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 ,5שלמה הלוי ' רח, מ"גבעות עולם נפט בע   1       
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להסתמך '  אך ורק עבור שימושו הישיר של לקוחו ואין לכל צד גRDS-י בייקר"ה הוכן עח ז"דו
 אובדןמוגדר ככל "  תוצאתיאובדן.  " תוצאתיאובדן עבור  לא תישא באחריותRDS, בנוסף.  עליו

אך לא ,  תוצאתי כוללאובדן . הדין האנגלישהוא , ח זה"פי הדין החל על דו לעעקיף או עקבי 
רווח או רווח צפוי , אובדן הכנסה, אובדן שימוש, ן מוצרדאוב, או דחיית הפקה/ ודןאובמוגבל ל

ו אם לאו נכון למועד תחילת תוהן אם ניתן לצפות אובכל מקרה הן ישיר והן עקיף , )אם יש כזה(
סוכניה או מי מטעמה לא ישאו באחריות , נושאי המשרה שלה,  ועובדיהRDS.  בפועלהחוזה 

  .לשהולאובדן תוצאתי כ
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 תמציתיסיכום 

 

גבעות עולם זקוקה לסיווג משאבי , בעקבות בקשה מאת רשות ניירות הערך בישראל

.   כדי לבצע את הסיווגRDSפנו לבייקר  גבעות. PRMS- ה הנפט של מגד לפי הנחיות

 המידע אשר מבוסס על, קט זה מפרט את סיווגם של  משאבי הנפט של מגדיפרו

 .שסופק בלבד

 

אשר סיפקו , חות שסופקו"לקח משלושה דונעתודות לסיווג ה ששמש רוב המידע

  ותוכנית עסקית 5- במגדניםמידע על השדה וניתוח תוצאות ההשלמה והמבח

.  של כמויות בתוך אזור הליבההסתברותית  ניתוח כלכלי וקביעה , ראשונית

 ו אמינים מבחינה טכניתאמצנונבדקו הנתונים שסופקו לא עברו ביקורת אלא 

על .  יסוד סביר להספקת המידע הדרוש על מנת לבצע את סיווג העתודותמהווים ו

  הרי,)כגון לוגים או לחצים (RDSלא סופקו כל נתונים גולמיים לבייקר ש אף

היה מספיק נתונים שסופקו של הי אחרים "בניתוח הנתונים הגולמיים שבוצע עש

 .לא נדרשו כל נתונים נוספים.  עבור סיווג העתודות

 

 מאשרת כי כל אנשי RDSח זה הינו עצמאי לחלוטין ובייקר "המידע שניתן בדו

 PRMS- כמפורטים בהצוות המעורבים בפרוקט זה עומדים בכישורים הדרושים

 .עבור מבקרי עתודות או עולים עליהם

 

 . להלן1בטבלה דיים כמפורט יקבענו כי לשדה עתודות ומשאבים עת

 

 כמות סוג המשאב

P1 2.2 חביות נפטיוןמיל   

P2 10.5 חביות נפטמיליון  

P3 16.9 חביות נפטמיליון  

C1 31.9 חביות נפטמיליון  

C2 59.9 חביות נפטמיליון  

C3 90.1 חביות נפטמיליון  
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  סיווג משאבי שדה מגד– 1טבלה 

 

דרושים קידוחים  , את המשאבים בתוך הסיווגים לעילפוטנציאלית על מנת להגדיל 

 והרמת קפרא, מותנים בקידוח 1C/2C3C)( המותניםהמשאבים .   נוספיםומבחנים

נוספים בארות  27 וכן , 7- ו5-6- בארות הפקה באזור הליבה בנוסף למגד13גז של 

 .ליבהשאינו באזור 

 

ניהול מאגר וניטור ותחומים טכניים , ון פיתוחנ יכולה לספק סיוע בתכRDSבייקר 

 .אם נדרש,  שדה מגדרלוונטיים אחרים למען עתידו של
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 תוכן העניינים

 

