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(FEED)שלב תכנון הנדסי 
והיערכות לתוכנית פיתוח

שננדואהתגלית 

BP  ,HESSו-
Noble Energy    הגישו

קידוחי  20לביצוע תוכניות
אקספלורציה בבלוקים  

2020הצמודים החל משנת 

בקנדה7בלוק 

בחינת מתווה פיתוח

דרוםבקסקיןתגלית 

-תחילת הפקה
2019יולי 

פרויקט בקסקין צפון
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מינוף הזדמנויות ויצירת ערך

תזרים מהוון עלות רכישה פרויקט

דולר  מליון415
(NPV12%)

מיליון דולר  1 שננדואה

מיליון דולר  239
(NPV10%)

- צפוןבקסקין

טרם פורסמה תחזית 
תזרים

- דרוםבקסקין

טרם פורסמה תחזית 
תזרים

מיליון דולר  0.7 GC-82

427MMBOE-לכפוטנציאל  קנדה  7בלוק 

תגליות נפט קיימות במיליוני חביות
(MMBOE)

16

19

65

דרוםבקסקין
2 ) C(

צפוןבקסקין
2 ) P(

שננדואה
2 ) C(

24

GC-82
2 ) C(

.2018לפרטים אודות הנתונים לעיל ראו  דוח תקופתי של השותפות לשנת 1.

.2018שפורסמו בדוח התקופתי של השותפות לשנת NSAIבהתאם לדוחות נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 2.

124
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2018בדצמבר 31-נכסים והתחייבויות 

.מטרת השקף הינה אילוסטרטיבית בלבד ואין בה בכדי לשקף את שווי השותפות

.  2018אשר צורף לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019במרץ 22מיום NSAIעל פי תזרימי המזומנים שנכללו בדוח 1.

.  2018אשר צורף לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019במרץ 26מיום NSAIעל פי תזרימי המזומנים שנכללו בדוח 2.

בקסקין צפון  

1מיליון דולר238.6

(NPV10%)

דרוםבקסקין

USנאוויטס בקסקין 
נטו, חוב פיננסי

3מיליון דולר(25.8)

נטו סולו , חוב פיננסי
3מיליון דולר( 24.6)

שננדואה

2מיליון דולר415.1

(NPV12%)

4מיליון דולר4.1

(עלות בספרים)

בקסקין

חוב  
, פיננסי

נטו

שננדואה

נכסי 
אקספלורציה

.2018לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לשנת 3.

.2018על פי הדוחות הכספיים לשנת 4.
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במספריםושננדואהצפון בקסקין

תחזית הכנסות
מיליוני דולר

EBITDA תחזית
מיליוני דולר

תחזית הפקה שנתית
(MBOE)אלפי חביות 

50 54
73

118

485

.  2018אשר צורף לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019במרץ 22מיום NSAIעל פי תזרימי המזומנים שנכללו בדוח -( 2P)בקסקין. 1

.2018אשר צורף לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019במרץ 26מיום NSAIעל פי תזרימי המזומנים שנכללו בדוח -(2C)שננדואה. 2

:מחירי הנפט בהם נעשה שימוש בתחזיות

852 35 38
51

79

287

(נאוויטסחלקה של )שננדואה

(נאוויטסחלקה של )צפון בקסקין

906
1,214

31.12.19 31.12.20 31.12.21 31.12.22 לאחר מכן

61.0 64.4 65.1 65.5 66.8
מחיר נפט  

חבית/דולר
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-
לקראת הפקה-צפון בקסקין

שותפים מובילים בתעשייה

.2018לפרטים אודות הנתונים לעיל ראו דוח תקופתי של השותפות לשנת 1.

.  2018אשר צורפו לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019במרץ 22מיום NSAIבהתאם לדוחות נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 2.

2019יולי 
המתוכנןז"ללובהתאם -תחילת הפקה

מיליון דולר239
(NPV10%)1תזרים מהוון

מיליון חביות16
1ברזרבותנאוויטסחלק 

חביות2,250
בהפקה יומית צפויהנאוויטסחלק 

דולר לחבית15
עלות הפקה שולית צפויה

מתקציב הפיתוח89%
עמידה בתקציב-הושקע בפרויקט

Fully Financed דולר מיליון 41
חלק נאוויטס בתקציב הפרויקט

7.5%
נאוויטסשיעור החזקה 

שנות הפקה18
2036עד שנת 

ארצות הברית 
מפרץ מקסיקו
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לנאוויטסקפיצת מדרגה משמעותית -צפון בקסקין

(במיליוני דולר)בתחזית תזרים מזומניםנאוויטסחלק 

מיליון דולר 576
סך תזרים מזומנים מהפרויקט

.2018שצורפו לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019במרץ 22מיום NSAIבהתאם לדוחות 2Pהמזומנים על פי קטגוריית בתזריםנאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

.6ראו את מחירי הנפט בהם נעשה שימוש בתחזית בשקף 2.

- NPV10%מיליון דולר 239
( 10%)סך תזרים מהוון מהפרויקט 
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בחינת מתווה הפיתוח-דרום בקסקיןפיתוח 

תגלית
2008בשנת  Chevron על ידי

7.5%
שיעור החזקה נאוויטס

מיליון חביות 19
1בכמות הניתנת להפקהנאוויטסחלק 

יבחנו חלופות לפיתוח
בעקבות תוצאות בקסקין צפון

צפוןבקסקין
מיליון חביות16

(NPV10%)מיליון דולר 239

דרוםבקסקין
מיליון חביות19

שותפים מובילים בתעשייה

.2018לפרטים אודות הנתונים לעיל ראו  דוח תקופתי של השותפות לשנת 1.

