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עתידפניצופהמידע

(השותפות":להלן)מוגבלתשותפותאנרגיה-מודיעיןשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת"

.מידעלמסירתורקאךנועדהוהיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו

בדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתואינהבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת

.לציבורהשותפותשפרסמה

כולל,כאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהשותפותכללהזובמצגת,

התממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין

,בשותפותהכלליהשותףהערכותעלמבוסס,זהעתידפניצופהמידע.השותפותשלבשליטתהואינהוודאיתאינה

פעילותהלתחוםביחסהערכות,זהובכללזומצגתעריכתבמועדהכללילשותףהידועמידעעל,היתרבין,המתבססות

באופןהכלליהשותףידיעלנבחנולאאשר,שונותורשויותגופיםידיעלפורסמואשרופרסומיםונתוניםהשותפותשל

אתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.עצמאי

,פעילותהותחוםהשותפותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמהתפתחויותוכןהשותפותפעילות

.הכלליהשותףבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר

הנכללים,בהםהשתתפותזכויותלשותפותאשרהנפטנכסיבמסגרתשונותפעולותלביצועזמניםלוחות,בנוסף

חלקיתאינפורמציהעלוהמבוססוודאיאינואשרעתידפניצופהמידעוכולליםמשועריםהינם,ועלותם,זובמצגת

במועדשבידוהמידעעלבהסתמךהכלליהשותףשלהערכותוכולל,המצגתבתאריךהכלליהשותףאצלהקיימתבלבד

וכןשיתקבלווהממצאיםבפועלביצועןמועד,הפעולותהתקדמותעלבהסתמךלהשתנותיכולותאשר,המצגת

לביצועהנדרשיםוהיתריםאישוריםבקבלתעיכוב,הנפטנכסיבתנאישינויכגוןרבותחיצוניותהשפעותאו/וממגבלות

מהותיבאופןשונותלהיותעשויותומועדןבפועלשיבוצעוהפעולותלפיכך.וכדומהבקבלניםתלות,השונותהפעולות

.המשתמעיםאוהמוערכיםהיעדיםמן

כאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויביםאינםהשותפותאו/והכלליהשותף,

.זומצגתפרסוםלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעל
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החזקותמבנה

1אידיבי פיתוח

(8.8%)

1מר צחי סולטן

(1.4%)

מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת

(מדע: סימול)

ציבור              

(84.9%)

ל  "נכסים בחו

(US)

1ניהולמודיעין

(GP( )4.9%)

נכסי נפט בישראל

MV GV
דניאל  

מזרח

דניאל  

מערב
שמשון

נכסים  

חדשים

75%ומחזיקים בה ( השותף הכללי)מ "בע1992בעלי השליטה במודיעין אנרגיה ניהול מ ומר צחי סולטן הינם"בעאידיבי חברה לפיתוח. 1

3.  בחלקים שווים



מגמות בסקטור האנרגיה העולמי
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הנפטמחיריצניחת

12/9/165בלומברג ליום : מקור



הטבעיבגזשפלמחירי

12/9/16רויטרס ליום : מקור

התכנסות מחירים;  ירידה במחירי הגז; בשל עלויות ההובלה יש למרחק השפעה משמעותית על המחיר, לגז אין מחיר אחיד

JCC (Japan Crude Cocktail)

NorthEast Asia LNG Spot

Brent

NBP (UK)

Henry Hub (US)
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העולמיהאנרגיהבסקטורהמשברבצלהזדמנויות

 ירידה חדה בתזרים של חברות

האנרגיה ועלייה בהיקף החוב

  ירידה בהשקעות חיפוש

ופיתוח מאגרי נפט וגז

  ירידה משמעותית בביקוש

ובעלויות לציוד ושירותי קידוח  

  עלייה במספר נכסי הנפט

למכירה

 צפי לירידה עתידית ביכולת

הפקה  

 צפי לירידה בהיצע  צפי

צפי לעליית  עודף ביקוש ל

מחירי האנרגיה

Barclays Upstream Spending Survey

Upstream Capital Spending ($bn)

http://www.oilandgas360.com/ep-capex-first-double-dip-since-86: מקור

https://www.ihs.com/products/oil-gas-drilling-rigs-offshore-day-rates.html7



ל"יצירת ערך באמצעות השבחת נכסים קיימים ורכישת נכסים חדשים בארץ ובחו

פעילות בשוק מקומי

דניאל מערב וחזקת שמשון, אקספלורציה ופיתוח רישיונות דניאל מזרח

 (צ תלוי ועומד"בג)רישיונות קרן ואביה ; (הגשת בקשה; בשטח רישיון שרה)רישיון גיא

נכסי נפט חדשים

ל"פעילות בחו

מיקוד באיתור נכסי נפט וגז בסיכון נמוך

התקדמות באקספלורציה ופיתוח הנכסים שנרכשו

המשך פיתוח עסקי לאיתור נכסים נוספים בעלי פוטנציאל תזרימי בטווח הבינוני

אסטרטגיה
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הפעילות בישראל
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מודיעיןזכויות נכס הנפט

