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  נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
 "(השותפות)"

 
  

 2017 ,בדצמבר 17
 

 לכבוד
 ערך ניירות רשות
 22 נשרים כנפי רחוב

 ירושלים

 לכבוד
 "מבעאביב -בתל ערך לניירות הבורסה

 2 בית אחוזת רחוב
 אביב -תל

 

 
  .ג.נ.,א

  דיווח מיידי: הנדון
 

 בדבר( 2017-01-114477)מס' אסמכתא:  7.12.2017 מיום השותפותשל מיידי הדיווח בהמשך ל

הזכויות )להלן: " Buckskinבזיכיונות נוספות זכויות להעברת המתווה למימוש ההסכם 

2017- אסמכתא:)מס'  12.201710. מיום השותפותובהמשך לאמור בדוח המיידי של  1"(,הנוספות

לפיו נאוויטס בקסקין מימון בע"מ, חברה ייעודית בבעלותה המלאה של השותפות (, 01-114924

אגרות הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים של "(, הודיעה כי קיבלה החלטה על החברה)להלן: "

" אגרות החוב")להלן:  בדרך של הרחבת סדרהשל החברה  (ב')סדרה אגרות חוב ו (א')סדרה חוב 

להשגת המימון הנוסף הנדרש בגין אשר תמורתן תשמש , (, בהתאמה"אגרות החוב הנוספות"-ו

 כדלקמן:לעדכן  השותפותמתכבדת הזכויות הנוספות, 

הזכויות והושלמה העברת התנאים המתלים להסכם להעברת הזכויות הנוספות, התקיימו כל  .1

ונרשמו  הועברו Buckskinמן הזכויות בזכיונות  2.5% כדלקמן: )א( (17.6%הנוספות )בשיעור 

מן  7.5% -ב Navitas Buckskin, ובעקבות זאת מחזיקה כיום Navitas Buckskinעל שם 

, Buckstoneהועברו ונרשמו על שם  Buckskinמן הזכויות בזכיונות  15.1% )ב( -הזכויות; ו

  .מן הזכויות 28.8% -ב Buckstoneובעקבות זאת מחזיקה כיום 

נערכו התיקונים הנדרשים להסכמי ההלוואה על מנת לאפשר לחברה להעמיד את מלוא  .2

הסכמי תנאי ללוות בהתאם ל תמורת ההנפקה של אגרות החוב הנוספות כהלוואות נוספות

, ונערכו התיקונים הנדרשי להסכמי השעבוד על מנת "(ההלוואות הנוספות)להלן: " ההלוואה

)להלן:  הסכמי השעבודתנאי הנוספות לטובת הנאמן בהתאם לשל הזכויות לאפשר שעבוד 

כמו כן, דיווחה החברה כי התקיימו כל התנאים לשחרור כספי . "(השעבודים הנוספים"

 תמורת ההנפקה של אגרות החוב הנוספות הקבועים בשטרי הנאמנות לאגרות החוב. 

 

 

 

                                                      
 7.6.11א' של תכנית הפיתוח של הפרויקט, ראו סעיף 1ושלב  Buckskinלפרטים נוספים אודות נכס הנפט   1

 "(.תשקיף להשלמה)להלן: " 13.9.2017 הנושא תאריךלתשקיף להשלמה של השותפות 
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 עתודות ומשאבים מותנים בנכס הנפט

אודות דוח עתודות ומשאבים  12.11.2017מיום  השותפותשל  בהמשך לאמור בדוח המיידי

מותנים ונתוני תזרים מעודכנים, להלן יובאו פרטים אודות העתודות והמשאבים המותנים בנכס 

  הכולל את הזכויות הנוספות: השותפותשל  הלחלקבהתאם  Buckskinהנפט 

 הנפט בנכס עתודות .1

 כמויות נתוני .1.1

 המערכת לכללי בהתאם הוכן ואשר, NSAI -מה השותפות שקיבלהמשאבים  דוח פי-על

 31 ליום נכון הנפט בנכס המותנים המשאבים(, SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהול

  :להלן כמפורט הינם, 2017באוקטובר 

 הנפט בנכס כ"סה עתודות קטגוריית
(Gross) 

 השותפות חלק כ"סה
(Net) 2 

 גז 
  טבעי
BCF 

 נפט
MMBBL 

 גז
  טבעי
BCF 

 נפט
 MMBBL 

 

 P1 מוכחות עתודות
(Proved Reserves ) 

17.5 77.5 1.05 4.68 

  צפויות עתודות
(Probable Reserves) 

34.0 151.0 2.05 9.11 

 P2 מסוג עתודות כ"סה
(Proved+Probable Reserves) 

51.4 228.5 3.10 13.80 

  אפשריות עתודות
(Possible Reserves) 

17.5 77.5 1.05 4.68 

 P3 מסוג עתודות כ"סה
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 

34.0 151.0 2.05 9.11 

 
 הניתנות עתודות הינן לעיל בטבלה מפורטותההמוכחות  העתודות

 להפקה הניתנות העתודות מן וחלק' א1 שלב מפיתוח כתוצאה להפקה

 מונחת' א1 בשלב כי העובדה לאור וזאת', ב1 שלב מפיתוח כתוצאה

 '.ב1 בשלב שיכללו ההפקה לקידוחי התשתית

 הנוספות העתודות הן( Possible Reserves) אפשריות עתודות – אזהרה

 הצפויות העתודות כמו מידה באותה מופקות להיות צפויות שאינן

(Probable Reserves .)בפועל שיופקו שהכמויות 10% של סיכוי יש 

(, Proved Reserves) המוכחות העתודות מכמות גבוהות או שוות יהיו

 כמות ובצירוף( Probable Reserves) הצפויות העתודות כמות בצירוף

 (.Possible Reserves) האפשריות העתודות

: כי ובכללן והסתייגויות הנחות מספר, היתר בין, NSAI ציינה בדוח (1)

 של המכני התפעול את בדקה ולא הנפט בשדה ביקרה לא NSAI( א)

                                                      
 של חלקה את מציג ואינו, יחדBuckstone (%36.3 )-ו Navitas Buckskinלחלק של  מתייחס המשאבים דוח 2

 מכפלת משמעו "Net"זה,  לעניין. בדוח כלול אינוהאמורות נטו  החברות חלק חישובלבדה. כמו כן,  שותפותה
 ההוניות הזכויות למחזיקי בפועל המשויך בשיעור( Gross) הנפט בנכס, העניין לפי, הטבעי והגז הנפט כמות"כ סה
)שיעור זה יכול וישתנה ככל וחל שיעור תמלוג שונה על חלק מאיזור נכס  הנפט מנכס בהכנסות השותפות של

 .)ח( בתשקיף7.6.11 בסעיף שמפורט כפיהנפט(, 
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 חשיפה בחנה לא NSAI( ב; )מצבם את או והבארות המתקנים

 בדוח כללה לא כן ועל, הסביבה איכות מענייני הנובעת אפשרית

 הניחה NSAI( ג; )כאמור מחבות לנבוע שעלולות עלויות העתודות

 שיתופעלו, הקיימות הפיתוח לתכניות בהתאם יפותחו המאגרים כי

 על תשפיע לא ממשלתי פיקוח או רגולציה אף כי, סביר באופן

 בנוגע ושתחזיותיה, הכמויות את לקבל הזכויות בעלות של היכולת

 . בפועל המאגרים לתפקוד דומות תהיינה עתידית להפקה

 כמויות בדבר NSAI הערכות – עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה

