטרוליום

:מיד לאחר העיסקה
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מצב החברה ובעלי מניותיהאת העסקה מיטיבה 

ללא חשיפה למחיר קבוע או למחיר שוק–שיפור התשואה לבעלי המניות בכל תרחיש •

במחיר משופר-ללא תשלום תמלוג על -רכישת תזרים איכותי יותר מהמאגר •

לוח הסילוקין בעסקה מקובע מראש–שיפור ביחסי הכיסוי •

הגדלת משקל החברה וההשפעה במערך קבלת ההחלטות בפרויקט תמר•

הגדלה משמעותית בשווי ובהכנסות החברה תוך שמירה על תקורה דומה•

גידול בשווי ובמשקל המניה במדדים לטווח ארוך •

גידול בהיקף פעילות החברה ללא שינוי אופי גורמי הסיכון •



30נערכו בהתאם לבסיס ההצגה ולהנחות המפורטות בדוחות כספיים תמציתיים פרופורמה ליום 30.9.17-החודשים שהסתיימו ב9-הנתונים לעיל בדבר רווח כולל פרופורמה ל•
, למעט שיעור תמלוגי העל לצדדים השלישיים, 30.1.2018אשר פורסמו בדיווח מיידי מיום , (בלתי מבוקרים)מהזכויות בחזקות תמר ודלית 7.5%לעסקת רכישת 2017בספטמבר 

לפרטים נוספים ראו בדוחות הכספיים  . והשפעתו על התוצאות הכספיות של החברה, אשר חושב על בסיס שיעור תמלוגי העל לו זכאים הצדדים השלישיים לאחר החזר ההשקעה
.30.1.2018התמציתיים האמורים המצורפים לדיווח המיידי מיום 
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חודשים9-רווח כולל פרופורמה ל
30.9.17-שהסתיימו ב

נתוני הפרופורמה התאמות פרופורמה נתונים לפני התאמות  

*פרופורמה

239,882

38,614

107,410

11,986

132,472

26,628

201,267 95,424 105,844

15,959

34,555

1,070

7,146

21,455

38

8,813

13,100

1,032

51,583 28,638 22,945

149,684 66,786 82,899

(43,349)

246

(19,759)

110

(23,590)

136

(43,102) (19,648) (23,454)

106,582

25,436

47,137

11,313

59,445

14,123

81,146 35,824 45,322

115,701 57,279 58,422

88,496

1.31

38,496

1.49

50,000

1.17

(למעט מספר מניות ונתון למניה)באלפי דולר  1-9.2017//

הכנסות ממכירות גז טבעי וקונדנסט

בניכוי תמלוגים

הכנסות נטו

עלות הפקת הגז הטבעי

אזילה והפחתות, הוצאות פחת

הוצאות הנהלה וכלליות

רווח מפעולות רגילות

הוצאות מימון

הכנסות מימון

נטו, הוצאות מימון

רווח לפני מסים על ההכנסה

מיסים על ההכנסה

כ רווח כולל לתקופה"רווח נקי וסה

אזילה והפחתות, רווח נקי בנטרול הוצאות פחת

(באלפים)מספר מניות 

אזילה והפחתות למניה, רווח נקי בנטרול הוצאות פחת
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99.7%-של כUptimeהפקה ותזרים יציבים לאורך שנים , מערך הפיתוח נבנה באופן המייצר יתירות וגיבוי במערכת

י'נובל אנרג: מקור 

ברמה עולמיתמאגר איכותי 



31.12.2017עתודות נכון ליום 
(2P , מאגרי תמר ותמרSW  )
מיליון חביות קונדנסט14.4-ובנוסף כ, 11tcf(313BCM)-כ

