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."(השותפות"או"נאוויטס)"מוגבלתשותפותפטרוליוםנאוויטסידיעלהוכנהזומצגת

חברותשלאוהשותפותשלהערךבניירותהשקעההחלטתקבלתעםבקשררלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלכלולאומקיפהלהיותמתיימרתאינהזומצגת
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המונחכהגדרת,עתידפניצופהמידעבדבראזהרותלרבות,מ"בעאביבבתלערךלניירותולבורסהערךניירותלרשותהשותפותידיעלהוגשואשרהמיידייםוהדיווחים

.בהןהנכלל1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוק

ניתןשלאשוניםמגורמיםמושפעלהיותועשוי,מהצפוימהותיתשונהבאופןלהתממשעשויאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשוישבמצגתהעתידפניצופההמידע
משועריםהינם,ועלותם,זובמצגתהנכללים,בהםהשתתפותזכויותלשותפותאשרהנפטנכסיבמסגרתשונותפעולותלביצועזמניםלוחות,בנוסף.מראשלהעריכם

הכלליהשותףשלהערכותוכולל,המצגתבתאריךהכלליהשותףאצלהקיימתבלבדחלקיתאינפורמציהעלוהמבוססוודאיאינואשרעתידפניצופהמידעוכוללים
או/וממגבלותוכןשיתקבלווהממצאיםבפועלביצועןמועד,הפעולותהתקדמותעלבהסתמךלהשתנותיכולותאשר,המצגתבמועדשבידוהמידעעלבהסתמך
ממכלולכתוצאהוכןוכדומהבקבלניםתלות,השונותהפעולותלביצועהנדרשיםוהיתריםאישוריםבקבלתעיכוב,הנפטנכסיבתנאישינויכגוןרבותחיצוניותהשפעות

באופןשוניםלהיותעשוייםומועדןבפועלשיבוצעוהפעולות,לפיכך.הנפטבמחיריותנודתיותהנפטשוקמתנאיכתוצאהאו/ונפטהפקתשלבפרויקטיםהקשוריםגורמים
עתידפניצופהמידעהואאףמהווההשותפותמנכסיאחדמכללהפקההניתנותהנפטחביותכמותבדברהנתונים,כןכמו.המשתמעיםאוהמוערכיםמהיעדיםמהותי

הקשוריםגורמיםשלממכלולכתוצאהאו/ונוסףמידעשיצטברככללהתעדכןעשוייםאשר,תלויבלתיעתודותממעריךהשותפותשקיבלהדוחותעלהמבוסס
.טבעיוגזנפטשלהפקהשלבפרויקטים

הכנתמועדלאחרשיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתעלבמצגתהנכללהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההשותפותכימובהר,ספקהסרלמען
בתנאיבהתחשב,היתרבין,בעתידלהשתנותועשויההמצגתלמועדנכונה,במצגתהמוצגתהשותפותשלהעסקיתהאסטרטגיה.דיןפיעלשנדרשככלאלא,המצגת

.בשותפותהכלליהשותףדירקטוריוןוהחלטותהשוק

אינההשותפותולפיכךעצמאיבאופןהשותפותידיעלנבדקלאתוכנםאשר,שונותורשויותגופיםידיעלשפורסמווציבורייםסטטיסטייםופרסומיםהמצגתכוללתבנוסף
.לנכונותםאחראית

מהווהאינהזומצגת,ולפיכך,תמציתיאו/וגרפיאו/ומרכזבאופןמוצגכיאם,השותפותשלמדיווחיהנגזראו/ולקוחזובמצגתהמוצגהמידעמןניכרחלקכימובהר,כןכמו
האמוריגבר,השותפותשפרסמהדיווחיםאו/והתשקיףלביןזובמצגתהאמורביןסתירהשלמקרהבכל.משליםמידעמקוראלא,השותפותבדיווחילעיוןתחליף

.כאמורבדיווחיםאו/ובתשקיף

.כאמורבהקשרעליהםלהסתמךואיןהתחייבותאוחוזהלכלבסיסאינםבההנכללוכלזומצגת.השותפותשלערךניירותלרכישתהזמנהאו/והצעהאיננהזומצגת
.פוטנציאלימשקיעשלדעתולשיקולתחליףואינו,דעהאוהמלצהאינובמצגתהנמסרהמידע



