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 דירוג אשרור

' -ilA', תחזית הדירוג יציבה; מתן דירוג 'ilBBBאשרור דירוג '
מיליון ₪ ע.נ.   330של עד   בהיקףגרות חוב חדשות  ילהנפקת א

 הנפקה של סדרה חדשה באמצעות מיליון דולר(  100)

 פעולת הדירוג   תמצית

)"נאוויטס" או "השותפות"( פועלת לגייס מימון לפיתוח חלקה במאגר  נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת  •

שתמורתה להנפקת סדרה חדשה נאוויטס כחלק ממהלך זה פועלת  .49%-שננדואה, בו היא מחזיקה כעת כ

והעמדתו כהלוואה לחברת חברה שהוקמה לצורך גיוס חוב  נאוויטס שנחאי מימון בע"מ, תועבר כהלוואה ל

   .מסגרת המימוןחלקה של נאוויטס בוהשלמת   הפרוייקט

ופתיחת   קצב היציאה ממשבר הקורונה לאורבמחירי הנפט, בעיקר  ממשיכים לראות מגמת עלייהאנו  •

  4-ב ,. בהתאםומפיקי הפצלים בארה"ב OPECשל מדינות  משמעת הייצור  השווקים ברחבי העולם, 

  70יעמוד על  הוא  מעריכים כי אנו ו ,WTIעדכנו את התחזיות שלנו למחיר הנפט מסוג   ,2021, אוקטוברב

דולר לחבית בממוצע   50על ו 2022-בדולר לחבית בממוצע   60 על , 2021דולר לחבית בממוצע עד סוף 

נמוך יחסית של  break-even. מחירים אלה תומכים ברווחיות מאגר בקסקין הנהנה ממחיר והלאה  2023-ב

   דולר לחבית. 14-כ

לשותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום שותפות    'ilBBB' את הדירוגאשררנו , 2021, קטוברבאו 21-ב •

' לסדרת אג"ח -ilAדירוג 'את גם אשררנו מוגבלת, העוסקת באיתור ובפיתוח של מאגרי נפט וגז. באותה עת 

יקף  ההנפקת סדרה חדשה ב' ל-ilAקבענו דירוג 'ו ,של נאוויטס במאגר בקסקין צפון  יהחזקותהבהמובטחת  ב'

   ע.נ. מיליון ₪  330של עד 

תשמור על רמת נזילות "הולמת", על פי הגדרתנו,   שנאוויטסהערכתנו משקפת את יציבה תחזית הדירוג ה •

לרבות פיתוח בזמן ובתקציב של מאגר  ,תציג ביצועים תפעוליים נאותים מנכסיה שהיאואת הצפי שלנו 

   שננדואה.

 דירוג פעולת הל  עיקריים  שיקולים 

מעלות הפרויקט   40%-על השותפות במאגר לממן כ .פיתוח מאגר שננדואהנאוויטס ממשיכה לקדם את 

סינדיקט של בנקים ומלווים מוסדיים.   שיעמידוהיתרה תמומן באמצעות מסגרת מימון   ,באמצעות הון עצמי

בוצעו באוגוסט האחרון  שוגיוסי הון  הרחבת סדרה ב'חלקה של נאוויטס בהון העצמי מומן בחלקו באמצעות  

הסכמי המימון של שננדואה קובעים כי על נאוויטס ראשית להשקיע את ההון  . ומזומנים שברשות החברה

   .2022צפויה לקראת סוף  נוממראשונה מהמשיכה , שההעצמי ורק לאחר מכן להשתמש בחוב הפרויקטלי
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תן מימון בכיר, באמצעות חברה נאוויטס מתכוונת להנפיק סדרת אג"ח חדשה, סדרה ג', אשר תשמש למ 

ייעודית, נאוויטס שנחאי מימון בע"מ, לפיתוח חלקה של נאוויטס במאגר שננדואה. נאוויטס שנחאי מימון בע"מ 

. כאמור, המימון שיועמד לטובת פיתוח המאגר יוזרם רק המלווים של מאגר שננדואהבסינדיקט תהיה חברה 

ת מלוא ההון העצמי הנדרש. בהתאם, לוח הזמנים הצפוי לתחילת לאחר שנאוויטס ושותפותיה במאגר ישקיעו א

הסכום שיגויס בחשבון משועבד. גם לאחר מכן, יתרת יוחזק . עד אותו מועד  2022העמדת המימון הוא בסוף  

