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 שננדואה נכס הנפט   -  והפקה פיתוח יקידוחסדרת  ביצועהחלטה על  הנדון:

 ףאמור בסעי ול  1, 2021 ,באוגוסט  25( לפיתוח פרויקט שננדואה מיום  FIDקבלת החלטת ההשקעה הסופית )לבהמשך  

)להלן:   שננדואהבנכס הנפט  מתוכננת  העבודה בפועל והבדבר תכנית    20212לדוח התקופתי של השותפות לשנת    8.2.5

 3, 2022ביוני    30לתקופה שהסתיימה ביום  לאמור בנספח א' לדוח הדירקטוריון  כן  ו  ("הפרויקטאו "   "נכס הנפט"

בהתאם לתכנית הפיתוח אשר אושרה , מתכבדת השותפות לעדכן כי  הפרויקטהתקדמות פיתוח  אודות  בדבר עדכונים  

בסוף   ההצפוי   ,וההפקה  קידוחי הפיתוחביצוע  לקראת תחילת  , ו2021על ידי השותפים בנכס הנפט בחודש אוגוסט,  

בנכס הנפט וההפקה  ביצועם של ארבעת קידוחי הפיתוח    אתדירקטוריון השותף הכללי  אישר   , 2022חודש אוקטובר  

  "(.וההפקה קידוחי הפיתוח" הלן:עיל ול)ל

 : וההפקה קידוחי הפיתוחלהלן פרטים נוספים אודות 

 . 2022באוקטובר   24 :המועד שבו נתקבלה ההחלטה ▪

  להחלטת ההשקעה הסופיתהפקה בהתאם  ו  תוחפי קידוחי    הקידוח והשלמה של ארבעביצוע    :נימוקי ההחלטה ▪

(FID ) 2021 ,אוגוסטפרויקט, אשר אושרה על ידי שותפי הפרויקט במהלך חודש  הלפיתוח . 

   .BSEE- מה  יםלקידוח  היתרים קבלת: יםתנאים לביצוע הקידוח  ▪

 . SA009, SA008, SA010, SA007: יםהקידוח  מותש ▪

הקידוח ▪ כה נכס  ב   יםימי   יםקידוח:  יםמיקום  דרום   230- ממוקם  ארה   מערבית  מייל  אורלינס,  במים  לניו  "ב, 

  . העמוקים של מפרץ מקסיקו

משך הזמן לביצוע  .  2202באוקטובר    30להתחיל ביום  צפוי  בסדרה  הקידוח הראשון  :  יםהצפוי   יםהקידוח  ימועד ▪

שלישי  הרבעון ב צפויים להסתייםוההפקה קידוחי הפיתוח  ימים.  60  -הינו כ  וההפקה  הפיתוחמקידוחי  כל אחד 

 . 2023של שנת 

 . Upper and Lower Wilcox:  יםשכבות המטרה בקידוח ▪

 אשר נועדו להפקת עתודות נכס הנפט.והפקה  קידוחי פיתוח: םותכלית יםסוג הקידוח  ▪

 
 (. 071194-01-2021)אסמכתא מספר:  2021באוגוסט  26ראו דיווח השותפות מיום      1
 (. 027108-01-2022)אסמכתא מספר:  2022במרץ  20כפי שפורסם ביום      2
 (.084618-01-2022)אסמכתא מספר:  2022באוגוסט  17כפי שפורסם ביום        3



 

 

 ק"מ.    1.8-כעומק מים של ק"מ,    9- של כ: עומק סופי ועומק המיםוההפקה   קידוחי הפיתוחסופי של  עומק ▪

  והנטישה   הקידוח  עלויות  את  המייצגיםמיליון דולר ארה"ב,    320  -: כ(100%)   וההפקה  קידוחי הפיתוחסך תקציב   ▪

  ."בארה דולר  מיליון 160-כ הוא( 49%) וההפקה קידוחי הפיתוח בתקציב  השותפות של חלקה"כ  סה.  הזמנית

 . BOE Exploration & Production, LLC: שם המפעילה ▪

 . BOE Exploration & Production, LLC: הקידוחשם התאגיד המבצע את   ▪

בתקציב   ▪ השותפות  של  ההוניות  הזכויות  מחזיקי  של  הפיתוחחלקם  האפשריות  וההפקה    קידוחי  ובהכנסות 

הקידוח מהםשינבעו   בעלות  חלקה  במלוא  תישא  השותפות  המופק  ים:  מהנפט  התקבולים  לכל  זכית  ותהא   ,

ובהתאם לשיעורים הקבועים בין השותפים בנכס. חלקם    בהתאם לחלקה בנכס, בניכוי תמלוגיםאלו    יםמקידוח 

הוא   הנפט  בנכס  השותפות  של  ההוניות  הזכויות  מחזיקי  שינבעו  49%של  האפשריות  בהכנסות  וחלקם   ,

 .  ואחריםוזאת בהתחשב בתמלוגים המשולמים למדינה, לצדדים קשורים  38.68%הוא   יםמהקידוח

 :, למיטב ידיעת השותפותוההפקה קידוחי הפיתוחשמות השותפים בנכס הנפט וחלקו של כל שותף בתקציב   ▪

ShenHai LLC                                                              49%  

Beacon Offshore Energy Development LLC                  20.05% 

HEQ Blue Ridge, LLC                                                       20% 

BOE II Exploration LLC                                                 10.95% 

 לדוח התקופתי.    8.2 : לפרטים אודות נכס הנפט ראו סעיףהפניה לתיאור נכס הנפט בדוח התקופתי ▪

  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

לביצועוההפקה    קידוחי הפיתוחלביצוע  תקציב  סך הכל   והיבטים ,  םע, קבלת האישורים לביצוםולוחות הזמנים 

הקידוח  לביצוע  הנוגעים  על יםנוספים  מבוססים  על  ,  וכן  בלבד  והשערות  אומדן  השותפות קיש  , הערכות  בלה 

המהוות  הנפט  נכסב  ההמפעילמ התשכ"ח,  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד  פני  צופה  ההערכות    .1968-מידע 

-מידע גיאולוגי, גיאופיסי, טכני וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות המבוססות, בין היתר, על  

ו/או להיות  יםאחר, שלגביהן לא קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן במהלך התקדמות פעולות הקידוח ו הנדסי 

 . , לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים, תנאי שוק ותנאים רגולטורייםשונות מהותית מההערכות וההשערות הנ"ל
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