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, Mountain Viewפרויקט ב Trinidad 7 לפרוספקט x6Stenderup 5-28 קידוחהנדון: 

 "(פרויקט)"ה בקליפורניה, ארה"ב
 
 

דוח הערכת משאבים ( בדבר 2018-01-043951)אסמכתא  2.5.2018בהמשך לדוח המיידי מיום 
-2018-01 )אסמכתא 6.5.2018לדוח המיידי מיום  ,"( בפרוספקטהמשאבים דוחמנובאים )להלן: "

השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות השותפות בביצוע ( בדבר החלטת דירקטוריון 044554
לדוח המיידי מיום  ,"(הקידוח)" Trinidad 7לפרוספקט  Stenderup 56x-28 קידוח אקספלורציה

 1.7.2018מיום  לדוח המיידי, קידוחהבדבר התחלת ביצוע ( 2018-01-046578)אסמכתא  3.6.2018
מבחני לבצע מבחני הפקה בקידוח )"בקשר עם הקידוח לרבות בדבר החלטה  (2018-01-058137 )אסמכתא

, התכנית לביצוע מבחני ההפקה( בדבר 2018-01-073644)אסמכתא  6.8.2018ולדוח המיידי מיום  "(ההפקה
 יע כדלקמן:אשר המידע הכלול בהם מובא כאן על דרך ההפניה, מתכבדת השותפות להוד

 
מתכבדת השותפות להודיע בהתאם למידע שנמסר לשותפות על ידי מפעילת הקידוח,  .1

 .נפט( בקידוח Discoveredכי נתגלה )
 

, בקידוחמפעילת הקידוח , על בסיס בדיקות שערכה 1.7.2018כאמור בדוח המיידי מיום 
פטרוליום למסקנה מבוססת כי קיימים סימני הגיעו מפעילת הקידוח והשותפות 

, מפעילת 6.8.2018דוח המיידי מיום ול. בהמשך להודעה כאמור, משמעותיים בקידוח
 הקידוח ביצעה מבחני הפקה בקידוח אשר הגיעו לכלל סיום. 

 
תוצאות וניתוח הממצאים במהלך מבחני ההפקה בקידוח, כפי שנמסרו על ידי מפעילת 

ממצא בר קיומו של הקידוח, הניחו את דעתן של המפעילה ושל השותפות בד
(Discovery)  .של נפט בקידוח 
 

על פי הערכות ראשוניות של מפעילת הקידוח ושל השותפות, כמות הנפט שנתגלתה עד 
 של הנפט בקידוח וכן הכוללת המשאבים כמות של ואמידה מצדיקה בחינהכה בקידוח 

 .כלכלית להפקה הנפט הניתנות של כמויות ואמידה בחינה ביצוע
 

'מאגר יחיד או כמה מאגרים יחד של פטרוליום, -כ SPE-PRMS-מוגדר בממצא 
שלגביהם קידוח ניסיון אחד או יותר ביססו באמצעות מבחני הפקה, דגימות או ביצוע 
לוגים, קיומם של הידרוקרבונים הניתנים להזזה פוטנציאלית בכמות משמעותית'; 

עותית דיה של פטרוליום לעניין זה, "משמעותית" מרמז כי ישנה עדות לכמות משמ
כדי להצדיק פעולות אמידה לכמות המשאבים הכוללת שהודגמה באמצעות הבאר או 

 הבארות וכדי להעריך את הפוטנציאל להפקה כלכלית.
 

http://www.modiin-energy.com/
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 נפט בקידוח של לקיומו בנוגע ל"הנ ההערכות – עתיד פני צופה מידע בדבר אזהרה
, מידע על מבוססים, לקידוח הנוגעים וקצב ההפקה של הקידוח, והיבטים אחרים

והמבחנים  הבדיקות על בסיס לרבות, ממפעילת הקידוח שנתקבלו, והשערות הערכות
 בהערכות והשערות מדובר זה בשלב. עתיד פני צופה מידע בגדר בקידוח והינן שבוצעו

להתעדכן  עשויות ל"הנ וההשערות ההערכות. וודאות כל קיימת לא לגביהן אשר, בלבד
 ממצאי ביצוע מבחני ההפקה, ניתוח מהמשך כתוצאה לרבות, נוסף מידע שיצטבר ככל

 של ממכלול כתוצאה או/ו( שיבוצעו וככל אם) קידוחי הערכה מביצוע או/ו הקידוח
 .נפט של חיפושים והפקה של בפרויקטים הקשורים גורמים

 
 בקידוח:להלן פרטים בדבר מבחני ההפקה  .2
 

כמות מים נלווים ממוצעת ויחס מים 
 נלווים:

 חביות מים בממוצע ליום. 8.56
 .2%אחוז המים הממוצע 

אלפי רגל  201.7 ,ליוםנפט חביות  415.8 קצב זרימה התחלתי:
חביות מים ליום,  8.8 -מעוקב גז ליום ו

 בזרימה מווסתת.
אלפי  187.8 ,ליוםנפט חביות  425.96 קצב זרימה ממוצע:

חביות מים  8.56 -רגל מעוקב גז ליום ו
 ליום, בזרימה מווסתת.

אלפי רגל  178.0 ,ליוםנפט חביות  453.4 קצב זרימה סופי:
חביות מים ליום,  8.7 -מעוקב גז ליום ו

 בזרימה מווסתת.
תנאי לחץ, לחץ המאגר ]התחלתי[ 

(initial reservoir pressure:) 
 לא נמדד

האם בוצע ניתוח תנאי לחץ בבאר 
(pressure transient analysis:) 

 לא

דעיכה משמעותית בתנאי האם היתה 
 :בבאר הלחץ

 לא

 .9.8.2018 -עד ליום  4.8.2018 מיום  המבחן:שבו בוצע זמן המשך 
 השפעות של ביצוע המרצות מלאכותיות

 :בבאר
 הבאר זורמת עצמאית ללא המרצות. 

 
ביצוע השותפים בפרויקט בוחנים את אפשרויות הפיתוח של המאגר וכן בוחנים  

 קידוחים נוספים בשטח הפרויקט.
 
 

 הינם כדקלמן:בפרויקט ובקידוח השותפים בפרויקט ושיעור אחזקותיהם 
 

 קידוחביעור השתתפות ש יעור אחזקה בפרויקטש השותפים בפרויקט
 26.05% 24.75% השותפות

Mountain View Resources, LLC 41.25% 42.25% 
BYLO Properties, LLC 14.389% 14.389% 

Brunner Resources, LLC 1.65% 1.95% 
Compass Global Resources LLC 2.986% 1.486% 

CCF Resources, LLC 1% 1% 
HOPPS Oil Props, LLC 1.5% 1.5% 
Chesed Properties, LLC 1.875% 1.875% 

Garlock Oil, LLC 4.1%  
LAR Oil Company 1.5% 1.5% 
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Concordia Resources, LLC - 1.5% 
Eneric Petroleum Group, Inc. - 1.5% 

Tamarack Oil and Gas LLC 
 )המפעיל(

5% 5% 

 
 

 
 בכבוד רב,

 
 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 שותפות מוגבלת -אנרגיה -השותף הכללי במודיעין
 מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכלליעל ידי רון מאור, 


		2018-08-10T16:59:52+0000
	Not specified