 אישור והפצת המסמך

 תמציתיסיכום 

  תוכן

 רשימת טבלאות

 רשימת איורים

 מבוא 1.0

 מידע על העתודות 

 הנתונים שסופקו 1.1 

 כישוריםתמצית  1.2 

 הצהרת עצמאות 1.3 

 רשות לפרסם   1.4 

 שיטת ניהול משאב נפט  2.0

 משאבי שדה הנפט מגד 3.0

 דות מגדעתו 3.1 

 P1עתודות מגד  3.1.1  

 P2 & P3עתודות מגד  3.1.2  

 אזור הליבה 

 משאבים עתודיים של מגד 3.2 

 " מונטה קרלו"כל השדה בשיטה הדמיית  3.2.1  

 הפוטנציאל לעתודות מוגדלות  4.0

 מסקנות והמלצות 5.0

 אסמכתאות 6.0
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 רשימת טבלאות

 סיווג משאבי שדה מגד  – 1טבלה 

 משאבים עתודיים של שדה מגד  - 2טבלה 

 סיווג משאבי שדה מגד - 3טבלה 
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 רשימת איורים

 מפת שדה מגד  – 1איור 

 חלוקת עתודות שדה מגד - 2איור 

 מגד שדה כל  של ים עתודייםחלוקת משאב - 3איור 
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 מבוא 1.0

מפעיל של ה הבעלים וההינ) גבעות עולם(גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת 

 וקיבלו מספר 5-ובחנו את הבאר מגדהשלימו לאחרונה .  ט מגד בישראלשדה הנפ

) 1.1סעיף ראה ( וגרינסנד אסוסיאטס Fracture Technologies Ltdמסמכים מאת 

בעקבות .  5-המעדכנים את נקודת המבט הטכנית של השדה לאחר קידוח מגד

בי הנפט של גבעות עולם זקוק לסיווג משא, בקשתה של רשות ניירות הערך בישראל

 ).1אסמכתא  (PRMSמגד לפי הנחיות 

 

 אודות י קיבלה העתקים של מספר מסמכים המכילים מידע רלוונטRDSבייקר 

מתוך  על בסיס המידע שנתגלה PRMS-שדה מגד וסיווגו את משאבי מגד לפי ה

התקנים " את )SPE(איגוד מהנדסי הנפט פרסם  , 2007בשנת .  המסמכים שסופקו

, לצרכי פרויקט זה).  2אסמכתא " (ביקורת מידע על עתודות נפט וגזלגבי הערכת ו

 .חלה ההגדרה שלהלן

 

 מידע על עתודות

מידע .  טפנה נכסי מידע על עתודות מורכב מהערכות שונות לגבי היקפן וערכן של"

 ) ii(כות של רלכלול הע, אך לא חייב, ויכולהערכות עתודות נפט ) i(על עתודות יכלול 

  וכןהכנסה עתידית נטו מאותן עתודות) iii(, קה עתידיים מאותן עתודותשיעורי הפ

)iv (מידע על  יש להעריך את כל אותו.  ערכה הנוכחית של אותה הכנסה עתידית נטו 

 ". האמורות כמתאים להגדרות עתודותולסווג אותועתודות 

 

אבים על משאת הג וו  פרויקט זה סי.ח זה כולל מידע על עתודות כמתואר לעיל"דו

לא בצענו כל עבודה טכנית נוספת או כל תכנון פיתוח .  בסיס המידע שסופק בלבד

האזור "המשאבים עבור ההסתברויות של שובי ילמעט ח, נוסף כחלק מפרויקט זה

 .תוך שימוש בנתונים שסופקו כקלט, "ליבהשאינו 

 

 הנתונים שסופקו 1.1

 .פתחמשלושה מסמכי מ לקחשנפרויקט זה מבוסס על מידע 

 

" 5-השלמה ומבחני הפקה במגד"ח "רוב מידע הרקע והנתונים הטכניים נלקח מדו

  בניתוחההשתמש Fracture Technologies Ltdח מראה כי "הדו).  3אסמכתא (
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שניהם , )למשל ניתוח לחץ מעבר והדמיית מאגר( בטכניקות המקובלות בענף שערכה