3

נכסי 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  
צפוי להמשיך לגדול  

2035לפי הערכות עד 

זאת גם בהנחה
חדירת רכבים כי

חשמליים ואנרגיות  
מתחדשות תהיה  
משמעותית מאוד  

במהלך השנים הבאות

-הסיבה העיקרית
הגידול בביקוש לנפט במדינות  

המתפתחות צפוי לעלות על 
הקיטון בביקוש במדינות  

המפותחות כתוצאה ממעבר  
לאנרגיות מתחדשות ולשימוש  

1ברכבים חשמליים

DNB Markets ,BP Statistical Review, OPEC WOO, IEA, Rystadבין היתר , זאת בהתבסס על מספר מקורות דומיננטיים בתחום מחקר האנרגיה1. Energy, McKinsey ,Total Energy Outlook  .

.   McKinsey Energy Insights-וOPEC, IEA, DNB Marketsחות עדכניים נוספים מאת "אשר נתמך בדו, 2019בשנת S&P Global Platts Analyticsח "מתוך דו2.

- DNB Marketsח "מתוך  דו3. Oil Markets Outlook 2020מחודש ספטמבר.
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2טווח ארוך–תחזית ביקוש עולמי לנפט 

(million b/d)
ביקוש לפי מדינות

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

Other non-OECD

Other OECD

China

Europe

US

התאוששותצפויה,הקורונהמשברחלוףעם
-כשכןלנפטהעולמיבביקושמשמעותית

לתחבורההינוהעולמיהביקושמסך60%
אשרסקטור–3ואוויריתימית,יבשתית
במיוחדגדולהעליוהמשברהשפעת
זובתקופה

משבר הקורונה
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חבית נפט/דולר DNB1לעומת תחזית Forward Curve-תחזית מחירים 

- DNB Marketsח "מתוך דו1. Oil Markets Outlook 2020מחודש ספטמבר.

.2025דולר בשנת 190-העלה אפשרות שמחיר חבית נפט ירקיע לJP Morganח של "דו2.

Source: DNB Markets, Bloomberg

המדינותמצדההיצעבוויסותOPEC+שלהמרשימהמשמעתהכיצפי
הקצרבטווחלהימשךעתידוהנילוותהחברות

בהשקעותוקיטוןהמשאביםהפקתעקבקיימיםמאגריםהידלדלות
אלובמאגריםקפיטליות

,Citiהבנקיםביניהם,מוביליםמחקרגופי,האחרונהבתקופה JP Morgan
התאוששותצופותאשרעדכניתנפטמחיריתחזיותפרסמו,ונוספים
התפרצותטרםשהיומאלוגבוהותמחיריםלרמות,מהירהמחירים

22021בשנתכבר,הקורונה בהיקףקיטוןחדשיםאקספלורציהבפרויקטיבהשקעותקיטון
טבעיוגזנפטעתודותשלבהיצעמשמעותיקיטוןהחדשותהתגליות

מחיריםעליית

המחסור בצד ההיצע צפוי לגדול ולהוביל  
–1לעליית מחירים
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Longבוצעה רכישת  Lead 
Itemsוכן , לפיתוח הפרויקט

נחתם הסכם עם חברת  
Transocean  לשירותי קידוח

והשלמה

FID(החלטת השקעה סופית)
2021, 1צפויה ברבעון 

קידום מימון הפרויקט יחד
עם בנקים בינלאומיים מובילים

Beacon(בלאקסטון )  רכשה
LLOG.את  זכויותיה של 

צפויה להיות המפעילה  
בפרויקט46.9%ולהחזיק 

הפקה יציבה יומית ממוצעת  
חביות נפט  1,650-של כ

2020, 3ברבעון 

בתחילת חודש ספטמבר החל 
קידוח ראשון בשדות הנפט  

לביצוע ארבעה  מתכניתכחלק 
קידוחים אופקיים

קצב ההפקה הסדירה עומד  
אלפי חביות נפט  35-על כ
(100%)ביום

,  2רבעון EBITDA-תרומה ל
מיליון דולר7.1–2020

523-משאבים מותנים של כ
מיליוני חביות נפט

לרכישת  -חתימת מזכר הבנות 
מהזכויות בתגלית הנפט  30%

שבאיי פוקלנד Sea Lionהימית

המוכרות הן חברות הנפט והגז 
Premier Oilו-Rockhopper

אשר נסחרות בבורסת לונדון

הושלמה  2020בחודש אוגוסט 
בדיקת הנאותות והשותפות  

הגיעה להסכמה בנוגע למסמכי  
העסקה הסופיים
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לפרטים נוספים אודות הנתונים  1.
משאבים , ראו דוחות עתודות, לעיל

