
שותפות מוגבלתמודיעין אנרגיה

2019אפריל 



2

מידע צופה פני עתיד

והיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו"(השותפות":להלן)מוגבלתשותפותאנרגיה-מודיעיןשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת•

.מידעלמסירתורקאךנועדה

.לציבורהשותפותשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתואינהבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת•

,הערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כולל,כאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהשותפותכללהזובמצגת•

שלבשליטתהואינהוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעואומדניםשונותפעולותלביצועזמניםלוחות

עריכתבמועדהכללילשותףהידועמידעעל,היתרבין,המתבססות,בשותפותהכלליהשותףהערכותעלמבוסס,זהעתידפניצופהמידע.השותפות

ידיעלנבחנולאאשר,שונותורשויותגופיםידיעלפורסמואשרופרסומיםונתוניםהשותפותשלפעילותהלתחוםביחסהערכות,זהובכללזומצגת

פעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.עצמאיבאופןהכלליהשותף

ואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,פעילותהותחוםהשותפותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמהתפתחויותוכןהשותפות

.הכלליהשותףבשליטתמצוייםאינם

משועריםהינם,ועלותם,זובמצגתהנכללים,בהםהשתתפותזכויותלשותפותאשרהנפטנכסיבמסגרתשונותפעולותלביצועזמניםלוחות,בנוסף•

שלהערכותוכולל,המצגתבתאריךהכלליהשותףאצלהקיימתבלבדחלקיתאינפורמציהעלוהמבוססוודאיאינואשרעתידפניצופהמידעוכוללים

והממצאיםבפועלביצועןמועד,הפעולותהתקדמותעלבהסתמךלהשתנותיכולותאשר,המצגתבמועדשבידוהמידעעלבהסתמךהכלליהשותף

,השונותהפעולותלביצועהנדרשיםוהיתריםאישוריםבקבלתעיכוב,הנפטנכסיבתנאישינויכגוןרבותחיצוניותהשפעותאו/וממגבלותוכןשיתקבלו

.המשתמעיםאוהמוערכיםהיעדיםמןמהותיבאופןשונותלהיותעשויותומועדןבפועלשיבוצעוהפעולותלפיכך.וכדומהבקבלניםתלות

פרסוםלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעל,כאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויביםאינםהשותפותאו/והכלליהשותף•

.זומצגת



סולטןצחי 
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כללי–מודיעין אנרגיה 

מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת
מבנה בעלות

20.2%אי די בי   13.9%צחי סולטן   65.9%ציבור 

מודיעין אנרגיה ניהול 
שותף כללי

מודיעין אנרגיה        
שותפות מוגבלת

נכסי נפט  

IDBאחריםפיתוח

71%29%

ניהול השותפות
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המשך ביסוס מעמדה של מודיעין כבעלים של פורטפוליו נכסי נפט מניבים במדינות מפותחות יחד עם שותפים מקומיים  

כך , פורטפוליו הנכסים גובש לאחר סינון מיפוי ובדיקה של עשרות פרויקטים ומתאפיין ברמת סיכון גיאולוגי נמוכה וחשיפה כספית מועטה

שפיתוח הבארות הראשונות משמש כמקור מימון להתרחבות עתידית ולקידוחי המשך

אסטרטגיה
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ב"הפקת הנפט בקליפורניה החלה עוד בתחילת המאה הקודמת ועד היום היא אחת מהמדינות מפיקות הנפט הגדולות בארה

-במחוז הופקו עד היום כ; האזור הפעיל ביותר מבחינת הפקת נפט בקליפורניה,  Kern County-פעילותה של מודיעין ממוקדת  ב

.  של גז טבעי11TCF-וכמיליארד חביות נפט 12

:ב ממוקמים בו"השדות הגדולים בארה10-מ4-ב בהיקף ההפקה ו"הוא השלישי בגודלו בארהKERNמחוז 

•Midway Sunset–3.4מיליארד חביות

•Kern River–2.5מיליארד חביות

•Belridge–2מיליארד חביות

•Elk Hills–1.5מיליארד חביות

ב  קליפורניה"ארה
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:KERNלמה להמשיך לקדוח במחוז 

