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  שוניות מעיבוד ופענוח של הסקר הסייסמי דוח מיידי בדבר תוצאות רא: הנדון

  "רציו ים" ברישיונות )D3( התלת מימדי
  

: להלן. (Noble Energy Mediterranean Ltd ערכה 2.6.2010השותפות מתכבדת להודיע כי ביום 
 "ערן/"353 -ו" דוד/"352, "חנה/"351, "עמית/"350, "רחל/"349 תרישיונומפעילת , ")נובל"
ישיבת שותפים במהלכה הציגה את הממצאים הראשוניים מעיבוד , ") רציו יםרישיונות: "להלן(

" רחל" / 349, "עמית" / 350שיונות ישבוצע בר, )D3(ופענוח הסקר הסייסמי התלת מימדי 
  ". ערן" / 353-ו" דוד" / 352, "חנה" / 351שיונות יובחלקים מר

  
המכסה את הפרוספקט , ע הסייסמינובל התמקדה בשלב ראשון בעיבוד ופענוח ראשוני של המיד

המקבילות לחולות המאגר שזוהו (המצוי בשכבות של חולות מגיל טרצייר " לויתן"המכונה 
". עמית" / 350 -ו" רחל" / 349שיונות יוהמצוי בשטחי ר")) חולות הטרצייר ":להלן(בקידוחי תמר 

עתודות הגז הטבעי ברות כי ממוצע הפוטנציאל הכלכלי של , ל"נובל מעריכה על בסיס המידע הנ
. )BCM 453 -כ (TCF 16 -בפרוספקט הינו כ) Gross Unrisked Mean Resources(ההפקה 

 .הערכה זו אינה משקללת את ההסתברות הגיאולוגית להמצאות הידרוקרבונים בפרוספקט
 PG – Probability of ("לויתן"ההסתברות הגיאולוגית להימצאות הידרוקרבונים בפרוספקט 

Geological Success ( בכוונת נובל להמליץ בקרוב בפני השותפים , ל"לאור הנ. 50%הינה
שיחל ברבעון האחרון של , "לויתן"לקדוח קידוח אקספלורציה בפרוספקט " רציו ים"ברישיונות 

כן טרם הציגה לשותפים תכנית ותקציב -ועל, נובל טרם גיבשה תוכנית סופית לקידוח .2010שנת 
   .ביצוע קידוח יהיה כפוף לאישור השותפים. ע קידוח זהמוגדרים לביצו

  
שיונות רציו יזוהו בר, ל"עוד מסרה נובל כי בעקבות עיבוד ופענוח ראשוני של המידע הסייסמי הנ

וכי להערכתה ממוצע הפוטנציאל הכלכלי של , ים פרוספקטים נוספים המצויים בחולות הטרצייר
בפרוספקטים אלו ) Gross Unrisked Mean Resources(עתודות הגז הטבעי ברות ההפקה 

הערכה זו אינה משקללת את ההסתברות הגיאולוגית ). BCM 85 - כ (TCF 3 - מסתכם בכ
יצויין כי היות שפרוספקטים אלה  נמצאים בשלבי . להמצאות הידרוקרבונים בפרוספקטים אלה

דרוקרבונים טרם גובשה סופית ההסתברות הגיאולוגית להמצאות הי, גיבוש ראשוניים
  ."לויתן"בפרסופקטים אלה ויתכן כי תהיה נמוכה מזו של פרוספקט 

    
כן ציינה נובל כי החלה לבחון פוטנציאל לקיומם של מבנים נוספים בשכבות קדומות למיוקן -כמו

 בהם עשוי להיות ,רישיונות רציו יםבשטחי ) העמוקות משמעותית משכבות חולות הטרצייר(
  .  בדיקות אלה טרם התגבשו לכדי פרוספקטים מוגדרים.  נפט וגזפוטנציאל להמצאות של

  
  :הינם כדלקמן שיונות רציו יםיבראחוזי ההחזקה 

  
 15.00% שותפות מוגבלת, )1992(רציו חיפושי נפט 

Noble Energy Mediterranean Ltd. 39.66% 
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לרבות , ידי נובל-כפי שנמסרו על, ל" ההערכות והמידע הנ– אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד
בדבר ממוצע הפוטנציאל הכלכלי של עתודות הגז הטבעי בפרוספקטים השונים ושל ההסתברות 
הגיאולוגית להמצאות הידרוקרבונים הינם בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות 

ל ואין היא מביעה "השותפות לא ביצעה בדיקה עצמאית של המידע או של ההערכות הנ. ערך
הערכותיה של נובל מבוססות על מודל , יודגש כי למיטב ידיעת השותפות. עמדה לגבי דיוקם
אשר מתבסס על מספר רב של נתונים ומשתנים הכוללים הערכות והנחות , פרוספקטיבי מורכב

נתונים בלתי מוכחים המבוססים על (סובייקטיביים וספקולטיביים אשר בחלקם הינם , עבודה
עד כי שינוי בהם עשוי לשנות , ל"וכי המודל רגיש מאוד למשתנים הנ) מידע חלקי ועל הנחות שונות
הצפויות להתעדכן ככל שיצטבר , ל"אין כל ודאות לגבי ההערכות הנ. באופן מהותי את ההערכות

גורמים הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של גז טבעי מידע נוסף כתוצאה ממכלול של 
  . ונפט

  
  

  
  ,בכבוד רב

  
  מ"רציו חיפושי נפט בע              

   שותפות מוגבלת- )1992(                               השותף הכללי ברציו חיפושי נפט 
  
  
  