.  2018אשר צורפו לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019במרץ 22מיום NSAIבהתאם לדוחות נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 2.

ארצות הברית 
מפרץ מקסיקו
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-
תכנון הנדסי לקראת פיתוח-שננדואה

שותפים מובילים בתעשייה

מיליון דולר415
(NPV12%)2תזרים מהוון

מיליון חביות65
2כמות הניתנת להפקה

חביות16,170
בהפקה היומיתנאוויטסחלק 

מיליארד דולר1.7
(נאוויטסטרם כניסת )השקעת עבר 

FEED
שלב תכנון הנדסי

מיליון דולר184
תקציב השקעה בפרויקט

23.1%
נאוויטסשיעור החזקה 

2023
מועד צפוי תחילת הפקה של נפט

אזור בתנופה
Equinor הצמודיםקידוחים בבלוקים4מתכננת

.2018לפרטים אודות הנתונים לעיל ראו  דוח תקופתי של השותפות לשנת 1.

.  2018אשר צורפו לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019במרץ 26מיום NSAIבהתאם לדוחות נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 2.

ארצות הברית 
מפרץ מקסיקו
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-
מנוע צמיחה אדיר-שננדואה

מיליון דולר 1,869
סך תזרים מזומנים מהפרויקט

- NPV12%מיליון דולר415
(  12%)סך תזרים מהוון מהפרויקט 

.2018שצורפו לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019במרץ 26מיום NSAIבהתאם לדוחות 2Cעל פי קטגוריית 12%המזומנים בשיעור היוון של בתזריםנאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

.6ראו את מחירי הנפט בהם נעשה שימוש בתחזית בשקף 2.

(במיליוני דולר)בתחזית תזרים מזומניםנאוויטסחלק 
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אקספלורציה עם פוטנציאל רב  -קנדה , 7בלוק 

ר"קמ2,000
גודל הבלוק

נאוויטס30%
קבוצת דלק70%

MMBOEחביות 427
פוטנציאל חביות נפט במאגר

(נאוויטסחלק )

קידוחים בבלוקים הצמודים2020משנת
22020קידוחי אקספולרציה בבלוקים הצמודים החל משנת 20-לכתוכניותNoble Energy-וBPהגישו 2018באוקטובר 

3בלוק 
BP

Noble Energy
Hess

4בלוק 
BP

Noble Energy
Hess

8בלוק 
BP

Noble Energy
Hess

Eastern Newfoundland
מזרח קנדה

.2018לפרטים אודות הנתונים לעיל ראו  דוח תקופתי של השותפות לשנת 1.

BP-https://www.bp.com/content/dam/bp-country/en_ca/canada/documents/NFLD_docs/BP-Nfld-Newsletter-January-2019.pdfראו דיווח של 2.

https://www.bp.com/content/dam/bp-country/en_ca/canada/documents/NFLD_docs/BP-Nfld-Newsletter-January-2019.pdf


שותפות סולו 
מיליוני דולרנטו, חוב פיננסי

31.12.18

13

נתונים פיננסיים

מיליון דולר27
28.3.19ליום יתרת המזומנים של השותפות

(בקסקיןללא רזרבות כספיות המיועדות לפרויקט (

13

התחייבויות

(20,391) ('סדרה א)אגרות חוב 

(9,761) הלוואות מבעל שליטה לשעבר

(1,032) נטו, התחייבויות פיננסיות אחרות

(31,184) כ התחייבויות"סה

נכסים

3,816 מזומנים ושווי מזומנים

לזמן קצרפקדונות 2,809

6,625 

(24,559) נטו, חוב פיננסי

מיליון דולר21
ח "הנפקת אג

2018

מיליון דולר6
הנפקת הון  

2018

מיליון דולר14
ח"הנפקת אג

2019פברואר 

מיליון דולר8
הנפקת הון

2019ינואר 

.2018לפרטים אודות הנתונים לעיל ראו  דוח תקופתי של השותפות לשנת 1.
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Buckskin US
מיליוני דולרנטו , חוב פיננסי

31.12.18

התחייבויות

(41,531) ('סדרה א)אגרות חוב 

(828) הוצאות לשלם

(42,359) כ התחייבויות"סה

נכסים

8,823 מזומנים ושווי מזומנים

7,014 סכומים בנאמנות

כ נכסים"סה 15,837

(26,522) נטו, חוב פיננסי

.2018לפרטים אודות הנתונים לעיל ראו  דוח תקופתי של השותפות לשנת 1.

נתונים פיננסיים



מיליון דולר~ 110

Refiבקסקין

15

וקונצרניפרוייקטליח "אג

15

(וקונצרניפרוייקטלי)ח"האגעד לפירעון סדרות בקסקיןתזרימי המזומנים מפרויקט אילוסטרצית

דולר60מחיר חבית 

מיליון דולר~ 148

Refiבקסקין יתרה

מיליון דולר49

06/21תזרים חופשי עד 

ח "אג
פרויקטלי

ח  "יתרת אג
מיליון דולר41

מיליון דולר22
07/21–06/22תזרים חופשי 

ח "אג
קונצרני

ח  "יתרת אג
מיליון דולר35

מיליון דולר37

06/21תזרים חופשי עד 

מיליון דולר17
07/21–06/22תזרים חופשי 

דולר50מחיר חבית 

.  כהגדרתם בשטר הנאמנות. 1

.2018שצורפו לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019במרץ 22מיום NSAIבהתאם לדוחות 2Pהמזומנים על פי קטגוריית בתזריםנאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של . 2



!תודה רבה

:לפרטים נוספים

עמית קורנהאוזר

ל כספים"סמנכ

09-7883680: טלפון

amit@navitaspet.com

mailto:amit@navitaspet.com
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