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כרטיס ביקור-פטרוליוםנאוויטס
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ופיתוחFIDלקראת 

שננדואהתגלית 

BP 20הגישה תוכנית לביצוע
קידוחי אקספלורציה בבלוקים  

2021הצמודים החל משנת 

בקנדה7בלוק 

בחינת מתווה פיתוח

פרויקט בקסקין צפוןדרוםבקסקיןתגלית 

אסטרטגיית השותפות

רכישת נכסי נפט וגז מוכחים בהם פוטנציאל פיתוח משמעותי

נכס מפיק עם פוטנציאל 
פיתוח עתידי

ס'נצ

החלה הפקת נפט
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מינוף הזדמנויות ויצירת ערך

תזרים מהוון 1עלות רכישה פרויקט

דולרמליון415
2

(NPV12%)
מיליון דולר  1 שננדואה

מיליון דולר246
3

(NPV10%)
- צפוןבקסקין

טרם פורסמה 
תחזית תזרים

- דרוםבקסקין

מיליון דולר61
4

(NPV10%)
מיליון דולר17.5 ס'נצ

טרם פורסמה
תחזית תזרים

מיליון דולר  0.7 GC-82

427MMBOE-לכפוטנציאל  קנדה  7בלוק 

בתגליות קיימותנאוויטסחלק 
(MMBOE)מיליוני חביות 

16

19

65

דרוםבקסקין
2 ) C(

צפוןבקסקין
2 ) P(

שננדואה
2 ) C(

24
GC-82

2 ) C(

.2019, ביוני30ולדוח הרבעוני ליום 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.

.2019בנטרול השקעות שבוצעו בחציון הראשון לשנת ,  2018שפורסמו בדוח התקופתי של השותפות לשנת  NSAIבהתאם לדוחות נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 3.

.2019, באוגוסט24שפורסמו ביום NSAIבהתאם לדוחות נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 4.

131

ס'נצ
2 ) P(

7
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-
!הפקת הנפט החלה–צפון בקסקין

שותפים מובילים בתעשייה

.2019בנטרול השקעות שבוצעו בחציון הראשון לשנת , 2018שצורפו לדוח התקופתי של השותפות לשנת NSAIבהתאם לדוחות 2Pעל פי קטגוריית , נאוויטסחלק 1.

.2019, 2ועד תם רבעון ( 2019, ביוני25)ממועד תחילת הפקה מסחרית 2.

מיליון דולר246
תזרים מהוון

1
(NPV10%)

מיליון חביות16
1רזרבות

חביות2,400
הפקה יומית ממוצעתבנאוויטסחלק

2

דולר לחבית14
2שוליתעלות הפקה 

מיליון דולר982
1הכנסות נטו צפויות

חודשים18-הקמה 
פיתוח שובר שיאים 

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 584
סך תזרים מזומנים מצטבר מהפרויקט

.2019בנטרול השקעות שבוצעו בחציון הראשון לשנת , 2018שצורפו לדוח התקופתי של השותפות לשנת NSAIבהתאם לדוחות 2Pהמזומנים על פי קטגוריית בתזריםנאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

.61ראו את מחירי הנפט בהם נעשה שימוש בתחזית בשקף 2.

דולרמיליון 246
0(  10%)סך תזרים מהוון מהפרויקט 
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ב"ארה, מתגליות הנפט הגדולות במפרץ מקסיקו-בקסקין

מגדל עזריאלי העגול

מטר187

שכבות החול נושאות 
בבקסקיןהנפט 

מטר415

.הפרויקטמפעילת,LLOGExploration-משהתקבללמידעהתאםהינםבקסקיןמאגרושטחהמפיקההשכבהגובהאודותהנתונים.בלבדהמחשהלצורכיאילוסטרציה

יפו-אביב-שטח תל

ר"קמ52

שטח מאגר  
בקסקין

ר"קמ111
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בחינת מתווה הפיתוח-דרום בקסקין

תגלית
2008בשנת  Chevron על ידי

7.5%
שיעור החזקה נאוויטס

מיליון חביות 19
1כמות הניתנת להפקה

נבחנות חלופות לפיתוח
בעקבות תוצאות בקסקין צפון

צפוןבקסקין
מיליון חביות16

1(NPV10%)מיליון דולר 239

דרוםבקסקין
1מיליון חביות19

שותפים מובילים בתעשייה

.2018שצורפו לדוח התקופתי של השותפות לשנת NSAIבהתאם לדוחות 2Pעל פי קטגוריית , נאוויטסחלק 1.