קידוחים קונבנציונליים  ✓

✓Decline Ratesנמוכים

תחרות מוגבלת✓

תנאי חכירה נוחים בעלות נמוכה  ✓

WTIמעל $ 10-8נמכר בפרמיה של -מחיר נפט מקומי  ✓

משמעותי נוסף' מתקדמת יוצר פוטסייסמיקהיישום ✓

קליפורניה המשךב  "ארה
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;  פיזור סיכון המאופיין בהשקעות יחד עם שותפים מקומיים איכותיים

מודיעין חברה לשותפים מהשורה הראשונה חלקם נמנה על המפיקים

הגדולים בקליפורניה  

California Resources (NYSE: CRC)

Aera Energy

ביצוע פרויקטים באזורים בעלי תשתית קיימת בהם מתאפשר

פרק זמן קצר בין תגלית להפקה והחזר השקעה מהיר

איתור פרוספקטים ברמות סיכון ועלויות נמוכות

המודל העסקי  



Elk Hills 

Oil Field

Belridge Oil Field

MountainView

Project

Grapevine Project

Kern River

Oil Field

Midway –Sunset

Oil Field

Kern County, California 

One Billion Barrel Plus Oil Fields

Grapevine & MountainView
Projects 

מפת איזור הפעילות



Chardonnay I

הפקה סדירה מתקני קבע

Chardonnay II

II2019מבחני הפקה רבעון 

Bordeaux
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הפרויקטים

Trinidad 7

הפקה סדירה מתקנים זמניים

ב"נכסי נפט בארה

Grapevine – 22.3%

הפקה מסחרית

Mountainview – 26%

הפקה מסחרית

Shideler

37.5%

IIקידוח צפוי במחצית 

2019

Cassini

36.5%

המשך מבחני הפקה  

Bordeaux

הפקה סדירה מתקני קבע



  GRAPEVINEפרויקט
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Grapevine  Project    |   San Joaquin Basin, Kern County California



שני הקידוחים מפיקים באופן  . 2018הקידוח השני בוצע ברבעון השלישי של , 2017הקידוח הראשון בפרויקט בוצע ברבעון האחרון של •

לחבית  $ 71-היה כ2018מחיר המכירה הממוצע במהלך שנת . חביות נפט' א183-הבארות כ2-הופקו מ2019סדיר ועד לסוף פברואר 

לחבית$ 30-והרווח במהלך אותה תקופה כ

לחבית  $ 22-כ)השלמת המעבר תפחית את עלויות ההפקה . הושלם המעבר למתקני קבע2019והרבעון הראשון של 2018במהלך •

.ותשפר את רמת הרווחיות( 2018בשנת 

(.c2משאבים מותנים )מיליון חביות 12-היקף התגלית המסחרית נאמד בכ, פי דוח המשאבים-על•

•California Resources Corporation (NYSE: CRC)שותפה בפרויקט

•CRCחביות נפט' א120-הינה אחת ממפיקות הנפט הגדולות בקליפורניה עם היקף הפקה יומי של כ

.מהפרויקט28%-כיום מחזיקה כ. מימשה אופציה לכניסה לפרויקט ואף הגדילה את חלקה2018CRCבמהלך שנת •

הקידוח הושלם בהצלחה ומבחני ההפקה צפויים  . Chardonnay North–בוצע קידוח שלישי בשטח הפרויקט I2019במהלך רבעון •

ח משאבים מעודכן לרבות הערכה  "דו, עם השלמת מבחני ההפקה, להתחיל במהלך הרבעון הנוכחי בכוונת השותפים בפרויקט לפרסם

כלכלית למאגר

צפוי קידוח רביעי ולאחר מכן המשך תכנית פיתוח הפרויקט42019ברבעון •

  GRAPEVINEפרויקט



(חביות)קצב הפקה Grapevineפרויקט 
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GRAPEVINEשדות נפט מפיקים באזור פרויקט 