מותנים ונתוני תזרים מהוון של נכסי 
,  21השותפות שפורסם ביום 

.2020בספטמבר 
הנתונים במצגת זו משקפים תחזית  2.

מחירים מבוססת ממוצע  אנליסטים  
-2020שנת –2020, לסוף חודש יוני

, לחבית$ 2021-41.7, לחבית$ 39.5
ולאחר  $ $2023-51.6, 2022-49.1
.לחבית$ .53.2–מכן 

לפרטים נוספים ראה דוחות  3.
.30.06.20כספיים ליום 

מהווןתזריםפרויקט
1,2לנאוויטס

מיליון דולר22 מיליון דולר1,292
NPV10-2C

מיליון דולר44 מיליון דולר179
NPV10-2P

מיליון דולר19 מיליון דולר45
NPV10-2P

מיליון דולר45 מיליון דולר137
NPV10-2P

מיליון דולר1

תחזית מזומנים  
טרם פורסמה

427-לכ
מיליון חביות

בתגליות קיימותנאוויטסחלק 
(MMBOE)מיליוני חביות 

15
19

224

24
615

 (2C)שננדואה

בקסקין
 (2C)דרום

בקסקין
 (2P)דנברי (2P)צפון

 (2P)ס’נצ

(2C)  GC-82

225
כ חביות"סה

303

פוטנציאל

השקעת
3נאוויטס
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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
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.2020בספטמבר , 21משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון של נכסי השותפות שפורסם ביום , כפי שפורסמו בדוחות עתודות, (2C)נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

.  מיליון דולר ללא בעלות על שני רכיבי התשתית630-מיליון דולר כולל בעלות על שני רכיבי התשתית ו990–בתקציב ההשקעה המוערך בפרויקט נאוויטסחלק 2.

.2020, בספטמבר21בהתחשב בהשקעות הוניות ועלויות הפעלה וזאת בהתאם לנתוני התזרים המהוון שפורסם ביום , (לחבית)עלות מוערכת לפיתוח והפקה 3.

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

1,292
מיליון דולר

מיליון  224
חביות

2C

530/990
מיליון דולר

תקציב השקעה  
2בפרויקט

חביותאלפי47
נאוויטסחלק 

בהפקה היומית  
הצפויה

שיעור 
החזקה  
נאוויטס

תזרים מהוון  
NPV10

נאוויטסחלק 

יוסטון

שננדואה

דולר   14
עלות

break even3
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FID 2021צפוי בתחילת

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

חתימת הסכם עם חברת 
Transocean Ltd.  

לשירותי קדיחה והשלמה
הסכם שירותים

FEEDשלב תכנון הנדסי

FID

Long lead items-רכש 

ימיים-מתקנים תת

צנרת הולכה ויצוא

פלטפורמת הפקה

-תחילת הפקה צפויה
2024יוני  



13 .2020בספטמבר , 21משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון של נכסי השותפות שפורסם ביום , כפי שפורסמו בדוחות עתודות, (2P)נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

7.5 % 
שיעור

ארצות
הברית
מפרץ

מקסיקו

שנות  18
הפקה

עד שנת  
2036

הפקה בפועל
בארות2

בעתיד הרחבה  
בארות9-ל

מיליון  744
דולר

מיליון  179
דולר

תזרים מהוון  
NPV10

חביות2,625

נאוויטסחלק 
בהפקה יומית  

סדירה

דולר 14
לחבית

עלות הפקה 
שולית לחבית

מיליון15
חביות

2P  סך הכנסות
1נטו צפויות

החזקה
נאוויטס
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1מיליון חביות

.2020בספטמבר , 21משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון של נכסי השותפות שפורסם ביום , כפי שפורסמו בדוחות עתודות, (2C)נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