ארצות הברית 
מפרץ מקסיקו
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-
ופיתוחFIDלקראת -שננדואה

שותפים מובילים בתעשייה

מיליון דולר415
(NPV12%)1תזרים מהוון

מיליון חביות65
1כמות הניתנת להפקה

חביות16,170
1בהפקה היומיתנאוויטסחלק 

מיליארד דולר1.7
(נאוויטסטרם כניסת )השקעת עבר 

FEED
שלב מתקדם בתכנון ההנדסי

מיליון דולר184
1תקציב השקעה בפרויקט

23.1%
נאוויטסשיעור החזקה 

2023
מועד צפוי תחילת הפקה של נפט

.  2018אשר צורפו לדוח התקופתי של השותפות לשנת NSAIבהתאם לדוחות C2על פי קטגוריית נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

ארצות הברית 
מפרץ מקסיקו
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-
לתחילת הפקהז"ולוFID-צפי ל-שננדואה

.2לעניין זה ראו שקף , 1968-ח"המידע המובא בשקף זה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך השתכ1.

הראשונההמחציתבמהלךשננדואהלפיתוח(FID)סופיתהשקעההחלטתלקבלתפועליםבפרויקטהשותפים▪

2020שנתשל

20kטכנולוגיתיישום▪ PSIהפיתוחבתכנית

הפקהפלטפורמההקמת,הולכהצנרתהקמת,בארות8יופעלוהסופיובשלבבארות4יפותחוראשוןבשלב▪

ייעודית

(MBOE)נפטחביותאלפי70-כלפחותשלמהפרויקטייעודיתיומיתהפקהיכולת▪

DeltaבפרויקטיםבהצלחהמיישמתLLOGאשר(אזוריתהפקה)HUBמודל▪ Houseו-Who-Dat

Delta Houseפלטפורמת ההפקה 

2019 2020 2021 2022 2023

Feedשלב תכנון הנדסי

צנרת הולכה ויצוא

פלטפורמת הפקה

ימיים-מתקנים תת

תחילת הפקה
2023דצמבר 

FID
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-
הפקה אזוריHub-כשננדואה

–פלטפורמת הפקה ייעודית 

Hubהפקה אזורי

MONUMENT

אזור שננדואה המורחב  
Greater Shenandoah Area

(מ"ק30רדיוס של –tie-backפוטנציאל )

שננדואה צפון ודרום
(פיתוח מאוחד)

MONTAUK
THURINGER

שננדואה  
(הקמת פלטפורמה הפקה)
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-
מנוע צמיחה אדיר-שננדואה

מיליון דולר 1,869
סך תזרים מזומנים מצטבר מהפרויקט

דולרמיליון 415
(  12%)סך תזרים מהוון מהפרויקט 

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

.16ראו את מחירי הנפט בהם נעשה שימוש בתחזית בשקף 2.

(במיליוני דולר)בתחזית תזרים מזומניםנאוויטסחלק 
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נכס יבשתי מפיק עם פוטנציאל יצירת ערך רב-ס'נצ

.2019, באוגוסט24שפורסמו ביום NSAIבהתאם לדוחות P2על פי קטגוריית נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

