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ופיתוחFIDלקראת 

שננדואהתגלית 

BP 20הגישה תוכנית לביצוע
קידוחי אקספלורציה בבלוקים  

2021הצמודים החל משנת 

בקנדה7בלוק 

בחינת מתווה פיתוח

דרוםבקסקיןתגלית 

פרויקט בקסקין צפון

אסטרטגיית השותפות

רכישת נכסי נפט וגז מוכחים בהם פוטנציאל פיתוח משמעותי

נכס מפיק עם פוטנציאל 
פיתוח עתידי

ס'נצ

35הפקה יומית העולה על 
אלפי חביות ביום

נכסים מפיקים

תגליות לפני פיתוח

אקספלורציה



עדכוני פעילות
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נכסים יבשתיים
הושלם תהליך החלפת המפעיל והחלו עבודות להגדלת קצב ההפקה היומי מהשדה-ס'נצ▪
מיליון דולר 40-50-נכסי נפט יבשתיים בתמורה של כ4-ב50%לרכישת -MOUחתימת ▪

שננדואה
53.1%–לשותפות שיעור ההחזקה הגבוה ביותר בנכס ← נוספים מנכס הנפט 30%רכישה של ▪
לפיתוח הפרויקטLong lead itemsרכישת -אבן דרך משמעותית▪
▪FID(החלטת השקעה סופית) 2020צפוי בחציון הראשון של שנת

צפוןבקסקין
הושלמו עבודות השדרוג במתקן ההפקה▪
אלפי חביות נפט ביום35-קצב ההפקה גבוה מהמתוכנן ועולה על כ▪

פיננסי
2019, 3חיובית ברבעון EBITDA-מעבר ל▪
מיליון דולר19.5-גיוס הון לאחר תאריך המאזן של כ▪
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פרויקטים יוצרי ערך

תזרים מהוון
לנאוויטס

פרויקט

מיליון דולר969
1

(2C-NPV10%) שננדואה

מיליון דולר246
2

(2P-NPV10%) צפוןבקסקין

טרם פורסמה 
תחזית תזרים

דרוםבקסקין

מיליון דולר61
3

(2P-NPV10%) ס'נצ

פוטנציאל
מיליון חביות427-לכ

קנדה7בלוק 

בתגליות קיימותנאוויטסחלק 
(MMBOE)מיליוני חביות 

16

19

144

דרוםבקסקין
2 ) C(

צפוןבקסקין
2 ) P(

שננדואה
2 ) C(

24
GC-82

2 ) C(

.2019, בנובמבר28שפורסמו ביום NSAIבהתאם לדוחות נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

.2019, בספטמבר30בנטרול השקעות שבוצעו בתקופה שהסתיימה ביום ,  2018שפורסמו בדוח התקופתי של השותפות לשנת  NSAIבהתאם לדוחות נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 2.

.2019, באוגוסט24שפורסמו ביום NSAIבהתאם לדוחות נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 3.

210

ס'נצ
2 ) P(

7
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-
נטרול סיכון וקיצור הזמן–Offshore-אסטרטגיית נאוויטס ב

השקעה
 )$(

זמן
 )t(

סיכון

סייסמיסקר 
3D

קידוח
אקספלורציה

קידוח
אימות

קידוח
2אימות 

FID
(החלטת השקעה סופית)

שנים10–כ, משך חיפוש ופיתוח פרויקט סטנדרטי

FEED,
מימון

–פרויקט בקסקין 

שנים1.5

תחילת
הפקה

1 2 4 53 6 7 8 9 10

כניסת' נק
נאוויטס לפרויקט

כדוגמאבקסקין

מיליארד דולר1.1

מיליארד דולר0.54
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-
אלפי חביות ביום35הפקה יומית העולה על -צפון בקסקין

השותפים בפרויקט

.2019, בספטמבר30בנטרול השקעות שבוצעו בתקופה שהסתיימה ביום , 2018שצורפו לדוח התקופתי של השותפות לשנת NSAIבהתאם לדוחות 2Pעל פי קטגוריית , נאוויטסחלק 1.