מועד תחילת הזרמה
31.03.2013

תקציב פיתוח ראשוני
(100%)$ מיליארד 3.1-כ

31.12.2017סך כל עלויות ההון בתמר עד 
(100%)$ מיליארד 4.6-כ

כושר ייצור  
( בשנה11.5bcm-כ)ביום 1.1bcfעד 

הצלחה בקנה מידה בינלאומי
production wells 6.  שנים מתגלית ועד תחילת הזרמה4.5-פחות מ

Infield flowlines to 

manifold

Dual umbilicals

Dual 16-inch flowlines

תרשים מערך ההפקה של תמר
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י'נובל אנרג: מקור

נתונים בסיסייםמאגר תמר 



,  מתאן99%גז יבש כ : מאגר איכותי ברמה עולמית•
קישוריות גבוהה בין  , רמת נקבוביות וחדירות גבוהה

חלקי המאגר

נתוני , NSAIי "הערכת עתודות בלתי תלויה ע•
ההפקה והמידע הנצבר תומכים בהערכת הרזרבות 

ופרופיל ההפקה הצפוי

במהלך  mmcf/d921הפקה ממוצעת של •
(2016-2017)השנתיים האחרונות 

2013-2017גידול בתפוקה ובמכירות בין השנים •
כתוצאה מצמיחה בביקושים והרחבת יכולת  

ההפקה

SWכולל תמר * 

7.5 8.3 9.3 9.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

FY2014 FY2015 FY2016 FY2017

10.2% 99%-למעלה מ
up-time  מאז

ההקמה  

*(BCF)31.12.2017-עתודות נכון ל

(BCM)הפקה בארבע השנים האחרונות 
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12.4% 4.5%

במאגר איכותיעתודות מוכחות 

7,040 
7,837 7,837 

796 

3,018 3,222
7,837 

204

11,058

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

Proved (1P) Probable Proved+Probable (2P)

Proved reserves (1P) Probable reserves  Tamar SW

3,222



גידול בהכנסות כתוצאה מגידול עקבי בביקושים •

$1,577מרבית החוזים הינם לטווח ארוך  • $1,601 $1,749 $1,863

0

500

1,000

1,500

2,000

FY2014 FY2015 FY2016 FY2017

$509 
$336 

$90 $170 
0

200

400

600

FY2014 FY2015 FY2016 FY2017

מיליארד דולר4.6-עד כה הושקעו בפרויקט כ•

ירידה בעלויות ההוניות בשנים הקרובות בעקבות סיום  •
8-קידוח וחיבור תמר, פרויקט המדחסים, תוכנית הפיתוח

והשלמת עלויות הסכם השימוש במתקני ים תטיס

השקעות הוניות נמוכות מאוד ברמת הפרויקט עד שנת •
2021

(' $מ-תמר 100%)הכנסות ברוטו 

(' $מ-תמר100%)עלויות הפעלה 
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$135 $110 $107 $112

0

50

100

150

200

FY2014 FY2015 FY2016 FY2017

עלויות הפעלה נמוכות ביחס לכמות המופקת •

עיקר עלויות ההפעלה הן קבועות•

.עלויות ההפעלה אינן כוללות פרמיית ביטוח המשולמת ברמת השותף. אינם מבוקרים2017הנתונים לשנת . זכויות בתמר100%הינם נתוני פרופורמה המותאמים ל 2014-2016הנתונים לשנים 

(' $מ-תמר100%)השקעות 

יציבות בהכנסות ובתזרים  
כתוצאה מחוזים ארוכי טווח ועלויות הפעלה נמוכות

9.2% 6.6%1.6%



(Take or Pay)כמויות מינימום בחוזים –כמויות •

(בהתאם לסוג ההסכם)ומחירי רצפה CPI-הצמדה ל–מחירים •
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2022: תחזית התפלגות מכירות2017: התפלגות מכירות בפועל