מיליון דולר61
(NPV10%)1תזרים מהוון

מיליון חביות7.3
1רזרבות

אלפי חביות175
1נוכחיקצב הפקה שנתי 

מיליון דולר17.5
תמורת הרכישה

98%
נאוויטסשיעור החזקה 

דולר לחבית21
נטו, עלות הפקה שולית

נכס מפיק
ארצות הברית, טקסס

אלפי חביות761
1הנוסףקצב הפקה שנתי צפוי לאחר השלמת הפיתוח 

ר"קמ38
שטחו של נכס הנפט
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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 הצמודים2021משנת
22021קידוחי אקספולרציה בבלוקים הצמודים החל משנת 20-תוכניות לכBPהגישה 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/en_ca/canada/who-we-are/offshore/bp-in-newfoundland-labrador.htmlראו דיווח של 2.

https://www.bp.com/en_ca/canada/who-we-are/offshore/bp-in-newfoundland-labrador.html
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סיכום נכסים והתחייבויות-נאוויטסשותפות 

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

,2018אשר צורף לדוח התקופתי של השותפות לשנת  NSAIעל פי תזרימי המזומנים שנכללו בדוח 1.

.2019בנטרול השקעות שבוצעו בחציון הראשון לשנת 

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

צפון  בקסקין

1מיליון דולר246.3

(NPV10%)

דרוםבקסקין

USנאוויטס בקסקין 
נטו, חוב פיננסי

3מיליון דולר(35)

נטו סולו  , חוב פיננסי
3מיליון דולר( 28.8)

שננדואה

2מיליון דולר415.1

(NPV12%)

4מיליון דולר1.7

(עלות בספרים)

בקסקין

נטו, חוב פיננסי

שננדואה

נכסי אקספלורציה

.2019, ביוני 30לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 3.

.2019, ביוני30על פי הדוחות הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום 4.

.2019, באוגוסט24שפורסמו ביום NSAIבהתאם לדוחות נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 5.

5מיליון דולר61

(NPV10%)
ס'נצ
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16

במספריםס'ונצשננדואה, צפוןבקסקין
EBITDA תחזית

מיליוני דולר

תחזית הפקה שנתית
(MBOE)אלפי חביות 

. 2018אשר צורף לדוח התקופתי של השותפות לשנת NSAIעל פי תזרימי המזומנים שנכללו בדוח -( 2P)בקסקין1.

.2018אשר צורף לדוח התקופתי של השותפות לשנת NSAIעל פי תזרימי המזומנים שנכללו בדוח -(2C)שננדואה2.

.2019, באוגוסט24שפורסם ביום NSAIעל פי תזרימי המזומנים שנכללו בדוח -( P2)ס'נצ3.

:מחירי הנפט בהם נעשה שימוש בתחזיות

1,18345
56

76

106

307

(נאוויטסחלקה של )שננדואה

(נאוויטסחלקה של )צפון בקסקין

1,418
1,895

(נאוויטסחלקה של )ס'נצ

לאחר מכן31.12.1931.12.2031.12.2131.12.22מחיר נפט דולר/חבית

61.064.465.165.566.8

59.360.761.762.062.7 נצ'ס

בקסקין צפון ושננדואה
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תחזית הכנסות
מיליוני דולר



שותפות סולו 
אלפי דולרנטו, חוב פיננסי

30.06.19

17

נתונים פיננסיים

17

התחייבויות

(35,677) ('סדרה א)אגרות חוב 

(10,091) הלוואות מבעל שליטה לשעבר

(3,445) נטו, התחייבויות פיננסיות אחרות

(49,213) כ התחייבויות"סה

נכסים

17,587 מזומנים ושווי מזומנים

לזמן קצרפקדונות 2,852

20,439 

(28,774) נטו, חוב פיננסי

.2019, ביוני30לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 1.

Buckskin US
אלפי דולרנטו , חוב פיננסי

30.06.19

התחייבויות

)41,531( ('סדרה א)אגרות חוב 

)41,531( כ התחייבויות"סה

נכסים

3,666 מזומנים ושווי מזומנים

524 נטו, נכסים פיננסיים אחרים

2,324 סכומים בנאמנות

6,514 כ נכסים"סה

)35,017( נטו, חוב פיננסי



!תודה רבה

:לפרטים נוספים

עמית קורנהאוזר

ל כספים"סמנכ

09-7883680: טלפון

amit@navitaspet.com

mailto:amit@navitaspet.com
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