 עתיד פני צופה מידע הינן הנפט בנכס הטבעי והגז הנפט עתודות

 לעיל ההערכות. 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעו

, ואחר הנדסי, גיאופיסי, גיאולוגי מידע על, היתר בין, מבוססות

 הערכות בגדר והינן, במאגר המפעילה ומאת מהקידוחים שנתקבל

. וודאות כל קיימת לא לגביהן ואשר NSAI של בלבד והשערות

 שונות להיות עשויות בפועל שיופקו הנפט או/ו הטבעי הגז כמויות

 מתנאים כתוצאה, היתר בין, ל"הנ וההשערות מההערכות

 היצע מתנאי או/ו רגולטוריים משינויים או/ו וטכניים תפעוליים

 או/ו מסחריים מתנאים או/ו הנפט או/ו הטבעי הגז בשוק וביקוש

 ל"הנ וההשערות ההערכות .המאגר של בפועל מהביצועים כתוצאה

 ממכלול כתוצאה או/ו נוסף מידע שיצטבר ככל להתעדכן עשויות

 .טבעי וגז נפט של והפקה הנפט בנכס הקשורים גורמים של

 מהוון תזרים נתוני (2)

( א: )כדלקמן יצוין, להלן המפורט המהוון התזרים לחישוב ביחס

המבוססת על ממוצע השותפות לפי הערכת  חושב המהוון התזרים

 30-של כ( 2017)נכון לסוף חודש אוקטובר  ונפט גז מחיריתחזיות 

 – ( מחירי הגז1): גופים בינלאומיים הכוללים בנקים וגופי מחקר

. מחיר הגז מותאם לאיכות (Henry Hub)נלקחו מחירי גז טבעי 

נלקחו  – ( מחירי נפט2הגז, לעלויות הולכה ולהפרשי שערים. )

. מחיר הנפט מותאם לאיכות הנפט, (West Texas)מחירי נפט 

  לעלויות הולכה ולהפרשי שערים.

להלן טבלה המרכזת את מחירי הגז הטבעי והנפט בהם נעשה 

 שימוש )לפני התאמות(:

  נפט מחיר תקופה סוף
 חבית/דולר

  טבעי גז מחיר
 MMBTU/דולר

31.12.2017 50.24 3.15 

31.12.2018 52.50 3.21 

31.12.2019 56.06 3.26 

31.12.2020 59.31 3.26 

31.12.2021 61.59 3.26 

 3.26 61.59 מכן לאחר
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. NSAI ידי על שהונחו עלויות הינן בחשבון שנלקחו התפעול עלויות

 הערכת את וכן הנפט נכס ברמת ישירות עלויות כוללות אלו עלויות

NSAI ניתן אשר וכלליות הנהלה, ביטוח, תקורה להוצאות בנוגע 

 ,כןכמו  .המפעיל ידי-על שהוגדר כפי הנפט לנכס ישיר באופן לייחסן

 מפעיל דמי בגין ותוספת הגז הולכת לעלות תוספת כוללות הן

(overhead) המזומנים של  בתזרימי נכללו, אשר לאNSAI .עלויות 

 ההוניות ההוצאות( ג; )אינפלציה לשינוי מותאמות אינן אלו

 עלויות על מבוססות המהוון התזרים הכנת לצורך בחשבון שנלקחו

 לקדיחת תידרשנה אשר הוניות הוצאות וכוללות הפיתוח תכנית

 NSAI-ל שסופקו ההוניות ההוצאות. הפקה ולציוד חדשות בארות

 על, היתר בין, בהתבסס, בעיניה סבירות נראות המפעיל ידי-על

 NSAI-ל שיש קודם ידע ועל הנפט בנכס הפיתוח תוכנית

 אינן אלו עלויות, המפעיל ידי-על שהוגדר כפי. דומים יםפרויקטמ

 בחשבון שנלקחו נטישה עלויות( ד; )אינפלציה לשינוי מותאמות

 להערכותיה בהתאם המפעיל ידי-על NSAI-ל שסופקו עלויות הינן

 כפי. ההפקה ומתקני הפלטפורמות, הבארות נטישת לעלות באשר

 לשינוי מותאמות אינן הנטישה עלויות, המפעיל ידי-על שהוגדר

 מקצב גבוה או נמוך להיות עשוי בפועל ההפקה קצב( ו; )אינפלציה

, כן כמו. המהוון התזרים הערכת לצורך שימוש נעשה בו ההפקה

NSAI הבארות של ההפקה לקצב ביחס רגישות ניתוח ערכה לא .

 להוביל עלולים מהצפוי נמוכים הפקה קצבי, מסוימים בתרחישים

 המהוון בתזרים( ז; )להפקה כלכליות אינן העתודות כי למסקנה

 כושר על בהתבסס מהשנים אחת בכל למכירה חזויות כמויות הונחו

 מס  בחשבון נלקח המהוון התזרים בחישוב( ח; )מהמאגרים ההפקה

 לממשל הנפט נכס ברמת שישולמו התמלוגים שיעור, 35%בשיעור 

 לצדדים על תמלוג בחשבון נלקח בנוסף. 12.5% של בשיעור, הפדרלי

כוללות  2017הפיתוח בשנת ; )ט( עלויות 1% של בשיעור שלישיים

וטרם  30.9.2017עלויות עבר שנצברו מתחילת השנה ועד למועד 

 שולמו.

 להלן, לעיל מפורטות שבהן שהעיקריות שונות להנחות בהתאם (3)

 המיוחס, דולר באלפי 30.9.2017 ליום נכון המהוון התזרים הערכת

  :הנפט סשבנכ העתודות מן, השותפותשל  לחלק
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 (ה של השותפות)באלפי דולר ביחס לחלק .2017930.ליום  Proved Undeveloped Reserves"כ תזרים מהוון מעתודות מוכחות סה

 התזרים רכיבי

 שנה

 כמות
 מכירת

 נפט
)אלפי 
 (חביות

(%100 
 מנכס
 (הנפט

  

 מכירות כמות
(MMCF )
 מנכס %100)

 (הנפט

 הכנסות
 תמלוגים
 שישולמו

 תמלוגים
 שיתקבלו

 עלויות
 הפעלה

 עלויות
 פיתוח

 עלויות
 נטישה
 ושיקום

 תזרים"כ סה
 היטל לפני
 הכנסה ומס

 (0%-ב)מהוון 

 מסים

 מס אחרי מהוון תזרים"כ סה

 מס
 -ב מהוון הכנסה

0% 
 -ב מהוון
5% 

 -ב מהוון
10% 

 -ב מהוון
15% 

 -ב מהוון
20% 

2017 - - - - - - 5,078 - (5,078) - (5,078) (5,047) (5,018) (4,990) (4,963) 

2018 - - - - - - 29,615 - (29,615) - (29,615) (28,551) (27,572) (26,668) (25,830) 

2019 4,485 1,009 16,333 3,185 - 1,953 12,006 - (811) - (811) (744) (686) (635) (589) 

2020 10,257 2,308 39,857 7,772 - 5,068 5,145 - 21,872 - 21,872 19,126 16,829 14,893 13,248 

2021 10,803 2,431 43,831 8,547 - 5,400 - - 29,884 7,274 22,610 18,830 15,815 13,387 11,412 

2022 10,868 2,445 44,096 8,599 - 5,917 10,395 - 19,185 7,171 12,013 9,528 7,639 6,185 5,053 

2023 10,972 2,469 44,516 8,681 - 5,691 - - 30,144 10,091 20,053 15,147 11,592 8,978 7,029 

2024 10,762 2,421 43,663 8,514 - 5,788 - - 29,361 9,773 19,588 14,091 10,294 7,626 5,721 

2025 7,562 1,702 30,682 5,983 - 4,522 - - 20,177 6,648 13,528 9,269 6,463 4,580 3,293 

2026 4,859 1,093 19,713 3,844 - 3,452 - - 12,416 4,057 8,359 5,455 3,631 2,461 1,696 

2027 3,122 702 12,666 2,470 - 2,765 - - 7,431 2,447 4,984 3,097 1,968 1,276 843 

2028 2,006 451 8,139 1,587 - 2,324 - - 4,228 1,379 2,849 1,686 1,023 634 401 

2029 1,289 290 5,230 1,020 - 2,040 - - 2,170 678 1,492 841 487 289 175 

2030 556 125 2,254 440 - 940 - 1,500 (625) - (625) (336) (186) (105) (61) 