גידול במכירות ליצרני חשמל פרטיים במקביל לקיטון בחלקה של חברת החשמל•

גידול בתחזית המכירות לייצוא•

י  "חח
יצרני חשמל48%

פרטיים
42%

תעשיה  
וחלוקה 

9%

ירדן  

י  "חח
28%

יצרני חשמל
פרטיים
51%

תעשיה  
וחלוקה 

10%

ירדן וייצוא  
אחר  
11%

BDO Zivהינה מידע צופה פני עתיד המבוסס על עיבוד החברה לתחזיות הביקוש לשוק המקומי ומדדי הצמדות המחיר שנערכו על ידי 2022תחזית התפלגות המכירות לשנת  Haft Consulting & Management 
Ltd."(BDO)" ,התפתחות תנאי תחרות והשפעתם  , וזאת עקב גורמים שונים לרבות ביקושים בפועל במשק המקומי והאזורי, והעשויה להתממש באופן שונה מהותית, כולה או חלקה, אשר אין כל ודאות כי תתממש

.על הפעילות העסקית של החברה

בפועל ובעתידהתפלגות המכירות 
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(BCM)2004-2017צריכת הגז הטבעי בישראל בשנים 
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.הינו על פי הערכת החברה2017הנתון לשנת . הינם פרסומי משרד האנרגיה2014-2016הנתונים לשנים : מקור 

במשק הישראליצריכת גז טבעי 

צמיחה שנתית ממוצעת  
18%של 

מחסור בגז טבעי

כניסת תמר

ים תטיס EMG LNG תמר
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בגידול הביקושים לגז טבעימנועי הצמיחה 
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והעשוי להתממש באופן שונה  , כולו או חלקו, אשר אין כל ודאות כי יתממש, תחזית זו מהווה מידע צופה פני עתיד, BDOי הערכות "הינם עפ2018-2025לשנים בביקושיםתחזית הגידול . הינו להערכת החברה2017הביקוש בשנת 
.תנאי האקלים בישראל ומדיניות הממשלה בתחומים הנוגעים ישירות או בעקיפין לגידול הביקוש לגז טבעי, וזאת עקב גורמים שונים לרבות התפתחות הגידול בכלכלה הישראלית, מהותית

גז טבעי נקי וזול צפוי לצמצם משמעותית את השימוש בפחם לייצור חשמל•

המיסוי הנובע מהפקת גז טבעי בישראל גבוה באופן דרמטי ממיסוי –בראיה מקרו כלכלית •
או בלו הנובע מיבוא פחם לייצור חשמל  

הגידול באוכלוסייה יביא לגידול בביקוש למים מותפלים שייצורם הוא עתיר אנרגיה •

וכן  . השלמת פרויקט הסבת הרכבת משימוש בסולר לשימוש בחשמל המבוסס על גז טבעי•
שישראל היא מדינה בעלת תנאים עדיפים לאימוצו  , צמיחה ברכב חשמלי

החלפת  , כמו כן. 'אוראה וכד, מתנול, אמוניה: כגון, פיתוח תעשייה מבוססת גז טבעי•
השימוש בפטקוק בתהליך יצור מלט בגז טבעי

CNGבהתאם למגמה עולמית של חדירה של רכבים מונעי •

השלמת חיבור של מפעלי תעשייה לרשת החלוקה וההולכה של גז טבעי•

חיבור החקלאות וצרכנים קטנים וביתיים לרשת החלוקה•

כמו גם  , הגידול בהכנסה הפנויה ועליית רמת החיים, מושפע בעיקר מגידול האוכלוסיה•
הגידול בשימושים בחשמל ובמערכות עתירות האנרגיה

2025תחזית ביקוש 

גידול בביקוש לחשמל

שינוי בתמהיל הדלקים  
לייצור חשמל

חשמול הרכבת 
ורכב חשמלי

, תעשייה כימית
פטרוכימית וגז טבעי  

לתחבורה

פיתוח רשת החלוקה

גידול בהתפלת מים 

4.2
BCM

3.1
BCM

0.2
BCM

1.1
BCM

0.2
BCM

1.1
BCM

20.3
BCM

201710.4ביקוש בפועל בשנת 
BCM

בגידול הביקושים לגז טבעימנועי הצמיחה 
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2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

