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 למצרים מפרויקט תמר מכתב כוונות לייצוא גז טבעיהתקשרות בהנדון: 

, אשר פורסם ביום 69.94.4196)א( לדוח התקופתי של השותפות ליום 2.92.4לאמור בסעיף  בהמשך
(, בדבר ניהול מגעים ו/או משאים ומתנים של 4192-19-192652)מס' אסמכתא:  91.6.4192

( עם גורמים שונים בקשר עם "שותפי תמרהשותפים בפרויקט תמר ובכלל זה השותפות )להלן: "
 :כדלקמן בזאת להודיע השותפות מתכבדתמפרויקט תמר,  ייצוא גז טבעי

 Dolphinus Holdingsנחתם מכתב כוונות בלתי מחייב בין שותפי תמר לבין חברת 92.91.4192ביום 

Limited  :( במסגרתו הצדדים אישרו את כוונתם בהתאמה, "הקונה"ו", מכתב הכוונות")להלן
 מפרויקט תמר "(ההסכם המחייב)להלן: "גז טבעי על הסכם לאספקת  בלעדי לנהל משא ומתן

 East Mediterranean Gas Limitedידי חברת -באמצעות צינור הגז הקיים המופעל על קונהל
 . ללקוחות במצריםבלעדי לשווק  ("EMG"צינור  :להלן)

מספר תנאים מסחריים לעסקה המוצעת, אשר ישמשו כבסיס לניהול המו"מ  כולל מכתב הכוונות 
 MMBtu 461,111 כמות של עדבהינה ההסכם המחייב פי -האספקה עלעל תנאי ההסכם המחייב. 

של  (interruptible) מזדמנתעל בסיס אספקה . אספקת הגז תהיה יםשנ 2, במשך תקופה של ליום
לספק אולם שותפי תמר יתחייבו , מפרויקט תמר שותפי תמרעודפות שיעמדו לרשות גז כמויות 

בכפוף ם, שני 6)מיליון מטר מעוקב( במשך תקופה של  BCM 6של מינימאלית כמות מצטברת 
. ("נתג"ז"להלן: נתיבי גז לישראל בע"מ ) פקה שלסולמגבלות הא היומית המצויינת לעיללמגבלה 

באמצעות לאשקלון ומשם למצרים  נתג"זכוונת הצדדים היא שהגז יובל דרך מערכת ההולכה של 
  .EMGצינור 

, לצרכנים תעשייתיים במצרים בעיקר הגז שירכש על ידי הקונה יסופק ,למיטב ידיעת השותפות
 .כמויות מינימוםרכישת הקונה אינו מחוייב ל ,הינה על בסיסי מזדמןשהאספקה מאחר  אולם

הקונה ההסכם המחייב יחתם והתנאים המוקדמים על פיו יתקיימו, ותפי תמר מעריכים, כי אם ש
מחיר הגז שנקבע במכתב הכוונות דומה . ירכוש חלק מהותי מהכמות המצטברת המינימלית לעיל

הצמדה נוסחה הכוללת מישראל ומבוסס בעיקרו על יצוא גז אחרים ללמחירים שנקבעו בהסכמים 
 ."ר רצפהימח"והכוללת  (    Brentנפט מסוג ברנט ) למחירי חבית

לעיל כפופה להשלמת המתוארת הפוטנציאלית יובהר כי מכתב הכוונות איננו מחייב והעסקה 
המחייב. בשלב זה הצדדים מעריכים כי ההסכם הסכם התימה על ולחבין הצדדים המשא ומתן 

מהרשויות שורים הנדרשים האי קבלת כלהמחייב יהיה כפוף למספר תנאים מתלים, לרבות 
באופן שתאפשר לקונה להוביל את  הגז  EMGוהגעה להסדר בין הקונה לבין  םבישראל ובמצרי
 .  EMGבאמצעות צינור 

צרכני גז של  קונסורציום מייצגDolphinus Holdings Limited) ) הקונהלמיטב ידיעת השותפות, 
  בראשות ד"ר עלא ערפא., מפיצי גז, ויזמיים תעשייתים ומסחריים מצריים גדוליםלא ממשלתיים 

 

 :כדלקמן הינם םהחזקותיה ושיעור תמר בפרויקט יםהשותפ

Noble Energy Mediterranean Ltd. 65.11% 
 41.26%  מוגבלת שותפות, 4 נגב ישראמקו

 96.546% שותפות מוגבלת -חיפושי נפט  אבנר
 96.546%  שותפות מוגבלת -קידוחים  דלק
 2.11%  מוגבלת שותפות - גז חיפושי דור
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, מחייבה הסכםה חתימתצפי ללהמידע המפורט לעיל בנוגע  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד
, מהווה מידע צופה פני שעשויות להיכלל במסגרתוכמויות הגז הטבעי תנאי ההסכם המחייב וה
, אשר אין כל וודאות כי יתממש, 9151-א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח64עתיד כמשמעותו בסעיף 

כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי להתממש באופן השונה מהותית 
, כי מחייבההסכם השל  להסכמה על תנאיומהמתואר לעיל, ובפרט אין וודאות כי הצדדים יגיעו 

כל התנאים  ואין וודאות כיההסכם המחייב ייחתם בתנאים המתוארים לעיל או בתנאים אחרים, 
 , יתקיימו.המתלים שייקבעו בהסכם המחייב, אם וככל שייחתם

 
 

 
 
 ,רב בכבוד

 "מבע( 3991) קידוחים ניהול דלק
 מוגבלת שותפות - קידוחים בדלק הכללי השותף

 :ידי -על
 הדירקטוריון"ר יו, תדמור גדעון

 "למנכ, אבו ויוסי
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