2031 - - - - - 225 - 7,500 (7,725) - (7,725) (3,950) (2,083) (1,131) (630) 

 16,798 26,779 40,197 58,444 83,496 49,518 133,014 9,000 62,238 46,086 - 60,641 310,979 17,447 77,541 סה"כ
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 (ה של השותפות)באלפי דולר ביחס לחלק 30.9.2017ליום  Probable Reservesסה"כ תזרים מהוון מעתודות צפויות 

 התזרים רכיבי

 שנה

 כמות
 נפט מכירת

)אלפי 
 (חביות

(%100 
 מנכס
 (הנפט

  

 מכירות כמות
(MMCF )
 מנכס %100)

 (הנפט

 הכנסות
 תמלוגים
 שישולמו

 תמלוגים
 שיתקבלו

 עלויות
 הפעלה

 עלויות
 פיתוח

 עלויות
 נטישה
 ושיקום

 תזרים"כ סה
 היטל לפני
 הכנסה ומס

 (0%-ב)מהוון 

 מסים

 מס אחרי מהוון תזרים"כ סה

 מס
 -ב מהוון הכנסה

0% 
 -ב מהוון
5% 

 מהוון
 10% -ב

 מהוון
 15% -ב

 מהוון
 20% -ב

2017 - - - - - - - - - - - - - - - 

2018 - - - - - - - - - - - - - - - 

2019 987 222 3,596 701 - 391 (5,250) - 7,754 - 7,754 7,120 6,563 6,072 5,636 

2020 687 155 2,669 521 - 412 1,680 - 57 - 57 50 44 39 34 

2021 841 189 3,411 665 - 440 3,570 - (1,264) 2,533 (3,797) (3,162) (2,656) (2,248) (1,916) 

2022 3,547 798 14,393 2,807 - 1,629 - - 9,957 3,461 6,497 5,153 4,131 3,345 2,733 

2023 3,635 818 14,747 2,876 - 1,663 - - 10,208 3,511 6,698 5,059 3,872 2,998 2,348 

2024 3,838 863 15,571 3,036 - 1,699 - - 10,836 3,748 7,088 5,099 3,725 2,759 2,070 

2025 7,002 1,575 28,409 5,540 - 2,951 - - 19,919 6,948 12,971 8,887 6,197 4,391 3,157 

2026 9,690 2,180 39,316 7,667 - 4,562 16,757 - 10,330 5,069 5,261 3,433 2,285 1,549 1,067 

2027 11,402 2,565 46,259 9,021 - 5,486 9,975 - 21,778 8,259 13,519 8,401 5,338 3,461 2,285 

2028 12,506 2,814 50,739 9,894 - 6,025 10,395 - 24,425 6,211 18,214 10,780 6,538 4,054 2,566 

2029 13,284 2,989 53,895 10,509 - 6,423 10,395 - 26,567 12,193 14,375 8,103 4,691 2,782 1,687 

2030 13,988 3,147 56,751 11,066 - 7,245 - (1,500) 39,940 12,938 27,002 14,495 8,010 4,545 2,641 

2031 14,340 3,227 58,181 11,345 - 7,879 - (7,500) 46,457 12,998 33,459 17,106 9,023 4,897 2,728 

2032 12,987 2,922 52,692 10,275 - 7,569 - - 34,848 11,761 23,087 11,242 5,660 2,938 1,568 

2033 10,711 2,410 43,458 8,474 - 6,668 - - 28,315 9,539 18,776 8,707 4,185 2,078 1,063 

2034 8,594 1,934 34,869 6,800 - 5,831 - - 22,239 7,478 14,761 6,519 2,991 1,420 696 

2035 6,584 1,481 26,714 5,209 - 5,035 - - 16,470 5,563 10,907 4,588 2,009 913 429 
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2036 5,211 1,173 21,143 4,123 - 4,042 - - 12,978 4,461 8,517 3,412 1,426 620 279 

2037 4,413 993 17,903 3,491 - 3,726 - - 10,686 3,740 6,946 2,650 1,057 439 190 

2038 3,488 785 14,151 2,759 - 3,360 - - 8,032 2,811 5,221 1,897 722 287 119 

2039 2,744 617 11,135 2,171 - 3,066 - - 5,898 2,064 3,833 1,327 482 183 73 

2040 484 109 1,964 383 - 1,159 - 1,500 (1,078) - (1,078) (355) (123) (45) (17) 

2041 - - - - - 450 - 15,000 (15,450) - (15,450) (4,849) (1,606) (559) (203) 

 31,232 46,918 74,563 125,659 224,615 125,287 349,902 7,500 47,522 87,709 - 119,333 611,966 33,967 150,964 סה"כ

 

 

 

 (ה של השותפות)באלפי דולר ביחס לחלק .2017930.ליום  Proved+Probable) 2P  )Reserves"כ תזרים מהוון מעתודות מסוג סה

 התזרים רכיבי

 שנה

 כמות
 מכירת

 נפט
)אלפי 
 (חביות

 כמות
 מכירות

(MMCF )
(%100 

 מנכס
 (הנפט

 תמלוגים הכנסות
 שישולמו

 תמלוגים
 שיתקבלו

 עלויות
 הפעלה

 עלויות
 פיתוח

 עלויות
 נטישה
 ושיקום

"כ סה
 תזרים
 לפני
 היטל
 ומס

 הכנסה
)מהוון 

 (0%-ב

 מסים

 מס אחרי מהוון תזרים"כ סה

(%100 
 מנכס
 מס (הנפט

 מהוון   הכנסה
 0% -ב

 מהוון
 5% -ב

 מהוון
 10% -ב

 מהוון
 20% -ב מהוון 15% -ב

2017 - - - - - - 5,078 - (5,078) - (5,078) (5,047) (5,018) (4,990) (4,963) 

2018 - - - - - - 29,615 - (29,615) - (29,615) (28,551) (27,572) (26,668) (25,830) 

2019 5,472 1,231 19,929 3,886 - 2,344 6,756 - 6,943 - 6,943 6,375 5,877 5,437 5,047 

2020 10,944 2,462 42,527 8,293 - 5,480 6,825 - 21,929 - 21,929 19,175 16,873 14,931 13,282 

2021 11,644 2,620 47,242 9,212 - 5,839 3,570 - 28,620 9,807 18,813 15,668 13,160 11,139 9,496 

2022 14,416 3,244 58,488 11,405 - 7,546 10,395 - 29,142 10,632 18,510 14,681 11,771 9,530 7,786 

2023 14,607 3,287 59,264 11,556 - 7,355 - - 40,353 13,602 26,751 20,207 15,464 11,976 9,376 

2024 14,600 3,285 59,234 11,551 - 7,487 - - 40,197 13,521 26,675 19,190 14,019 10,385 7,792 
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2025 14,564 3,277 59,091 11,523 - 7,473 - - 40,095 13,596 26,499 18,156 12,660 8,971 6,450 

2026 14,549 3,274 59,029 11,511 - 8,014 16,757 - 22,746 9,126 13,620 8,887 5,915 4,009 2,763 

2027 14,524 3,268 58,925 11,490 - 8,251 9,975 - 29,209 10,705 18,503 11,499 7,306 4,736 3,128 

2028 14,512 3,265 58,878 11,481 - 8,349 10,395 - 28,653 7,590 21,063 12,466 7,560 4,688 2,967 

2029 14,573 3,279 59,124 11,529 - 8,463 10,395 - 28,737 12,871 15,866 8,943 5,177 3,071 1,862 

2030 14,543 3,272 59,005 11,506 - 8,184 - - 39,315 12,938 26,376 14,160 7,825 4,439 2,580 

