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אנרגיהפטרוליוםרציו 
2019יוני | מצגת למשקיעים 



הצהרה
הצעותלקבלתהזמנהאוהשותפותשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת.("RPL"או"פטרוליוםרציו"או"השותפות)"מוגבלתשותפות-אנרגיהפטרוליוםרציוי"עהוכנהזומצגת

.למשקיעיםמידעלמסירתורקאךונועדה,כאמור

לפעילותהקשורבכלבמצגתהאמור.פוטנציאלימשקיעשלדעתלשיקולתחליףמהווהלאוכן,השקעההחלטתלקבלתבסיסבולראותואיןדעתחוותאוהמלצהמהווהאינובמצגתהכלולהמידע

השותפותפעילותשלמלאהתמונהלקבלכדי.השותפותשלהערךבניירותהשקעההחלטתלביצועבקשררלבנטילהיותשעשויהמידעכלאתלכלולמתיימרואינובלבדתמציתהינוהשותפות

.בהםהכלולעתידפניצופהמידעבדבראזהרותלרבות,הבורסהובאתרערךניירותרשותבאתרלציבורהמפורסמיםהשותפותבדיווחילעייןיש,אליההנילוויםהסיכוןגורמילרבות

ענייניםאולאירועיםהמתייחסיםאחרומידעואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתהמצגת

לשותףהידועמידעעל,היתרבין,המתבססות,בשותפותהכלליהשותףשלבלבדהערכותעלמבוססזהעתידפניצופהמידע.השותפותבשליטתאוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידיים

איאו/והתממשותו.עצמאיבאופןהכלליהשותףי"ענבחנולאואשרשונותורשויותגופים,חברותידיעל,היתרבין,פורסמואשרופרסומיםנתונים,זהובכללזומצגתעריכתבמועדהכללי

שעשוייםאחריםחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמהתפתחויותוכןהשותפותפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,מושפעתלהיותעשויהעתידפניהצופההמידעשלהתממשותו

פעולותלביצועהזמניםלוחות,בנוסף.טבעיוגזנפטשלוהפקהחיפושיםשלבפרויקטיםהקשוריםוגורמיםרגולטורייםגורמיםלרבות,ידה-עלהמוחזקיםוהתאגידיםהשותפותפעילותעללהשפיע

מידעאוהמצגתבמועדהכלליהשותףאצלהקייםמידעעלוהמבוססוודאיאינואשרעתידפניצופהמידעוכולליםמשועריםהינםאלופעולותועלותבהםזכויותלשותפותאשרהנפטבנכסישונות

להשתנותיכולותאשר,זהבמועדשבידוהמידעעלבהסתמךהכלליהשותףשלהערכותוכולל,השותפותשלהמוחזקיםהתאגידיםשותפיםשבהםהשוניםבפרוייקטיםמהמפעיליםשקיבל

הנדרשיםוהיתריםאישוריםבקבלתעיכוב,הנפטנכסיבתנאישינויכגוןרבותחיצוניותהשפעותאו/וממגבלותוכן,שיתקבלווהממצאיםבפועלביצועןמועד,הפעולותהתקדמותעלבהסתמך

.מהמוצגהמשתמעיםאוהמוערכיםהיעדיםמןמהותיבאופןשוניםלהיותעשוייםועלותןלביצועןהזמניםלוחות,בפועלשיבוצעוהפעולותלפיכך.וכדומהבקבלניםתלות,השונותהפעולותלביצוע

גיאופיסי,גיאולוגימידעעל,היתרבין,המבוסס,עתידפניצופהמידעבגדרהןבגיאנהKaieteurבבלוק(פרוספקטיביים)המנובאיםהמשאביםבדברבמצגתכלולותהNSAIהערכות,היתרבין

או/ונוסףמידעשיצטברככללהתעדכןעשויותל"הנההערכות.וודאותכלקיימתלאלגביהןאשרNSAIשלבלבדמקצועיותוהשערותהערכותוהינןנלוותועבודותהסייסמימהסקרשנתקבלואחר

