
 מחיפוש לפיתוח והפקה

 2017דצמבר 
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 ."(השותפות)" מוגבלת שותפות ,אנרגיה מקורות – ישראלית הזדמנות על כללי רקע לספק ורק אך נועדה זו מצגת

  או עתידי לאירוע המתייחסים ,אחר מידע או אומדנים ,תחזיות ,היתר בין הכולל ,1968-ח"תשכ ,ערך ניירות בחוק שמוגדר כפי עתיד פני הצופה מידע להכיל עשויה המצגת

 .השותפות של בשליטתה ואינה ודאית אינה שהתרחשותם לעניינים

  להערכה ניתנים שאינם מגורמים מושפעות להיות או מהצפוי השונה באופן להתממש ,חלקן או כולן ,להתממש שלא עלולות הזו במצגת הכלולות עתיד פני הצופות האמירות

 .השותפות על המשפיעים חיצוניים וגורמים הכלכלית בסביבה התפתחויות ,סיכון גורמי כגון ,מסוימים בהיבטים שינוי עקב השותפות של בשליטה אינם ואשר מוקדמת

  לקבל כדי .ולפעילותה לשותפות בנוגע המידע כל את משקף ואינו סיכום ורק אך והוא בלבד נוחות למטרות הוא השותפות עסקי של העסקי לניתוח ביחס זו במצגת האמור כל

 .מגנא אתר באמצעות ערך לניירות לרשות הוגשו אשר השותפות של חות"בדו עיין ,בפניה העומדים והסיכונים השותפות עסקי של מלאה תמונה

  ,השותפות שדה של הנוכחי למצב הנוגעים ונתונים עובדות ,ועסקיה השותפות של הנוכחי מצבה לגבי ונתונים עובדות הם זו למצגת המשמשים העיקריים והנתונים העובדות

  ,שונות רשויות ידי על שפורסמו ופרסומים ציבוריים פרסומים ,סטטיסטיים נתונים לרבות ,זה פרסום במועד לשותפות ידועים שהם כפי ,כלכליות מאקרו ועובדות עסקיה מקום

 .השותפות ידי על עצמאי באופן נבדק לא תוכנם ואשר

 .זו במצגת הכלול המידע את לשנות או פומבי באופן לעדכן מתחייבת אינה השותפות

 הזמנה לא וגם השותפות של ערך ניירות מכירת או לרכישת הצעה מהווה אינה המצגת .פרטני אדם של ודרישות נתונים בחשבון שלוקח ,השקעות מייעוץ חלק אינה זו מצגת

 .המשקיעים של דעתם לשיקול תחליף או דעת חוות ,המלצה מהווה אינה ,כלשהן השקעה החלטות ולקבלת החלטות לקבלת בסיס מהווה אינה היא ,כאמור הצעות לקבלת

  .זה בעניין יועציהם עם להתייעץ ועליהם ,שהוא ומין סוג מכל השקעתי או מיסויי ,משפטי כייעוץ הזה הסיכום של תוכנו את לפרש צריכים לא זו מצגת נמעני

   .2017 דצמבר חודש :הצגתו למועד מתייחס במצגת המצוי המידע ,להלן אחרת מצוין אם אלא

 הבהרה משפטית
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 Symbol: ISOPL IT סקירה כללית של השותפות  
ISIN: IL001199242 

פיתוח והפקה של נפט וגז , בחיפושלהשתתף : המטרה שלנו

 גיאוגרפים מוגדריםבאזורים 

נסחרת בבורסה  , 2010בחודש פברואר נוסדה •
 .2010לניירות ערך בתל אביב מאז יולי 

הזדמנות  : מנוהלת על ידי השותף הכללי•
 .מ"בעחיפושי נפט וגז  –ישראלית 

ימיים  זכויות השתתפות במספר נכסים •

 .אמריקהובצפון ויבשתיים בישראל 

חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של  •
 .פיזור הסיכוניםתוך , ישראל

מיליון דולר מאז ההנפקה   50-כשל גיוס •
 .2010הראשונית לציבור בחודש יולי 

בניירות ערך , בפיקדונות, מיליון דולר במזומן 16-כ•

נכון ליום  )המיועדים לתוכניות העבודה ובערבויות 
 (.2017בספטמבר  30

נכון  )מיליון דולר  15.5-כ: שווי השוק של השותפות•
 (.2017בדצמבר  1ליום 
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רגולציה חדשה מאפשרת  

