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 א.ג.נ.,

 ממאגר תמר  למכר בנפרד איזון הסכם נדון: ה

  18.2.2021ומיום  (  2021-01-012915)מס' אסמכתא    31.1.2021מיום    יםהמיידי  ותדוח אמור בלבהמשך  
אסמכתא   בין    אודות(  2021-01-020530)מס'  עקרונות  תמרכל  מזכר  "  שותפי  או  השותפים)להלן:   "

תמר" תמרשותפי  ממאגר  בנפרד  למכר  איזון  והסדרי  לשיווק  מתכבדת  "(  ביום  החברה  ,  כי  לעדכן 
שמטרתו לקבוע את הכללים    ,על בסיס מזכר העקרונות  ,על הסכם מפורט  תמר  שותפיחתמו    23.2.2021

הסכם  בהתאם לבתפוקת הגז    ו של כל אחד משותפי תמרחלק והמנגנונים המפורטים בקשר עם נטילת  
  םבהתאם לחלקבמקרה ששיווק הגז לא נעשה  שיחולו בין השותפים וכן הסדרי איזון  ,  1התפעול המשותף 

   :ההסכםעיקרי . להלן ("ההסכםאו " "האיזון הסכם" )להלן: היחסי של השותפים בתפוקה כאמור

חוזה  )להלן: " תמר    ממאגראספקת גז  חוזה  תהא זכות להצטרף כצד מלא לאחד מהשותפים  לכל   .1
למנגנונים ולתנאים  ו  לחלקו היחסי במאגר   בהתאם וזאת    חתם על ידי שותף אחר יי ש"(  אספקה

זכות ההצטרפות כפופה  ייצוא,  לאספקה    ה ביחס לחוז.  "(זכות ההצטרפות)להלן: "שנקבעו בהסכם  
    יצוא.י אספקה להשותפים באופן פרטני ביחס לכל חוזה  ןלהסדרים שיוסכמו בי 

על בסיס    לקיבולת פנויה  בכפוף  ,לשווקלשותף    יםמאפשרה   שונים  ומנגנונים  הסדרים  כוללההסכם   .2
תמר  ,יומי בחזקת  היחסי  חלקו  על  העולות  טבעי  גז  של  "  כמויות  לאחר  "(ביתר  שותף)להלן:   ,

  ושותף   שהתאפשר תחילה לכל אחד מהשותפים האחרים להזמין את מלוא חלקו היחסי בתפוקה
כאמור, יחולו    במקרה  ."(בחסר  שותף)להלן: "  חלקו בתפוקה היומיתלא שיווק את מלוא    מסוים
  לחלקם   בהתאם  שנמכר  לגז  ביחס   השותפים  זכויות  את  לאזן  במטרה  , השותפים  ביןאיזון    הסדרי
בגז    או(  בחסר  לשותף  ביתר  שותףידי  -על  שיבוצע  תשלום: באמצעות  קרי)  בכסף  :במאגר  היחסי

  להגיע מנת    על בעתיד כמויות גז נוספות מעבר לחלקו היחסי בתפוקה  בחסר יקבל    השותף:  קרי)
נקבעו  בנוסף.  בהסכם  לקבוע   ובכפוף   בהתאם  כל ה  ,בחסר  השותף  בחירת  לפי  ,(איזוןל   בהסכם , 

  בחסר שותף    לזכות   נצברו  כאשר(  1)אחד מהמקרים הבאים:    בכל  בכסף  מנדטורייםאיזון    הסדרי
  במאגר קבע המפעיל כי   בו  במועד(  2);  בהיקף העולה על תקרה שנקבעה בהסכם  עודפות   גז   כמויות
ההפקה מהמאגר או    תסתייםבו    במועדBCM  60  ;(3  )  של בהיקף    גזעתודות מוכחות של  נותרו  

 .  , בתנאים הקבועים בהסכםשטר החזקה או יבוא לידי סיום יפקעבמועד בו 

פיו וכן לספק  -הוראות ההסכם ולנהל את ההזמנות עלהמפעיל יהא אחראי, בין היתר, ליישם את   .3
פי  -את הגז בנקודת המסירה בהתאם להוראותיו. אחריות המפעיל להפרה של התחייבויותיו  על 

   ההסכם תהא כפופה למגבלות ולהחרגות הקבועות בהסכם התפעול המשותף.

