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א.ג.נ,.
הנדון :הסכם איזון למכר בנפרד ממאגר תמר
בהמשך לאמור בדוחות המיידיים של החברה מיום ( 31.1.2021מס' אסמכתא)2021-01-012280 :
ומיום ( 19.2.2021מס' אסמכתא )2021-01-020893 :אודות מזכר עקרונות בין כל שותפי תמר
(להלן" :השותפים" או "שותפי תמר") לשיווק והסדרי איזון למכר בנפרד ממאגר תמר ,מתכבדת
החברה לעדכן כי ,בהתאם לפרסומים של שותפי תמר ,ביום  23.2.2021חתמו שותפי תמר על הסכם
מפורט ,על בסיס מזכר העקרונות ,שמטרתו לקבוע את הכללים והמנגנונים המפורטים בקשר עם
נטילת חלקו של כל אחד משותפי תמר בתפוקת הגז בהתאם להסכם התפעול המשותף ,1וכן הסדרי
איזון שיחולו בין השותפים במקרה ששיווק הגז לא נעשה בהתאם לחלקם היחסי של השותפים
בתפוקה כאמור (להלן" :הסכם האיזון" או "ההסכם") .להלן עיקרי ההסכם ,כפי שפורסמו על-ידי
שתפי תמר:
.1

לכל אחד מהשותפים תהא זכות להצטרף כצד מלא לחוזה אספקת גז ממאגר תמר (להלן:
"חוזה אספקה") שייחתם על ידי שותף אחר וזאת בהתאם לחלקו היחסי במאגר ולמנגנונים
ולתנאים שנקבעו בהסכם (להלן" :זכות ההצטרפות") .ביחס לחוזה אספקה לייצוא ,זכות
ההצטרפות כפופה להסדרים שיוסכמו בין השותפים באופן פרטני ביחס לכל חוזה אספקה
לייצוא.

.2

ההסכם כולל הסדרים ומנגנונים שונים המאפשרים לשותף לשווק ,בכפוף לקיבולת פנויה על
בסיס יומי ,כמויות של גז טבעי העולות על חלקו היחסי בחזקת תמר (להלן" :שותף ביתר"),
לאחר שהתאפשר תחילה לכל אחד מהשותפים האחרים להזמין את מלוא חלקו היחסי
בתפוקה ושותף מסוים לא שיווק את מלוא חלקו בתפוקה היומית (להלן" :שותף בחסר").
במקרה כאמור ,יחולו הסדרי איזון בין השותפים ,במטרה לאזן את זכויות השותפים ביחס
לגז שנמכר בהתאם לחלקם היחסי במאגר :בכסף (קרי :באמצעות תשלום שיבוצע על-ידי
שותף ביתר לשותף בחסר) או בגז (קרי :השותף בחסר יקבל בעתיד כמויות גז נוספות מעבר
לחלקו היחסי בתפוקה על מנת להגיע לאיזון) ,לפי בחירת השותף בחסר ,הכל בהתאם ובכפוף
לקבוע בהסכם .בנוסף ,נקבעו בהסכם הסדרי איזון מנדטוריים בכסף בכל אחד מהמקרים
הבאים )1( :כאשר נצברו לזכות שותף בחסר כמויות גז עודפות בהיקף העולה על תקרה
שנקבעה בהסכם; ( )2במועד בו קבע המפעיל כי במאגר נותרו עתודות מוכחות של גז בהיקף
של  )3( ;60 BCMבמועד בו תסתיים ההפקה מהמאגר או במועד בו יפקע שטר החזקה או
יבוא לידי סיום ,בתנאים הקבועים בהסכם.

.3

המפעיל יהא אחראי ,בין היתר ,ליישם את הוראות ההסכם ולנהל את ההזמנות על-פיו וכן
לספק את הגז בנקודת המסירה בהתאם להוראותיו .אחריות המפעיל להפרה של
התחייבויותיו על-פי ההסכם תהא כפופה למגבלות ולהחרגות הקבועות בהסכם התפעול

1

הסכם התפעול המשותף ( )Joint Operating Agreementמיום ( 16.11.1999כפי שתוקן מעת לעת) (להלן" :הסכם
התפעול המשותף").

המשותף.
.4

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

.5

כל צד להסכם יישא בתשלום המסים ,התמלוגים על-פי דין ,ההיטלים והתשלומים על-פי דין
החלים בגין הגז שנטל ,ונקבעו הסדרי התחשבנות בנוגע לאמור בין שותף בחסר לבין שותף
ביתר במקרה של איזון בכסף .עוד נקבע ,כי הצדדים יפנו לרשויות המס ולמשרד האנרגיה
בבקשות משותפות להסדרת אופן הדיווח והתשלום של תמלוגים סטטוטוריים ,היטל,
ומסים ביחס להסכם ,וכי עד לקבלת החלטת הרשויות ,הדיווחים והתשלומים ייעשו בהתאם
לנהוג כיום.

.6

כניסתו לתוקף של הסכם האיזון כפופה לאישור רשות התחרות  . 2במקרה בו לא יתקבל
אישור כאמור עד  ,31.5.2021ההסכם יסתיים במתן הודעה מוקדמת של  30יום על-ידי מי
מהצדדים לו (אלא אם האישור האמור יתקבל לפני סיום ההסכם) .ההסכם יהא בתוקף עד
לסיום הסכם התפעול המשותף.

.7

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

.8

הדין החל על ההסכם הינו חוקי אנגליה וויילס .כל מחלוקת בין הצדדים ,שלא תגיע לפתרון
בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם ,תופנה לבוררות בהתאם לכללי הבוררות של לשכת המסחר
הבינלאומית כאמור בהסכם .צד שרוצה לערער על קביעות המפעיל הנוגעות ,בין היתר,
לתפוקה הפנויה ,להקצאת הזמנות ולמועד האמור בסעיף  )2(2לעיל או על קביעת צד כלשהו
להסכם בנוגע למחירים הרלבנטיים לביצוע איזון בכסף ,יכול להפנות את הסוגיה להכרעת
מומחה שימונה בהתאם להוראות ההסכם ואשר קביעותיו תהיינה סופיות ומחייבות למעט
במקרה של תרמית או שגיאה מובהקת .ככל שהמומחה לא יכריע במחלוקת ,המחלוקת
תופנה לבוררות כאמור לעיל.

.9

יישום הוראות ההסכם מחייב הקמת מערכות שונות ואימוץ נהלים וכן קבלת אישורים
והבהרות מרשויות המס ומאסדרים שונים .לפיכך ,נקבעה בהסכם תקופת ביניים ,החל
מחתימתו ועד ליום  ,1.7.2021אשר רק בסיומה ניתן יהיה לבצע הסדרי איזון (בכסף או בגז).

היות ולחברה אין נגישות להסכם האיזון מלבד המידע שהתפרסם כאמור לציבור ,החברה תפנה
למשלמות התמלוג בבקשה לקבלת מידע רחב יותר ותלמד את השלכות הסכם האיזון על החברה.

בכבוד רב,
דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ע"י מאיר מנחם ,מנכ"ל
ורמי ספקטור ,יועץ משפטי ומזכיר החברה

 2ככל שיידרש.