לשותפות להשקיע בנכסי נפט וגז 

,  בשלבי החיפוש, מחוץ לישראל

 הפיתוח וההפקה

 מחיפוש לפיתוח והפקה

 אסטרטגיה

 צפון אמריקה ישראל
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 פרויקט צפון דקוטה –הפעילות באמריקה 

אגן  

 ויליסטון
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 פרויקט צפון דקוטה –הפעילות באמריקה 

יחד עם חברת הזדמנות  , חתמה השותפות 2017ביוני  27ביום •

על הסכם לרכישת זכויות  , וחברת נפט אמריקאית* קפריסין
 .ארצות הברית, בשדות נפט בצפון דקוטה

חברת הזדמנות  , חברת הנפט האמריקאית, על פי ההסכם•

מזכויות הבעלים הקודמים   75%קפריסין והשותפות ירכשו 

והתחייבו  , מיליון דולר 2.4 -בסכום כולל של כ( בממוצע 94%)

מיליון דולר נוספים בגין הוצאות המוכרים והרוכשים   10להשקיע 
 .של הזכויות בשדות

,  אקר 640-כל אחד מהם כ, מקטעים 10שטח הפרויקט מכיל •
 .אקר 6,400-בשטח כולל של כ

שני קידוחי כניסה מחדש לבארות קיימות בוצעו במהלך חודש  •

שני קידוחי כניסה מחדש נוספים צפויים להתבצע  . 2017אוגוסט 
 .2018ביוני  30עד ליום 

קידוחי כניסה מחדש   10העבודה לפיתוח השדות כוללת  תוכנית•

בארות צפויה להסתיים   40השלמה של . בארות חדשות 30ועוד 
 .2023עד לשנת 

 חברה בשליטת השותף הכללי  * 
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-ו" 34-31פרדוקס ", קידוחי כניסה מחדש לשתי בארות קיימות•

 .והושלמו בהצלחה 2017באוגוסט  2יום בהחלו , "11-30פרדוקס "

 "Fracking"-הושלם בהצלחה שלב ה 2017בספטמבר  16ביום •
חול וכימיקלים לבארות  , שכלל הכנסת תערובת של מים, (המרצה)

עד כי הבארות היו מוכנות  , על מנת לייעל את ההפקה מהבארות

 .להפקה

 .הצפי להתייצבות ההפקה מהבארות הינו מספר חודשים•

"  34-31פרדוקס "החל שלב ההפקה ב, 2017באוקטובר  11ביום •

,  "11-30פרדוקס "החל שלב ההפקה ב, 2017באוקטובר  29וביום 

כשבראשיתו מופק נפט יחד עם הנוזלים שהוחדרו במהלך שלב  

 .הבארותההמרצה מן 

חות הכספיים לרבעון השלישי  "מתחילת ההפקה ועד לפרסום הדו•

חביות נפט מהבארות   10,000-הופקו כ, (2017בנובמבר  27)

 (*.100%עבור )

 (המשך)פרויקט צפון דקוטה  –הפעילות באמריקה 

  אשר עתיד פני צופה מידע מהווים השונות הפעולות לביצוע זמנים ולוחות ,פעולות לגבי ,לעיל שפורט המידע ,כן כמו .הבארות של כלכליותן ואת ,מהבארות נפט שיופק ככל ,ההפקה קצב ועל נפט יפיקו שהבארות הזמן משך על ,מהבארות בעתיד להפיק יהיה שניתן הנפט כמויות ,מהבארות ההפקה התייצבות על להעיד כדי באמור אין כי ,מובהר*

 כתוצאה לרבות ,טבעי וגז נפט של והפקה חיפושים של בפרויקטים הקשורים גורמים של ממכלול כתוצאה או/ו ההפקה בשלב התקדמות עם בהמשך להתעדכן עשויות והן וודאות כל קיימת לא שלגביהן מקצועיות והשערות הערכות בגדר הינן ל"הנ זמנים ולוחות הפעולות .הפרויקט ממפעיל שנתקבלו והשערות הערכות על ומבוססים ודאי אינו
 .רגולטוריים תנאים או/ו שוק תנאי או/ו תפעוליים מתנאים

Israel 
Opportunity 
Energy Inc.* 

Thurston Energy 
Investments 2, 

LLC 

בעלי מניות 
 מקומיים

Radian 
Partners, LLC 

 **)נכון להיום(

Cyprus 
Opportunity 

Energy Inc. 

