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."(השותפות"או"נאוויטס)"מוגבלתשותפותפטרוליוםנאוויטסידיעלהוכנהזומצגת

חברותשלאוהשותפותשלהערךבניירותהשקעההחלטתקבלתעםבקשררלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלכלולאומקיפהלהיותמתיימרתאינהזומצגת

אומצגכלניתניםלא,בפרט.זובמצגתהכלולכלשהומידעשללשלמותואולדיוקוביחס,במשתמעאובמפורש,התחייבותאומצגכלניתניםלא.ידהעלהמוחזקות

הדיווחיםבכללעייןיש,בההכרוכיםוהסיכוניםהשותפותפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל.כלשהןתחזיותשלהתממשותןאו/ולסבירותןביחסהתחייבות

,עתידפניצופהמידעבדבראזהרותלרבות,מ"בעאביבבתלערךלניירותולבורסהערךניירותלרשותהשותפותידיעלהוגשואשרהמיידייםוהדיווחיםהעתיים

.בהןהנכלל1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקהמונחכהגדרת

והערכותנתוניםוכןהשותפותשללפרויקטיםביחסמהווןתזריםנתוני(רקלאאך)לרבות,השותפותשלהפרויקטיםוהעבודהתכניתכגון,זושבמצגתהמידערוב

תחילתלמועדהצפי,הפקהתחילתלקראתהצפוייםהשלבים,יומיהפקהקצבתחזיות,הפקהעלויות,אזוריHubפוטנציאללרבותשננדואהלפרויקטבקשר

פניצופהמידעמהווים,השותפותשלחדשהח"אגסדרתהנפקתכגוןמתוכנןחובלגיוסוכוונהשננדואהפרויקטכלכליותלגביהנחות,הפיתוחתקציב,ההפקה

מידע.זומצגתפרסוםלמועדנכוןהשותפותלהנהלתהידועיםוהערכותנתוניםעלהיתרביןמבוססזהמידע.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתיד

לרבותגורמיםבמגווןעיכוביםאו/ושינוייםעקבוזאתזובמצגתמהכתובמהותיתשונהבאופןלהתממשאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשויזהעתידפניצופה

ושינוייםהתפתחויותאו/ובפרטהנפטובסקטורבכללהשוקובתנאיהכלכליתבסביבההתפתחויותאו/ווהמימונייםהפיננסייםבתנאיםשינויים(רקלאאך)

שלאשוניםגורמיםבעקבותאו/והשותפותבשליטתשאינםחיצונייםגורמיםבעקבותאו/ושלההבנותבחברותאו/ובשותפותאו/ושננדואהבפרויקטהקשורים

.מראשלהעריכםניתן

פרסוםמועדלאחרשיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתעלבמצגתהנכללהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההשותפותכימובהר,ספקהסרלמען

דירקטוריוןוהחלטותהשוקבתנאיבהתחשב,היתרבין,בעתידלהשתנותועשויההמצגתלמועדנכונה,במצגתהמוצגתהשותפותשלהעסקיתהאסטרטגיה.המצגת

.בשותפותהכלליהשותף

.לנכונותםאחראיתאינההשותפותולפיכךעצמאיבאופןהשותפותידיעלנבדקלאתוכנםאשרשוניםמגופיםמידעהמצגתכוללתבנוסף

מהווהאינהזומצגת,ולפיכך,תמציתיאו/וגרפיאו/ומרכזבאופןמוצגכיאם,השותפותשלמדיווחיהנגזראו/ולקוחזובמצגתהמוצגהמידעחלקכימובהר,כןכמו

,השותפותשפרסמהדיווחיםאו/והתשקיףלביןזובמצגתהאמורביןסתירהשלמקרהבכל.אלולדיווחיםמשליםמידעמקוראלא,השותפותבדיווחילעיוןתחליף