.   את עבודה הטכנית בעצמנוטכניקות שאנחנו היינו משתמשים בהן אילו בצענו

מספיק כדי מפורט וח אמין מבחינה טכנית "נים כי הדויאנחנו מאמ, בעקבות זאת

 .לספק את המידע שאנחנו צריכים כדי לבצע את סיווג המשאבים

וניתוח כלכלי מאת גרינסנד  הראשוניתכמו כן קיבלנו  את תוכנית העסקית 

המצביעים כי פיתוח  ראשונייםים שמכיל דגמים כלכלי, )4אסמכתא  (סאסוסיייט

 .השדה הינו כדאי כלכלית

גם כן מאת גרינסנד , ר אזור הליבה של מגדושל משאבים עב הסתברויותקביעתם 

 לסיווג נתוני ההסתברויותמספקת מידע שימושי לגבי , )5אסמכתא  (סאסוסיייט

 .ח זה"משאבי מגד המפורט בדו

בטכניקות המקובלות בענף שים שני המסמכים מאת גרינסנד אסוסיייטס משתמ

 ולכן אנחנו ")מונטה קרלו"הסתברותי לפי למשל תחשיבי ערך נוכחי נטו וניתוח (

 .איכות טובה ואמינים מבחינה טכניתעלי ם בינ הותח"סבורים כי הדו

 

 כישוריםתמצית  1.2

מבקר משאבים להתקנות האמורות קובעות את הכישורים המקצועיים הדרושים 

 :כדלקמן

,  מספיק רקע חינוכי להאו לו כבעל כישורים מקצועיים אם בר משאבי ייחשמבק"

ונסיון מקצוע כדי לאפשר אותו או אותה , )דומה למתואר לעיל(הכשרה מקצועית 

כשהוא מופקד על ניהול ביקורת מידע עתודות  חכםלהפעיל שיקול דעת מקצועי 

ם מקצועיים על בסיס למבקר עתודות יש כישורי יש לקבוע  האםים י אחר"שנערך ע

בדרך כלל מבקר עתודות ייחשב כבעל .  עמיתיו או עמיתיהובהוקרת פרטני ובהכרת 

יה גאולוגבאו  נפטבהנדסת  שונת נסיון מעשי 10לפחות ) i(כישורים אם יש לו או לה 

 ה של והערכאימודנסיון מופקד על ההיה ותו א שנים של 5כשלפחות , נפט של הפקת

תואר , מאת מכללה או אוניברסיטה מוכרת, קיבל) א(או ) ii(וכן ; מידע עתודות

) ב(וג אחר של הנדסה או מדע פיזי או סאו , גאולוגיה, שני בהנדסת נפטאו ראשון 

או רשיון גאולוג  מאושר או םרשיון מהנדס מקצועי רשו, ומחזיק בתוקף, קיבל

ו אירגון מרשות ממשלתית מוסמכת  א, מעמד או שווה, מאושרמקצועי רשום או 

 ".מקצועי

 מאשרת כי לכל אנשי הצוות המועסקים בפרויקט זה יש הכישורים RDSבייקר 

 .האמורים או יותר מזה
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   הצהרת עצמאות1.3

מי מאנשי ללא , RDSבייקר אין ל.  ח זה הינה עצמאית לחלוטין"החוות דעת שבדו

עות עולם בגב, או אינטרס כספי, הצוות המועסקים בפרויקט זה כל קשר ישיר עם

 .חיפושי נפט שותפות מוגבלת

 

 רשות לפרסם 1.4

לגבעות עולם רשות לפרסם מסמך זה במלואו בהבנה נותנת רשות   RDSבייקר 

ברורה כי הוא מייצג נקודת מבט סובייקטיבית של שדה מגד על בסיס הנתונים 

ח "אם גבעות עולם תבקש לפרסם חלקים של דו, אולם.  י גבעות עולם"שסופקו ע

 .RDSמאת בייקר מפורשת אז עליה לבקש רשות , זה

 

 שיטת ניהול משאב נפט  2.0

הוצא מסמך חדש על מנת לנסות לבסס הגדרות עקביות עבור סוגים , 2007בשנת 

 ")PRMS(שיטת ניהול משאבי נפט "מסמך ה.  שונים של הידרוקרבונים ברי הפקה

גדות האמריקאית התא, )SPE(התאגדות מהנדסי נפט של ביוזמתה ) 1אסמכתא (

והתאחדות מהנדסי ) WPC(מועצת הנפט העולמית , )AAPG(של גאולוגי נפט 

 ).SPEE(הערכת נפט 

 