שצוינוהאפשרייםמהמשאביםכלשהוחלקכיודאותאין.הסייסמיהסקרממצאיניתוחמהמשךכתוצאהלרבות,ונפטגזשלוהפקהחיפושיםשלבפרויקטיםהקשוריםגורמיםשלממכלולכתוצאה

יהיהשאותםמותניםומשאביםעתודותאודותעלהערכהבגדראינוהפרוספקטיביהמידע;מהמשאביםכלשהוחלקלהפיקמסחריתמבחינהאפשריזהיהיהכיודאותאין,יתגלהאם;יתגלהאכן

כלקיימתלאלגביואשר,עתידפניצופהמידעבגדרהינםהקידוחתחילתומועדבגיאנהKaieteurבלוקבTanagerבפרוספקטלקידוחהצפי.בכללאם,ניסיוןקידוחלאחררקלהעריךניתן

מיקוםעלהחלטהבקבלת,שיתקבלוככלנוספיםונתוניםהקייםהחומרוניתוחלימודבהמשך,היתרבין,תלויואשר,שונהבאופןלהתממשאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשויואשר,וודאות

וספקיבקבלניםתלות,השונותהפעולותלביצועהנדרשיםוהיתריםרגולטורייםאישוריםבקבלתעיכובכגוןרבותחיצוניותהשפעותאו/ובמגבלות,הקידוחובתכנוןהתפעולועדתידי-עלהקידוח

.רגולטורייםתנאיםאו/ושוקתנאיאו/ותפעולייםמתנאיםכתוצאהלרבות,טבעיוגזנפטשלוהפקהחיפושיםשלבפרויקטיםהקשוריםגורמיםשלממכלולכתוצאהאו/וציוד

.זומצגתפרסוםלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויביםאינםהשותפותאו/והכלליהשותף
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עקרונות הפעילות

שותפות עם חלוציות

חברות אנרגיה  

מובילות

ניהול  

סיכונים
חשיבה מחוץ 

לקופסא

צוות מקצועי  

בעל ניסיון רב
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קמ״ר של שטחי אקספלורציה20,000מעל 

פיליפינים
SC 76

100% :RPL WI

RPL: מפעיל

ר"קמ4,160: שטח

אירלנד
LO16/28זכות 

100% :RPL WI

RPL: מפעיל

ר"קמ1,560: שטח

סורינאם
47בלוק 

:RPL WI20%

Tullow: מפעיל

ר"קמ2,350: שטח

גיאנה
Kaieteurבלוק 

:RPL WI25%

ExxonMobil: מפעיל

ר"קמ13,535: שטח

4אפשרות לקידוחקידוח צפויD3סייסמיאפשרות לסקר D3סייסמיבוצע סקר 



סורינאם-נוכחות אסטרטגית באגן גיאנה

אחד מאגני חיפושי  

״ בעולםה״חמיםהנפט 

קידוחי  15תגליות מתוך 13

הצלחה87%-אקספלורציה 

5.5-למעלה מ

, מיליארד חביות נפט

פוטנציאל למיליארדי  

נוספותנפט חביות 

2020תחילת הפקה בשנת 

עד , חביות ליום' א120בקצב של 

צפויה הפקה  2025שנת 

חביות ליום' א750של לפחות 

5באתר החברה ExxonMobilי דיווחי"עפStabroek,הנתונים בשקף מתייחסים לפעילות בבלוק 

רצף הצלחות בבלוק הסמוך
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גיאנה

Kaieteurבלוק 

סורינאם-אגן גיאנה

2020
צפי לקידוח  

אקספלורציה

2018
סיום עיבוד  

הנתונים הסייסמיים  

ותחילת פענוחם

Hessהצטרפות

לרישיון

2019
ExxonMobil מודיעה על

החלטתה להתקדם לקידוח

רציו פטרוליום מודיעה על 

דלליהחלטתה לא לה

לקידוח  היערכות השותפים

Tanager

2017
ExxonMobilמינוי 

למפעיל

קמ״ר 5,750של 3Dסקר 

(משטח הבלוק40%-כ)