.כאמורבדיווחיםאו/ובתשקיףהאמוריגבר

דעתולשיקולתחליףואינו,דעהאוהמלצהאינובמצגתהנמסרהמידע.כאמורבהקשרעליהםלהסתמךואיןהתחייבותאוחוזהלכלבסיסאינםבההנכללוכלזומצגת

.פוטנציאלימשקיעשל

שלהכלליהשותףדירקטוריוןידיעלשיקבעובתנאיםתהיההיא,תבוצעואם,סופיתנקבעוטרםותנאיההשותפותשלחדשהח"אגסדרתשללהנפקההמוצעהמבנה

כפיהחובאגרותהנפקתאתלבצעמתחייבתאינההשותפותכי,בזאתיובהר,ספקהסרלמען.תפרסםאם,השותפותשתפרסםמדףהצעתבדוחשיפורטוהשותפות

האישוריםכללקבלתכפופים,יבוצעואם,ההנפקהוביצועהמדףהצעתדוחפרסום,כןכמו.ההנפקהלביצועוודאותכלאין,המצגתלמועדנכוןוכי,זובמצגתשיפורט

אביב-בתלערךלניירותהבורסהואישורהמדףהצעתלדוחערךניירותרשותהיתרקבלת,השותפותשלהכלליהשותףדירקטוריוןאישורזהובכלל,דיןפיעלהנדרשים

הנפקתלביצועהשותפותמצדכלשהיהתחייבותאו/ואינדיקציהליצורכדיאולציבורהצעהמשוםלהוותכדילעילבאמוראיןוכילמסחרהחובאגרותלרישוםמ"בע

.השותפותשלערךניירותלרכישתהזמנהאולציבורהצעהמשוםלהוותבכדיזובמצגתבאמוראין.כאמורהחובאגרות

משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מחושבים לפי אומדן  , דוחות עתודות, כמו כן(. BOE)כל הנתונים אודות חביות נפט המופיעים במצגת מחושבים  במונחי שווה ערך לחבית נפט 

2P/2C.
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2לנאוויטסמהווןתזריםפרויקט

מיליון דולר2,186
NPV10-2P

3מיליון דולר1,608

NPV10-2P

מיליון דולר298
NPV10-2P

4מיליון דולר207

NPV10-2P

מיליון דולר234
NPV10-2P

4מיליון דולר165

NPV10-2P

מיליון דולר78
NPV10-2P

4מיליון דולר51

NPV10-2P

מיליון דולר170
NPV10-2C

5מיליון דולר90

NPV10-2C

תחזית תזרים  
המזומנים המהוון  

טרם פורסמה  

פוטנציאל

385-לכ
מיליון חביות

190

16
16 7 21

18

בתגליות קיימותנאוויטסחלק 
(MMBOE)מיליוני חביות 

(2P)שננדואה

 (2P)צפוןבקסקין (2C)דרוםבקסקין

 (2P)דנברי

 (2P)ס’נצ

כ חביות"סה

268

לנאוויטסמהוון תזרים
75$לפי תחזית מחירים של 

2ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף 1.
מטרת השקף הינה אילוסטרטיבית  .לעיל

בלבד ואין בה בכדי לשקף את שווי  
לפרטים נוספים ראו דוחות  . השותפות

.30.06.2021כספיים ליום
ראו  , לפרטים נוספים אודות הנתונים לעיל2.

משאבים מותנים ונתוני  , דוחות עתודות
:  תזרים מהוון של נכסי השותפות שפורסמו

| 2021, באוקטובר20ביום שננדואה
|2021, ביולי28צפון ביום בקסקין

|2021, באוקטובר3ביום ס'ונצדנברי
.2021, במרץ, 26יוקטן ביום 

תחזית המחירים מבוססת ממוצע   3.
-2021, אנליסטים לסוף חודש ספטמבר

.לחבית$ 61.03-ואילך2024שנת 
תחזית המחירים מבוססת ממוצע   4.