2031 14,340 3,227 58,181 11,345 - 8,104 - - 38,732 12,998 25,734 13,157 6,940 3,766 2,098 

2032 12,987 2,922 52,692 10,275 - 7,569 - - 34,848 11,761 23,087 11,242 5,660 2,938 1,568 

2033 10,711 2,410 43,458 8,474 - 6,668 - - 28,315 9,539 18,776 8,707 4,185 2,078 1,063 

2034 8,594 1,934 34,869 6,800 - 5,831 - - 22,239 7,478 14,761 6,519 2,991 1,420 696 

2035 6,584 1,481 26,714 5,209 - 5,035 - - 16,470 5,563 10,907 4,588 2,009 913 429 

2036 5,211 1,173 21,143 4,123 - 4,042 - - 12,978 4,461 8,517 3,412 1,426 620 279 

2037 4,413 993 17,903 3,491 - 3,726 - - 10,686 3,740 6,946 2,650 1,057 439 190 

2038 3,488 785 14,151 2,759 - 3,360 - - 8,032 2,811 5,221 1,897 722 287 119 

2039 2,744 617 11,135 2,171 - 3,066 - - 5,898 2,064 3,833 1,327 482 183 73 

2040 484 109 1,964 383 - 1,159 - 1,500 (1,078) - (1,078) (355) (123) (45) (17) 

2041 - - - - - 450 - 15,000 (15,450) - (15,450) (4,849) (1,606) (559) (203) 

 48,030 73,697 114,760 184,103 308,110 174,805 482,916 16,500 109,761 133,794 - 179,974 922,945 51,414 228,505 סה"כ

 
 .הוגן שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור ללא או מסוים היוון בשיעור חושבו אם יובהר כי נתוני תזרים מהוונים, בין – אזהרה

. הנתונים לעיל מבוססים על 1968-ח"התשכ ,המהוונים כאמור לעיל הינם מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך נתוני התזרימים –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
 חיריומ תמלוגים שיעורי, נטישה הוצאות, הוניות הוצאות, תפעוליות עלויות, פרויקטמההנחות שונות, ביניהן ביחס לכמויות הגז והנפט שיופקו, קצב ומשך מכירות הגז הטבעי 

 מהותיתהאמורות וההכנסות האמורות עשויות להיות שונות  ההוצאותכמויות הגז הטבעי ו/או הנפט שיופקו בפועל,  כי, יצויןואשר לגביהן אין כל וודאות כי יתממשו.  המכירה
ו/או  האמריקאי בשוק הטבעי והגז העולמי בשוק הנפט ממחירימההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או 

 ו/או כתוצאה משינויים גיאופוליטיים שיחולו. בפועל המכירה  ממחיריו/או כתוצאה  פרויקטהמהביצועים בפועל של 
 
 

 ידי-)באלפי דולר(, אשר בוצע על 20179.30.( ליום גזוה הנפטוכמות מכירות  והגז הנפטלהלן ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים המהוון )מחיר 
 :השותפות
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שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
בהוון של 

0% 

שווי נוכחי 
 10%בהוון של 

שווי נוכחי 
 15%בהוון של 

שווי נוכחי בהוון של 
20% 

שווי  רגישות / קטגוריה
נוכחי 

בהוון של 
0% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
 בהוון של

15% 

שווי נוכחי בהוון 
 20%של 

 10% של בשיעור והגז הנפט במחיר קיטון 10% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved Undeveloped 

Reserves) 
108,529 55,121 38,705 26,508 

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved Undeveloped 

Reserves) 
58,462 25,273 14,854 7,087 

 צפויות עתודות
(Probable Reserves) 

273,878 90,262 56,636 37,566 
 צפויות עתודות

(Probable Reserves) 
175,351 58,864 37,200 24,898 

 2P"כ עתודות מסוג סה
(Reserves Proved + Probable) 382,407 145,383 95,341 64,074 

 2P"כ עתודות מסוג סה
(Reserves Proved + 

Probable) 
233,813 84,137 52,053 31,985 

 15% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול 15% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved Undeveloped 

Reserves) 
121,046 62,583 44,668 31,364 

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved Undeveloped 

Reserves) 
45,945 17,812 8,891 2,232 

 צפויות עתודות
(Probable Reserves) 298,510 98,112 61,495 40,733 

 צפויות עתודות
(Probable Reserves) 150,720 51,014 32,341 21,731 

 2P"כ עתודות מסוג סה
(Reserves Proved + Probable) 

419,556 160,695 106,163 72,097 
 2P"כ עתודות מסוג סה

(Reserves Proved + 
Probable) 

196,665 68,826 41,232 23,963 

 20% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול 20% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved Undeveloped 

Reserves) 
133,563 70,045 50,631 36,219 

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved Undeveloped 

Reserves) 
33,428 10,350 2,928 (2,624) 

 צפויות עתודות
(Probable Reserves) 323,141 105,961 66,354 43,900 

 צפויות עתודות
(Probable Reserves) 126,088 43,164 27,482 18,564 

 2P"כ עתודות מסוג סה
(Reserves Proved + Probable) 

456,704 176,006 116,985 80,119 
 2P"כ עתודות מסוג סה

(Reserves Proved + 
Probable) 

159,516 53,514 30,410 15,941 
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שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
בהוון של 

0% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
 15%בהוון של 

שווי נוכחי בהוון של 
20% 

שווי  רגישות / קטגוריה
נוכחי 

בהוון של 
0% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי בהוון 
 20% של

 10% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות קיטון 10% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved Undeveloped 

Reserves) 
103,921 52,519 36,667 24,875 

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved Undeveloped 

Reserves) 
63,070 27,875 16,892 8,721 

 צפויות עתודות
(Probable Reserves) 

265,107 87,696 55,096 36,586 
 צפויות עתודות

(Probable Reserves) 
184,122 61,430 38,740 25,878 

 2P"כ עתודות מסוג סה
(Reserves Proved + 

Probable) 
369,028 140,216 91,762 61,461 

 2P"כ עתודות מסוג סה
(Reserves Proved + Probable) 247,193 89,305 55,632 34,599 

 15% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול 15% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved Undeveloped 

Reserves) 
114,134 58,681 41,610 28,914 

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved Undeveloped 

Reserves) 
52,858 21,714 11,948 4,682 

 צפויות עתודות
(Probable Reserves) 285,353 94,263 59,185 39,263 

 צפויות עתודות
(Probable Reserves) 163,876 54,863 34,651 23,201 

 2P"כ עתודות מסוג סה
(Reserves Proved + 

Probable) 
 2P"כ עתודות מסוג סה 68,176 100,795 152,943 399,487

(Reserves Proved + Probable) 
216,734 76,577 46,600 27,883 

 20% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול 20% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved Undeveloped 

Reserves) 
124,346 64,842 46,554 32,952 

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved Undeveloped 

Reserves) 
42,645 15,553 7,005 643 

 צפויות עתודות
(Probable Reserves) 305,600 100,829 63,273 41,939 

 צפויות עתודות
(Probable Reserves) 143,630 48,296 30,563 20,525 

 2P"כ עתודות מסוג סה
(Reserves Proved + 

Probable) 
429,946 165,671 109,827 74,892 

 2P"כ עתודות מסוג סה
(Reserves Proved + Probable) 

186,275 63,849 37,567 21,168 
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 מותנים משאבים .2

 כמויות נתוני .2.1

 המערכת לכללי בהתאם הוכן ואשר, NSAI -מה השותפות שקיבלהמשאבים  דוח פי-על

 31 ליום נכון הנפט בנכס המותנים המשאבים(, SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהול

  :להלן כמפורט הינם, 2017באוקטובר 

High Area) Keathley Canyon 828/829/830 Area (Northern: 
 קטגוריית
 המשאבים
 המותנים

 הנפט בנכס כ"סה
(Gross) 