תגלית
גדול  מאגר

מבקסקיןיותר
צפון

מיליון19
חביות

נבחנות 
חלופות לפיתוח  

המאגר

ארצות
הברית
מפרץ

מקסיקו

7.5 % 
שיעור

החזקה
נאוויטס

2C
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1

–איי פוקלנד 
טריטוריה בריטית

220הנכס ממוקם 
מ צפונית לאיי  "ק

פוקלנד

תגלית נפט 
מוכחת ומאומתת

מיליארד דולר 1.1-כ
נקדחו  , הושקעו עד כה

קידוחי אימות והערכה10

תואם את אסטרטגית  
offshore-ה

כניסה לתגליות  
מוכחות בשלבי 

פיתוח

30%

30%

40%

איי 
פוקלנד

PL001

PL005

P
L0

0
3

מאגר
Sea LionPL033

PL032
PL004

.2020ביולי , 7משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון של נכסי השותפות שפורסם ביום , כפי שפורסמו בדוחות עתודות, (2C)נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

PMO.תחת הסימול ( LSE) הנסחרת בבורסת לונדון , חברת נפט וגז ותיקה2.

מיליון  513
חביות

2C

2Premier Oil

,מפעיל מוביל
עתיר ניסיון בפיתוח  

פרויקטים בעולם



16

תגלית והשקעות עתק בביצוע  אחרי
,פעולות אימות והערכה

(FID)החלטת פיתוח סופית אך לפני 

FID  צפויה להתקבל במחצית השנייה של
ותחילת הפקה צפויה במהלך  , 2021שנת 
2025שנת 

הושלמה  2020בחודש אוגוסט 
בדיקת הנאותות של נכס הנפט  

והשותפות הגיעה להסכמה בנוגע  
.למסמכי העסקה הסופיים

יובטח  1Phase-המימון המתוכנן ל
במרביתו בערבות ממשלת בריטניה
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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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2020קידוח ראשון החל בתחילת חודש ספטמבר 

הפקה ממאגרים קונבנציונאלייםלאופטימיזציתתכנון באר אופקית 
offshore-והunconventional-יישום טכנולוגית קידוח קיימת ומוכחת מעולם ה-

Perforations

מקטע אופקי

מקטע אנכי

.ולשם אילוסטרציה בלבדאינדיקטיביהגרף בשקף זה הינו 1.

Water

Bypassed oil
Sand

Geo-Steering
Geo-Steering

Geo-Steering

Coning Coning Coning Coning



19 ..2020בספטמבר , 21משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון של נכסי השותפות שפורסם ביום , כפי שפורסמו בדוחות עתודות, (2P)נאוויטסהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלקה היחסי של 1.

50%

חביות4,600
הפקה יומית צפויה  

לאחר השלמת  
1הפיתוח הנוסף

חביות1,650

נכסים  
מפיקים
ארצות  , טקסס
הברית

מיליון  21
חביות

דולר  20-כ
לחבית

עלות הפקה 
ממוצעת

שיעור החזקה  
בנכסי  נאוויטס

דנברי

נאוויטסחלק 
בהפקה יומית  

ממוצעת
1רזרבות

ב"ארה, טקסס Neches
Manvel

Webster
Hastings

Thompson

מיליון  182
דולר

1תזרים מהוון

NPV10

98%
שיעור החזקה  

ס'בנצנאוויטס

קידוחים  
אופקיים

התכניתביצוע 
'20החל בספטמבר 



20 .2020, ביוני30לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 1.

הון עצמי
מיליון דולר103

EBITDA

מיליון דולר5.3
מזומנים ופיקדונות

מיליון דולר96.5

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

45$לפי מחיר של 2022, 3חביות ביום עד לסוף רבעון 850-כ–נכסים יבשתיים 
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2020, יוני30לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 1.