  שיעמידויוזרמו לטובת פיתוח המאגר יחד עם ההלוואות שישארו בחשבון המשועבד עד יהכספים שלא ינוצלו 

 .  יקטהסינדיתר חברי 

עם זאת אנו מעריכים כי   אינה נשענת על עליית מחירי הנפט על מנת לשמר את מבנה ההון שלה. נאוויטס

עליית מחירי הנפט תומכת במיצובה הפיננסי המיידי של נאוויטס. עם התקדמות ההקמה של מאגר שננדואה  

 .   תחילת פעילות המאגרמשמעותית עד יעלה אנו מעריכים כי המינוף של נאוויטס 

   הדירוג  תחזית 

תשמור על רמת נזילות "הולמת", על פי הגדרתנו, ואת שנאוויטס הערכתנו משקפת את יציבה תחזית הדירוג ה

אנו לרבות פיתוח בזמן ובתקציב של מאגר שננדואה.  ,תציג ביצועים תפעוליים נאותים מנכסיהשהיא הצפי שלנו 

חוב יחס מתואם שיגיע לשיא של  ,מינוף גבוה יותר ברמה המאוחדתבשנים הקרובות תציג נאוויטס מעריכים כי 

זאת, נאוויטס צפויה להציג  למרות , בשיא תקופת הפיתוח של מאגר שננדואה. 2023-ב X9.5-של כ EBITDA-ל

והסדרה החדשה אשר בכוונת החברה  שיעור שיקום חוב התומך בדירוג סדרת החוב הבכיר שלה, סדרה ב'

 . להנפיק

 התרחיש השלילי  

אם החברה לא תעמוד בתחזית התפעולית שלנו. מצב כזה עשוי להתרחש אם התנודתיות  תיתכן ירידה בדירוג 

. מצב כזה יכול להתרחש גם אם מאגרי נצ'ס ודנברי יציגו  2020-בהמחירים ירדו, כפי שקרה אם בשוק תגבר או 

   הוצאות גדולות יותר. גם תוצאות נמוכות מהצפוי וכתוצאה מכך הכנסות נמוכות יותר ואולי 

 חיש החיובי התר

  פעולת דירוג חיובית אינה צפויה בזמן הקרוב, לבטח לא לפני תחילת פעילותו של מאגר שננדואה. 

 תיאור החברה 

נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת היא שותפות נפט וגז שיחידות ההשתתפות שלה נסחרות בבורסה בת"א. 

היא לנסות ולרכוש  מדיניותהנאוויטס מתמקדת בשוקי הנפט והגז מחוץ לישראל ובמיוחד בצפון אמריקה. 

יחסית לשלב בו הם  נמצאים בשלב מתקדם של פיתוחם ומנגד מציגים עלות נמוכהה במאגרי נפט וגז החזקות 

במאגר בקסקין במפרץ מקסיקו. מאגר זה מורכב משני תתי מאגרים,   7.5%של לנאוויטס החזקה נמצאים. 

במאגר נצ'ס  98%-כ מחזיקה נאוויטסנכון להיום רק תת המאגר בקסקין צפון פותח. בנוסף ודרום וצפון, 
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ה כאמור לעיל ועוד. גדעון תדמור, בעל  במאגר שננדוא  49%-במאגר דנברי, שני מאגרים פעילים, כ 50%-וכ

מיחידות  12%-הוא הדמות המובילה בשותפות ומחזיק בכבסקטור הנפט והגז המקומי, שנים רבות של ניסיון 

הם גופים פיננסיים והשותפים המייסדים האחרים . מרבית בעלי יחידות ההשתתפות הגדולים שלה ההשתתפות

 מיחידות ההשתתפות.  5%-חות מפ ורובם מחזיקיםהנוספים של השותפות, 

 תרחיש הבסיס 

 הנחות עיקריות 

   .S&P Global Ratingsמחירי נפט וגז בהתאם לתחזיות  •

מיליון חביות   2.5-וכ 2022-מיליון חביות ב 2.3-כ ,2021-מיליון חביות ב 1.5-מיותר היקף הפקה של  •

 בדומה לתחזיות החברה ,2023-ב

)לרבות   2023-מיליון דולר ב 255-וכ  2022-דולר ב מיליון 308-כ ,2021-מיליון דולר ב 130-של כהשקעות  •