Yowlumne

111.4 MMBO

landslide

15.9 MMBO

San Emidio Nose

9.15 MMBO

Rio Viejo

9.2 MMBO

Grapevine Area of Interest

Nearby Stevens Sand Production 

הפרויקט ממוקם באזור בו  •

קיימים שדות פעילים  

בהיקפים משמעותיים

הבארות המסומנות במפה  •

הן קידוחים מפיקים  

משכבות מקבילות  

לשכבות המטרה בפרויקט  

–Stevens Sands



  MOUNTAINVIEWפרויקט
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MountainView Project   |   San Joaquin Basin, Kern County California



15

שטח הפרויקט מורכב ממאות שטחים אשר נחכרו מבעלי זכויות המינרלים  ; מייל 4מייל ורוחבו המקסימלי 12אורכו של שדה הנפט •

.באזור

(בממוצע לבאר' $ מ2-כ)בעלות נמוכה ( רגל10,000-כ)הפרויקט מאופיין בריבוי פרוספקטים רדודים יחסית •

פרוספקטים שונים3-עד כה ביצענו בשטח הפרויקט קידוחים ל•

.הבאר הפיקה נפט בכמות מוגבלת וננטשה זמנית עד לקבלת מידע מקידוחים נוספים. 4Q2017-הפרוספקט ראשון נקדח ב•

והקידוח נמצא יבש( Cayenne)נקדח פרוספקט שני בשטח הפרויקט 2018במרץ •

(  ממתקנים זמניים)הבאר מפיקה נפט באופן סדיר . אשר הוכרז כתגלית מסחרית( Trinidad 7)נקדח פרוספקט שלישי 2018במאי •

. חביות נפט' א109-הופקו מהבאר כ2019ועד לסוף פברואר . 32018מאז רבעון 

עם השלמת המעבר למתקני קבע תהיה  $, 41-לחבית והרווח לחבית כ$ 69-היה כ2018מחיר המכירה הממוצע לחבית במהלך •

.  הפחתה בעלות ההפקה והרווח לחבית יעלה

(ולא הושלם עקב כשלים טכניים2018בוצע ברבעון האחרון של IIקידוח )בפרוספקט IIIבימים אלו פועלים השותפים לאישור קידוח •

  MOUNTAINVIEWפרויקט
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(חביות)קצב הפקה Mountainviewפרויקט 
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AERA ENERGYמשותפים עם פרויקטים 
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Belridge Field, Kern County California
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Cassini(36.5%   )פרויקט 

ושותפים נוספיםAera Energyהפרויקט הוא הראשון שנקדח עם •

–שכבות עליונות )קצב ההפקה נוכחי יומי של השדה. South Belridge-קידוח לשכבות עמוקות בשדה פעיל •

מיליארד חביות נפט1.5-מאותן שכבות הופקו עד היום במצטבר למעלה מ. חביות' א75-כ( שלא בבעלות מודיעין

בימים אלו  ; הקידוח הגיע לעומקו הסופי ונתגלו בו סימני נפט. השנה נקדח הקידוח הראשון בפרויקטII-ברבעון ה•

מתבצעים בקידוח מבחני הפקה

בכוונת השותפים להחליף את המשאבה  . מופקים ונמכרים נפט וגז מהקידוח, עד כה, במהלך מבחני ההפקה•

(32019צפי רבעון )עם השלמת המבחנים –בה נעשה שימוש במבחני ההפקה על מנת להגביר את קצב ההפקה 

.תתקבל החלטה לגבי המשך פיתוח השדה

Shideler(37.5%)פרויקט

;  2019צפוי להתבצע ברבעון השלישי של , אשר ככל הנראה יהיה לחלק משכבות המטרה, הקידוח הראשון•

לפני תחילת הקידוח תפרסם השותפות החלטת קידוח ובה יפורטו תקציב הקידוח ושכבות המטרה שייבחנו

P)50)מיליוני חביות נפט 35-ח המשאבים הפרוספקטיביים לפרויקט מתייחס לכ"דו•

15%-52%בחמש שכבות שונות בטווחי הסתברות בין 

AERA ENERGYפרויקטים משותפים עם



צמיחה-נתונים פיננסיים עיקריים 
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נכסי השותפות