 השותפות חלק כ"סה
(Net)3 

 

  טבעי גז 
BCF 

 נפט
MMBBL 

 

  טבעי גז
BCF 

 נפט
 MMBBL 

 

 אומדן
 הכמויות
 הנמוך

(1C-Low 
Estimate) 

12.2 54.2 0.74 3.3 

 האומדן
 ביותר הטוב

(2C-Best 
Estimate) 

4.1 18.2 0.25 1.1 

 האומדן
 הגבוה

(3C-High 
Estimate) 

9.2 40.8 0.55 2.5 

Southern High Area : 
 קטגוריית
 המשאבים
 המותנים

 הנפט בנכס כ"סה
(Gross) 

 השותפות חלק כ"סה
(Net)4 

 

  טבעי גז 
BCF 

 נפט
 MMBBL 

 

  טבעי גז
BCF 

 נפט
 MMBBL 

 

 אומדן
 הכמויות
 הנמוך

(1C-Low 
Estimate) 

22.5 59.3 1.3 3.4 

 הטוב האומדן
 ביותר

(2C-Best 
Estimate) 

92.5 243.5 5.4 14.1 

 האומדן
 הגבוה

(3C-High 
Estimate) 

161.0 423.7 9.3 24.6 

נלקח בחשבון שיעור תמלוג גבוה יותר מהחלק הצפוני לעיל,  )*(

 18.5%יש לשלם תמלוג בגובה  OCS-G 32650 שבזיכיוןלאור זאת 

 (.12.5%, בהם גובה התמלוג הינו Buckskin)בשונה מיתר זיכיונות 

 

                                                      
 של חלקה את מציג ואינו, יחדBuckstone (%36.3 )-ו Navitas Buckskinלחלק של  מתייחס המשאבים דוח 3

 .בדוח כלול אינוהאמורות נטו  החברות חלק חישובכן,  כמולבדה.  השותפות
 של חלקה את מציג ואינו, יחדBuckstone (%36.3 )-ו Navitas Buckskinלחלק של  מתייחס המשאבים דוח 4

 .בדוח כלול אינוהאמורות נטו  החברות חלק חישובכן,  כמולבדה.  השותפות
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 שיעור להפיק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין – אזהרה

 .המותנים מהמשאבים כלשהו

 עתודות כמויות בדבר NSAI הערכות – עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה

 פני צופה מידע הינן הנפט בנכס טבעי גזנפט ו של מותנים ומשאבים

 לעיל ההערכות. 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעו עתיד

 שנתקבל, ואחר הנדסי, גיאופיסי, גיאולוגי מידע על, היתר בין, מבוססות

 והינן סמוכים במאגרים ומקידוחים במאגר מהקידוחים, מהמפעילה

 לא לגביהן ואשר NSAI של בלבד מקצועיות והשערות הערכות בגדר

 עשויות, בפועל שיופקו, הנפט או/ו הטבעי הגז כמויות. וודאות כל קיימת

 מתנאים כתוצאה, היתר בין, ל"הנ וההשערות מההערכות שונות להיות

 וביקוש היצע מתנאי או/ו רגולטוריים משינויים או/ו וטכניים תפעוליים

 מהביצועים או/ו מסחריים מתנאים או/ו הנפט או/ו הטבעי הגז בשוק

 ככל להתעדכן עשויות ל"הנ וההשערות ההערכות. המאגר של בפועל

 הקשורים גורמים של ממכלול כתוצאה או/ו נוסף מידע שיצטבר

 .טבעי וגז נפט של הפקה של יםפרויקטב

 מהוון תזרים נתוני (1)

)א( : כדלקמן יצוין, להלן המפורט המהוון התזרים לחישוב ביחס

 Keathley -המהוון מתייחס רק למשאבים המצויים ב התזרים

Canyon 828/829/830 Area המהוון התזרים (ב) ;המתואר לעיל 

 גז מחיריממוצע תחזיות  עלהמבוססת  השותפות לפי הערכת חושב

גופים בינלאומיים  30-( של כ2017)נכון לסוף חודש אוקטובר  ונפט

 טבעי גז מחירי נלקחו -הגז רימחי( 1: )הכוללים בנקים וגופי מחקר

(Henry Hub) .הולכה לעלויות, הגז לאיכות מותאם הגז מחיר 

. (West Texas) נפט מחירי נלקחו -נפט מחירי( 2. )שערים ולהפרשי

 ולהפרשי הולכה לעלויות, הנפט לאיכות מותאם הנפט מחיר

  .שערים

 נעשה בהם והנפט הטבעי הגז מחירי את המרכזת טבלה להלן

 (:התאמות לפני) שימוש

  נפט מחיר תקופה סוף
 חבית/דולר

  טבעי גז מחיר
 MMBTU/דולר

31.12.2017 50.24 3.15 

31.12.2018 52.50 3.21 

31.12.2019 56.06 3.26 

31.12.2020 59.31 3.26 

31.12.2021 61.59 3.26 

 3.26 61.59 לאחר מכן

 
. NSAI ידי על שהונחו עלויות הינן בחשבון שנלקחו התפעול עלויות

 הערכת את וכן הנפט נכס ברמת ישירות עלויות כוללות אלו עלויות

NSAI ניתן אשר וכלליות הנהלה, ביטוח, תקורה להוצאות בנוגע 

 כן כמו .המפעיל ידי-על שהוגדר כפי הנפט לנכס ישיר באופן לייחסן
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 מפעיל דמי בגין ותוספת הגז הולכת לעלות תוספת כוללות הן

(overhead) המזומנים של  בתזרימי נכללו, אשר לאNSAI .עלויות 

 ההוניות ההוצאות( ג; )אינפלציה לשינוי מותאמות אינן אלו

לצורך הכנת התזרים המהוון מבוססות על עלויות  בחשבון שנלקחו

 לקדיחת תידרשנה אשר הוניות הוצאותתכנית הפיתוח וכוללות 

 NSAI-ל שסופקו ההוניות ההוצאות. הפקה ולציוד חדשות בארות

 על, היתר בין, בהתבסס, בעיניה סבירות נראות המפעיל ידי-על

 NSAI-ל שיש קודם ידע ועל הנפט בנכס הפיתוח תוכנית

 אינן אלו עלויות, המפעיל ידי-על שהוגדר כפי. דומים יםפרויקטמ

 בחשבון שנלקחו נטישה עלויות( ד; )אינפלציה לשינוי מותאמות

 להערכותיה בהתאם המפעיל ידי-על NSAI-ל שסופקו עלויות הינן

 כפי. ההפקה ומתקני הפלטפורמות, הבארות נטישת לעלות באשר

 לשינוי מותאמות אינן הנטישה עלויות, המפעיל ידי-על שהוגדר

 מקצב גבוה או נמוך להיות עשוי בפועל ההפקה קצב( ה; )אינפלציה

, כן כמו. המהוון התזרים הערכת לצורך שימוש נעשה בו ההפקה

NSAI הבארות של ההפקה לקצב ביחס רגישות ניתוח ערכה לא .

