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אסטרטגיית השותפות
רכישת נכסי נפט וגז מוכחים בהם פוטנציאל פיתוח משמעותי

ופיתוחFIDלקראת 

שננדואהתגלית 

נכסים יבשתיים מפיקים 
עם פוטנציאל פיתוח עתידי

דנברי
ס'נצ

בחינת מתווה פיתוח

דרוםבקסקיןתגלית 

הפקה משמעותית ממאגר  
נפט גדול ואיכותי

צפוןבקסקיןפרויקט 

BP 20הגישה תוכנית לביצוע
קידוחי אקספלורציה בבלוקים  

12022הצמודים החל משנת 

בקנדה7בלוק 

נכסים מפיקים

תגליות לפני פיתוח

אקספלורציה

. BPבהתאם לפרסומים מטעם חברת . 1
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Pre IPO

יוסטון

שננדואה
בקסקין

משבר  
במחירי

הנפט והגז

נכסים במחיר  
–הזדמנותי 

היווצרות שוק  
של קונים

–פיתוח בזול
ירידה בהוצאות  

פיתוח והפקה

התאוששות  
במחירי

הנפט

התעוררות  
בפעילות 

הקידוחים  
ב"בארה

לשם אילוסטרציה בלבד
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הביקוש העולמי לנפט  
להמשיך לגדול צפוי 

12035-2040לפי הערכות עד 

זאת גם בהנחה
חדירת רכבים  כי

חשמליים ואנרגיות 
מתחדשות תהיה  

משמעותית במהלך 
השנים הבאות

:הסיבה העיקרית
לנפט הגידול בביקוש 

במדינות המתפתחות צפוי  
על הקיטון בביקוש לעלות

במדינות המפותחות  
כתוצאה ממעבר לאנרגיות 

מתחדשות ולשימוש ברכבים  
חשמליים

BP Statistical Review, OPEC WOO, IEA, Rystadבין היתר , זאת בהתבסס על מספר מקורות דומיננטיים בתחום מחקר האנרגיה1. Energy, McKinsey ירוקים"ולרבות מקורות המזוהים כ ."
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1טווח ארוך–תחזית ביקוש עולמי לנפט 

(million b/d)

ביקוש לפי מדינות

העולמיהביקושתחזיתעלהקורונהמשברהשפעת
–הנפטולמחירילנפט

.   McKinsey Energy Insights-ו OPEC, IEA, BP Energy Outlookחות עדכניים נוספים מאת "אשר נתמך בדו, 2019בשנת S&P Global Platts Analyticsח "מתוך דו1.

Rystadח "דו2. Energy’s Annual Global Energy Outlook 2020.

.2025דולר בשנת 190-העלה אפשרות שמחיר חבית נפט ירקיע לJP Morganח של "דו3.

Source: S&P Global Platts Analytics World Energy Demand Model

Other non-OECD

Other OECD

China

Europe

US

Rystadהמחקרגוף Energy2הביקוששיאאתיקדיםהקורונהמשברכיצופה
-להיתרביןלהובילצפויותהקורונהמשברהשפעות.לנפטהעולמי

התגליותבהיקףקיטוןחדשיםאקספלורציהבפרויקטיבהשקעותקיטון
.מחיריםעלייתטבעיוגזנפטעתודותשלבהיצעמשמעותיקיטוןהחדשות

,  ונוספיםCiti, JP Morganביניהם הבנקים, גופי מחקר מובילים, בתקופה האחרונה
,  פרסמו תחזיות עדכניות למחירי נפט אשר צופות התאוששות מחירים מהירה

.3כבר בשנה הבאה, לרמות מחירים גבוהות מאלו שהיו טרם התפרצות הקורונה
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בוצעה רכישת  
Long Lead Items