אלפי דולר  15,698-סך של כ2018, בדצמבר31ליום 

בדצמבר  31אלפי דולר ליום 8,407-לעומת סך של כ

הגידול בנכסי השותפות נובע מההשקעה  . 2017

.המתמשכת בנכסי הנפט הקיימים

יתרת המזומנים

6.8-עמדה על סך של כ2018, בדצמבר31ליום 

יתרה זו צפויה לספק את צרכי השותפות  . מיליוני דולר

.בנכסים קיימים2019לכל תכניות העבודה לשנת 
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חלק מודיעין בהכנסות מהפקה 
(אלפי דולר)

עד לאותו מועד הייתה  , בארות מפיקות20183החל מרבעון שלישי 

.באר מפיקה אחת



טבלה מסכמת-נכסי הנפט 

הערותנתוני דוח משאביםסטטוסשיעור החזקה

Grapevineפרויקט 
CRPCבשיתוף עם 

IIIהושלם קידוח , בארות מפיקות22.3%2
ומבחני ההפקה צפויים להתחיל  

צפי לדוח  ; 2019ברבעון השני 
רזרבות לאחר השלמת מבחני  

ההפקה

-כ( C2)תגלית מסחרית משאבים מותנים 
14.8.18חביות על פי דוח מיום ' מ12

'  א183-עד כה הופקו בפרויקט כ
$ 27.9-הרווח לחבית הינו כ, חביות
עם השלמת המעבר  . לחבית

למתקני קבע הרווח לחבית יגדל 
באופן משמעותי

Trinidad 7פרוספקט 
 Mountainבפרויקט 

View

צפי לקידוח נוסף  , באר מפיקה26.05%
2019-השניהבמהלך המחצית 

-כ( C2)תגלית מסחרית משאבים מותנים 
על פי Cattaniמיליון חביות בשכבת 17

3.10.2018דוח מיום 

'  א109-עד כה הופקו בפרויקט כ
$ 41חביות הרווח לחבית הינו 

עם המעבר למתקני קבע  . לחבית
הרווח לחבית יגדל

 Cassiniפרויקט 
Aeraבשיתוף עם 

בשלב מבחני הפקה אשר יימשכו  35.6%
בחודשים הקרובים

חביות  ' מ24.2-משאבים פרוספקטיביים כ
(50P )לפני )5.3.2018י דוח מיום "עפ

(ביצוע קידוח

נפט וגז מופקים ונמכרים במהלך  
. המבחנים

Shidelerפרויקט 
Aeraבשיתוף עם 

חביות  ' מ35-משאבים פרוספקטיביים כII2019קידוח ראשון צפוי במחצית 37.5%
(50P  )שכבות מטרה בטווח  5-ב

מיום  על פי דוח 15%-52%הסתברות של 
29.8.2018
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מודיעין ממשיכה ליישם בהצלחה את אסטרטגיית ההשקעה וביססה מעמד כשותפה בפורטפוליו נכסים•

:NYSE)-עם שותפים מובילים מהשורה הראשונה  CRC) California Resources Corporation

Aera-ו Energy  ואחרים

תהיה שנת פיתוח בה יימשך פיתוח השדות בפרויקטים על מנת להגדיל את כמות הבארות2019שנת •

הגדלת קצב ההפקה והקטנה נוספת של עלויות ההפקה, המפיקות

;  שבו תשתית רחבת היקף והפקה בכמויות גדולותKernהפורטפוליו הנוכחי מרוכז במחוז •

בשל התשתיות מינימלייםמשך הזמן והיקף ההשקעה בין תגלית להפקה מסחרית הינם 

ומאפשרים החזר השקעה מהיר, הרבות הקיימות במחוז

מודיעין תמשיך במקביל באיתור פרויקטים נוספים במסגרת•

אסטרטגיית הפעילות שלה

רמת סיכון נמוכה יחסית–

החזר השקעה מהיר–

מינוף היכולות המוכחות של הצוות–

המקצועי

סיכום
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