משק האנרגיה בישראל עובר שינוי מבני דרמטי  •
המביא להגברת  הדלקיםהנובע משינוי תמהיל 

היתרון היחסי של הכלכלה

עיקר הגידול בביקוש לגז טבעי נובע מגידול  •
בביקוש לחשמל יחד עם הגדלת משקל הגז הטבעי 

בתמהיל הייצור והפחתת השימוש בפחם

,  מים"מחז)מלוא הגידול בכושר ייצור החשמל •
מלבד )בשנים הקרובות ( מחזור פתוח, קוגנרציה

הינו בגז טבעי  ( שיעור קטן יחסית של מתחדשות

מערכת  )בשל מגבלות ההיצע של הגז הטבעי •
ההולכה הנוכחית של תמר אינה מסוגלת לספק  

המשק  ( את כלל הביקוש הקיים במשק כבר היום
עדיין רחוק מלנצל את מלוא פוטנציאל השימוש 

של גז טבעי מקומי

צפוי ביקוש  , בנוסף לביקוש לגז טבעי לייצור חשמל•
תחבורה מבוססת  , לגז לתעשייה עתירת אנרגיה

ייצור מוצרים כימיים ופטרוכימיים  , חשמל וגז טבעי
על בסיס גז טבעי ועוד

Tamar Petroleum 17

BCM

במשק הישראליתחזית הביקוש לגז טבעי 
צמיחה ארוכת טווח// 

והעשוי להתממש באופן שונה  , כולו או חלקו, אשר אין כל ודאות כי יתממש, תחזית זו מהווה מידע צופה פני עתיד, BDOי הערכות "הינם עפ2018-2029תחזית הגידול בביקושים לשנים . הינו להערכת החברה2017הביקוש בשנת 
.תנאי האקלים בישראל ומדיניות הממשלה בתחומים הנוגעים ישירות או בעקיפין לגידול הביקוש לגז טבעי, וזאת עקב גורמים שונים לרבות התפתחות הגידול בכלכלה הישראלית, מהותית
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37%

40%

22%

בשנה  BCM5-שקולה לצריכת גז טבעי בהיקף של כ( 2017נכון לשנת )צריכת הפחם במשק החשמל •

בשנהBCM15-בהנחת ייצור מלא בגז טבעי ללא פחם צריכת הגז במשק היתה עומדת כעת על כ•

ואילך וזאת  2020ישנה ירידה מתמשכת בהיקף ייצור החשמל בפחם שעשויה להימשך ביתר שאת משנת •
בהתאם למדיניות ממשלתית

:בחלוקה לסוגי דלקים( התפתחות היסטורית וקיבולת צפויה)קיבולת ייצור החשמל במשק 

27%

66%

6%

16%

73%

11%

201020172022

גידול בביקוש לגז טבעיצמצום השימוש בפחם 

מזוט/סולר מתחדשות גז טבעי פחם

וזאת עקב גורמים שונים לרבות התפתחות  , והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, כולו או חלקו, אשר אין כל ודאות כי יתממש, מהווה מידע צופה פני עתיד2022התחזית לכושר הייצור לשנת . BDOי הערכות "הנתונים דלעיל הינם עפ
.תנאי האקלים בישראל ומדיניות הממשלה בתחומים הנוגעים ישירות או בעקיפין לגידול הביקוש לגז טבעי, הגידול בכלכלה הישראלית
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פליטות ומזהמים–ללא התייחסות לעלויות סביבתיות •
לטון$90-המחיר כיום עומד על כ, 2020לשנת לטון מייצג את תחזית המחיר$80מחיר פחם של •
כפי שמפורסם על ידי רשות הגז הטבעי42017על פי מחיר ממוצע לשוק המקומי לרבעון –מחיר גז טבעי •