 להוביל עלולים מהצפוי נמוכים הפקה קצבי, מסויימים בתרחישים

 בתזרים( ו; )להפקה כלכליים אינם המותנים המשאבים כי למסקנה

 בהתבסס מהשנים אחת בכל למכירה חזויות כמויות הונחו המהוון

 נלקח המהוון התזרים בחישוב( ז; )מהמאגרים ההפקה כושר על

 נכס ברמת שישולמו התמלוגים שיעור, 35%בשיעור  מס  בחשבון

 בחשבון נלקח בנוסף. 12.5% של בשיעור, הפדרלי לממשל הנפט

  .1% של בשיעור שלישיים לצדדים על תמלוג

המהוון של המשאבים המותנים בפרויקט  ביחס לחישוב התזרים (2)

המפורט להלן, יצוין כי התזרים המהוון השתנה ביחס לתזרים 

המהוון של המשאבים המותנים שנכלל בתשקיף להשלמה 

 ( לעיל.3)1.1.1מהסיבות המפורטות בסעיף 

 להלן, לעיל מפורטות שבהן שהעיקריות שונות להנחות בהתאם (3)

 המיוחס, דולר באלפי 30.9.2017 ליום נכון המהוון התזרים הערכת

 : הנפט שבנכס המותנים המשאבים מן, השותפותשל  לחלק
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 (ה של השותפות)באלפי דולר ביחס לחלק Low Estimate (1C) Contingent Resources 30.9.2017"כ תזרים מהוון משאבים מותנים באומדן הנמוך סה

 התזרים רכיבי

 שנה

 כמות
 מכירת

 נפט
)אלפי 
 (חביות

 כמות
 מכירות

(MMCF )
(%100 

 מנכס
 (הנפט

 הכנסות
 תמלוגים
 שישולמו

 תמלוגים
 שיתקבלו

 עלויות
 הפעלה

 עלויות
 פיתוח

 עלויות
 נטישה
 ושיקום

"כ סה
 תזרים
 לפני
 היטל
 ומס

 הכנסה
)מהוון 

 (0%-ב

 מסים

 מס אחרי מהוון תזרים"כ סה

(%100 
 מנכס
 מס (הנפט

 מהוון   הכנסה
 0% -ב

 מהוון
 5% -ב

 מהוון
 10% -ב

 מהוון
 15% -ב

 20% -ב מהוון

2017 - - - - - - - - - - - - - - - 

2018 - - - - - - - - - - - - - - - 

2019 - - - - - - - - - - - - - - - 

2020 - - - - - - - - - - - - - - - 

2021 - - - - - - - - - - - - - - - 

2022 - - - - - - - - - - - - - - - 

2023 - - - - - - - - - - - - - - - 

2024 347 78 1,406 274 - 730 16,757 - (16,355) - (16,355) (11,766) (8,595) (6,367) (4,777) 

2025 3,579 805 14,520 2,831 - 1,895 9,975 - (182) - (182) (124) (87) (61) (44) 

2026 6,270 1,411 25,438 4,960 - 3,168 13,895 - 3,415 - 3,415 2,228 1,483 1,005 693 

2027 7,979 1,795 32,374 6,313 - 3,724 6,895 - 15,442 2,786 12,656 7,865 4,997 3,240 2,139 

2028 8,556 1,925 34,712 6,769 - 3,745 - - 24,198 7,991 16,206 9,592 5,817 3,607 2,283 

2029 7,716 1,736 31,304 6,104 - 3,413 - - 21,787 7,198 14,589 8,223 4,761 2,824 1,713 

2030 6,057 1,363 24,574 4,792 - 2,712 - (1,500) 18,571 6,176 12,395 6,654 3,677 2,086 1,212 

2031 4,865 1,095 19,740 3,849 - 3,230 - (7,500) 20,160 6,793 13,368 6,834 3,605 1,956 1,090 

2032 4,039 909 16,388 3,196 - 3,128 - - 10,064 3,313 6,751 3,287 1,655 859 459 

2033 3,435 773 13,936 2,717 - 2,799 - - 8,419 2,794 5,626 2,609 1,254 623 318 

2034 855 192 3,470 677 - 1,688 - - 1,105 295 810 358 164 78 38 
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2035 454 102 1,843 359 - 1,485 - 1,500 (1,501) - (1,501) (631) (276) (126) (59) 

2036 - - - - - 450 - 15,000 (15,450) - (15,450) (6,189) (2,587) (1,124) (506) 

 4,558 8,600 15,868 28,940 52,328 37,345 89,673 7,500 47,522 32,167 - 42,842 219,705 12,184 54,152 סה"כ

 

 (לחלקה של השותפות)באלפי דולר ביחס   Resources 30.9.2017Best Estimate (2C) Contingent"כ תזרים מהוון משאבים מותנים באומדן הטוב ביותר סה

 התזרים רכיבי

 שנה

 כמות
 מכירת

 נפט
)אלפי 
 (חביות

 כמות
 מכירות

(MMCF )
(%100 

 מנכס
 (הנפט

 תמלוגים הכנסות
 שישולמו

 תמלוגים
 שיתקבלו

 עלויות
 הפעלה

 עלויות
 פיתוח

 עלויות
 נטישה
 ושיקום

"כ סה
 תזרים
 לפני
 היטל
 ומס

 הכנסה
)מהוון 

 (0%-ב

 מסים

 מס אחרי מהוון תזרים"כ סה

(%100 
 מנכס
 מס (הנפט

 מהוון   הכנסה
 0% -ב

 מהוון
 5% -ב

 מהוון
 10% -ב

 מהוון
 20% -ב מהוון 15% -ב

2017 - - - - - - - - - - - - - - - 

2018 - - - - - - - - - - - - - - - 

2019 - - - - - - - - - - - - - - - 

2020 - - - - - - - - - - - - - - - 

2021 - - - - - - - - - - - - - - - 

2022 - - - - - - - - - - - - - - - 

2023 - - - - - - - - - - - - - - - 

2024 - - - - - - - - - - - - - - - 

2025 - - - - - - - - - - - - - - - 

2026 - - - - - - - - - - - - - - - 

2027 - - - - - - - - - - - - - - - 

2028 - - - - - - - - - - - - - - - 

2029 - - - - - - - - - - - - - - - 
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2030 - - - - - - - - - - - - - - - 

2031 170 38 689 134 - 615 16,757 - (16,818) - (16,818) (8,598) (4,535) (2,461) (1,371) 

2032 1,645 370 6,673 1,301 - 1,130 9,975 - (5,733) - (5,733) (2,792) (1,406) (730) (389) 

2033 3,014 678 12,230 2,385 - 1,373 - - 8,472 - 8,472 3,929 1,888 938 480 

2034 2,863 644 11,617 2,265 - 1,313 - - 8,039 - 8,039 3,550 1,629 774 379 

2035 2,690 605 10,914 2,128 - 1,244 - - 7,542 984 6,558 2,758 1,208 549 258 

2036 2,542 572 10,312 2,011 - 1,186 - - 7,116 2,360 4,756 1,905 796 346 156 

2037 2,272 511 9,217 1,797 - 1,079 - - 6,341 2,107 4,234 1,615 645 268 116 

2038 1,680 378 6,815 1,329 - 845 - - 4,641 1,512 3,129 1,137 433 172 71 

2039 1,222 275 4,958 967 - 664 - - 3,328 1,085 2,243 776 282 107 43 

2040 102 23 416 81 - 131 - - 204 48 156 51 18 6 2 

2041 - - - - - 113 - 3,750 (3,863) - (3,863) (1,212) (402) (140) (51) 

(171) 556 3,120 11,173 8,096 19,269 3,750 26,732 9,691 - 14,399 73,841 4,095 18,200 "כסה  (307)  

 
 

 . הוגן שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור ללא או מסוים היוון בשיעור חושבו אם יובהר כי נתוני תזרים מהוונים, בין – אזהרה
. הנתונים לעיל מבוססים על 1968-ח"התשכ, נתוני התזרימים המהוונים כאמור לעיל הינם מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

 ומחירי תמלוגים שיעורי, נטישה הוצאות, הוניות הוצאות, תפעוליות עלויות, פרויקטמההנחות שונות, ביניהן ביחס לכמויות הגז והנפט שיופקו, קצב ומשך מכירות הגז הטבעי 
האמורות וההכנסות האמורות עשויות להיות  ההוצאותשיופקו,  ככלהנפט שיופקו בפועל,  כמויות הגז הטבעי ו/או כי, יצויןואשר לגביהן אין כל וודאות כי יתממשו.  המכירה