לפיתוח הפרויקט

FID(החלטת השקעה סופית)
2020צפוי בסוף שנת 

קידום מימון הפרויקט יחד
עם בנקים בינלאומיים מובילים

משא ומתן מתקדם
עם ספקים עיקריים נוספים

בעלות 50%הושלמה רכישת 
נכסי נפט יבשתיים  4-ב

מיליון דולר42בתמורה של 

 Long Leadבוצעה רכישת 
Items  לקמפיין הקידוחים

האופקיים הצפוי להתחיל  
2020בחודש ספטמבר 

הוקם צוות מנוסה ומקצועי  
לתפעול הקידוחים האופקיים

ההפקה הושבתה באופן ייזום  
2020, במאי

קצב ההפקה הסדירה עומד  
אלפי חביות נפט 35-על כ
ביום

,  1רבעון EBITDA-תרומה ל
מיליון דולר5–2020

לרכישת  -חתימת מזכר הבנות 
מהזכויות בתגלית הנפט 30%

שבאיי פוקלנד Sea Lionהימית

המוכרות הן חברות הנפט והגז  
Premier Oilו-Rockhopper

אשר נסחרות בבורסת לונדון

השלמת בדיקת נאותות  
מ על מסמכי  "והתקדמות במו

העסקה הסופיים
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בתגליות קיימותנאוויטסחלק 
(MMBOE)מיליוני חביות 

16 19

224

24
7 15

 (2C)שננדואה

 (2C)דרוםבקסקין

 (2P)דנברי (2P)צפוןבקסקין

 (2P)ס’נצ

(2C)  GC-82

, לפרטים נוספים אודות הנתונים לעיל1.
.2019ח תקופתי לשנת "ראו דו

הנתונים במצגת זו משקפים תחזית 2.
מחירים מבוססת ממוצע  אנליסטים 

-2020שנת –2020, לסוף חודש מרץ
, לחבית$ 2021-45.8, לחבית$ 39.5

.לחבית$ 53.9–ואילך 2022

1,2לנאוויטסמהווןתזריםפרויקט

מיליון דולר1,132
NPV10-2C

מיליון דולר194
NPV10-2P

תחזית מזומנים  
טרם פורסמה

מיליון דולר46
NPV10-2P

מיליון דולר129
NPV10-2P

מיליון חביות427-לכ

225
כ חביות"סה

305

פוטנציאל



10

0.54
מיליארד דולר
השקעת פיתוח

כדוגמא

1.1
מיליארד דולר
השקעות עבר

סייסמיסקר 
3D

קידוח
אקספלורציה

קידוח
אימות

קידוח
2אימות 

כניסת' נק
לפרויקט

2 4 53 6 7 8 9 10

FID
החלטת השקעה סופית תחילת הפקה

משך חיפוש ופיתוח פרויקט סטנדרטי



11 .  2019ח התקופתי לשנת "בהתאם כפי שפורסמו בדונאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

.  מיליון דולר ללא בעלות על רכיב התשתית630-מיליון דולר כולל בעלות על רכיב התשתית ו1,130–בתקציב ההשקעה בפרויקט נאוויטסחלק 2.

53.1%FEED
שלב מתקדם  

בתכנון 
ההנדסי

ארצות
הברית
מפרץ

מקסיקו

מיליארד1.7
דולר

השקעת עבר  
נאוויטסטרם כניסת 

2024
מועד צפוי 

תחילת הפקה  
של נפט

1,132
מיליון דולר

224
מיליון חביות

כמות הניתנת 
להפקה

630/1,130
מיליון דולר

תקציב השקעה  
2בפרויקט

חביות47,230
נאוויטסחלק 

בהפקה היומית 
הצפויה

שיעור 
החזקה 
נאוויטס

תזרים מהוון  
NPV10

יוסטון

שננדואה
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FID 2020צפוי בסוף שנת

ללא נטל השקעות עבר 
מיליארד דולר1.7של 

כלכליות גבוהה

קידוחי  8בוצעו 
אקספלורציה ואימות

מאגר מוכח ובשל  
לפיתוח  

התהליך בעיצומו בהובלת  
בנקים זרים

מימון הפרויקט

:  בחינת חלופת מימון
Upstream  ותשתיות או
Upstream בלבד+

'מכירת תשתיות לצד ג

TechnipFMCמחברת 
בוצע רכש

Long Lead Items

מ מתקדם מול מספר  "מו
ספקים מובילים כחלק  

FID-מקידום הפרויקט ל
מ עם ספקים"מו

FEEDשלב תכנון הנדסי

FID

Long lead items-רכש 

ימיים-מתקנים תת

צנרת הולכה ויצוא

פלטפורמת הפקה

2024-תחילת הפקה צפויה 

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



13 .31.12.19נתוני הפקה לרבעון שהסתיים ביום 1.
..2019בהתאם לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2Pעל פי קטגוריית , נאוויטסחלק 2.