.BDOהערכות : מקור

Coal Natural Gas

Fuel Cost ($/MMBTU) 4.6  $
(($80/tone+$30 BLO

5.34$
($5.24+0.1$ BLO)

Energy Efficiency 39% 58%

Cost to Electricity Producer 4.5
Cent/kWh

3.6
Cent/kWh

GT (government take) 25%
Blo excise tax))

50%

Energy Cost to National Economy 

Cent/kWh (without environmental 

costs)
3.4 1.9

הפחתת השימוש בפחם
ניתוח כלכלי בראיית משק החשמל ובראייה המשקית// 

Natural Gas



.עיבוד החברה, BDOתחזיות ביקוש לשוק המקומי : מקור
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a

מכירות תמר כריש ותנין/לוויתן LNG/ביקוש לא מסופק אספקה לירדן

שעיקר השקעותיה מאחוריה ובמועד כניסת  , לתמר יכולת תחרותית מובנית בשל היותה ספק קיים
המתחרים כבר משלמת היטל 

לאחר מכןלשנה BCM4.5עולה ל , 2020השנים הראשונות החל משנת 5במהלך לשנה BCM3.5מכירות לירדן לפי 

ביחס לביקוש והיצע בשוקמכירות תמר 
ישראל וירדן// 



לצד  ,המשך תפוקה אופטימאלית ממאגר תמר בהתאם לחוזים ארוכי הטווח•
הגידול בביקושים הקיים בשוק  התקשרויות נוספות וצפי 

אספקת גז טבעי

המשך קידום תוכניות הייצוא לשווקים האזוריים באמצעות צנרת ייעודית  •
או תשתית קיימת

ייצוא

הרחבת פרויקט תמר לצורך אספקה לביקושים הגוברים •
או ייצוא/במשק המקומי ו

הרחבת התפוקה

זיהוי ומיפוי של מטרות עמוקות בשטח חזקת  •
תמר  

פוטנציאל אקספלורציה

תמר פטרוליום מאפשרת חשיפה ישירה ואופטימאלית למאגר תמר באופן הצפוי לספק 
למשקיעים תשואה יציבה לאורך זמן
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למיצוי הערך מהמאגראסטרטגיה ברורה 
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Zohr TamarLeviathan

מיצוי פוטנציאל המכירות האזוריות
(תמר כבר מייצאת גז טבעי ללקוחות בירדן)בשנה ללא מקורות עצמיים BCM5-6-ירדן מהווה שוק של כ•

המכוונת  , בשנה שאינו מסופק במלואו ממקורות עצמייםBCM80-מצרים היא שוק עם ביקוש כולל של למעלה מ•

אזוריHUBלהוות 

הצינור הפאן ערבי בירדן והחיבור למערכת המצרית מאפשרים תוספת מכירות שנתיות בהיקף  , החיבור הצפוני בישראל•

BCM10-של כ

יאפשר הגדלת התפוקה והמכירות בהשקעה שולית זניחה( 2020הצפוי עד לשנת )חיבור תשתיתי לירדן ומצרים •

וזאת עקב גורמים שונים לרבות  , והוא עשוי להתממש באופן שונה מהותית, כולו או חלקו, אין כל ודאות כי צפי כאמור יתממש. המבוסס על פרסומים של שותפי לויתן, הצפי לחיבור התשתיתי לירדן ומצרים הינו מידע צופה פני עתיד
.לאור אילוצים רגולטורים ועוד, בין היתר, עיכוב בפיתוח מאגר לויתן
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כאשר רובו המכריע של הביקוש מגיע ממשק החשמל, BCM5-למעלה מ2020השוק הירדני צפוי לצרוך בשנת •

בגז טבעי88%-מהם כ, TWh19-יוצרו בירדן כ2017בשנת . משק החשמל הירדני נשען באופן מוחלט על גז טבעי•