 עשויות להיחשב כברי הפקה, כגון אלא שנמצאו במגד, הפקה שנתגלוברי כמויות 

 להמשיך עם הנחישותולכן עתודות במקרה שגבעות עולם מפגינה את , מסחרית

 :ת להיות מבוססת על כל אלהכוונה זו חייב.  הפיתוח

 .ז סביר לפיתוח"ראיה לתמוך בלו 

הערכה סבירה של הכלכלה העתידית של אותם פרויקטי פיתוח העומדות  

 .באמות מידה מוגדרות של השקעה והפעלה

כמויות המכירות הצפויות לאו לפחות הכמויות צפי סביר כי יהיה שוק לכל  

 .של הפקה הנדרשות על מנת להצדיק את פיתוח

ראיה כי האמצעים הדרושים להפקה ולהובלה זמינים או עשויים להיות  

 זמינים

סביבתיים וגורמים חברתיים וכלכליים , חוזיים, ראיה כי גורמים משפטיים 

 .אחרים יאפשרו את ביצועו בפועל של פרויקט ההפקה שבהערכה
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י "ע העבודה שאושרתוכנית ה) 6אסמכתא (ראיה לגבי אמצעי ההובלה המתוכננים 

.  RDS-להוצגו ) 7אסמכתא (במשרד האנרגיה נפט הישראלי לענייני הממונה 

ויחד עם " תוכנית פיתוח סבירה" של PRMS- בדרישות הת העבודה עומדתוכנית

י גרינסנד אסוסייטס נותן ראיה מספקת כדי "שבוצע עהראשוני ניתוח הכלכלי 

 ".עתודות"שחלק ממשאבי מגד ייחשבו כ

אשר מייצגות את תרחישי , P3- וP1 ,P2לשלוש קטגוריות עתודות מתחלקות 

מותנים משאבים , בדומה לכך . והגבוהיםביותר טובים ה,  ההערכה הנמוכים

 RDS  סיווגהסביר כיצד ולמה יהבא הפרק .  C3- וC1 ,C2מתחלקים לקטגוריות 

 .את משאבי מגד לקטגוריות אלה

 

   משאבי שדה נפט מגד3.0

 עבור PRMS-תונים שסופקו וסיווג את המשאבים בהתאם לפרויקט זה לקח את הנ

 .להלן 1איור מפת השדה מצורפת כ.  כל שדה מגד

 

 

 

  מפת שדה מגד1איור 

 

אם כי מידע ,  בזמן האחרון5-לקידוח ומבחנים במגדמתייחס רוב המידע שסופק 

 גבעות עולם כינתה את אזור.  בתעודהוא מפתח לגבי בארות מגד הקודמים נכלל גם 

שאינו לכן קראנו את שאר השדה אזור .  אזור הליבה, 5-לרבות מגד, פסגת המבנה

שלא ,  בשאר השדה2מ" ק86-אזור זה משתרע על שטח של כ.  1איור ליבה כמפורט ב

בארות פוטנציאליים עשויים שבמפה איפה ) OWC(מים /מגע נפטלנקודת ה קרוב

מונחי של וכעת נקבע על פי   לא הוגדר במלואוOWC-יצויין כי ה.  בעתידלהתמקם 

 ...."נפט עד לעומק "

 

 עתודות מגד 3.1

 P1עתודות מגד  3.1.1
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.  ת עבודה מאושרתוכניתיש להוכיח הפקה באמצעות , P1-כדי לסווג עתודות כ

הפקה מסחרית מוכן לאשר אמור להיות , 5-לגבי הפקת הנפט ממגדקיימת הוכחה 

 .2011בשנת 

 

  מיליון 10.0 של 5-עבור מגד) 5אסמכתא ) (הובחן:  קרי(מוכח במאגר מדווח על נפט 

 הוערך עבור האזורים 2.מ" ק חביות נפט מיליון 9.0 בנוסף. 2.מ" קחביות נפט

 .P1עתודות לאותם לשייך ולכן לא ניתן , אך כרגע אלה לא נבחנו, 5-ים במגדיונהעל

 

-עבור מגדז ניקו משתמש באזור )3אסמכתא (  Fracture Technologiesשל ח "דוה

 .הבארשל מוכח ניקוז לכן בחרנו בזה כאזור , המודל עבור רוב 2מ" ק4.4 של 5

 