מיליון דולר246
תזרים מהוון

1
(NPV10%)

מיליון חביות16
1רזרבות

חביות2,625
הפקה יומית ממוצעת בנאוויטסחלק 

דולר לחבית14
עלות הפקה לחבית

מיליון דולר982
1הכנסות נטו צפויות

7.5%
נאוויטסשיעור החזקה 

שנות הפקה18
2036עד שנת 

ארצות הברית 
מפרץ מקסיקו

חודשים18-הקמה 
פיתוח שובר שיאים 

בארות2-הפקה בפועל 
בארות10-בעתיד הרחבה ל

ILX III
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בחינת מתווה הפיתוח-דרום בקסקין

תגלית
צפוןמבקסקיןמאגר גדול יותר 

7.5%
שיעור החזקה נאוויטס

מיליון חביות 19
1כמות הניתנת להפקה

נבחנות חלופות לפיתוח
בעקבות תוצאות בקסקין צפון

דרוםבקסקין
1מיליון חביות19

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

ארצות הברית 
מפרץ מקסיקו

השותפים בפרויקט

ILX III



9
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ופיתוחFIDלקראת -שננדואה

השותפים בפרויקט

מיליון דולר969
(NPV10%)1תזרים מהוון

מיליון חביות144
1כמות הניתנת להפקה

חביות35,880
בהפקה היומית הצפויהנאוויטסחלק 

1

מיליארד דולר1.7
(נאוויטסטרם כניסת )השקעת עבר 

FEED
שלב מתקדם בתכנון ההנדסי

מיליון דולר412
1תקציב השקעה בפרויקט

53.1%
נאוויטסשיעור החזקה 

2023
מועד צפוי תחילת הפקה של נפט

.2019, בנובמבר28שפורסמו ביום NSAIבהתאם לדוחות נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

ארצות הברית 
מפרץ מקסיקו
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FID-סלילת הדרך ל–שננדואה

H1 2020במהלך FIDמאפשר פיתוח סטנדרטי וישים 

קידוחי אקספלורציה ואימות9בוצעו מאגר מוכח ובשל לפיתוח 

מיליארד דולר1.7ללא נטל השקעות עבר של כלכליות גבוהה 

בעלת ניסיון רב ומתאיםLLOGמפעיל מוביל ואיכותי 

TechnipFMCמחברת  Long lead itemsבוצע רכש

FID 2020צפוי בחציון הראשון של ייזום וניצול הזדמנויות מהיר

שותפי הפרויקט החלו בקידום חלופות למימון הפיתוחמימון הפרויקט 

:עםשותפות 
LLOGהמפעיל המוביל •
•Beacon (Blackstone)

23.1%רכישה של 
Cobalt-מ

FID( החלטת
(  השקעה סופית

צפויה בחציון הראשון 
2020

 30%שלרכישה 
Venari-מ

החזקההגדלת 
53.1%-ל

IIשלב Iשלב 

IVשלב IIIשלב 

FID
נאוויטס
53.1%

הבאת  
שותפים

נאוויטס
23.1%

הבאת  
שותפים
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-
ז לתחילת הפקה"לו-שננדואה

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

במהלךשננדואהלפיתוח(FID)סופיתהשקעההחלטתלקבלתפועליםבפרויקטהשותפים▪

2020שנתשלהראשונההמחצית

20kטכנולוגיתיישום▪ PSIהפיתוחבתכניתסטנדרטית(בפרויקטמיושמתAnchor,לשצפוי-FID2020בתחילת)

ייעודיתהפקהפלטפורמההקמת,הולכהצנרתהקמת,בארות8יופעלוהסופיובשלבבארות4יפותחוראשוןבשלב▪

נפטחביותאלפי70-כלפחותשלמהפרויקטייעודיתיומיתהפקהיכולת▪

באזורנוספותמתגליות(אזוריתהפקה)HUBלמודלפוטנציאלעםעצמאיפיתוח▪

LLOGי "פלטפורמה דומה שפותחה ע

2019 2020 2021 2022 2023

Feedשלב תכנון הנדסי

צנרת הולכה ויצוא

פלטפורמת הפקה

ימיים-מתקנים תת

12/23-התחילת הפק

FID

Long lead items-רכש 
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-
(מאגרים קונבנציונאליים מוכחים)Onshore-אסטרטגיית נאוויטס ב

שווי

זמן
 )t(

NPV10(1P)

-עלות רכישה
NPV45(1P)

כניסת' נק
נאוויטס לפרויקט

אפסייד מעבר  
לעלות רכישה

.לשם אילוסטרציה בלבדאינדיקטיבייםהגרף והמספרים המוצגים בשקף זה הינם 

NPV10(2P)

יצירת ערך

עלות הרכישה
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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
1קצב הפקה שנתי נוכחי

98%
נאוויטסשיעור החזקה 

דולר לחבית21
נטו, עלות הפקה שולית

נכס מפיק
ארצות הברית, טקסס

אלפי חביות761
1קצב הפקה שנתי צפוי לאחר השלמת הפיתוח הנוסף

ר"קמ38
שטחו של נכס הנפט
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אקספלורציה עם פוטנציאל רב  -קנדה , 7בלוק 

ר"קמ2,000
גודל הבלוק

נאוויטס30%
קבוצת דלק70%

מיליון חביות427
פוטנציאל חביות נפט במאגר

(נאוויטסחלק )