10% שמשון

15% דניאל מזרח

15% דניאל מערב

- הגשת  )גיא 

(בקשה

- קרן ואביה 
(צ תלוי ועומד"בג)

;  תגלית שמשון

רישיונות דניאל

8TCF1-כ

גיא

אומדן הכמויות הטוב  , מוסמך ובלתי תלוי, מעריך עתודות מומחה, NSAIאשר הוכנו על ידי ( פרוספקטיביים)בהתאם לדוחות משאבים מנובאים . 1

9-המשאבים בדניאל מערב נמצאים ב; (7-כ)ודניאל מערב ( 1.1)דניאל מזרח TCF.8-ברישיונות דניאל הינו במצטבר כ( Best Estimate)ביותר 

.0.185TCFבשמשון תגלית בהיקף (. יידרשו מספר קידוחים לבחינתם)פרוספקטים נפרדים 

בישראלמודיעיןשלהנפטנכסי

חזקה

רישיון
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 11בוצעו 2009מאז שנת

קידוחי אקספלורציה בישראל  

לשכבות ומבנים גיאולוגים  

:שונים
34-נתגלו למעלה מTCF  גז

,  דלית, תמר: תגליות7-טבעי ב

כריש  , תנין, דולפין, לוויתן

ושמשון  

3שרה  , מירה: קידוחים יבשים

;  ושמן

0תגליות נפט

 תת פעילות  2014משנת

בסקטור בעקבות עודף רגולציה

 השלמת מתווה הגז ופתיחת עם

צפי לחזרה לפעילות –הים 

קידוחים ופיתוח

Tamar Sands (Lower Miocene to late 

Oligocene Sandstone)

&

Ultra Deep Cretaceous Oil Play 
(not yet proven)

Besor Channel 

Sandstone (Middle 

Miocene)

Yam Tethys 

Pliocene Gas 

Play 

D
e

e
p

 J
u

ra
s
s
ic

 

C
a

rb
o

n
a

te
 O

il 
P

la
y

עולמימידהבקנהגזתגליות

חזקה

רישיון
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 המכון הגיאולוגי האמריקאי

כי באזור 2010העריך בשנת 

האגן הלבנט פוטנציאל 

לתגליות נפט וגז שטרם התגלו  

גז  122TCF-כבהיקף של 

מיליארד חביות  1.7-טבעי וכ

מאז הוכרזו תגליות גז בהיקף  )

(38TCF-של כ

 סקר שלBeicip-Franlab

עבור משרד )2015משנת 

מעריך פוטנציאל ( האנרגיה

לתגליות נפט וגז של ישראל  

75-כשטרם התגלו בהיקף של 

TCFמיליארד  6.6-גז טבעי וכ

חביות נפט

התגלושטרםוגזנפטלמשאביאדירפוטנציאל
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הסבת שימוש בפחם לגז טבעי

 צפי להשקעות בהיקף מאות

ח בשדרוג פריסת  "מיליוני ש

רשת החלוקה

 צפי להשקעות בהיקף עשרות

ח בעידוד מעבר לגז  "מיליוני ש

(תחבורה, תעשייה)טבעי 

 בחינת תמריצים לעידוד פיתוח

מאגרים קטנים

 פתיחת הים ומאמצים למשיכת

חברות אנרגיה בינלאומיות

  פיתוח לוויתן מסתמך על ייצוא

אזורי

אזוריוייצואהמקומיבשוקהביקושהגדלת:הגזמסחור

משרד התשתיות האנרגיה והמים: מקור
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חשמל תעשייה מתנול תחבורה סך הביקוש לגז
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ב"הפעילות בארה
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ל"שינוי רגולציה מאפשר לשותפות להשקיע בנכסי אקספלורציה ופיתוח בחו

