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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



מיליון דולר10.1

הכנסות השותפות  

מתחילת ההפקה

לשותפות אין חוב

התזרים ממכירת  

הנפט משמש  

להמשך פיתוח

פרויקטים  2

במבחני הפקה

דולר17-10

עלות ממוצעת  

להפקת חבית

מיליון דולר4.6

רווח מהפקה 

מתחילת ההפקה

פרויקטים  2

מסחריים
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מודיעין אנרגיה



אסטרטגיה
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שותפים מקומיים מוביליםפיתוח והפקה של נפט וגז טבעי ברמות סיכון נמוכות בשיתוף פעולה עם, מודיעין אנרגיה מתמחה בחיפוש

ערך בלוחות זמנים קצריםעלויות הקידוח הנמוכות וקיום תשתיות באזורי הפעילות מאפשרים השאת 



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 

ב"מיקום הפעילות בארה
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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  ; האזור הפעיל ביותר מבחינת הפקת נפט בקליפורניה,  Kern County-פעילותה של מודיעין ממוקדת  ב

המחוז מעודד את תעשיית הגז והנפט; של גז טבעי 11TCF-וכמיליארד חביות נפט 12-כ

ידוע בסלע מקור מהעשירים בעולם כולוKernשבו ממוקם מחוז San Juaquinאזור 

לברנטמסורתית נסחר במחירים הקרובים , WTIגבוה ממחירי -מחיר נפט מקומי  

הדרישה לנפט תיוותר  . חביות' א450-חביות מידי יום כאשר ההפקה המקומית מגיעה רק ל' מ1.8-קליפורניה צורכת כ✓

חזקה בעשורים הקרובים

נמוכיםDecline Rates-קידוחים קונבנציונליים המתאפיינים בעלות הפקה נמוכה יחסית ו

תעשיית הנפט והגז בקליפורניה
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המודל העסקי
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ר איתור פרוספקטים ברמות  

סיכון ועלויות נמוכות
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ה פרויקטים באזורים בעלי  

תשתית קיימת בהם מתאפשר  

פרק זמן קצר בין תגלית  

להפקה והחזר השקעה מהיר ון
כ
סי

ר 
זו

פי שותפים  השקעות יחד עם 

מודיעין  ; מקומיים איכותיים

חברה לשותפים מהשורה  

המפיקים  בין הראשונה חלקם 

הגדולים בקליפורניה  
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GrapeVineפרויקט 

לדוח התקופתי של השותפות לשנת  1.6.3.10בהתאם לדוח המשאבים שנזכר בסעיף  2Cעל פי קטגוריית1.

2019.

אלף371-כ

חביות הופקו

מהפרויקט עד כה

מיליון107

דולר חלק 

השותפות בסך

1הכנסות צפויות

הפקה בפועל

בארות3-מ

פיתוח והרחבת

השדה בעתיד

מיליון8.3

1חביות נפט

דולר15

עלות הפקה

ממוצעת לחבית

22.3%

שיעור החזקה

מודיעין

מיליון16.3

דולר חלק השותפות  

מהווןבתזרים
1NPV 10
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MountainViewפרויקט 

.2020, ביוני25דוח הערכת משאבים מותנים מיום  2Cעל פי קטגוריית1.

אלף320-כ

חביות הופקו

מהפרויקט עד כה

מיליון233

דולר חלק 

השותפות בסך

1צפויותהכנסות 

,  הפקה מבאר אחת

.  באר נוספת במבחן

בעתיד פיתוח  

והרחבת השדה

מיליון17

1חביות נפט

דולר10

עלות הפקה

ממוצעת לחבית

26%

שיעור החזקה

מודיעין

מיליון35

דולר חלק השותפות  

מהווןבתזרים
1NPV 10
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Cassiniפרויקט 

אלף20-כ

חביות הופקו

מהפרויקט עד כה

מבחני הפקה  

פיתוח והרחבת  

השדה בעתיד

קידוח לשכבות  

עמוקות בשדה  

קיים

דולר17

עלות הפקה

ממוצעת לחבית

35.6%

שיעור החזקה

מודיעין
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Shidelerפרויקט 

קידוח לשכבות  

עמוקות בשדה  

קיים

37.5%

שיעור החזקה

מודיעין

מבחני הפקה



חזקת שמשון

BCF 185

תגלית גז

מיליון905
חביות פוטנציאל  
1בפרוספקט דקר

10%

שיעור החזקה

מודיעין

חזקת שמשון

12

.2020, למאי23על פי האומדן הטוב ביותר בהתאם לדוח משאבים מותנים מיום 1.

.המפה המוצגת מתוך אתר משרד האנרגיה2.

2020

תלת  סייסמיבוצע סקר 
ממדי חדש

2021

פענוח הסקר ופרסום  
דוח משאבים מעודכן

2022

תחילת קידוח

2023

סיום קידוח                          



נתונים פיננסיים עיקריים
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WTI מחיר מכירה ממוצע עלות הפקה ממוצעת
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הכנסות ורווח מהפקה

רווח מהפקה הכנסות
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מודיעין ביססה מעמד כשותפה בפורטפוליו נכסים•

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

Aera Energy  ואחרים

מודיעין ושותפיה ממשיכים בפיתוח השדות בפרויקטים על מנת להגדיל את כמות הבארות                                                  •

המפיקות וקצב ההפקה כדי וזאת על מנת להמשיך ולהגדיל את היקפי ההפקה המאופיינת                                                   

בעלות נמוכה ורווחיות גבוהה

העבודה                                                                                              בתכניתהשותפות ושותפיה האחרים בחזקת שמשון מתקדמים •

על מנת למצות את הפוטנציאל הטמון בתגלית שמשון ובפרוספקט דקר

השותפות ממשיכה לבחון פרויקטים נוספים התואמים                                                                                 •

את אסטרטגיית ההשקעה המוכחת

סיכום



!תודה רבה
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