קידוחים בבלוקים הצמודים2021משנת
BP2021.2קידוחי אקספולרציה בבלוקים הצמודים החל משנת 20-הגישה תוכניות לכ

.בטרם תפעל להשקעה בפרויקטBPתמתין להצלחת תוצאות קידוחי נאוויטס

3בלוק 
4בלוק 

8בלוק 

Eastern Newfoundland
מזרח קנדה

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

BP-https://www.bp.com/en_ca/canada/home/who-we-are/offshore/newfoundland-and-labrador.htmlראו דיווח של 2.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bp.com%2Fen_ca%2Fcanada%2Fhome%2Fwho-we-are%2Foffshore%2Fnewfoundland-and-labrador.html&data=02%7C01%7Cgoni%40navitaspet.com%7C2bb4414d0203488385a208d77969a213%7C2c363d89a9e7455ca1a05a96ef634738%7C0%7C0%7C637111366898905612&sdata=mtbNvI4taFX9aZPu5GKyq4C2mt%2FqJ1P4o2cfsiw55Fg%3D&reserved=0
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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.

.2019, בספטמבר30בנטרול השקעות שבוצעו בתקופה שהסתיימה ביום 

.2019, בנובמבר28שפורסמו ביום NSAIעל פי תזרימי המזומנים שנכללו בדוח 2.

צפון  בקסקין

1מיליון דולר246

(NPV10%)

דרוםבקסקין

USנאוויטס בקסקין 
נטו, חוב פיננסי

3מיליון דולר(28.8)

נטו סולו  , חוב פיננסי
3מיליון דולר( 35.3)

שננדואה

2מיליון דולר969

(NPV10%)

4מיליון דולר1.7

(עלות בספרים)

בקסקין

נטו, חוב פיננסי

שננדואה

אקספלורציה

מיליון  19.5: והתאמות של אירועים לאחר תאריך המאזן2019, בספטמבר 30לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 3.
.מיליון דולר5-בסך של כבשננדואהדולר שהתקבלו בגין מימוש אופציות ובניכוי רכישת החזקה חדשה 

.2019, בספטמבר30על 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

נכסים מפיקים

תגליות

אקספלורציה

נטו, חוב פיננסי



 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

 1,000

2020 2021 2022 2023 2024
 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

 45,000

 50,000

2020 2021 2022 2023 2024

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

2020 2021 2022 2023 2024

16

במספריםס'ונצשננדואה, צפוןבקסקין
EBITDA תחזית

מיליוני דולר

קצב הפקה יומי חזוי
(BOE)חביות 

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

.2019, בנובמבר28שפורסמו ביום NSAIבהתאם לדוחות נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של -(2C)שננדואה2.

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

:מחירי הנפט בהם נעשה שימוש בתחזיות (נאוויטסחלקה של )שננדואה

(נאוויטסחלקה של )צפון בקסקין

(נאוויטסחלקה של )ס'נצ

תחזית הכנסות
מיליוני דולר

68 83
112

189

906

45 56
76

121

507

3,241 3,884
5,192

43,737
47,200

לאחר מכן2019202020212022מחיר נפט דולר/חבית

61.064.465.165.566.8

59.360.761.762.062.7

לאחר מכן202320242025מחיר נפט דולר/חבית

59.9859.9859.9859.98שננדואה

בקסקין צפון 

נצ'ס



שותפות סולו 
אלפי דולרנטו, חוב פיננסי

30.09.19
2

17

נתונים פיננסיים

17

התחייבויות

(37,305) ('סדרה א)אגרות חוב 

(10,251) הלוואות מבעל שליטה לשעבר

(10,030) ק"לזהלוואה מתאגיד בנקאי 

(3,073) נטו, התחייבויות פיננסיות אחרות

(60,659) כ התחייבויות"סה

נכסים

8,090 מזומנים ושווי מזומנים

לזמן קצרפקדונות 2,724

10,814

(49,845) נטו, חוב פיננסי

.2019, בספטמבר30לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 1.

.מיליון דולר 35.3יתרת החוב הפיננסי הינה , מיליון דולר5-בסך של כבשננדואהורכישת החזקה חדשה ' 19מיליון דולר בחודש נובמבר 19.5-בעקבות מימוש אופציות בסך של כ–אירועים לאחר תאריך המאזן 2.

Buckskin US
אלפי דולרנטו , חוב פיננסי

30.09.19
התחייבויות

)42,336( ('סדרה א)אגרות חוב 

)42,336( כ התחייבויות"סה

נכסים

4,295 מזומנים ושווי מזומנים

6,939 נטו, נכסים פיננסיים אחרים

2,325 סכומים בנאמנות

13,559 כ נכסים"סה

)28,777( 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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