 (:2017בדצמבר  1נכון ליום )אחוז בעלות בממוצע 

  18.8% של למקסימום חלקה את להגדיל אפשרות קיימת Radian Partners, LLC -ל** השותפות של בת חברת בבעלות 100%*

  .2018 שנת סוף עד יפוגו האופציות כל .ישראלית הזדמנות של חלקה חשבון על (בממוצע)
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כניסה   –בארות קיימות  10•

 .מחדש

 .בארות חדשות 30•

כל שטח הפרויקט הוא בגדר  •

Held by Production (HBP.) 

•All multilateral unstimulated 
birdsfoot Midale/Nesson. 

 .אקר 6,400-כ•

 צפון דקוטה  , מיקום בארות במחוז בורק –מפת נכסים 
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 אומדן גבוה
 (3C) 

 מותניםמשאבים ( 100%)כ "סה

 ((MMBLנפט 

24,544.0 

 (MMCF)משאבים מותנים גז 

38,755.0 

 (פיתוחלפני , 100%עבור )* NSAIדוח הערכת משאבים של 

 אומדן נמוך
(1C) 

משאבים מותנים  ( 100%)כ "סה
 ((MBBLנפט 

6,436.9 

 (MMCF)משאבים מותנים גז 

12,873.8 

 האומדן הטוב ביותר
(2C) 

משאבים מותנים  ( 100%)כ "סה
 (MBBL)נפט 

10,671.3 

 (MMCF)משאבים מותנים גז 

14,905.8 

 http://maya.tase.co.il/reports/details/1111470/2/0. 2017, ביולי 21נכון ליום *
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 *הפעילות בישראל

 חתרורים רועי ישי

 בקשה הגישו רישיונותב השותפים ,2016 ינואר בחודש .האנרגיה שר של לאישורו כפוף והיה הנפט ענייני על הממונה ידי ועל המועצה ידי על אושר הדבר ."החדש יועד" רישיון ויינתן יוחזרו רישיונות ארבעה מתוך שלושה לפיה גבולות לשינוי ,הנפט ענייני על לממונה בקשה "יועד"-ו "יהב" ,"ללה" ,"אדיטיה" ברישיונות השותפים הגישו 2013 שנת במהלך*

   .זה בעניין צעדיה את שוקלת השותפות .הבא במכרז ייכלל ושהרישיון נדחית שהבקשה לשותפות הודיע הנפט ענייני על הממונה ,2017 נובמבר בחודש .שני לדיון עתרו השותפים .הנפט ענייני על הממונה ידי ועל המועצה ידי על 2016  מרץ בחודש נדחתה אשר ,הנפט ענייני על הממונה להוראות בהתאם ,"החדש יועד" לרישיון מחודשת
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 .PSH - Petroleum Services Holdings AS מפעיל

 .2045בנובמבר  18 תוקף

 .'אפרודיטה'-ו' לוויתן'בין תגליות הגז הטבעי , לחיפהמ מערבית "ק 160-כ מיקום

 פוטנציאל

הוכרז ', ישי'שנמצא בחלקו ברישיון , "אפרודיטה"שדה הגז  2015בנובמבר  19ביום 

 .כהגדרתו בחוק הנפט, כתגלית על ידי הממונה על ענייני הנפט

,  התשתיות הלאומיותהודיע הממונה על ענייני הנפט במשרד , 2017בנובמבר  28ביום 

 .  'ישי' I/20הענקת חזקה על ' ישי'לשותפות וליתר השותפים ברישיון האנרגיה והמים 

 BCM 7-10כמויות הגז הטבעי בחזקה עומדות על , פי פרסומי משרד האנרגיה-על
 .2Cבסיווג 

 (יק'פלאג)חזקת ישי  –הפעילות בישראל 
NAMMAX Oil 
and Gas Ltd.  