2015
קבלת הרישיון 2012

הגשת בקשה  

לקבלת הרישיון

השותפיםהיערכות2019במהלך 

הצפוי להתחיל  Tanagerח לקידו

1/2020Hעד לסוף 

•25% :RPL WI

- 35%: מפעיל• ExxonMobil

:  שותפים נוספים•

15% - Hess

25% - Cataleya Energy

ר"קמ13,535: שטח כולל•

2016'מ3,800-2,800: עומק מים•
ExxonMobilהצטרפות 

לרישיון



Kaieteur–פוטנציאל פרוספקטיבי למיליארדי חביות

Hoatzinהפרוספקטים|14.5.2019מיוםהשותפותשלהמיידיבדוחכמפורטNSAIשלמנובאיםמשאביםהערכתי"עפ ,Tanagerו-Toucanאלהלפרוספקטיםבנוגעבטבלההמוצגהמנובאיםהמשאביםכמויותאומדן.בהתאמה,מטרהשכבות6-ו10,2כוללים

highהכמויותלאומדניבהתייחסהגיאולוגיתההצלחהבסיכויימתחשבתהסטטיסטיתהסכימה,יותרגדוליםכמויותאומדנישתוצאתה,פשוטהאריתמטיתמסכימהבשונה.סטטיסטיבאופןסוכם estimate, best estimate, low estimateהמטרהמשכבותאחתבכל,

לעילבטבלההנתונים.זובטבלהסטטיסטיתסוכמו(שלהםהמטרהשכבותכלעל)האמוריםמהפרוספקטיםאחדלכלביחסהמוצגיםהגיאולוגיתההצלחהסיכויי.יותרנמוכההסטטיסטיתהסכימהלפיהאמוריםבפרוספקטיםהכמויותאומדנישלהמצרפיתהכמותולכן

7.בנפרדמטרהשכבתבכלנפטלמציאתההסתברותאתמייצגיםהבאבשקףבטבלהשהנתוניםבעוד,אחתמטרהבשכבתלפחותפרוספקטבכלנפטלמציאתההסתברותאתמייצגיםגיאולוגיתלהצלחהלהסתברותביחס

Tanager

האומדן  

הטוב  

ביותר

1

2

1

1

1

10

6

1

1

Kaieteur 3D



Kaieteur– פרוספקטTanager
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Kaieteurהמפתח לפוטנציאל האקספלורציה בבלוק –שכבתי -פרוספקט רב