כתוצאה מתנאים ו פרויקטמה טבעי וגזנפט  של למכירה ביחס כלשהם מחייבים חוזים נחתמו טרם כי העובדה לאורמההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר,  מהותיתשונות 
המכירה  ממחיריו/או כתוצאה  פרויקטהו/או מהביצועים בפועל של  האמריקאי בשוק הטבעי והגז העולמי בשוק הנפט ממחירילטוריים ו/או תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגו

 ו/או כתוצאה משינויים גיאופוליטיים שיחולו.  שייחתמו ככל, שייחתמו פרויקטמה גזאו  נפט למכירת בחוזים בפועל שייקבעו והכמויות
 

 ידי-)באלפי דולר(, אשר בוצע על 20179.30.( ליום והגז הנפטוכמות מכירות  והגז הנפטלהלן ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים המהוון )מחיר 
 :השותפות
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שווי  רגישות / קטגוריה
נוכחי 

בהוון של 
0% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי  רגישות / קטגוריה 20%נוכחי בהוון של שווי 
נוכחי 
בהוון 

 0%של 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
15% 

 20%שווי נוכחי בהוון של 

 10% של בשיעור והגז הנפט במחיר קיטון 10% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול

Low Estimate 17,117 1,656 336 (64) Low Estimate 5,229 (543) (678) (550) 

Best Estimate 70,014 21,902 12,316 6,916 Best Estimate 34,641 9,833 4,884 2,200 

 15% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול 15% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול

Low Estimate 20,089 2,205 590 58 Low Estimate 2,257 (1,093) (931) (672) 

Best Estimate 78,857 24,919 14,174 8,096 Best Estimate 25,798 6,816 3,025 1,021 

 20% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול 20% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול

Low Estimate 23,062 2,755 843 180 Low Estimate (715) (1,642) (1,185) (794) 

Best Estimate 87,700 27,936 16,032 9,275 Best Estimate 16,955 3,799 1,167 (158) 

 
שווי  רגישות / קטגוריה

נוכחי 
בהוון של 

0% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי  רגישות / קטגוריה 20%שווי נוכחי בהוון של 
נוכחי 
בהוון 

 0%של 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי 
נוכחי 

בהוון של 
15% 

 20%שווי נוכחי בהוון של 

 10% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות קיטון 10% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול

Low Estimate 16,148 1,472 250 (106) Low Estimate 6,198 (360) (592) (509) 

Best Estimate 66,797 20,867 11,690 6,524 Best Estimate 37,858 10,868 5,510 2,593 

 15% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול 15% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול

Low Estimate 18,636 1,930 461 (5) Low Estimate 3,710 (818) (803) (609) 

Best Estimate 74,032 23,367 13,235 7,506 Best Estimate 30,623 8,369 3,965 1,610 

 20% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול 20% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול

Low Estimate 21,123 2,388 671 96 Low Estimate 1,223 (1,275) (1,013) (710) 

Best Estimate 81,267 25,866 14,780 8,489 Best Estimate 23,389 5,869 2,420 628 
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-SPE) פטרוליום משאבי לניהול המערכת לכללי התואם באופן נערכו דלעיל הנתונים כל כי מצהירה השותפות .3

PRMS  .) 

  המעריך של דעת חוות .4

לדוח המיידי  נספח א'כ צורף ,31.10.2017 ליום נכון, NSAI ידי-על שהוכןהעתודות והמשאבים המותנים  דוח

להכללת דוח  NSAIמצורפת לדוח זה הסכמת ונכלל כאן על דרך ההפניה.  12.11.2017מיום  השותפותשל 

 המשאבים האמור בדוח מיידי זה. 

 הצהרת הנהלה

 ; 2017 בדצמבר, 17: ההצהרה תאריך .1

 ;נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת :התאגיד שם ציון .2

 ;השותף הכללי ל"מנכ, רייכמן חנן: ותפקידו שמו, בשותפות המשאבים את להעריך המוסמך .3

 ;עבודתו ביצוע לצורך הנדרשים הנתונים כל למעריך נמסרו כי, לאשר הרינו .4

 לבין המעריך בין תלות קיום על המצביע מידע כל לידיעתנו בא לא כי, לאשר הרינו .5

 ;השותפות

 ביותר והעדכניים הטובים האומדנים הם שדווחו המשאבים ידיעתנו למיטב כי, לאשר הרינו .6

 ;ברשותנו הקיימים

' ז בפרק המנויים המקצועיים המונחים לפי נערכו זה בדוח שנכללו הנתונים כי, לאשר הרינו .7

(, וצורה מבנה – התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי) ערך ניירות לתקנות השלישית לתוספת

  Resources Management System(2007) -ב להם הנודעת ובמשמעות, 1969-ט"התשכ

Petroleum הפטרוליום מהנדסי איגוד שפרסמו כפי (SPE ,)של האמריקאי הארגון 

 ואיגוד( WPC) לפטרוליום העולמית המועצה(, AAPG) הפטרוליום בתחום גיאולוגים

 ;התשקיף בתאריך כתוקפם(, SPEE) הפטרוליום הערכת מהנדסי

 האחרון המשאבים בדבר הגילוי את שביצע המעריך בזהות שינוי נעשה לא כי, לאשר הרינו .8

 ;השותפות ידי-על שפורסם

 .הז תשקיףב לעיל האמורה ההצהרה להכללת מסכימים הרינו .9

 
 השותף הכללי"ל מנכ, רייכמן חנן 
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 מקצועיים מונחים נספח .5

 .וגז נפט לחיפושי הקשורות הפעולות סך –"אקספלורציה" 

 .ומימן מפחמן המורכבות תרכובות שהם וגז לנפט כולל שם; פחמימנים –"הידרוקרבונים" 

אינטרס בנכס נפט המעניק לבעליו את הזכות להשתתף, באופן  -( WORKING INTEREST) "זכות השתתפות"
יחסי לחלקו, בניצול נכס הנפט למטרת חיפושי נפט, פיתוח והפקת נפט בכפוף להשתתפותו בחלק יחסי 

 תתפות.מההוצאות הכרוכות בכך שתהיינה, לאחר רכישת זכות ההש

 –"חיפוש נפט" 

 קדיחת נסיון; (1)
כל פעולה אחרת לחיפוש נפט, לרבות בדיקות וניסויים גיאולוגיים, גיאופיסיים, גיאוכימיים ודומיהם, וכן  (2)

 קדיחות להשגת ידיעות גיאולוגיות בלבד.

 כמויות מספיקות של נפט המאפשרות להפיקו על בסיס מסחרי. – "כמויות מסחריות"

בדיקות המבוצעות במהלך הקידוח או לאחריו לרישום רצוף של תכונות הסלעים ותכולתם, ומטרתן  –" לוגים"
 לאתר את השכבות הפוטנציאליות שבהן עשויים להימצא מאגרי נפט ו/או גז.

 כפי", Petroleum Resources Management System (2007)" -"(SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהול מערכת"
 הפטרוליום בתחום גיאולוגים של האמריקאי הארגון(, SPE) הפטרוליום מהנדסי איגודידי -על שפורסמה

(AAPG ,)לפטרוליום העולמית המועצה (WPC )הפטרוליום הערכת מהנדסי ואיגוד (SPEE ,)מעת שתתוקן וכפי 
 .לעת

ידי הגוף המוסמך לכך. כן יראו כנכס נפט -החזקה, בין במישרין ובין בעקיפין, בזכות שהוענקה על– "נכס נפט"
זכות לקבלת טובות הנאה הנובעות מהחזקה, במישרין או בעקיפין, בנכס נפט או בזכות בעלת מהות דומה )לפי 

 הענין(.

ין טבעי, קונדנסאטים ופחמימנים נפט ניגר, בין נוזלי ובין אדי, לרבות שמן, גז טבעי, גזול –"נפט" 
)הידרוקרבונים( ניגרים להם, וכן אספלט ופחמימנים של נפט מוצקים אחרים כשהם מומסים בתוך נפט ניגר 

 וניתנים להפקה יחד אתו.