2021, אנליסטים לסוף חודש יוני

תחזית המחירים מבוססת ממוצע   5.
-2021, אנליסטים לסוף חודש מרץ

.לחבית$ 58.20-ואילך2024שנת 

2021 2022 2023 ואילך 2024
59.90 60.40 58.26 58.06

 (2C)יוקטן



44

.לעיל2ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף 
. לחבית$ 61.03-ואילך2024שנת -2021, הנתונים משקפים תחזית מחירים מבוססת ממוצע אנליסטים לסוף חודש ספטמבר.(2P)בדוחות עתודות ומשאבים מותנים נאוויטסבהתאם לחלק 1.

.2021, באוקטובר20משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון של נכסי השותפות שפורסם ביום , ראו דוחות עתודות, לפרטים נוספים אודות הנתונים לעיל
. 2021, באוקטובר20בהתחשב בהשקעות הוניות ועלויות הפעלה וזאת בהתאם לנתוני התזרים המהוון שפורסם ביום , (לחבית)עלות מוערכת לפיתוח והפקה 2.
. 2021, באוקטובר20בהתחשב בעלויות הפעלה וזאת בהתאם לנתוני התזרים המהוון שפורסם ביום ( לחבית)עלות מוערכת להפקה 3.

N

תחילת  
ההפקה צפויה  

בסוף שנת  
2024

ישמש  FPS-ה
תשתיתיHub-כ

מיליון890
דולר

מיליון  1,608
דולר

מיליון  2,186
דולר

פוטנציאל למכירת  
שירותים לשדות 

סמוכים

בתקציב  נאוויטסחלק 
פיתוח הפרויקט

1תזרים מהוון

NPV10
נאוויטסחלק 

1תזרים מהוון

NPV10 נאוויטסחלק

75$במחיר חבית 

דולר  8 דולר  16 39,000
חביות ביום

מיליון  190
חביות

49%

עלות הפקה
3שולית לחבית

עלות הפקה  
2כוללת לחבית

קצב הפקה צפוי  
נאוויטסחלק 

2P1

נאוויטסחלק 

שיעור החזקה  
נאוויטס
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Long 
Lead 
Items

מול חברת העמדת התקציב  
(  הון וחוב)הנדרש 

להקמת הפרויקט

FID

2021אוגוסט 

FPS

החלטת השקעה סופית
וסגירה פיננסית

מיליון דולר במסגרת  100-ולכן פועלת לגיוס סכום נוסף של כ( 49%)יהיו בידה הכספים הדרושים לשימור אחזקותיה בפרויקט, 2021, בנובמבר23שעד ליום , השותפות פועלת לכך1.
(.  2021-01-071194: אסמכתא מספר)2021, באוגוסט26של השותפות מיום מיידילפרטים נוספים ראה דיווח . שננדואה-'גפטרוליוםח "הנפקת אג

מול חברת מול החברות מול חברת
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שינוע אוניית קידוח למפרץ מקסיקו

בארות הפקה4קידוח והשלמה של 

ושינוע למפרץ מקסיקו(FPS)הקמת פלטפורמת ההפקה 

התקנת פלטפורמת ההפקה

ימיים-ייצור מתקנים תת

ימיים-חיבור מתקנים תת

התקנת צנרות יצוא

הפרויקטלימשיכה ראשונה מהחוב 

First Oil תחילת הפקה-

.לעיל2ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף 1.
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בוצעה סגירה פיננסית

שנים7לתקופה של non-recourseהלוואת 

מיליון דולר 444|במימון שכבר גויסנאוויטסחלק 

|המימון מיהסכפי -הרחבת היקף המימון מאושרת על

מיליון דולר 544-של כלסך 

2025-2028|מועדי פירעון 

60%/40%-חוב של כ/יחס הון|מינוף שמרני 

המשיכה הראשונה מהחוב  -אקוויטי מושקע לפני החוב100%
2022צפויה לקראת סוף שנת הפרויקטלי