14.5.2019כמפורט בדוח המיידי של השותפות מיום  NSAIהערכת משאבים מנובאים שלע״פ 

הסתברות

להצלחה

גיאולוגית

הטוב  האומדן

במיליוני  )ביותר 

(חביות נפט

המטרה שכבת

52% 37.5 Maastrichtian

58% 18.2 Campanian

52% 23.3 Santonian 1

52% 27.6 Santonian 3

58% 9.5 Santonian 4

52% 57.4 Santonian 6

58% 26.0 Santonian 7

52% 33.0 Coniacian

52% 32.6 Turonian 1

52% 30.1 Turonian 2



סורינאם

47בלוק 

סורינאם-אגן גיאנה

2020-2021
אפשרות לקידוח  

אקספלורציה

2017
פטרוליוםהצטרפות רציו 

לרישיון

2018
הצטרפות

Pluspetrolלרישיון

2019
איפיון פרוספקטים 

ראויים לקידוח

השותפיםהיערכות 

להחלטת קידוח

2010
קבלת הרישיון

2012
על שטח כולל 3Dסקר 

קמ״ר3,300של 

תחילת עיבוד ופענוח  

הסייסמיםהנתונים 

9

צפויים השותפים  /2019Q3במהלך 

לקבל החלטה האם להתקדם 

לקידוח אקספלורציה בשטח הבלוק

•20% :RPL WI

- %: מפעיל• Tullow50

- 30%:שותפים נוספים• Pluspetrol

ר"קמ2,350: שטח כולל•

'מ1,300–3,000: עומק מים•



אירלנד

LO 16/28

South Porcupine2019-2020אגן 
בכפוף 3Dסייסמיסקר 

לקבלת רישיון חיפוש

2018
מימוש הזכות  

לרישיון חיפוש  

ובקשה לעדכון  

גבולות 2017
ניתוח גיאולוגי

ומיפוי מטרות  

(Leads )ראשוני

2015
השתתפות  

במכרז

2016
זכיה בזכות  

LO 16/28

10

מופו מטרות ראשוניות  

(Leads )  על בסיסם הוגשה

בקשה לקבלת רישיון חיפוש

•100% :RPL WI

RPL: מפעיל•

ר"קמ1,560: שטח כולל•

'מ1,800–2,300: עומק מים•



פיליפינים

2019-2020
ומיפוי  ניתוח גיאולוגי

ראשוני( Leads)מטרות 

2018
קבלת הנכס

SC 76

2016
הודעה על 

זכיה במכרז

2015
השתתפות  

במכרז

SC 76

East Palawanאגן צפון

11

החל ניתוח גיאולוגי ומיפוי 

((Leadsמטרות ראשוניות 

במקביל נבחנת אפשרות  

להגדלת שטחי החיפוש

•100% :RPL WI

RPL: מפעיל•

ר"קמ4,160: שטח כולל•

'מ900–1,700: עומק מים•



סקירה כללית



אבני דרך עיקריות

2012
הגשת בקשה  –גיאנה 

לקבלת רישיונות ימיים

2016
16/28LOקבלת זכות –אירלנד

 ExxonMobilהצטרפות–גיאנה 

Kaieteurלבלוק 

2015
5קבלת אזור –מלטה 

Kaieteurקבלת בלוק –גיאנה 

2017
א"הנפקת רציו פטרוליום בבורסת ת

השלמת העסקה ומינויה  -גיאנה 

כמפעילExxonMobilשל 

פעילות אקספלורציה–ים צפוני 

47כניסה לבלוק–סורינאם

2018
KaieteurלבלוקHessהצטרפות –גיאנה

הגשת בקשה לרישיון חיפוש בגבולות  –אירלנד

מעודכנים

SC76קבלת נכס –פיליפינים

47לבלוק Pluspetrolהצטרפות –סורינאם

2019
לקדוח  Hess-ו ExxonMobilהחלטת –גיאנה

דלל יהודעת רציו פטרוליום לא לה,Kaieteurבבלוק 

Tanagerוהיערכות השותפים לקידוח 

5החזרת אזור –מלטה

לקראתהיערכות השותפים –סורינאם

47החלטת קידוח בבלוק 
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התקדמות פעילות האקספלורציה

Tanagerקידוח -גיאנה 

47אפשרות לקידוח אקספלורציה בבלוק -סורינאם 

אקספלורציההמשך פעילות-אירלנד ופיליפינים 

פיתוח עסקי לקבלת נכסים חדשים

בחינה לצירוף שותפים בנכסים קיימים

14

2020 - 2021



לסיכום

ר "קמ20,000מעל 

של שטחי חיפוש

חשיפה לפורטפוליו בינלאומי  

מגוון של נכסי אקספלורציה  

ימיים

צוות מקצועי עם  

יכולת מוכחת לאיתור  

נכסים אטרקטיביים

שותפות עם חברות  

אנרגיה מובילות

נוכחות משמעותית באגן 

מאגני  , סורינאם-גיאנה

בעולם" חמים"החיפושים ה

מזומן בקופה להמשך פיתוח  

עסקי ואיתור הזדמנויות תוך  

התנהלות מחושבת

15



!תודה



נספח

מצגת איתן אייזנברג



איך  נולדה  רציו  פטרוליום

ואיך  הגענו  לאגן  גיאולוגי  שמצויות) 

(      בו  מיליארדי  חביות  נפט 

2019איתן   יוני   



של  התשקיף   של   רציו   פטרוליום8.22סעיף    

"  גורמי   סיכון   "   