7.5 % 
שיעור

ארצות
הברית
מפרץ

מקסיקו

שנות  18
הפקה

עד שנת 
2036

הפקה בפועל
בארות2

בעתיד הרחבה  
בארות9-ל

מיליון  898
דולר

מיליון  194
דולר

2תזרים מהוון

NPV10

2,625
חביות

נאוויטסחלק 
בהפקה הסדירה

דולר  14
לחבית

עלות הפקה  
שולית לחבית

מיליון16
חביות

סך הכנסות  1רזרבות
2נטו צפויות

החזקה
נאוויטס
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1מיליון חביות

.2019לשנת השותפותבהתאם לדוח התקופתי של 2Pעל פי קטגוריית , נאוויטסחלק 1.

תגלית
גדול מאגר

מבקסקיןיותר
צפון

מיליון19
חביות

כמות הניתנת 
1להפקה

נבחנות 
חלופות לפיתוח  

המאגר

ארצות
הברית
מפרץ

מקסיקו

7.5 % 
שיעור

החזקה
נאוויטס



15 PMO.תחת הסימול ( LSE) הנסחרת בבורסת לונדון , חברת נפט וגז ותיקה1.

–איי פוקלנד 
טריטוריה בריטית

220הנכס ממוקם 
מ צפונית לאיי "ק

פוקלנד

תגלית נפט 
מוכחת ומאומתת

,  מאז קידוח התגלית
קידוחי  10נקדחו 

אימות והערכה

מיליארד  1.1
דולר

הושקעו עד 
כה בפרויקט

1Premier Oil
,מפעיל מוביל

עתיר ניסיון בפיתוח  
פרויקטים בעולם

תואם את אסטרטגית  
offshore-ה

כניסה לתגליות  
מוכחות בשלבי 

פיתוח

30%

30%

40%

איי 
פוקלנד

PL001

PL005

P
L0

03

מאגר
Sea LionPL033

PL032
PL004
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תגלית והשקעות עתק בביצוע  אחרי
,פעולות אימות והערכה

(FID)החלטת פיתוח סופית אך לפני 

FID 2021צפויה להתקבל במהלך שנת  ,
2025ותחילת הפקה צפויה במהלך שנת 

השותפים הינם בשלבים מתקדמים 
מ לקראת סגירת מסמכי  "של המו
העסקה

השותפים מקדמים מתווה מימון       
1Phase לרבות באמצעות מימון

ח אשר מרביתו יובטח  "או אג/בנקאי ו
בערבות ממשלת בריטניה

.2לעניין זה ראו שקף , 1968-ח"המידע המובא בשקף זה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך השתכ1.
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.לשם אילוסטרציה בלבדאינדיקטיבייםהגרף והמספרים המוצגים בשקף זה הינם 1.

.לחבית$ 53.9–ואילך 2022, לחבית$ 2021-45.8, לחבית$ 2020-39.5שנת –2020, בהתאם לתחזית מחירים מבוססת ממוצע  אנליסטים לסוף חודש מרץ2.

NPV10-2P

NPV10-1P

רכישהעלות

מעבר אפסייד
לעלות רכישה

NPV45-1P2

NPV32-1P2

כניסת' נק
לפרויקט
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–הפקה ממאגרים קונבנציונאליים לאופטימיזציתתכנון באר אופקית 
offshore-והunconventional-יישום טכנולוגית קידוח קיימת ומוכחת מעולם ה

Water

Bypassed oil Perforations

מקטע אופקי

מקטע אנכי

Geo-Steering Geo-Steering Geo-Steering Geo-Steering

Coning Coning Coning Coning

.ולשם אילוסטרציה בלבדאינדיקטיביהגרף בשקף זה הינו 1.