בין  הפרויקטליהסכמי המימון נחתמו 
כל השותפות בפרויקט לבין קונסורציום  

של בנקים ומוסדות פיננסים מקומיים  
וזרים בהובלת בנק

סך ההון הנדרש לפרויקט  
הופקד מראש בחשבון ייעודי  

במזומן או באמצעות  
ערבויות בנקאיות

פרויקטלימימון ריביות

אחוז ריבית 

5.25%-4.75%+ ליבורתקופת ההקמה

3.75%-3.25%+ ליבורמועד השלמה עד שנתיים לפירעון סופי

4.75%-4.00%+ ליבורשנתיים לפירעון סופי

100%

ריביות

מיתרת הקרן הבלתי מנוצלת1.5%-עמלת אי ניצול



88

מבנה מימון שמרני הכולל הגנות משמעותיות

כל תשלומי הריבית עד תחילת ההפקה הופקדו כחלק מהפקדת ההון-כריות ביטחון

-בהיקף מינימלי של כ, הלווים התחייבו לבצע עסקאות גידור החל מתחילת ההפקה
מההפקה הצפויה50%

redeterminationאחת לחצי שנה תבוצע בדיקת -בתקופת ההפקה

שינוי בעתודות ובלוחות הזמנים, הגנה לירידה במחירי הנפטמנגנוני -ההקמהבתקופת 

refinance-פירעון מבוסס על תזרים שוטף מהפרויקט ללא צורך ב

בהסכמי , לרבות זכויות במתקני הפרויקט, שננדואהשעבוד ראשון על נכס הנפט 
הפרויקט ועוד



9 .לעיל2ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף 1.

(2) (2)

623 

1,092 

1,277 

1,751 
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 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

 1,600

 1,800

 2,000

שירות החוב
כולל תשלומי)

(קרן וריבית
מתחילת ההפקה

מודל בנקאי NSAI 1P* NSAI 2P*

מיליוני  

דולרים

( נאוויטסחלק )תזרימי מזומנים חזויים מצטברים מהפרויקט 
לאורך תקופת ההלוואה

:בהם נעשה שימוש בתחזיות( דולר)מחירי הנפט 

21%של ( מ"בצ) cost overrunתקציב

NSAI 1Pמהתחזית של 12%-קצבי הפקה הנמוכים ב

חודשים לעומת תחזית המפעיל6-בכתחילת הפקה נדחית 

2024 2025 2026 2027 2028
43 44 45 46 48

.  בהתאם למחירי הבנק הטכני המצוינים מעלה* 
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מיליון דולר100-ח סחיר בהיקף של כ"השותפות מבקשת לגייס אג

בבעלות מלאה  , (SPV)שנחאי מימון נאוויטסתשמש את ח"האגתמורת 
הפרויקטלילהצטרפות לקונסורציום הבנקאי של המימון , של השותפות

SGבהובלת 

תמורת ההנפקה  (2022הצפוי בסוף שנת )עד למועד המשיכה הראשון 
תופקד בפיקדון משועבד

יהיו מבוססים על מועדי הפירעון של המימון  ח"האגמועדי הפירעון של 
(2025-2028)הפרויקטלי

וחשבונות  SPV-מניות ה, הפרויקטליהסכם המימון : שעבוד ראשון על
SPV-הבנק בהם תופקד תמורת ההנפקה והחזר ההלוואה שתעמיד ה

יהיה צמוד דולרח"האג

ShenHai LLC

שננדואהפרויקט 

49%

$444m $100m

100%

$544m

קונסורציום בנקים 
וגופים פיננסיים

100%

שנחאי מימון נאוויטס
)SPV(

.לעיל2ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף 1.
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שננדואהח "אג
(המוצעת' גפטרוליוםסדרה )

מימוןבקסקיןח "אג
(  'ב+'אסדרות )

דולרי דולרי

מיליון דולר100 מיליון דולר201

2025-2028
-2021יוני ויולי 

נפרע במלואו

בתהליך דירוג -S&PilAמעלות 

בנקים בינלאומיים 
ובנקים ומוסדיים ישראליים

-

-

Recourse Non-Recourse
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