 שיעור) 5אסמכתא ( של גרינסנד אסוסייטס "מונטה קרלו"לפי שיטת לכמויות 

 עבור PRMS-  לפי הנחיות ה.5%של ) מקרה נמוך (P90  של הפקהנותןאשר , הפקה

-על אף ש.  P1 של הפקת כמויות 90%ת של לפחוהסתברות צריך להיות , P1עתודות 

 עבור מינימליתבחרנו אותו כדי לייצג תרחיש הפקה ,  היא תוצאה מציאותית5%

 .P1-קטגורית עתודות ה

 

 חביות  מיליון X 4.4 X 0.05 = 2.2 10.0 עבור שדה מגד הן P1-עתודות ה, לפיכך

 .נפט

 

 מפני שאין P1כעתודות   4- ומגד2-הכמויות הקשורות עבור מגדלא ניתן לראות את 

 . להפקהבארות אלהלהביא תוכנית 

 

 P-3 וP2 עתודות מגד 3.1.2

 "מונטה קרלו"המודל מגד מבוסס בעיקר על המותנים בשדה משאבים הסיווג 

בסיווג ומחדש ואימתנו חישובים אלה עיבדנו .   אסוסייטסדי גרינסנ"שבוצע ע

 . אסוסייטסדט מגרינסנ בתוצאות שלנו תוך שימוש בקלהשתמשנומשאבים אלה 

 

 אזור הליבה

 משתמש באותו הקלט בו משאבי אזור הליבה של" מונטה קרלו"המודל לפי 

 .אסוסייטסגרינסנד  ההשתמש
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 חביות  מיליון 15.0רגילה עם ממוצע של בחלוקה תוך שימוש נדגם הנפט במאגר 

 של P90   בקטגוריהזה מוביל לנפט במאגר.  2 עם סטייה סטנדרטית על 2מ"ק / נפט

ונפט , 5-מגדבבחן נהמייצג את הנפט במאגר ש, 2מ"ק /  חביות נפטמיליון  10.0

המייצג את האזורים , 2מ"ק /  חביות נפטמיליון  19.0של  P10   בקטיגוריהבמאגר

  .5-הנבחנים והלא נבחנים במגד

 

,  אשר2מ" ק3.2 לאורך כל אזור הליבה הינו האופטימלי הממוצע שטח הניקוז

 2וכם תמאשר ,  הפקהות באר16נותן , 2מ" ק50ם לאזור הליבה של כשמיוש

נדגם  לבאר בפועל שטח הניקוז.  נקדחשכבר , 5 בנוסף מגד 2012מתוכננים לשנת 

 2מ" ק1.5מינימום , 2מ" ק3.0עם ממוצע של משולשת בחלוקה תוך שימוש 

 .2מ" ק3.2ומקסימום 

 

י "דמיות השונות שבוצעו עההפקה מבוססת על תוצאות ההכמות הנפט בר חלוקת 

Fractures Technologies Ltd  .עד 2.5% הפקות של גמצי) 3אסמכתא (ח זה "דו 

.   לבארות שעברו פראק והרמת גז בהצלחה16%ועד , ללא פראק,  מבארות נקיים4%

, 11%עם ממוצע של משולשת בחלוקה גסרינסנד אססוסייטד התשמשו , לפיכך

 .17.5%ומקסימום ) בארהמייצג כישלון ה (0%מינימום 

 

 כבר 5-מגד; מפיקותשלושה בארות  מציגה ת הנוכחית העבודה המאושרתוכנית 

 מונטה ה לפיהדמיי לפיכך. 2012בשנת לקדיחה  מתוכננים 7- ומגד6-ומגדנקדח 

.  ההנחות האמורות לעיל סמךשלושה בארות על התייחסות ל תוך הקרלו בוצע

 .2איור תוצאות הדמייה זו מובאות ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 עתודות שדה מגד חלוקת – 2איור 
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 של הפקה 50%של הסתברות צריך להיות , PRMS-הנחיות הלהתאים לעל מנת 