  לתחזיות החברה לפיתוח מאגר שננדואה. בהתאם ,תשלומי ריבית במהלך תקופת ההקמה(

 יחסים עיקריים 

 . 2023-ב 9.5x-וכ  2022-ב 4.2x- כ ,2021-ב 4.1x-של כ EBITDA-יחס מתואם חוב ל •

 נזילות 

 ". הולמת "  היאעל פי הקריטריונים שלנו, רמת הנזילות של החברה 

  ,יוליב 1-ב החודשים שהחלו 12-ב החברה לרשות העומדים המקורות כי מניחים אנו שלנו הבסיס בתרחיש

 : םה ,2021

 .דולרון מילי  117-בהיקף של כקדונות בנקאיים יפמזומן ו •

 .  מיליון דולר 48-תזרים מזומנים תפעולי בסך כ •

 דולר. ון מילי 182-הנפקות הון שבוצעו בהיקף של כ •

ון  מילי  102-של ככולל בהיקף  2021בספטמבר בנקאית ותמורת הלוואה  2021הרחבת סדרה ב' באוגוסט  •

 דולר.

 :הן אותה תקופהבהחברה  שימושיההנחות שלנו לגבי 

 . ון דולרלימי 9-תשלום חלויות חוב של כ •

 מיליון דולר.  307-השקעות בסך כ •

 ניתוח שיקום חוב 

 עיקריים  שיקולים

המובטחת  אג"ח ב'לסדרת  ,מעל דירוג המנפיק ( ים'צנות דירוג )ורמשתי , '-ilAמאשררים את הדירוג 'אנו  •

 , סדרה ג',לסדרה החדשהגם קובעים דירוג זהה ו, של נאוויטס במאגר בקסקין צפון בהחזקותיה 
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משקף את הערכתנו כי בהינתן תרחיש , ו'1הוא ' ותלסדר דירוג שיקום החוב. צפויה להנפיקשהשותפות 

 .  100%- 90% יהיה, שיעור שיקום החוב היפותטי כשל פירעון

 היפותטי  פירעון כשל  תרחיש עיקריות ל הנחות

 2023 :פירעון היפותטי כשלאירוע שנת  •

רעון בסקטור הנפט והגז  ילכשלי פתקופה ממושכת של מחירים נמוכים )בהתאם לתנאים שהובילו בעבר  •

 ביכולת ההחזר של נאוויטס. תפגעהעולמי( 

 הפירעון  כשל בעת מפל תשלומים בסיסי

  812-על לשותף המוגבל(: כ-תמלוגולאחר תשלום  5%שווי נכסי )לאחר עלויות אדמיניסטרטיביות של  •

  , בקסקין צפון, נצ'ס ודנברישננדואה, עבור מאגרי  P1לעתודות   NSAI מיליון דולר, בהתבסס על הערכות

 ( 10%בשיעור היוון של 

 מיליון דולר   812-כ: )באמצעות שיעבודים שונים לרצועות החוב למיניהן( מובטח חוב סך •

   100%- 90%: הערכת שיעור שיקום חוב מובטח •

   1(: 6עד  1דירוג שיקום חוב לחוב מובטח ) •

 .שנתית-חצינתוני החוב כוללים ריבית צבורה 

 השפעת הערכת שיקום חוב על דירוג החוב ביחס לדירוג המנפיק

הערכת שיקום חוב 
 תיאור  באחוזים

ציון הערכת שיקום  
 חוב 

דירוג הסדרה מעל/מתחת 
 לדירוג המנפיק

 נוצ'ים  3+ +1 צפי להחזר מלא 100%

נוצ'ים  2+ 1 שיקום חוב גבוה מאד  90%-100%  

נוץ' 1+ 2 שיקום חוב גבוה  70%-90%  

נוצ'ים  0 3 שיקום חוב משמעותי  50%-70%  

נוצ'ים  0 4 שיקום חוב ממוצע  30%-50%  

נוץ' 1- 5 שיקום חוב צנוע  10%-30%  

נוצ'ים  2- 6 שיקום חוב זניח  0%-10%  

מוגבלים במדינות מסוימות על מנת להביא בחשבון סיכויי שיקום חוב מופחתים במדינות אלו. דירוגי שיקום חוב 

, פסקאות 6דירוגי שיקום חוב של הנפקות חוב לא מובטחות מוגבלות גם הן בדרך כלל )למידע נוסף ראו שלב 

 (. 2016בדצמבר,  7של המתודולוגיה להערכת שיקום חוב של תאגידים לא פיננסיים,  90-98

   דירוגהתאמות ל

 פיזור עסקי: ניטרלי 

 מבנה הון: ניטרלי  

 נזילות: ניטרלי 

 מדיניות פיננסית: ניטרלי  
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 ניהול, אסטרטגיה וממשל תאגידי: ניטרלי  

