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  שותפות מוגבלת –מקורות אנרגיה - הזדמנות ישראלית
 
  

    לכבוד  לכבוד
   אביב בע"מ-בתל לניירות ערךהבורסה   רשות ניירות ערך
    54רח' אחד העם   22רח' כנפי נשרים 

    65202אביב -תל  95464ירושלים 
    באמצעות מגנ"א  באמצעות מגנ"א

  
  

  א.ג.נ.,
  

  
   ("הרישיון") / "ישי" 370רישיון  :הנדון

  
  

ברישיון אשר בדבר הערכת משאבים  )2012-01-157302(אסמכתא  17.6.2012מיום  יםהמיידי ותבהמשך לדוח
מיום ולדוחות המיידיים  ,")הדוח המוקדם(" ברישיון") הקידוח(" Aphrodite-2קידוח פורסם לפני ביצוע 

(אסמכתא  14.2.2013מיום ו )2013-01-004908(אסמכתא  6.1.2013מיום  ,)2013-01-003531(אסמכתא  2.1.2013
ברישיון מותנים רכת משאבים דוח העה קיבל 11.4.2013ביום כי השותפות מתכבדת להודיע , )2013-01-038718

 דוח"- " והמעריך(", מעריך רזרבות מומחה, מוסמך ובלתי תלוי .Ryder Scott Company, L.P על ידיאשר הוכן 
  .SPE-PRMS1 -פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום -נערך על . דוח המשאבים")המשאבים

  
, בין , וכי הוא מתבססאשר הוכן על ידי המעריך מוקדםדוח ההינו עדכון לציין המעריך כי הדוח דוח המשאבים ב

  . הועבר למעריךשנאסף במהלך הקידוח ועל מידע  היתר,
  

 Lower Tertiary -לשכבת ההוא נערך ביחס  כיוקידוח הדוח המשאבים מתייחס לתוצאות כי ציין המעריך 
sands .אשר בבדיקות שנערכו במהלך הקידוח ולאחריו נתגלו בה סימני גז  

  
אשר אינם מושפעים באופן ישיר  ,המוקדםהמופיעים בדוח אחרים לגבי משאבים בנוסף ציין המעריך כי 

  .המשאבים , לא נערכה על ידו הערכה נוספת במסגרת דוחמתוצאות הקידוח
  
בניגוד  את,ז כמויות הגז שנמצאו בשכבת הגז הן זניחות. ,, אשר נערך בעקבות הקידוחפי דוח המשאבים- על
סייסמי  ממצאי סקרעל והתבסס אשר נערך לפני ביצוע הקידוח משאבים אשר הוערכו בדוח המוקדם כמויות הל

  שבוצע בשטח הרישיון ונתונים נוספים.
  

   לפרסומו, מצורפים כנספח לדוח זה. והסכמת המעריךדוח המשאבים 
  

  הצהרת הנהלה
  ;11.4.2013תאריך ההצהרה:   א.
  מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת; –שם התאגיד המדווח: הזדמנות ישראלית   ב.
  שם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים: מר אייל שוקר, מנכ"ל השותף הכללי;   ג.
  הרינו לאשר, כי למעריך נמסרו כל הנתונים הרלוונטיים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתו;  ד.
  הרינו לאשר, כי לא בא לידיעתנו כל מידע המצביע על קיום תלות בין המעריך לבין השותפות;  ה.
  הערכת המשאבים והגילוי הכלול בה ושניתן בגינה הינם באחריותנו;הרינו לאשר, כי הכנת   ו.
  

                                                 
 י"ע שפורסמה כפי "Petroleum Resources Management System (2007)"-  (SPE-PRMS)פטרוליום  משאבי לניהול מערכת   1

לפטרוליום  העולמית ), המועצהAAPGהפטרוליום ( וםבתח של גיאולוגים ), הארגון האמריקאיSPEהפטרוליום ( מהנדסי איגוד
)WPCהערכת הפטרוליום ( מהנדסי ) ואיגודSPEE.(  
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הרינו לאשר, כי למיטב ידיעתנו המשאבים שדווחו הינם האומדנים הרלוונטיים, הטובים והעדכניים   ז.
  ביותר הקיימים ברשותנו.

 
  

__________________  
  אייל שוקר

  
  

  ושיעורי החזקתם הינם כדלקמן: ןהשותפים ברישיו
NAMMAX OIL & GAS LIMITED        42.5%  

FRENDUM INVESTMENTS LIMITED      33.5%  
  10%    שותפות מוגבלת –מקורות אנרגיה -הזדמנות ישראלית

DADEN INVESTMENT LIMITED        9%  
AGR PETROLEUM SERVICES HOLDINGS AS    5%  

  

  
  

  בכבוד רב,
  
  

  חיפושי נפט וגז בע"מ –הזדמנות ישראלית                   
  שותפות מוגבלת – מקורות אנרגיה –ותף הכללי בהזדמנות ישראלית הש

  על ידי אייל שוקר, מנכ"ל
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