 מהותיים בתנאי המאקרו של סקטור האנרגיה העולמי מייצרים הזדמנויותשינויים

מגוון נכסים עומדים למכירה

פיתוח והפקה  , ירידה בעלויות חיפושים

 נכסי נפט וגז בעלי המאפיינים הבאיםאיתור:

פעילות באזור גיאוגרפי בעל רגולציה ברורה

פעילות חיפושים ברמת סיכון ועלויות נמוכות יחסית

חבירה לשותף מקומי

  מאגרים בעלי פוטנציאל משמעותי

אזור בו תגליות והפקה קיימות ותשתית קיימת

 (יבשתיים בשלב זה)מיקוד בקידוחים פשוטים יחסית

 פוטנציאל לאיתור נכסים נוספים  ; לרכישת  שני נכסי אקספלורציה בקליפורניהעסקה

ל"בחובפרויקטיםהשקעהשיקולי
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 הפרויקט ממוקם במחוזKern 

 San Joaquin-בקליפורניה ב

Basin

 באזורMountain View כולו

(  בתוכו נמצא שטח הפרויקט)

1933-החלה הפקת נפט כבר ב

חביות  ' מ92-ועד היום הופקו כ

נפט

 התבצעו ( וההפקה)התגליות

י חברות  "בטכנולוגיות מיושנות ע

פרטיות בצורה לא מתואמת

 מתוכנן סקרD3  חדש בעל

מאפיינים שטרם נעשו באזור  

ובשטחים שטרם נסקרו בסקר  

הסקר מתוכנן לרבעון ; כאמור

האחרון של השנה ועם השלמת  

(  לרבות עיבוד ופענוח)הסקר 

ח משאבים"יפורסם דו

Mountainפרויקט View

Mountain View Project

San Joaquin Basin, Kern County California

16



 הפרויקט ממוקם במחוזKern 

 San Joaquin-בקליפורניה ב

Basin ממערב לקידוח זה

התגלה והופק נפט משדה בשם  

Rio Viejo

 הרישיון נקדחה באר בבשטח-

הבאר ננטשה עקב  ; 2014

תקלה מכנית בקידוח  

 בוצעו לוגים אשר העידו בבאר

.  על המצאות נפט בשכבה אחת

2-קיים פוטנציאל לנפט ב

שכבות נוספות  

 סקרD3 מתוכנן לרבעון

האחרון של השנה ועם השלמתו  

יפורסם ( לרבות עבוד ופענוח)

ח משאבים"דו

Grapevineפרוייקט

Grapevine  Project

San Joaquin Basin, Kern County California
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ל ורכישת נכסים נוספים בעלי  "המשך פעילות ליצירת ערך בנכסים הקיימים בארץ ובחו

פוטנציאל  

 (ל ולמטרות גז ונפט"בישראל ובחו)פיזור נכסים דגש על

הפוטנציאל בחיפושי נפט וגז בישראל קיים ומהווה הזדמנות בינלאומית

תגלית שמשון ומשאבים פרוספקטיביים ברישיונות דניאל מזרח  . למודיעין נכסים אטרקטיביים

(8TCF1-כ)ומערב 

סיכון רגולטורי פחת בעקבות השלמת מתווה הגז

פעולות של משרד האנרגיה להגדלת הביקוש המקומי לגז

אפשרות לעיבוי הפורטפוליו עם פתיחת הים

ל"המשך התקדמות בפעילות בחו

מתאפשר לאור שינוי רגולציה

  משבר מחירי האנרגיה יוצר הזדמנויות

ב בעלי פרופיל סיכון נמוך"הושלמה עסקה לרכישת שני נכסי אקספלורציה בארה

המשך איתור נכסי נפט בעלי פרופיל סיכון נמוך

לסיכום

אומדן הכמויות הטוב  , מוסמך ובלתי תלוי, מעריך עתודות מומחה, NSAIאשר הוכנו על ידי ( פרוספקטיביים)בהתאם לדוחות משאבים מנובאים . 1

9-המשאבים בדניאל מערב נמצאים ב; (7-כ)ודניאל מערב ( 1.1)דניאל מזרח TCF.8-ברישיונות דניאל הינו במצטבר כ( Best Estimate)ביותר 

.0.185TCFבשמשון תגלית בהיקף (. יידרשו מספר קידוחים לבחינתם)פרוספקטים נפרדים 
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!רבהתודה

:צור קשר
67023אביב -תל, 42קומה , המגדל המשולש, 3מרכז עזריאלי 

972-3-6075155+: טל

972-3-6075684+: פקס

office@Modiin-energy.com :Email

www.Modiin-energy.com
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