Wild  Cat                 קידוח  חתול  בר

כל  קידוח  אקספלורציה  

=  לנפט  

,בדרך כלל , הוא 

אירוע   בינרי  



2011

ל"החלטנו  לשחזר  את  הצלחת  לוויתן  בחו

ל  באזורים  הדומים"מצא  לנו  זכויות  נפט  בחו" 

"  לישראל  של  לפני  התגליות  הגדולות  



?2012למה  גאיינה  בשנת  

בדיוק  כמו  ישראל  לפני  תגליות  הגז  הגדולות   

מדינה  ללא  טיפת  נפט  אבל  עם  אגן  מבטיח  אותו  

הזניחו  חברות  הנפט  האחרות  



?2012למה   גאיינה   בשנת  
נודע  לנו  כי  במדינה  שלושה  בלוקים  פנויים  שאף  אחד  לא  רוצה  בהם

:תנאים למציאת נפט 

" ( מטבח ) " סלע  מקור 1.

ממנו נוצר נפט

בו נלכד = סלע  מאגר 2.
(מאגר ומלכודת   (הנפט

שאינו  = סלע  כיסוי  3.

מאפשר  לנפט  לצוף  

.לפני השטח

נדידה של הנפט מסלע  . 4
.המקור לסלע המאגר



תנאים    טובים    נוספים  

התחלפו השלטון והנשיא2015בבחירות של ) דמוקרטיה בסגנון מערבי  •
(.בהליך  מסודר 

.אנגלית = שפה רשמית •

.   תנאי  הסכם  הוגנים •

.שותף  מקומי  אמין•

ד ריצי רוברטס"הממונה דניסון  ועו.  ) חוק המבוסס על החוק האנגלי•
(.דיברו  בשפה  משותפת 



Location map of Block B

~ 13,500 sq km

One block offshore Israel 
400 sq km



Berbice Canyon–  2012אינטרפרטציה  משנת

Assumed 
path of 
Berbice
Canyon



מ רוחב"ק80כ 

From  Google  Earth



מ  רוחב"ק26נהר  סנגל  כ  

From  Google  Earth



אינטרפרטציה  
2012משנת  



"ר  'קייצ"  נקרא  היום  Bבלוק  

~ 13,500 sq km

One block offshore Israel 
400 sq km



Liza  - 1  Discovery ,  2015

Assumed 
path of 
Berbice
Canyon

Esso 
(ExxonMobil)

Liza – 1 
Discovery 



הפסיקה  את  פעילותה  בגלל  סכסוך  Aאנדרקו  שקיבלה  את  בלוק  

גבולות  עם  ונצואלה  

יצאה  מבלוק  סטבברוק  מכיוון  שהחליטה   "  של " וחברת  

.שהפרוספקט  מסוכן  מדי 

2012מרגע  שהתחלנו את  המשא  ומתן  עם  הממשלה  בשנת  

2015ועד   לתגלית  הראשונה  של  אקסון  בשנת  

Cאו   (  ר  'היום  קייצ) Bאף  אחד  לא  היה  מעוניין  בבלוקים   



"אדם  או  חברה בשם אקסון מחפשת אותך , איתן " 





סקר  תלת  ממדי    ענק  

=    על    שטח   של    

ר"קמ5,750

רשיונות   ימיים    14כ    )   

(בישראל  



אני  מציע  שכל  משקיע  יעשה  את  החשבון  בעצמו

מה    הפוטנציאל   הכלכלי   
?ר  'הטמון   ברשיון  קייצ



לאור   הממצאים

"1-ר 'טנג" רציו פטרוליום   החליטה   להשתתף  בקידוח  .1

.על  מלוא  זכויותה  ברשיון , בשלב  זה  ,לשמור .  2



Tanager - 1 

(מנהל  החיפושים  של  רציו פטרוליום ) גל הרטמן  

ראינו מאות פרוספקטים ברחבי העולם ומעולם  , ואנוכי 
לא ראינו פרוספקט כל כך אופטימי 

" .טנגר "כמו 

סוף  למצגת של איתן
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