63% 

IO 
21% 

PSH 
5% Eden 

Energy Ltd 
11% 
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 רועי -בישראל הפעילות   

 . Edison International S.p.a מפעיל

 .2018בספטמבר  15 תוקף

 .'לוויתן'בקרבת מאגר , מ מערבית לנתניה"ק 150-כ מיקום

 פוטנציאל

 :  כולל, העבודה הושלמה תוכנית
 תלת ממדיסקר סיסמי •
 פיזיות והנדסיות-גאו, מגוון עבודות גאולוגיות•
 ביצוע סקר סיכונים באתר והגשת סקר סביבתי•
 הנדסית לבאר הבדיקה הראשונה תוכנית•

 
של גז   TCF 3.4 -מעריך כ, 2017בפרוספקט רועי מחודש מאי   NSAIח הערכת משאבים של "דו

 .  *סיכוי גיאולוגי להצלחה 36%עם , (האומדן הטוב ביותר)טבעי 

 נקודות ציון
 .  2018במרץ  15הגשת חוזה חתום מול קבלן קידוחים עד ליום 

 .  2018בספטמבר  15-העד תחילת קידוח 

Ratio Oil 
Exploration Ltd.  

70% 

IO 
10% Edison 

20% 

*http://maya.tase.co.il/reports/details/1100355 
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 .מ"גינקו חיפושי נפט בע מפעיל

  .2018באוקטובר  26 תוקף

 .המלחבקרבת ים , יהודהמדבר  מיקום

למיטב ידיעת  . טרם תגליות הגז בים, פעולת הקידוחים האחרונה של קבוצת דלק ביבשה פוטנציאל

לנוכח מחירי  , השותפות בזמנו הוחלט שלא להפיק את הנפט מהמאגר בשל שיקולי כדאיות

 .  הנפט הנמוכים באותה תקופה

תכנית הקידוח מתבססת ". חלמיש"כעת כוונתן של השותפות הינה להיכנס מחדש לקידוח 

כאשר הקידוח החדש יתבצע  , שהתקבל מתוך חור הקידוח בעבר סייסמיעל תוצאות סקר 

 .תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות

 (.דלק)מייסד שותפות אבנר , ר אליהו רוזנברג"הגיאולוג והשותף בפרויקט הוא ד

מיליון חביות נפט   7-מעריך כ, 2016מחודש מאי  Dunmore Consultingח משאבים של "דו

 (**.  אומדן גבוה)מיליון חביות  11ועד ( האומדן הטוב ביותר)

 .  2018במאי  1עד קידוח תחילת  נקודות ציון

 חתרורים -בישראל הפעילות   

http://maya.tase.co.il/reports/details/1032015 **חברה בשליטת השותף הכללי *  

Petrotex 
28.75% 

IO 
25% 

Ashtrom 
10% 

Ginko 
28.75% 

CO* 5% 
E. Rosenberg 

2.5% 
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 מפת הנכסים בישראל

 חזקה -הזדמנות ישראלית 

 רישיון -הזדמנות ישראלית 

 תגליות בישראל

 תגליות בקפריסין
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 (100%עבור )המשאבים בישראל סיכום 

*http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/documents/israeli%20gas%20opportunitties.pdf **Source: http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=1032016 ***Source: http://maya.tase.co.il/reports/details/1100355/2/0 

 משאבים מותנים
:                'ישי'מחזקת  21%•

7-10 BCM (C2( ,  על פי פרסומי

 *משרד האנרגיה

:        'חתרורים'מרישיון   25%•

על פי דוח , MBBL (2C) 7-כ

 Dunmoreמשאבים של 
Consulting** 

 משאבים מנובאים
 :'רועי'מרישיון  10%•

3.4 TCF (P2) , דוח על פי

 **NSAIמשאבים של 
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 הזדמנות ישראלית

 מחיפוש

 לפיתוח

 והפקה

 זיהוי הזדמנויות גלובליות רווחיות

 שימור וניהול מוצלח של נכסים מקומיים

 חיפוש מתמשך אחר אזורי התמקדות חדשים

 הרחבת המומחיות והיכולות

 יציבות פיננסית ארוכת טווח



 תודה רבה  
www.oilandgas.co.il 