המאפשרת )ביבשה או בים( הדמיה של תת הקרקע ואיתור המבנים הגיאולוגיים. הסקר  שיטה –"סקר סייסמי" 
 כיום. שנבדק בחתך המצויים השוניםת גלים סייסמים לתת הקרקע והחזרתם מהאופקים ידי החדר-מבוצע על

הדו מימדיים, משמשים  הסקרים(. D3) מימדיים תלת וסקרים( D2מימדיים )-דו בסקרים בעיקר משתמשים
. בעיקר להכרות ראשונית של תת הקרקע באזור הנסקר, ולאיתור כללי של מבנים העשויים לשמש מלכודות לנפט

הסקרים התלת מימדיים מבוצעים באזורים שאותרו כמבטיחים בסקרים הדו מימדיים )שעלותם גבוהה יותר 
מסקר דו מימדי והנתונים והתוצאות באיכות גבוהה יותר( והתמונה המתקבלת בהם היא מפורטת ומאפשרת, בין 

 ל המבנה. השאר, איתור מיקום אופטימאלי לביצוע קידוחים ולהערכה מדויקת יותר של גוד

("; Discovered) נתגלה("; "Prospective Resources) פרוספקטיביים משאבים("; "Petroleum) פטרוליום"
 רזרבות("; "Contingent Resources) מותנים משאבים(", "Reserves) רזרבות("; "Discovery) תגלית"

 Possible) אפשריות רזרבות" (";Probable Reserves) צפויות רזרבות("; "Proved reserves) מוכחות
Reserves" ;")נמוך כמויות אומדן (Low Estimate" ;")ביותר הטוב כמויות אומדן ( (Best Estimate" ;"אומדן 

 On) בהפקה1C,2C,3C (1C,2C,3C" ;") בקטגוריית מותנים משאבים("; "High Estimate) גבוה כמויות
Production" ;")לפיתוח אושר (Approved for Development" ;")לפיתוח מוצדק (Justified for 

Development" ;")בבחינה פיתוח הצדקת Development Pending) " ;")בחינת או הושעתה פיתוח תוכנית 
 Well ) באר("; "נטישת Development Unclarified or on Hold) מהותי באופן להתעכב עלולה פיתוח אפשרויות

(Abandonment" ;"מעשי ואינ פיתוח (Development not Viable( קונדנסט" ;")Condensate קידוח יבש" )
(Dry Hole רזרבות בקטגוריה" ;")1P/2P/3P (1P/2P/3P ")–  

 (.SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהול במערכת אלה מונחים כמשמעות

 קידוחו וציודו של שטח נכס נפט כדי לקבוע את כושר תפוקתו, להפיק ממנו נפט ולשווקו. – "פיתוח"

 קדיחת בארות נסיון לשם מציאת נפט או לשם קביעת גודלו או גבולותיו של שדה נפט. – "קדיחת נסיון"

ח התגלית, קידוח שמטרתו לאמת קיום מאגר נפט שהתגלה ע"י קידו – (Confirmation Well)"קידוח אימות" 
 ואישוש מסקנות מבחני ההפקה שבוצעו בקידוח התגלית.

קידוחי הערכה אשר מטרתו לקבוע את  מתוכנית כחלק המבוצע קידוח – (Appraisal Well) "הערכה"קידוח 
 רזרבות הנפט ו/או הגז וקצב ההפקה הסביר של שדה.

 רזרבות מוכחות המופקות באמצעות קידוחי פיתוח והפקה. – "ומפיקות מפותחות, מוכחות"רזרבות 

רזרבות מוכחות במאגרים המצויים בשדה מפיק, אשר טרם הוחל  – "מפיקות ולא מפותחות, מוכחות"רזרבות 
בהפקה מסחרית שלהן. קידוחי הפיתוח וההפקה מפיקים ממאגרים אחרים באותו שדה, ואולם הרזרבות הנ"ל 
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 המפיקים המאגרים הידלדלות עם(. Closed Behind Pipeידי צינורות הדיפון )-ים עלמצויות במאגרים הסגור
 .הצינורות מאחורי הסגורים המאגרים ייפתחו

רזרבות מוכחות המצויות במאגרים, בהם עדיין אין קידוחי פיתוח המצויים  – "מפותחות ולא מוכחות"רזרבות 
 בהמשך או בסמוך למאגרים בהם יש רזרבות מוכחות, מפותחות ומפיקות.

 האמריקאי לבצע חיפושים, פיתוח והפקה של מינרלים. OCSLA -שניתן מכוח חוק ה אישור –" זיכיון"

)י( נפט שניתן להפיק ממנו)הם( נפט מאגרות שיש מתחתיה בידוע קרקע על שכבותיה הגיאולוגי – "שדה נפט"
 בכמויות מסחריות.

"BCF "– רגל מעוקב שהם  מיליארדTCF 0.001 0.0283 -או כ BCM. 

"BCM "- מעוקב מטר מיליארד (Billion Cubic Meter.) 

"Mmcf/D "– .מיליון רגל מעוקב ליום 

"TCF "– ( טריליון רגל מעוקבTrillion Cubic Feet שהם )BCF 1,000 28.32 -או כ BCM. 
"MMCF "– ( מיליון רגל מעוקבMillion Cubic Feet שהם )BCF 0.001 0.00003 -או כ BCM. 

 :לעיל בדוח שימוש נעשה בהן ליחידות המרה מקדמי להלן
 

MMCF BCF BCM 

35310.7 35.3107 1 

 
BCM MMCF BCF 

0.0283 1000 1 

 
BCM BCF MMCF 

0.00003 0.001 1 

 
 

 

 

  :Buckskin הנפט בנכס השותפים

7.5% Navitas Buckskin  
28.8% Buckstone  
22.5% Repsol E&P USA Inc.  
8.75% Ridgewood Buckskin, LLC 
8.75% ILX Prospect Buckskin, LLC 
18.7% Beacon Offshore Energy Buckskin LLC  
5.0% LLOG Deepwater Development Company I LLC  

 

 בכבוד רב,

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ

השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות 
 מוגבלת

 "למנכ, רייכמן חנן"י ע

 כספים"ל סמנכ, קורנהאוזרעמית 



 

 

December 15, 2017 
 
 
 
 
Navitas Petroleum Limited Partnership 
12 Abba Eban Boulevard 
Building D, 9th Floor 
Herzliya 4672537 
Israel 
 
 
Ladies and Gentlemen: 
 
As independent consultants, Netherland, Sewell & Associates, Inc. hereby grants permission to Navitas Petroleum 
Limited Partnership (the "Partnership") to use our report issued to the Partnership and dated November 9, 2017, in 
public reports to be filed with the Israel Securities Authority (ISA) and the Tel Aviv Stock Exchange (TASE).  This 
report sets forth our estimates of the proved undeveloped, probable, and possible reserves and future revenue, as 
of October 31, 2017, to the Combined interest in certain oil and gas properties located in Buckskin Field, Keathley 
Canyon Blocks 785, 828, 829, 830, 871, and 872, federal waters in the Gulf of Mexico.  This report also sets forth 
our estimates of the contingent resources and cash flow, as of October 31, 2017, to the Combined interest in these 
properties. 
 
 

Sincerely, 
 

NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC. 
 
 /s/ Danny D. Simmons 

 By:  _____________________________________  
   Danny D. Simmons, P.E. 
   President and Chief Operating Officer 
 
 
LEG:STH 
 
/s/ Danny D. Simmons Please be advised that the digital document you are viewing is provided by Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) as a convenience 

to our clients.  The digital document is intended to be substantively the same as the original signed document maintained by NSAI.  The 
digital document is subject to the parameters, limitations, and conditions stated in the original document.  In the event of any differences 
between the digital document and the original document, the original document shall control and supersede the digital document. 
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