גז טבעי
88%

מתחדשות
5%

אחר
7%

לשוק הירדניפוטנציאל מכירות 

אחר מתחדשות גז

Jordan Times, January 22, 2018: מקור

2017התפלגות ייצור החשמל בירדן 
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בשוק המקומי  BCM65-מזה כBCM83-צפוי לעמוד על כ2020הביקוש לגז טבעי בשוק המצרי המצרי בשנת •

הקיימיםההנזלהבמתקני BCM18-וכ

צפוי גידול  2020עד שנת , עם הגידול בהיצע המקומי. הוגבל השימוש בגז טבעי, בשנים האחרונות בשל מחסור•

דשנים ותעשיות כימיות, בעיקר לייצור חשמל ותעשיות כגון מתכות, משמעותי בשימוש בגז טבעי

 West Nile-וZohrהיצע הגז הטבעי בשנים הקרובות צפוי לגדול באופן משמעותי עם השלמת פיתוח מאגרי •

Deltaהצפויים לספק בשיא כ-BCM30אולם מדובר על פתרון ביניים בלבד ולא לטווח הארוך  , לשנה
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Egyptian Domestic Supply-Demand Balance

Onstream Under Development Probable Technical Gas Demand (bcm)

Source: Historic Data: IEA, EGAS; Forecast: Wood Mackenzie; Not including ‘Yet to find’

.בשני מתקני ההנזלה הקיימיםBCM18-הגרף אינו כולל צריכה חזויה של כ* 

לשוק המצריפוטנציאל מכירות 



עשויות להשליך , גז טבעי4.5TCF-חביות נפט ו' מ560ב NSAIי "המוערכות ע, מטרות פרוספקטיביות עמוקות בלוויתן
על הפוטנציאל למציאת נפט וגז נוסף בחזקות תמר ודלית
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Leviathan 
Deep

י  'נובל אנרג: מקור 

פוטנציאל אקספלורציההאגן הלבנטיני 
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Capex Opex

8השלמת פרויקט תמר –2017בשנת •

ההשקעות ההוניות  2019-2021בשנים •
כוללות השקעה במתקן טיפול נוזלים  

((MRU

צפויה השקעה בפיתוח   2021בשנת•
(100%)' $ מ124בהיקף  SWתמר 

יקדחו בארות הפקה  2021לאחר שנת •
מדי מספר שנים ככל שידרש
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ההפקה צפויה להמשיך ולגדול  •

ולהתייצב על רמה קבועה בהיקף שנתי  

20-לשנה למשך כBCM10.65של 

שנה  

(  BCM)–מהמאגר P2צפי פרופיל הפקה 

עלויות תפעול והשקעות הוניות צפויות 
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,  על כושר ההפקה מהמאגרים והערכות לגבי היקף הביקושים בשוק המקומי בכל אחת משנות הפרויקט, בין היתר, עלויות התפעול וההשקעות ההוניות הצפויות הינן להערכת החברה והן מהוות מידע צופה פני עתיד המבוסס, הכמויות
והן עשויות להתממש באופן שונה  , כולו או חלקו, אין כל ודאות כי הערכות אלו יתממשו. מפרויקטים דומיםNSAI-על תוכנית הפיתוח בפרויקט תמר ועל ידע קודם שיש ל, ז"על יכולת אספקת הגז מפרויקט תמר למערכת ההולכה של נתג

.או כתוצאה משינויים גיאופוליטיים שיחולו/או מהביצועים בפועל של הפרויקט ו/או הקונדנסט ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או משינויים רגולטוריים ו/כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו, בין היתר, מהותית

פרופיל ההפקה והוצאותמאגר תמר 
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$unlevered free cash flows mm))מהזכויות במאגר תמר 16.75%-כ, תמר פטרוליום–( ללא מימון)תזרים מזומנים חזוי 