19 .2019ח התקופתי לשנת "שפורסמו בדו NSAIבהתאם לדוחות 2Pעל פי קטגורייתנאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

50%

חביות4,270
הפקה יומית צפויה  

לאחר השלמת  
1הפיתוח הנוסף

חביות1,910

נכסים 
מפיקים

ארצות , טקסס
הברית

מיליון  21.9
חביות

דולר  25
לחבית

עלות הפקה 
ממוצעת

שיעור החזקה 
בנכסי נאוויטס

דנברי

נאוויטסחלק 
בהפקה יומית 

ממוצעת
1רזרבות

ב"ארה, טקסס Neches
Manvel

Webster
Hastings

Thompson

מיליון  175
דולר

1תזרים מהוון

NPV10

98%
שיעור החזקה 

ס'בנצנאוויטס



20 .2020, במרץ31לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 1.

הון עצמי
מיליון דולר113

רווח נקי
מיליון דולר1

EBITDA

מיליון דולר3
מזומנים ופיקדונות

מיליון דולר105

(WTI) גידור מחירי נפט
46.5$לפי מחיר של 2020חביות ביום עד לסוף שנת 1,600-כ–בקסקין

45$לפי מחיר של 2022, 1חביות ביום עד לסוף רבעון 850-כ–נכסים יבשתיים 



21 .2020, במרץ31לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 1.

התחייבויות

)42,336( ('סדרה א)אגרות חוב 

)2,381( נטו, התחייבויות פיננסיות אחרות

)44,717( כ התחייבויות"סה

נכסים

19,519 מזומנים ושווי מזומנים

8,595 נגזרים פיננסיים

710 סכומים בנאמנות

28,824 כ נכסים"סה

)15,893( נטו, חוב פיננסי

Buckskin US      
אלפי דולרנטו , חוב פיננסי

31.03.20

שותפות סולו
אלפי דולרנטו , חוב פיננסי

31.03.20

התחייבויות

(36,436) ('סדרה א)אגרות חוב 

(45,224) דנבריהלוואה למימון עסקת 

(5,118) הלוואות מבעל שליטה לשעבר

(4,520) נטו, התחייבויות פיננסיות אחרות

(91,298) כ התחייבויות"סה

נכסים

75,031 מזומנים ושווי מזומנים

פיקדונות לזמן קצר 10,765

6,976 נגזרים פיננסיים

92,772 כ נכסים"סה

1,474 נטו, נכס פיננסי
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2מיליון דולר194

NPV10

נטו, חוב פיננסי

3מיליון דולר(16)

מיליון דולר1.3
עלות בספרים

2מיליון דולר46

NPV10

2מיליון דולר129

NPV10

3מיליון דולר1.4

מטרת השקף הינה אילוסטרטיבית בלבד ואין בה בכדי  1.
.לשקף את שווי השותפות

ח תקופתי  "ראו דו, לפרטים נוספים אודות הנתונים לעיל2.
תחזית מחירים מבוססת ממוצע  אנליסטים . 2019לשנת 

-2021, לחבית$ 2020-39.5שנת –2020, לסוף חודש מרץ
.לחבית$ 53.9–ואילך 2022, לחבית$ 45.8

.2020, 1לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לרבעון 3.

2מיליון דולר1,132

NPV10
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תחזית קצב הפקה

(BOE)חביות

תחזית  

2020 2021 2022 לאחר מכן

39.5 45.8 53.9 53.9

77
107

163

769

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2021 2022 2023 2024

124 
166 

244 

1,070 

-

200

400

600

800

1,000

1,200

2021 2022 2023 2024

דולרמיליוני

6,902 7,957 

54,501 55,381 

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2021 2022 2023 2024

דולרמיליוני

 NSAIבהתאם לדוחותנאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.
.2019ח התקופתי לשנת "שפורסמו בדו

00



עמית קורנהאוזר

ל כספים"סמנכ
09-7883680:טלפון

amit@navitaspet.com

:לפרטים נוספים

mailto:amit@navitaspet.com