 ניטרליהשוואה לקבוצת ייחוס: 

 מתודולוגיה ומאמרים קשורים 

 2011בפברואר,  S&P ,16 כללי: עקרונות הדירוג של -מתודולוגיה  •

בספטמבר,   14,  נפט וגזמתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת שיקום חוב לחברות העוסקות בחיפוש ובהפקת  •

2012 

 2012בנובמבר,    13,  מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת ניהול וממשל תאגידי של חברות ומבטחים •

 2013בנובמבר,    19  , מתודולוגיה: סיכון ענפי •

 2013בנובמבר,    19,  מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון מדינה •

 2013,  בנובמבר   19,  מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים  •

 2014בדצמבר,    16,  מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים •

 2016בדצמבר,    7,  פיננסיים-מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת שיקום חוב של תאגידים לא •

 2018וני,  בי   25,  כללי: דירוג אשראי בסולמות מקומיים -מתודולוגיה  •

 2019באפריל,    1,  מתודולוגיה: מתודולוגיה לחישוב יחסים פיננסיים והתאמות •

 9201ביולי,    1,  כללי: דירוג חברות בקבוצה -מתודולוגיה  •

באוקטובר,    10,  (ESG) כללי: סיכוני אשראי הנובעים מגורמי סביבה, חברה וממשל תאגידי -מתודולוגיה  •

2021 

 2021בינואר,    S&P Global Ratings   ,5הגדרות הדירוג של •

 8201ביוני,    26,  דעות ופרשנות: הקשר בין סולם הדירוג הגלובלי לבין סולם הדירוג הישראלי •
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 רשימת דירוגים 

תאריך שבו פורסם  דירוג נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת
 הדירוג לראשונה 

תאריך אחרון בו 
 נעשה עדכון לדירוג

    דירוג)י( המנפיק
 ilBBB\Stable 07/12/2020 02/08/2021 טווח ארוך 

    
    דירוג)י( הנפקה
       חוב בכיר מובטח 

 ilA- 07/12/2020 02/08/2021 סדרה  ב
 ilA- 21/10/2021 21/10/2021  סדרה ג

    המנפיק היסטוריית דירוג
     דירוג מקדמי 

   NR 2020,  07דצמבר 
   ilBBB\Stable 2020, 19אוקטובר 

    
     טווח ארוך 

   ilBBB\Stable 2020,  07דצמבר 
    

    פרטים נוספים
   14:35 21/10/2021 זמן בו התרחש האירוע

   14:35 21/10/2021 זמן בו נודע לראשונה על האירוע 
   החברה המדורגת  יוזם הדירוג 



 נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת

 www.maalot.co.il 2021, קטוברבאו 21   ׀   9

S&P פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ". לרשימת הדירוגים "אס אנד  מעלות הוא שמה המסחרי של חברת
המעודכנים ביותר ולמידע נוסף אודות מדיניות המעקב אחר דירוג האשראי, יש לפנות לאתר אס אנד פי גלובל 

 www.maalot.co.ilרייטינגס מעלות בע"מ בכתובת 

בכל דרך, או לאחסן במאגר בכל צורה ו, לשכפל, להפיץ הנדסה לאחורת, לבצע אין לשנו .©כל הזכויות שמורות 
, הערכות,  הקשורים לדירוגים מידעומידע או במערכת לאחזור מידע את התוכן )לרבות דירוגים, אנליזות 

ס  התוכן"(, מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של א" תוכנה ותוצריה(, וכל חלק ממנו )להלן, יחדיו, מודלים, 
התוכן לא ישמש למטרות  "(.S&Pאנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ או חברות הקשורות לה )להלן, יחדיו, " 

וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים, לרבות הדירקטורים, המנהלים, בעלי  S&P  לא חוקיות או לא מורשות.
ערבים לדיוקו, שלמותו,  רים"( אינם הצדדים הקשוו S&P)להלן, יחדיו, "  םהם שלשלוחיה וא םעובדיההמניות, 

 ותנובע ןוהצדדים הקשורים אינם אחראים לטעויות או השמטות )בין אם ה S&P. התוכןעדכניותו או זמינותו של 
מרשלנות ובין אם לאו(, מכל סיבה שהיא, לתוצאות הנובעות משימוש בתוכן, או לאבטחתו או תחזוקתו של 

והצדדים הקשורים לא נותנים   S&P. )כמות שהוא( AS-ISהתוכן מסופק על בסיס מידע שמסרו המשתמשים. 
או התאמה לצורך  האיכות המספקת, לרבות, אך לא רק, בעניין מפורש או משתמעכל התחייבות או מצג, 

היעדר באגים, טעויות תוכנה או פגמים, שתפקודו של התוכן לא ישובש או שהתוכן יפעל עם כזה או אחר, 
והצדדים הקשורים לא יישאו בכל אחריות לנזקים ישירים ו/או  S&Pבכל מקרה,  כל תצורת תכנה או חומרה.