תחילת תשלומי מס  
בהתאם לחוק מיסוי  

רווחי נפט וגז טבעי

קידוח וחיבור  
SWמאגר תמר 

תמר  100%והתאמתו ל 2016מבוסס על התזרים המפורסם דוחות דלק קידוחים ואבנר לשנת : מקור 
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על יכולת אספקת הגז מפרויקט תמר  , על כושר ההפקה מהמאגרים והערכות לגבי היקף הביקושים בשוק המקומי בכל אחת משנות הפרויקט, בין היתר, התזרים החזוי הינו להערכת החברה והוא מהווה מידע צופה פני עתיד המבוסס
כתוצאה מתנאים  , בין היתר, והן עשויות להתממש באופן שונה מהותית, כולו או חלקו, אין כל ודאות כי הערכות אלו יתממשו. מפרויקטים דומיםNSAI-על תוכנית הפיתוח בפרויקט תמר ועל ידע קודם שיש ל, ז"למערכת ההולכה של נתג

.או כתוצאה משינויים גיאופוליטיים שיחולו/או מהביצועים בפועל של הפרויקט ו/או הקונדנסט ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או משינויים רגולטוריים ו/תפעוליים וטכניים ו

לאחר השלמת העסקהתזרים מזומנים חזוי 
נובל-תמר פטרוליום // 
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2020לשנה החל משנת BCM10מבוסס על תחזית מכירות של •

DCF :1.53–יחס הכיסוי הממוצע לפי ה •

(2019לשנת )DCF :1.42–יחס הכיסוי המינימאלי לפי ה •

28
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•ADSCR1.46: ממוצע

•ADSCR1.40: מינימלי

תרחיש חוב חברה לאחר העיסקהADSCR))יחסי כיסוי 
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מסך הכנסות של מאגר תמר  16.75%הכנסות של • הכנסות

מסך הוצאות הניהול והתפעול של המאגר 16.75%עלויות תפעול של • הוצאות תפעול

מסך ההשקעות ההוניות הדרושות בפרויקט תמר  16.75%השתתפות בשיעור • השקעות הוניות

5.48%-בנוסף לתמלוגי על בשיעור של כ, מההכנסות בפי הבאר 12.5%בשיעור של*תמלוגים למדינה• תמלוגים

ל  0%ההיטל עולה מ . R-factorבשיטת ה , מההשקעה2תשלום היטל ששינסקי לאחר החזר של פי •
46.8% היטל ששינסקי

4.69%ריבית קבועה בשיעור • הוצאות ריבית

שילוב של אמורטיזציה וסילוק היתרה בדרך של מימון מחדש   • תשלומי קרן

תזרים מזומנים פנוי לשירות חוב 

23%תשלום מס חברות • מס

–

–

–

–

+

=

–

–

(7.5%+9.25%)פחת על מלוא עלות הרכישה • (מגן מס)פחת 

–

הוצאות הריבית מוכרות לצורך מס  • מגן מס בגין הוצאות ריבית

+

29

תזרים פנוי לחלוקת דיבידנד
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שיעור התמלוג לפיו שילמו ; 11.5%: שיעור התמלוג האפקטיבי בהנחות התזרים המהוון; מחושב לפי שווי השוק של התמלוגים בפי הבאר, 12.5%: שיעור התמלוג לו זכאית המדינה לפי חוק הנפט* 
.11.65%: 2017שותפי תמר מקדמות לשנת 

=

תמר פטרוליום לאחר העסקהתזרים המזומנים 
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הנפקת החוב 

מיליון דולר560היקף החוב המדורג

צמוד דולראפיק

2018-2028פעמיים בשנה בסוף כל פברואר ואוגוסט בין השנים תשלום ריבית
2028ועד אוגוסט 2018החל מאוגוסט 

פירעון הקרן
2018-2028תשלומי קרן שונים הנגזרים מהתזרים של מאגר תמר בין השנים 21

30/08/2018ביום 3.26%-תשלום קרן ראשון בשיעור של כ
30/08/2028ביום 46.38%-תשלום קרן אחרון בשיעור של כ