 ההסכם תגברנה.במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הסכם התפעול המשותף, הוראות  .4

צד   .5 עללהסכם  כל  התמלוגים  המסים,  בתשלום  דין,  -יישא  עלפי  והתשלומים  דין  -ההיטלים  פי 
נקבעו הסדרי התחשבנות בנוגע לאמור בין שותף בחסר לבין שותף ביתר  ו הגז שנטל,  בגין  החלים  

בכסף.   איזון  של  נקבעבמקרה  יפנו    ,עוד  הצדדים  המס  לכי  בבקשות רשויות  האנרגיה    ולמשרד 

 

 
  התפעול  הסכם")להלן:  )כפי שתוקן מעת לעת(    16.11.1999מיום    (Joint Operating Agreement)הסכם התפעול המשותף   1
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,  משותפות להסדרת אופן הדיווח והתשלום של תמלוגים סטטוטוריים, היטל, ומסים ביחס להסכם
 הדיווחים והתשלומים ייעשו בהתאם לנהוג כיום.   ,עד לקבלת החלטת הרשויותוכי 

במקרה בו לא יתקבל אישור  .  2לאישור רשות התחרות   פההסכם האיזון כפו כניסתו לתוקף של   .6
  לו   מהצדדים  מי ידי  -על   יום   30  שלמוקדמת  יסתיים במתן הודעה    ההסכם,  31.5.2021עד  כאמור  

ההסכם( סיום  לפני  יתקבל  האמור  האישור  אם  הסכם  )אלא  לסיום  עד  בתוקף  יהא  ההסכם   .
 התפעול המשותף.  

יבקש   .7 זכויותיו בחזקת תמר  ככל שמי מהשותפים  יועברו הזכויות האמורות  ים/ אחרללהעביר   ,
 ביחד עם זכויותיו והתחייבויותיו של השותף לפי הסכם האיזון. 

לפתרון   .8 תגיע  שלא  הצדדים,  בין  מחלוקת  כל  וויילס.  אנגליה  חוקי  הינו  ההסכם  על  החל  הדין 
ל תופנה  בהסכם,  הקבוע  למנגנון  הבוררות בהתאם  לכללי  בהתאם  המסחר    בוררות  לשכת  של 

תפוקה  , בין היתר, להנוגעותרוצה לערער על קביעות המפעיל  שצד  .  כאמור בהסכם   הבינלאומית
צד כלשהו להסכם בנוגע    ( לעיל או על קביעת2)2ולמועד האמור בסעיף    הקצאת הזמנות להפנויה,  

בכסףל איזון  לביצוע  הרלבנטיים  שימונה    ,מחירים  מומחה  להכרעת  הסוגיה  את  להפנות  יכול 
  או   תרמית  של  במקרה  למעטקביעותיו תהיינה סופיות ומחייבות אשר  בהתאם להוראות ההסכם ו 

 , המחלוקת תופנה לבוררות כאמור לעיל. יכריע במחלוקתמומחה לא  שה. ככל מובהקת שגיאה

קבלת אישורים והבהרות  כן  וואימוץ נהלים  שונות  הקמת מערכות  יישום הוראות ההסכם מחייב   .9
החל מחתימתו ועד ליום    ,תקופת בינייםבהסכם  נקבעה    ,לפיכך  .מרשויות המס ומאסדרים שונים

 . (בגז או)בכסף   איזון הסדרי  לבצעיהיה  ניתן אשר רק בסיומה  ,1.7.2021

 

 השותפים בפרויקט תמר ושיעור החזקותיהם הינם, כדלקמן:

 28.75%  שותפות מוגבלת, 2ישראמקו נגב 

Noble Energy Mediterranean Ltd. 25.00% 

 22.00%  דלק קידוחים, שותפות מוגבלת

 16.75%   בע"מ  פטרוליום תמר

 4.00%  מוגבלת שותפות גז, חיפושי דור

 3.50% , שותפות מוגבלת תשתיות אוורסט

 

 

 בכבוד רב, 
 תמר פטרוליום בע"מ

   מנכ"ל , ליעמי ויסמןע"י 
  , סמנכ"ל כספיםויובל רייקין
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