.  P3 של הפקה מעתודות 10%צריך להיות סיכוי של , כמו כן.  לפחות P2-מעתודות ה

 10.5לושת הבארות שאושרו להפקה בשדה מגד הן לש P3- וP2לפיכך עתודות ה

 .בהתאמה,  חביות נפט מיליון 16.9- ות נפט חביומיליון 

 

לא ניתן לסווג אותו , אולם.  חביות נפט מיליון 4.5 הינו ל"החלוקה הנ של P90-ה

מאחר וצריך להוכיח כי משאבים אלה קשורים לבארות שכבר  P1כמספר עתודות 

  מיליון 2.2  הינהP1-עתודות הכמות הלפיכך .  הפקההגיע לומתוכננים לנקדחו 

 3.1.3בסעיף  כמפורט ות נפטחבי

 

 מגדמותנים   משאבים .3.2

 

 מבוסס גם הוא על דיגום מונטה 7- ו6, 5- מגד חוץ ממגדשלמותנים סיווג משאבים 

חות האמורת לעיל עבור אזור נבנוסף לה.  י גרינסנד אסוסייטס"קרלו שבוצע ע

של עבודת ליבה תוך שימוש בגרסה שאינו חישבנו גם משאבים עבור האזור , הליבה

 .  גרינסנד אסוסייטס

 

, 2מ" ק3.2עם מרווח בין בארות של , אשר 2מ" ק87-ליבה משתרע על כשאינו  האזור 

 . הפקה נוספיםות באר27-למביא  

 

יותר נמוכה שידוע כבעל איכות , ליבהשאינו  נמצא בדיוק בתוך האזור 2-באר מגד

יכות המאגר בכיוון המצביע על הרעה אפשרית של א, )8אסמכתא  (5מבאר מגד 

באזור  ביותר ש מייצג את המאגר בעל האיכות הטובה2הונח כי באר מגד .  צפון

כמות הנפט במאגר שנחשב .   לא זרמו4- ומגד3-מאחר ובארות מגדליבה שאינו 

נפט כמות הנחשב איפוא כ, 2מ"ק/ חביות נפט מיליון 8.8של , 2-כהוכח בבאר מגד

 לשמשולשת ה יישמנו את החלוקה.   ליבהאינושבמאגר עבור כל האזור המירבית 

מינימום , 2מ"ק/ חביות נפט מיליון 8.8ליבה עם מקסימום שאינו נפט במאגר באזור 

הידרוקרבונים באזורים העדר המייצג את הסיכוי של , 2מ"ק/ חביות נפט מיליון 0

ם באמצע הדרך בין המינימו, 2מ"ק/ חביות נפט מיליון 4.4של וממוצע שלא קודחו 

 .והמקסימום
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 חלוקה של שיעורנו ננת, ליבהשאינו   של האזור הנמוכהעל מנת להציג את האיכות 

המייצג (ינימום אפס משולשת עם מחלוקה :  קרי, מחצית אזור הליבהשל ההפקה 

חלוקה  אותה לשטח הניקוזו ננתנ.  9% ומקסימום 5.5%של ממוצע , )כישלון הבאר

 .כזו של אזור הליבה

 

  שדה מלאשל" מונטה קרלו"י לפהדמיית 

 

 6, 5- בארות בנוסף למגד13 מונטה קרלו עבור כל השדה בוצע בהנחה כי לפיהדמייה 

ביצוע דיגום .  ליבהשאינו  בארות נוספים באזור 27-באזור הליבה ונקדחו  7-ו

, שדה מגדלכל משאבים חלוקת האמורות לעיל נותן החלוקות מונטה קרלו של 

 .3באיור כמפורט 

 

 

 

 

 

 שדה מגד מלאמותנה  הפצת משאב – 3איור 

 

 של הפקה 90%של הסתברות צריך להיות , PRMS-נחיות הלהתאים להעל מנת 

 של 10% - ו50% צריך להיות סיכוי של, כמו כן.   לפחותC1-המותנים משאבים מ

של שדה מגד המותנים משאבי ה, לפיכך.  בהתאמה, C3- וC2הפקה ממשאבים 

 :כדלקמןחולקו 

 

 קטגורית המשאב ותכמ

 C1  חביות נפט מיליון 31.9

 C2  חביות נפט מיליון 59.9

 C3  חביות נפט מיליון 90.1

 