התחייבויות

)41,531( ('סדרה א)אגרות חוב 

)2,703( נטו, התחייבויות פיננסיות אחרות

)44,234( כ התחייבויות"סה

נכסים

20,796 מזומנים ושווי מזומנים

2,760 נגזרים פיננסיים

706 סכומים בנאמנות

24,262 כ נכסים"סה

)19,972( נטו, חוב פיננסי

Buckskin US
אלפי דולרנטו , חוב פיננסי

30.06.20

שותפות סולו
אלפי דולרנטו , חוב פיננסי

30.06.20

התחייבויות  

(36,706) ('סדרה א)אגרות חוב 

(44,514) דנבריהלוואה למימון עסקת 

(5,118) הלוואות מבעל שליטה לשעבר

(86,338) כ התחייבויות"סה

נכסים

64,876 מזומנים ושווי מזומנים

פיקדונות לזמן קצר 10,775

5,407 נגזרים פיננסיים

370 נטו, נכסים פיננסיים אחרים

81,428 כ נכסים"סה

(4,910) נטו, חוב פיננסי
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2מיליון דולר45

NPV10

2מיליון דולר137

NPV10

3מיליון דולר4.9

2מיליון דולר179

NPV10

נטו, חוב פיננסי

3מיליון דולר(20)

מיליון דולר1.3
עלות בספרים

2מיליון דולר1,292

NPV10

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

הנתונים במצגת זו משקפים תחזית מחירים מבוססת ממוצע  אנליסטים  2.
,  לחבית$ 2021-41.7, לחבית$ 2020-39.5שנת –2020, לסוף חודש יוני

.לחבית$ .53.2–ולאחר מכן $ $2023-51.6, 2022-49.1

משאבים  , ודוחות עתודות2020, 2לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לרבעון3.
,  21מותנים ונתוני תזרים מהוון של נכסי השותפות שפורסם ביום 

.2020בספטמבר 
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תחזית קצב הפקה חזוי

(BOE)חביות

תחזית  

2020 2021 2022 2023
לאחר 

מכן

39.5 41.7 49.1 51.6 53.2

23 31 39 42 42

399 

681 

20
48 58

59

51

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

2021 2022 2023 2024 2025

43

774

500

79 97

36 47 60 64 64 

541

927

31
69 82

85

75

-

200

400

600

800

1,000

1,200

2021 2022 2023 2024 2025

דולרמיליוני

2,566 2,826 3,386 3,505 3,509 

32,959 

56,501 

1,993 3,781 4,356 

4,366 

3,850 

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2021 2022 2023 2024 2025

4,559 
6,607 7,742 

40,830 

63,860 

דולרמיליוני

משאבים מותנים ונתוני תזרים  , ראו דוחות עתודות, לפרטים נוספים אודות הנתונים לעיל1.
.2020בספטמבר , 21מהוון של נכסי השותפות שפורסם ביום 

00

67 116
142

690

1,066
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פטרוליוםח "אג
( 'סדרה א)

מימוןבקסקיןח "אג
( 'סדרה א)

שקלי דולרי

ח"מיליון ש127 מיליון דולר41

30/06/22 30/06/21

- ilA
מעלות  
S&P

8.4% 7.75%

שעבוד עודפים צפויים  
בקסקיןמנכס הנפט 

Recourse

שעבוד ראשון על נכס 
בקסקיןהנפט 

Non-Recourse

ח חדשה  "בכוונת השותפות להנפיק סדרת אג
אשר תגובה בשעבוד  corporate-ברמת ה

.צפוןבקסקיןראשון על נכס הנפט 

התמורה תשמש בעיקרה לפירעון  
ח"האגמוקדם מלא של שתי סדרות 

ופטרוליום' מימון אבקסקין: הקיימות
.שננדואהוכן להיערכות פיתוח ' א
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'סדרה בפטרוליוםח "אג
שקלי

2024דצמבר  25%

2025דצמבר  25%

2026דצמבר  50%

4.8

1מיליון דולר222

NPV10

צפוןבקסקיןשעבוד ראשון על נכס הנפט 
מלא לשותפותRecourseעם 

.ולפני הוצאות מס2Pתזרים מהוון בהתאם לקטגורית 1.



עמית קורנהאוזר

ל כספים"סמנכ
09-7883680:טלפון

amit@navitaspet.com

:לפרטים נוספים

mailto:amit@navitaspet.com
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