(ימוחזר43%-מתוך כך תשלום קרן בסך של כ)

יתרות גז במועד המימון 

מחדש
*200BCM-כ: 2Pלפי קטגוריה 

שנים6.2-כמ"מח

A1.il(P)דירוג

4.69%ריבית

יתפרסם בהמשךמחיר מינימום במכרז

תתפרסם בהמשךעמלת התחייבות מוקדמת

'ח ב"אגמבנה ההנפקה 

.המהווןבתזריםהמפורטותלכמויותבהתאםתהאהאמורהמועדעדההפקהכיבהנחה*
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.M560$-מ בסך של עד כ"שתגייס תמר פטרוליום בע( 'סדרה ב)באופק יציב לחוב הבכיר 1A1.il (P )מידרוג קובעת דירוג

קרן לשירות החוב
חודשי שירות חוב3-סכום השווה בכל עת ל: 2022עד לשנת •

2חודשי שירות חוב6-סכום השווה בכל עת ל: 2022החל משנת •

קרן ייעודית להפחתת סיכון 

המימון מחדש

, מהמאגרBCM130-למעלה מ01.01.2018-מכר פרויקט תמר החל מ, היה ובטרם פירעון מלוא החוב הבכיר

. האמורים130BCM-שנמכר מעל לBCMמיליון דולר בגין כל 1.5אזי תעמיד החברה כרית נצברת בהיקף של 

בהתבסס על נתוני המכירות של השנה  , במרץ לכל שנה31ביום , ככל שיהיה רלוונטי, המנגנון יכנס לתוקף

לצורך ביצוע פירעון מוקדם של  , בהתאם לשיקול דעתה, הקרן הייעודית תשמש את החברה. הקלנדרית הקודמת

החוב

התניות פיננסיות לאירוע כשל

1.05-חזוי נמוך מ ADSCRיחס כיסוי •

3מיליון דולר250לא יפחת מסך של ( כהגדרתו בשטר הנאמנות)הונה העצמי של החברה -הון עצמי מזערי •

במשך שני רבעונים עוקבים

לא יפחת מסך של  ( כהגדרתו בשטר הנאמנות)ההון העצמי הכלכלי של החברה -הון עצמי כלכלי מזערי •

מיליון דולר במשך שני רבעונים עוקבים250

התניה פיננסית לחלוקת דיבידנד

1.20-חזוי נמוך מ ADSCRיחס כיסוי •

1.20-הסטורי נמוך מ ADSCRיחס כיסוי •

והונה העצמי הכלכלי  ( כהגדרתו בשטר הנאמנות)הונה העצמי המזערי של החברה : כתוצאה מהחלוקה•

לא יפחתו מהאמור לעיל( כהגדרתו בשטר הנאמנות)של החברה 

בטוחות  
בחזקת  7.5%שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על זכויות בשיעור 

הכל כמפורט בשטר הנאמנות. בחשבונות בנק ועוד, בהסכמים מהותיים למכירת גז, JOA-ב, תמר

.המשפטיהמבנהעםבקשרמשפטיתדעתחוות(3הפיננסילמודלנאותותבדיקת(2חתוםנאמנותשטר(1:כמותנההדירוגסימוליוסר,ל"הנהתנאיםהתקיימותעם,מותנההחובדרוג.1
.הריביתלתשלוםסכוםרקיופקדבוהאחרוןהקרןתשלוםלמעט.2
.החובמחזיקישללזכויותיהםהנחותותהלוואותובתוספת"(המזעריההון"להלן)30.9.2017ליוםהחברהשלהכספייםבדוחותשהוכרההוןקרןבנטרול,המיעוטזכויותאתכוללהואכאשרמחושבהעצמיההון.3

בטוחות והתניות פיננסיות
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