צויים לדוגמה, פיצויים עונשיים או פיצויים מיוחדים,  , פיעקיפים מכל מין וסוג, לרבות נזקים נלווים או תוצאתיים
)ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד   עלויות, הוצאות, הוצאות משפטיות או הפסדים

(, אשר נגרמו בקשר עם שימוש  הפסדים שנגרמו מרשלנותהכנסות או רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות או 
 מראש על האפשרות לנזקים כאמור.סר להם ונמבתוכן, גם במידה  

שהינה נכונה הבעת דעה   יםמהוו ,, לרבות הדירוגים ומידע אחר הכלול בתוכןדירוגים וניתוחים אנליטיים אחרים
  אינם מהווים S&P. הדירוגים והניתוחים האנליטיים האחרים של  דבר שבעובדה יםמהוו ם ואינ הלמועד פרסומ

, ואינם  המלצה לרכוש, להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות
אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר  S&P. מתייחסים לנאותותם של ניירות ערך כלשהם

ת עסקיות אחרות, השקעה או החלטו. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בכל צורה או פורמט פרסומו
והוא אינו תחליף לכישורים, שיקול דעת או ניסיון של המשתמשים, הנהלתם, עובדיהם, יועציהם ו/או לקוחותיהם 

, אלא במקום  אינה משמשת כ"מומחה" או כיועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערך S&P .בקבלת החלטות כאלה
מעדכנת את דוחות הדירוג בעקבות מעקב   S&P.  ומם וחות דירוג נכונים למועד פרס . ד בו היא רשומה ככזאת

 .שוטף אחר אירועים או מעקב שנתי 

S&P    לבצע בדיקת  והיא אינה מחויבת  אוספת מידע ממקורות אמינים להערכתה, אך אינה מבקרת את המידע
מפרסמת דוחות הקשורים לדירוג מסיבות שונות שאינן   S&Pנאותות או אימות עצמאי של המידע שהיא מקבלת.  

 פרסום עדכון תקופתי לגבי דירוג אשראי וניתוחים קשורים.זה   ועדת דירוג, ובכלל   תוצאה של בהכרח 

במידה שרשויות הרגולציה מאפשרות לחברת דירוג להכיר בתחום שיפוט מסוים בדירוג שנקבע בתחום שיפוט  
שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, להפסיק או להשעות הכרה כזו בכל   S&Pות,  אחר למטרות רגולטוריות מסוימ 

והצדדים הקשורים אינם נוטלים על עצמם כל מחויבות הנובעת מקביעה,    S&Pעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.  
 הפסקה או השעיה של הכרה בדירוג או כל חבות לכל נזקים שנטען שנבעו מהן.

שומרת על    S&P  ,S&Pשל פעולותיהן של היחידות השונות של   ת ייקטיביו והאוב על מנת לשמר את העצמאות  
הפרדה בין פעולות אלו. כתוצאה מכך, ייתכן וליחידות מסוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של 

S&P  .S&P   כל  שאינו פומבי המתקבל בקשר ל מסוים  מנת לשמור על סודיות מידע  - גיבשה נהלים ותהליכים על
 אנליטי שהיא מבצעת.  ך הלי 

S&P   מקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת, בדרך כלל
שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את   S&Pמהמנפיקים או מהחתמים של ניירות הערך המדורגים, או מהחייבים.  

מעלות,    S&Pוהאנליזות מופיעים באתר    S&P. הדירוגים הפומביים של  ניתוחים האנליטיים חוות הדעת שלה וה 
להיות  , ויכולים גם  www.standardandpoors.com, בכתובת  S&Pבאתר    או    www.maalot.co.ilבכתובת  

 ושל צדדים שלישיים.   S&Pבפרסומים של    מופצים באמצעים אחרים, כולל 

http://www.maalot.co.il/
http://www.maalot.co.il/
http://www.standardandpoors.com/
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