 שדה מגדמותנים  משאבים - 2טבלה 
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 הפקה באזור ות באר13-פראק והרמת גז ב,  מותנים בקידוח2בטבלה הערכים 

 .ליבהשאינו  נוספים באזור 27-הליבה ו

 

 ותדלת מוגפוטנציאל לעתודוה  4.0

 
  תנדרש, כמויות בקטגוריות העתודותשל העל מנת להשיג הגדלה פוטנציאלית 

מגע נקודת הקביעת בייתכן כי זה כרוך .  לתחום את השדהמ "עעבודה נוספת 

 הקשרקביעת , )....עד לעומקנפט "מוגדר כעת תוך שימוש במגוון ערכי (מים /נפט

 ותנרחבים וקידוח בארהפקה  מבחני ביצוע, )5- ומגד2-מגד, למשל(אזורית -תוךה

 .הפקה נוספים

 

 את ו יאפשר7- ו6, 5- או תוכנית פיתוח בארות בנוסף למגדת עבודה מאושרתוכנית

 ים מוצלחיםדרושים קידוח.  P3 ו P2לקטגוריות המותנים חלק ממשאבים העברת 

 .P1-ומבחנים  נוספים על מנת להגדיל את עתודות ה

 

 .באמור לעילע יילס יכולה RDSבייקר 

 

   מסקנות והמלצות5.0

 

 על בסיס מספר PRMS- ביצעה סיווג משאבי שדה מגד לפי שיטת הRDSבייקר 

 . להלן3בטבלה קבענו כי לשדה משאבים כמסווג .  חות שסופקו"דו

 

 קטגורית המשאב כמות

 P1  חביות נפט מיליון 2.2
 P2  חביות נפט מיליון 10.5
 P3  חביות נפט מיליון 16.9
 C1  חביות נפט מיליון 31.9

 C2  חביות נפט מיליון 59.9

 C3  חביות נפט מיליון 90.1
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  סיווג משאבי שדה מגד– 3טבלה 

 

 בארות 16פראק והרמת גז של , מותנים בקידוח 1C/2C3C)( המותניםהמשאבים 

 ליבהשאינו  נוספים באזור 27-הפקה באזור הליבה ו

 

את תאפשר  7- ו6, 5-ת פיתוח בבארות בנוסף למגד או תוכנית עבודה מאושרתוכנית

בין הקשר כמו כן הוכחת .   P3 ו P2לקטגוריות המותנים חלק ממשאבים העברת 

 ומבחנים  ים מוצלחיםדרושים קידוח.   אזורים שונים בשדה יעזור בעניין זה

 .P1-נוספים על מנת להגדיל את עתודות ה
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  אסמכתאות6.0

 

התאגדות האמריקאית של גאולוגי נפט , )SPE(גדות מהנדסי נפט התא .1

)AAPG( , מועצת הנפט העולמית)WPC ( והתאחדות מהנדסי הערכת נפט

)SPEE(, "שיטת ניהול משאבי נפט) "2007( 

 

תקנים בהערכת וביקורת מידע על עתודות " , )SPE(התאגדות מהנדסי נפט  .2

 2007,  פברואר19, ")מתוקן(נפט וגז 

 

, " יולי25 – מאי 19 5-השלמת ומבחן הפקה במגד", מ"טכנולוגיות פראק בע .3

 2010ספטמבר 

 

ראשונית  תוכנית עסקית –ישראל , שדה מגד", מ"גרינסנד אסוסייטס בע .4

 2010,  ספטמבר30, "ניתוח כלכליו

 

 אזור – משאבים  ה של הסתברויות שלקביע", מ"גרינסנד אסוסייטס בע .5

 2010,  ספטמבר30, "הליבה מגד

 

 8, דואר אלקטרוני מאת טוביה לוסקין, ומכירהאישור הסכמי הובלה  .6

 2010נובמבר 

 

 ראש העין  חזקת הנדון", נפט בישראלענייני הממונה על , ר יעקב"ד, מימרן .7

 )תרגום (2010 אוקטובר 17, "ז פעולות" לו– 1/11

 

 2009 פברואר 20, "5-הערכת הצעת באר מגד ",מ"גרינסנד אסוסייטס בע .8
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